
Sieger Searchline Excel 

Garanta a segurança de sua 
planta usando o detector de gás 
infravermelho de caminho aberto 
mais avançado e confiável do setor



O Searchline Excel é o detector de gás 
infravermelho de caminho aberto mais 
vendido no mundo, com mais de 6.000 
unidades instaladas em aplicações 
desafiadoras em todo o segmento. Do 
Círculo Ártico ao Golfo do México, os 
clientes têm escolhido seguidamente 
o Searchline Excel como sua opção
preferida.

Searchline Excel

O design básico do Searchline  
Excel permaneceu o mesmo  
desde o seu lançamento original  
e continua liderando o campo. 
Agora, acoplado ao Transmissor  
de gás universal XNX da Honeywell 
Analytics, o Excel funciona com 
praticamente todas as 
comunicações industriais,  
inclusive HART, Modbus e 
Foundation Fieldbus (pendente).

O Searchline Excel é totalmente 
imune à interferência da luz solar 
ou a quaisquer outras fontes  
de radiação, como torres de 
queimadores, solda a arco  
ou raios.

O design óptico patenteado usado 
no Searchline Excel demonstrou ser 
a única solução disponível que 
atende totalmente todos os desafios 
de detecção de gás de caminho 
aberto. Diferente de alguns 
dispositivos concorrentes, ele não 
tenta esconder as imperfeições do 
design básico com o uso de 
máscaras de software que podem 
comprometer a capacidade da 
unidade para detectar gás. 

O Searchline Excel emprega um 
filtro passa-faixa duplo patenteado 
que compensa totalmente todos os 
tipos de neblina e/ou chuva, 
permitindo, desse modo, que ele 
continue operando de maneira 
precisa e confiável em todas as 
condições climáticas.

Tecnologia com desempenho 
excelente
•  A velocidade rápida na resposta fornece

aviso precoce de liberação de gás
•  A alta sensibilidade permite baixos

pontos de definição de alarmes
•  O design livre de alinhamento simplifica

a instalação
•  A tolerância de flexão e vibração do duto

mantém o sistema online
•  A instalação funcional integral de teste de

gás permite verificação simples do sistema
•  A óptica resistente à contaminação reduz

a necessidade de manutenção não
programada

•  Não afetado por interferência do
vapor d'água

• Imune a venenos catalíticos
• Funciona em atmosferas inertes

Por que detecção de gás de  
caminho aberto?
Os detectores de caminho aberto 
complementam o uso de detectores 
de ponto individuais e oferecem vários 
benefícios significativos, inclusive:

•  Cobertura de área mais ampla
— praticamente para detectar
qualquer vazamento

•  Velocidade muito alta de resposta
•  Nenhum modo de falha não revelado

— nenhuma possibilidade de caminho
de gás bloqueado para o detector

• O local do detector não é crítico
•  Indica a dimensão do perigo

Gama completa de acessórios
• Proteção contra luz solar/alagamento
• Sistema de alinhamento preciso
• Célula de uso de gás
• Interrogador portátil
• Filtros ópticos de teste de gás
• Dispositivo de proteção SHC
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detectores de estado sólido do searchline excel

detectores de sal de chumbo de sistemas mais antigos

intensidade máxima de:



Exemplo e referência de  
alinhamento do detector
• Sensibilidade reduzida para alinhamento
• Desempenho garantido
•  Sensibilidade reduzida para escuridão 

parcial

Software portátil aprimorado
• Confirmação simples de alinhamento
•  Indicação visual de níveis de sinal  

de destino e atuais
• Compatível com os sistemas existentes

Telescópio melhor
• Telescópio de rifle de alta potência
•  Mais fácil de alinhar, com aumento  

e ampliação maiores
• Design sólido resistente a choques

Sistema de alinhamento preciso
Uma boa instalação é a chave para se 
obter o melhor desempenho de um 
sistema de detecção de gás de caminho 
aberto. O alinhamento ideal do transmissor 
e do receptor garantirá o melhor 
desempenho do sistema nas condições 
climáticas mais adversas.

Uma verificação visual do caminho usando 
um telescópio é necessária para garantir 
que não existam obstruções físicas no 
feixe. Com o novo True Alignment System 
(sistema de alinhamento preciso) usado no 
Searchline Excel, este alinhamento é tão 
preciso que é eliminada a exigência de 
ajuste adicional usando uma ferramenta  
de alinhamento com base em software.

Plataforma de comunicação universal XNX
O módulo de comunicação avançado e poderoso 
do XNX acrescenta mais funcionalidade e 
flexibilidade ao Searchline Excel. As comunicações 
HART padrão, junto com Modbus, Foundation 
Fieldbus (pendente) ou relés opcionais, fazem 
interface com um PLC e um host de  
outros dispositivos de protocolo  
compatíveis encontrados em  
aplicações industriais.

O visor LCD com iluminação traseira e fácil de ler, 
apresenta ícones e inclui uma ampla gama de 
opções de idiomas, abrangendo inglês, espanhol, 
francês, italiano, português, alemão, russo e 
chinês, para atender aos requisitos globais.

Recursos especiais
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Comercial 
Detecção de gás da marca Vulcain de 
unidades independentes a sistemas 
de vários pontos, completamente 
projetados, todos oferecendo 
conformidade normativa econômica 
»  Aplicações: estruturas de

estacionamentos, resfriadores,
salas mecânicas, torres de escritórios,
edifícios comerciais, shopping
centers, piscinas, campos de golfe,
laboratórios e escolas e universidades

Industrial 
Sistemas renomados de detecção de 
gás Sieger e Manning com tecnologias 
avançadas de detecção eletroquímica, 
infravermelha e de caminho aberto 
»  Aplicações: petróleo e gás,

armazenamento frio, tratamento
de água/água residual, produtos
químicos, salas de máquinas,
plásticos e fibras, agricultura,
impressão e industrial leve

Alta tecnologia/governo 
Um portfólio completo de instrumentação 
de detecção de gás e produtos 
químicos, desde espectroscopia de 
infravermelho (MST) sem interferência 
cruzada até soluções com base em papel 
Chemcassette (MDA Scientific) que 
oferecem detecção até partes por bilhão 
»  Aplicações: fabricação de

semicondutores e nanotecnologia,
propulsão e segurança aeroespacial,
indústria de produtos químicos
especiais, laboratórios de pesquisa,
resposta de emergência

Portáteis 
Lumidor para um ou vários gases e  
outros detectores especiais, com designs 
compactos e leves que vão desde 
unidades com somente um alarme até 
instrumentos avançados, totalmente 
configuráveis e funcionais 
»  Aplicações: dutos subterrâneos de

serviços públicos e eletricidade, salas
de caldeiras, locais pós-incêndio,
encanamentos de esgoto, instalações
industriais, higiene industrial, equipes
de primeiros socorros, frotas remotas

Serviços técnicos 
A rede global 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, inclui serviço pós-venda 
e equipes de integração de sistemas 
»  Chamada de emergência,

contratos de serviço, conserto
no/fora do local, treinamento e
preparação

»  Gama completa de peças de
reposição, consumíveis e
acessórios
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