
Detecção de gás

PROTEÇÃO QUE FAZ SENTIDO 
Detector de gás com Bluetooth® 

SENSEPOINT XCL



O Sensepoint XCL é um detector de gás de montagem em parede 
que oferece a segurança e a conformidade que você espera, 
e a acessibilidade e facilidade de uso que você não esperava. 
Dessa forma, você pode atender a suas necessidades com 
confiança e passar rapidamente para outras prioridades.

Segurança esperada. 
Simplicidade inesperada.



Especialmente projetado para 
aplicações comerciais e industriais 
leves, o Sensepoint XCL oferece a 
quantidade certa de funcionalidade 
para proteger sua vida e suas 
instalações, ao mesmo tempo que 
assegura conformidade com as 
normas de segurança. 
Dentro de seu gabinete resistente, o 
Sensepoint XCL possui o sensor de sua 
escolha para o gás que você precisar 
detectar. 

Escolha entre oxigênio, monóxido de 
carbono, metano, propano e outros. 
Caso precise monitorar mais de 
um gás perigoso, é possível utilizar 
vários detectores Sensepoint XCL em 
diferentes partes da sua operação. 
Seja para proteger uma garagem ou 
uma sala de caldeiras, uma unidade de 
processamento de alimentos ou um 
posto de combustível, você pode confiar 
no Sensepoint XCL para detectar gases 
perigosos.

O Sensepoint XCL permite usar tecnologia 
do dia a dia para configurar e manter 
seu detector de gás. Você não precisa ter 
medo de que um erro técnico ponha em 
risco a conformidade ou segurança, uma 
vez que o aplicativo para smartphone do 
Sensepoint XCL o orienta em cada etapa.

Não é necessário 
conhecimento especializado  
Configuração fácil a partir de seu 
smartphone 

Combina com seu  
ambiente  
Funcional e elegante

O Sensepoint XCL pode trabalhar em 
conjunto com um controlador para 
acionar as respostas de alarme de sua 
escolha, ou utilize os relés opcionais 
para controle local independente. Além 
disso, o Sensepoint XCL foi projetado 
pensando na estética, por isso ele se 
integra visualmente ao seu ambiente, de 
salas de recepção a operações de varejo. 

Aplicações

Áreas de 
estacionamento

Cozinhas 
comerciais

Unidades de 
processamento de 
alimentos/carnes 

Postos de 
combustível

Salas de caldeiras

Hospitais/salas de 
RM 

Rodoviárias

Garagens

Unidades de 
carga

Unidades de 
engarrafamento e 
cervejaria

Laboratórios de 
cosméticos

Edifícios de muitos 
andares

Opções de monitoramento
Monóxido de carbono CO

Dióxido de carbono CO₂

Dióxido de nitrogênio NO₂

Oxigênio O₂

Sulfeto de hidrogênio H₂S 

Combustível

Hidrogênio H₂

Amônia NH₃



Fácil e intuitivo, o Sensepoint XCL pode ser instalado em poucos minutos.  

O comissionamento e a manutenção são simples, e é possível gerar e compartilhar 

seus relatórios diretamente do seu smartphone. Assim, você pode economizar 

tempo, reduzir custos e até mesmo tornar seu trabalho um pouco mais agradável.

Fácil de instalar. Fácil de usar.  
Fácil de compartilhar.



Foque em seu negócio — 
Nós faremos o resto. 
Gerencie o detector de gás  
a partir da palma da sua mão
Graças ao uso da tecnologia Bluetooth 
pela Honeywell, é possível comissionar 
e manter facilmente seu Sensepoint 
XCL. Basta fazer o download do 
aplicativo para o Sensepoint da 
Honeywell, registrar o detector com seu 
smartphone e executar todas as tarefas 
via wireless — desde definir os pontos de 
ajuste até verificar os códigos de falha. 

Configuração rápida e  
Ajuste de sensores fácil  
Tudo o que você necessita está na 
caixa, organizado para uma inicialização 
rápida e conveniente. Use o molde 
de perfuração simples e ferramentas 
comuns para a instalação. Além disso, 
para o ajuste e calibração tudo o que 
você precisa é o nosso aplicativo de 
calibração instalado em seu smartphone 
e um cilindro de gás de referência — não 
é necessária a comunicação via rádio 
com a sala de controle. Crie um perfil 
para o detector, escolha pontos de 
ajuste de alarme, execute procedimentos 
de teste, gere automaticamente um 
relatório, compartilhe dados de seu 
telefone com outras partes interessadas 
e armazene-os para fácil acesso para 
fins de auditoria.

Manutenção simples
A experiência baseada em 
smartphone do Sensepoint XCL reduz 
significativamente o tempo gasto com a 
manutenção do detector de gás. Precisa 
substituir um sensor? Basta remover 
um parafuso da tampa e o aplicativo o 
orienta com o resto. Está recebendo um 
código de falha? Não há necessidade 
de encontrar o manual para decifrá-lo. 
Nosso aplicativo entrega as informações 
de diagnóstico na palma da sua mão.

Relatórios no local 
Você gasta até um dia inteiro por semana 
gerando manualmente os certificados de 
teste e distribuindo relatórios sobre os 
detectores de gás? Economize um tempo 
valioso gerando facilmente os relatórios 
no aplicativo para smartphone. Caso 
necessite de um relatório de manutenção 
ou uma auditoria de segurança para o 
detector, basta selecionar o relatório 
correto no aplicativo e armazená-lo para 
fácil recuperação.



Detector de gás para um mundo digital 

Nosso aplicativo para smartphone 

oferece os mesmos benefícios esperados 

de qualquer aplicativo interativo. 

Trabalhamos continuamente para 

adicionar novas funcionalidades ao 

aplicativo para melhorar ainda mais sua 

experiência. E, assim como qualquer 

aplicativo para smartphone, podemos 

assegurar que você será sempre 

atualizado automaticamente com as 

melhorias e os aprimoramentos mais 

recentes. Estamos adotando aplicativos 

de smartphones para detectores de 

gás em todo o portfólio de produtos 

Honeywell para que você possa fazer 

mais em menos tempo enquanto 

aumenta a segurança e a conformidade.

Tecnologia inteligente



Sensepoint XCL + Touchpoint Plus

+
SENSEPOINT XCLTOUCHPOINT PLUS

Detector de gás para um mundo digital 

Controle fácil de usar 

Para um detector fácil de usar 

Tudo do Sensepoint XCL é simples — 

inclusive o controle. O Sensepoint XCL 

pode ser combinado com o Touchpoint 

Plus, um controlador configurável e 

fácil de usar para até dezesseis canais 

de detecção de gás. Com uma interface 

intuitiva touchscreen, o Touchpoint 

Plus facilita a visualização das leituras 

de gás em tempo real de todos os 

seus detectores de gás e configura 

facilmente a programação de alarmes 

ou acionamento de ventilação. 

Pensando em criar um pequeno sistema 

de detectores Sensepoint XCL? O 

Touchpoint Plus é o parceiro perfeito.

Uma combinação vencedora

Caso precise de um pequeno sistema de detectores Sensepoint XCL,  

escolha o Touchpoint Plus para fácil controle.



Obtenha mais detalhes:
www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Europa, Oriente Médio e África
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Suíça
Tel: +41 (0) 1 943 4300
Fax: +41 (0) 44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

Atendimento ao Cliente:
Tel: 00800 333 222 44  
(Número gratuito)
Tel: +41 44 943 4380  
(Número alternativo)
Fax: 00800 333 222 55
Oriente Médio tel: +971 4 450 5800 
(Detecção de gás fixa)
Oriente Médio tel: +971 4 450 5852 
(Detecção de gás portátil)

www.honeywell.com

Américas
Honeywell Analytics Distribution Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
EUA
Tel: +1 847 955 8200
Ligação gratuita: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

Sistemas RAE da Honeywell
Telefone: 408.952.8200
Ligação gratuita: 1.888.723.4800
Fax: 408.952.8480

Ásia-Pacífico
Honeywell Industrial Safety
7F SangAm IT Tower, 434, Worldcupbuk-ro,  
Mapo-gu, Seul 03922, Coreia do Sul
Tel: +82 (0) 2 6909 0300
Fax: +82 (0) 2 2025 0328
Índia Tel: +91 124 4752700
China Tel: +86 10 5885 8788 3000
analytics.ap@honeywell.com

Serviços técnicos:
EMEA: HAexpert@honeywell.com
EUA: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

Quer atualizar ou expandir seus 

sistemas atuais?

Quer complementar sua 

decoração com elegância? 

Deseja executar várias 

tarefas do detector de gás 

a partir de um smartphone?

Quer economizar tempo e 

reduzir os custos?

O Sensepoint XCL é a resposta para a 

detecção de gás comercial econômica. 

Você não precisa ser um especialista 

técnico para ter um Sensepoint XCL. 

Ele é uma solução eficiente para 

estacionamentos e condomínios. É útil 

para arquitetos, engenheiros, instaladores 

ou distribuidores e empreiteiros 

elétricos que desejam soluções fáceis 

de instalar, comissionar e manter. O 

Sensepoint XCL é a solução básica 

perfeita para quem precisa melhorar 

a proteção no local de trabalho.

A marca com o nome e os logotipos Bluetooth® 
são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc.
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