
• 1 a 5 gases simultaneamente
• Alarme sonoro 103 dB
• Alarme Visual 360°
• 170 horas de autonomia
• Resistente a ambientes agressivos
• Facilmente transportável: menos de 7kg
• Até 30 equipamentos na mesma rede
• 16 redes independentes
• Alcance de até 1 km
• Envio de dados para um controlador

VERSÃO WIRELESS

DETECÇÃO DE GÁS 

PORTÁTIL

O BM 25 entrega os benefícos de um monitor de área, 

num instrumento robusto, transportável e de fácil 

utilização. O dispositivo foi projetado para detectar de 

1 até 5 gases para aplicações de trabalhos temporários 

ou móveis, proporcionando proteção da equipe e 

monitoramento de áreas ou lugares onde a detecção 

fixa não pode ser utilizada.

BM 25 
& BM 25 Wireless

Better detection. Better protection.



Como funciona a rede MESH?
• Todos os equipamentos são conectados ponto a ponto, formando uma estrutura de rede tipo estrela

• Não há hierarquia central 
• Cada nó da rede pode enviar, receber e transmitir dados
• Se um nó estiver fora do ar a rede se atualiza automaticamente, transmitindo o sinal através de um nó ativo
• A distância máxima entre dois dispositivos é de até 1 km com linha de visada
 
Benefícos da tecnologia MESH:
• Instalação simples
• Ampla cobertura e versatilidade
• Tolerância a falhas
• Reduz consideravelmente os custos de instalação e operação 

Alarme & Capacidade de Registro de Dados
• Alarme visual de 360°
• Sirene de 103dB a1 metro
• STEL e TWA também estão disponíveis
• Registra os dados de leitura dos 5 gases por mais de 4 meses 

Baterias
• Autonomia de até 170 horas contínuas de operação
• Apenas 4:30 horas para recarga completa
• Opção de carregador intrinsecamente seguro disponível para uso de longa duração em áreas classificadas.

Carregador inteligente para uso por longo tempo em campo

BM25BM 25 & BM 25 WIRELESS

Rede escalável
Adicionar um BM25 à uma rede conhecida é 
bastante simples, bastando apenas ligá-lo para 
que ocorra a sincronização automática.
• Até 30 BM25 por rede podem ser conectados

• Até 16 redes  ao mesmo tempo, sem interferência

Transmissão de Alarme
Se um BM 25 entra em alarme, todos os BM25 
da rede irão reportar o alarme correspondente. 

Sistema a Prova de Falhas
Caso um BM 25 não responda ou a rede seja 
interrompida, o equipamento continuará 
funcionando de forma autônoma até que a 
conexão seja restabelecida. A detecçcão dos 
gases continua efetiva e os alarmes serão 
reportados localmente.

Reconexão Automática
Quando  a interrupção for solucionada, 
a comunicação se restabelecerá 
automaticamente, integrando novamente a 
comunicação de todos os BM 25.

Disponível como opcional, a comunicação wireless proporciona que diversos BM 25 se comuniquem na mesma rede  e enviem os 
dados para um controlador.

Carregador

Intrinsecamente

Seguro



BM 25 & BM 25 WIRELESS

Interface SmartWireless
Os BM25s enviam informações de falha, alarme e concentração dos gases para o 
controlador. Quando um  BM25 entre em alarme, uma informação é enviada para todos 
os BM25s que estiverem na mesma rede também gerem alarmes.

 

Controlador MX40
 
O controlador SmartWireless MX40 proporciona ao operador uma interface de rede em 
tempo real apresentando as informações de todos os detectores. O MX40 é flexível e ex-
pansível, podendo receber informações de até 16 dispositivos wireless e mais 16 disposi-
tivos conectados diretamente ao painel através de cabos. As funções incluem reset, recon-
hecimento e teste de alarmes. O controlador apresenta em tempo real a concentração dos 
gases, status dos dispositivos, nível da bateria, sinal de rede e diagnósticos de falhas. As 
indicações no display incluem status dos alarmes, canais, leitura dos gases, vida da bateria e 
intensidade do sinal. Traz como padrão um cartão de memória tipo SD para armazenamen-
to de dados.

O MX 40 também pode ser expandida para utilizar os módulos I/O da Oldham, incluido 
módulo de entrada de 4-20mA para 4 canais (DA-4) Módulo relé para 4 relés (RL-4), modú-
lo de saída 4-20mA de 4 canais (AO-4), módulo de entrada de relés com até 4 relés(DI-4). 
Os módulos Oldham podem ser montados no painel do sistema principal ou instalados re-
motamente para simplificar o cabeamento.

Monitoramento Remoto
O sistema SiteWatch Ethernet consiste em uma aplicação WEB que pode ser acessada através de qualquer navegador. Todas as versões 
deste programa permitem envio automático de e-mails quando ocorrerem alarmes e condições de falha. A tecnologia SiteWatch pode 
ser embarcada nos Controladores Wireless Oldham ou Detcon modelos MX40 e MCX-32.

O acesso via WEB do SiteWatch traz informações em tempo real dos sistemas de detecção de gases, incluindo tipo de detector, nome 
e localização, concentração dos gases, tipo de gás e status dos alarmes. Adicionalmente, quando utilizado com o Sistema Detcon 
SmartWireless, as informações incluem condição da bateria e qualidade do sinal de todos os dispositivos da rede.

Alarmes 

remotos 

para 

celulares

Possibilidade 

de de uso de 

Smartphone

Tablet

Wi"

PC ou Desktop

LaptopEthernet + alarme 

Laptop a distância

LAN

MX 40



Como uma empresa aprovada e certificada ISO9001 & 14001, o programa de qualidade demanda uma melhora continua dos produtos OLDHAM, A informação contida poderá sofrer mudanças 
sem notificação, isto não constitui uma especificação de produto. Favor contatar a OLDHAM ou um de seus representantes se necessitar maiores detalhes

www.yorgos.com.br | yorgos@yorgos.com.br

BM 25 & BM 25 WIRELESS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GARANTIA: 2 anos de garantia, excluindo consumíveis (filtros, sensores, etc)

CORPO: IP 66 - Policarbonato resistente a impacto

DIMENSÕES: 470 x 180 x 190 mm (16.7” x 7.1” x 7.5”)

PESO: 6.8 kg (15 lbs)

DISPLAY: Tela de cristal líquido com luz de fundo 

SENSORES: Gases Combustíveis: Difusão Catalítica
Metano, Propano, Butano, Isobutano, GLP, Etanol, Pentano -
Infravermelho
Oxigênio e H2S - Eletroquímico
CO2 – Infravermelho
Isobutilleno: PID

RANGES DE MEDIDAS: Gases Explosivos:  
Metano:  
Metano:      
Propano:   
Butano:   
Isobutano:   
GLP:     
Etanol:   
Pentano:   
Oxigênio:   
Monóxido de Carbono:   
Sulfeto de Hidrogênio:  
Hydrogênio:  
Dióxido de Enxofre:  
Cloro: 
Dióxido de Nitrogênio:  
Oxído Nítrico: 
Ácido Clorídrico:
Cianeto de Hidrogênio:  
Amônia:  
Fosfina:  
Arsina:  
Silano:  
Dióxido de Carbono:  
Dióxido de Carbono  
Isobutileno:  
Ácido Fluorídrico:
Ozônio: 
Fosgênio :  
Dióxido de Cloro :
Hidrazina :

de 0 à 100 % LEL incremento de 1 % (catalítico)
0-100% LEL incremento de 1 % – Infravermelho
0-100% Volume incremento de 1 % –Infravermelho
0-100% LEL incremento de 1 % – Infravermelho
0-100% LEL incremento de 1 % – Infravermelho
0-100% LEL incremento de 1 % – Infravermelho
0-100% LEL incremento de 1 % – Infravermelho
0-100% LEL incremento de 1 % – Infravermelho
0-100% LEL incremento de 1 % – Infravermelho
de 0 à 30 % do volume com incremento de 0,1 %
de 0 à 1000 ppm incremento de 1 ppm
de 0 à 100 ppm incremento de 1 ppm
de 0 à 2000 ppm incremento de 1 ppm
de 0 à 30 ppm incremento de 0,1 ppm
de 0 à 10 ppm incremento de 0,1 ppm
de 0 à 30 ppm incremento de 0,1 ppm
de 0 à 300 ppm incremento de 1 ppm
de 0 à 30 ppm par incrément de 0,1 ppm
de 0 à 0-30 ppm ppm incremento de 0,1 ppm
de 0 à 1000 ppm incremento de 1 ppm
de 0 à 1 ppm incremento de 0,01 ppm
de 0 à 1 ppm incremento de 0,01 ppm
de 0 à 50 ppm incremento de 0,1 ppm
de 0 à 30 ppm incremento de 0,1 ppm
de 0 à 5 % volume incremento de 0,1 %
de 0 à 1500 ppm incremento de 1 ppm
0-10 ppm incremento de 0,1 ppm
0-1 ppm incremento de 0,01
0-1 ppm incremento de 0,01 ppm
0-3 ppm incremento de 0,01 pm
0-1 ppm incremento de 0,01 ppm

Versão do Wireless:  »2.4 GHz - 100 mW - IEEE 802.15.4
 »Distância de 1000 metros em campo livre
 »30 BM25 por rede
 »16 canais independentes

MX 40: MX 40
Até 32 detectores, com ou sem fio, até 16 BM 25
Invólucro NEMA4X
Configurações de até 8 relés
LEDs para falhas e alarmes
Informações no Display, localização dos equipamentos, estatus de alarme,
canais, leitura de gás, vida de bateira, e força do sinal wireless

CAPACIDADE DE 
DATALOGGING:

200,000 eventos

ALARME SONORO: 103 dB à 1 m

ALARME VISUAL: LEDs ultra-brilhantes visíveis de 360 graus

TEMPERATURA 
DE OPERAÇÃO:

de - 20°C à + 55°C (dependente do sensor)

UMIDADE DE 
FUNCIONAMENTO:

de 0 à 99% RH (dependente do sensor)

ALIMENTAÇÃO 
E AUTONOMIA

Bateria de NiMH (até 170 horas de operação, 135 em modo wireless)

TEMPO DE RECARGA: 4h30

APROVAÇÕES 

VERSÃO ATEX e IECEx (BM 25 e BM 25W)

BM 25 (versão padrão)
Sem sensor IR:     

Com sensor IR:  

II 1G / I M1
Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma

II 2G / I M2 
Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb

BM 25 W (versão wireless)

Sem sensor IR:  

Com sensor IR:

II 1G / I M1
Ex ia IIB T4 Ga / Ex ia I Ma
ou
II 2G / I M2
Ex ia IIC T4 Gb / Ex ia I Mb

II 2G / I M2
Ex ia d IIC T4 Gb / Ex ia d I Mb

VERSÃO CSA 

(BM 25A e BM 25AW)
BM 25 (versão padrão)

Ex d ia IIC T4
Class I, Div 1, Gr ABCD 
somente para Canada)
Class I, Div 2, Gr ABCD 
(somente para EUA)

AEx d ia IIC T4
Class I, Zone 1 (somente para 
EUA)

C22.2 No.152 (somente % LEL)
ISA-12.13.01-2000
BM25 com bomba ou sensor PID ou IR não é certificado CSA

VERSÃO INMETRO

BM 25 (versão padrão)
Sem sensor IR:     

Com sensor IR:  

Ex ia I Ma 
Ex ia IIC T4 Ga 
IP66 

Ex d ia I Mb   
Ex d ia IIC T4 Gb  
IP66  

 

BM 25 W (versão wireless)

Sem sensor IR:  

Com sensor IR:

Ex ia I Mb 
Ex ia IIC T4 Gb 
Ex ia IIB T4 Ga
IP66 

Ex db ia I Mb  
Ex db ia IIC T4 Gb  
IP66  

VERSÃO EAC

BM25 / BM25W
 012/2011

0Ex ia IIC T4 Ga  ia I a  (BM25 com eletroquímico  célula) 

1  ia d IIC T4 Gb ,  ia d I b (BM25 com Infravermelho , 

BM25W com Infravermelho ou catalítica célula ) 

0Ex ia II  T4 Ga  ia I a  (BM25W com eletroquímico célula) 

Yorgos Ambiental
+55 11 2507-7340 
Rua Antônio de Barros, 2080 Vila Carrão São Paulo SP 
CEP: 03401-001


