
O ToxiRAE Pro CO
2
 é o primeiro monitor de dióxido de carbono sem fios 

individual do mundo. Fornece aos profissionais de segurança o acesso 

remoto sem fios e em tempo real às leituras do instrumento e estado 

de alarme para uma melhor visibilidade e uma resposta mais rápida a 

incidentes. O ToxiRAE Pro dispõe de capacidades de registo de dados e está 

equipado com um alarme de emergência e uma imposição de políticas para 

assegurar uma maior segurança, enquanto garante que são executados 

procedimentos relacionados com a conformidade como, por exemplo, 

testes periódicos e ajuste de resposta do sensor.

• O monitoramento remoto sem fios aumenta a segurança do trabalhador

• Alarme de emergência (homem caído) com notificação remota sem fios 

em tempo real

• De fácil manutenção, com possibilidade de substituição do sensor, filtro e 

bateria de íons de lítio

• Teste de resposta e ajuste de sensores totalmente automáticos com o 

AutoRAE 2

Aplicações
• Produção de produtos químicos

• Indústria alimentar

• Indústria vinícola e cervejeira

• Aterros sanitários

• Instalações de tratamento de águas e de águas residuais

Acessórios opcionais
• Sistema automático de teste e ajuste de sensores AutoRAE 2

• Estação de carregamento para múltiplas unidades com capacidade para 

um máximo de 5 monitores

ToxiRAE Pro CO2
Monitor sem fios individual para dióxido de carbono

• Acesso remoto sem 
fios em tempo real às 
leituras do 
instrumento e estado 
de alarme a partir de 
qualquer localização

• Notificação sem fios de 
condições de alarme 
de cinco vias 
inconfundíveis, a nível 
remoto e local

• Armazenamento de 
dados de calibração no 
sensor inteligente para 
que possa ser trocado 
em campo

• O maior visor da sua 
classe

• Registo de dados 
contínuo

• Fácil de utilizar

• Fiável e resistente

• Gestão de dispositivos 
através do Honeywell 
SafetySuite

CARATERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

O ToxiRAE Pro CO2 é fornecido com:
• Monitor ToxiRAE Pro CO

2
 com sensor, conforme 

especificado, grampo jacaré, capa protetora de 

borracha e bateria recarregável instalada

• Base de carregamento e de comunicação com 

o PC

• Cabo de comunicação com o PC

• Fonte de alimentação CA (100-240 V, 50/60 Hz 

CA para 12 V CC)

• Adaptadores de calibração

• Guia de iniciação rápida

• CD com documentação

• Cartão de calibração, certificado de qualidade e 

cartão da garantia/registo

AutoRAE 2 com bases ToxiRAE Pro



ToxiRAE Pro CO2 Especificações

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO A 118 x L 60 x D 30 mm (4,6" x 2,4" x 1,2")

PESO (7,76 oz.) 220 g

SENSORES
Sensor de infravermelho não dispersivo

Faixa de medição: 0 a 50.000 ppm

Resolução: 100 ppm

BATERIA
Bateria de íons de lítio recarregável

- Autonomia: > 11 horas (funcionamento normal a 25° C / 77° F, sem transmissão sem fio)

- Tempo de recarregamento: < 4 horas através da base de carregamento

VISOR Visor LCD gráfico com retroiluminação LED branca

(ativado quando o monitor está em alarme ou através do pressionamento de um botão)

LEITURAS NO VISOR
- Leitura em tempo real de concentrações de gases em partes por milhão (ppm); estado da bateria;

registo de dados ligado/desligado; sem fios ligado/desligado e qualidade da recepção de sinal

- STEL (limite de exposição de curta duração), TWA (média ponderada no tempo) e valores de pico

TECLADO 2 botões para funcionamento e programação

AMOSTRAGEM DO SENSOR Difusão

AJUSTE DE SENSORES Automática com o sistema de teste e ajuste AutoRAE 2 ou manual

MODOS DE ALARME
- Notificação de alarme remota sem fios; alarme sonoro (95 dB a 30 cm), vibratório, visual (LEDs

vermelhos brilhantes intermitentes) e indicação no visor de condições de alarme

- Alarme de emergência (homem caído) com pré-alarme e notificação remota sem fios em tempo real

REGISTO DE DADOS - Registo de dados contínuo com capacidade para três meses (em intervalos de um minuto)

- Intervalo de registo de dados configurável pelo usuário (de 1 a 3.600 segundos)

COMUNICAÇÃO E
TRANSFERÊNCIA DE DADOS

- Transferência de dados e configuração de instrumentos no PC através da base de carregamento e de

comunicação com o PC

- Transferência de dados através do sistema automático de teste e calibração AutoRAE 2 - Transmissão

sem fios de dados e de estados1 através do modem de rádio incorporado (opcional)

REDE SEM FIOS Sistema de segurança sem fios em tempo real ProRAE Guardian ou rede de circuito fechado com o 

visualizador remoto EchoView

FREQUÊNCIA SEM FIOS Bandas ISM (aplicações industriais científicas e médicas) isentas de licença

ALCANCE SEM FIOS (TÍPICO)
Do ToxiRAE Pro PID ao router de mesh, visualizador remoto EchoView ou leitor de mesh2 ~ 100 metros 

(330 pés)

Do ToxiRAE Pro PID aos modems de mesh RAELink3 ou RAELink3 Z1 ~ 10 metros (33 pés)

TEMPERATURA DE
FUNCIONAMENTO -20° a 55° C (4° a 131° F)

UMIDADE 0% a 95% de umidade relativa (sem condensação)

RESISTÊNCIA À ÁGUA E POEIRAS IP-65

CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA A unidade não pode ser utilizada em áreas de risco

CONFORMIDADE COM A CE
(CONFORMIDADE EUROPEIA) Diretiva CEM: 2004/108/CE. Diretiva RTTE: 1999/5/CE

GARANTIA - Dois anos para componentes não consumíveis

- Um ano para o sensor, bateria e outras peças consumíveis

1 As unidades sem fios dispõem de um modem de rádio funcional e estão prontas para implementações sem fios. Não é possível 

atualizar as unidades sem modem de rádio para unidades sem fios. Pode ser necessária a instalação de equipamentos 

adicionais e/ou de licenças de software para ativar o monitoramento remoto sem fios e a transmissão de alarme.

As especificações estão sujeitas a alteração.

INFORMAÇÕES PARA 

ENCOMENDA (MODELO: 

PGM-1850)

• Estão disponíveis as 

versões com e sem 

comunicação sem fio1

• Contacte o seu 

distribuidor local da RAE 

Systems by Honeywell 

para obter informações 

sobre os números de 

peça de monitores, 

kits de manutenção, 

sensores de gases e 

peças sobressalentes
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Para maiores informações
www.honeywellanalytics.com

www.raesystems.com

Europe, Middle East, Africa 
Life Safety Distribution GmbH

Tel: 00800 333 222 44 (Freephone number)

Tel: +41 44 943 4380 (Alternative number)

Middle East Tel: +971 4 450 5800 (Fixed Gas Detection)

Middle East Tel: +971 4 450 5852 (Portable Gas Detection)

Americas 
Honeywell Analytics Distribution Inc.

Tel: +1 847 955 8200

Toll free: +1 800 538 0363

detectgas@honeywell.com

Honeywell RAE Systems

Phone: +1 408 952 8200

Toll Free: +1 888 723 4800

Asia Pacific 
Honeywell Analytics Asia Pacific

Tel: +82 (0) 2 6909 0300

India Tel: +91 124 4752700

China Tel: +86 10 5885 8788-3000

analytics.ap@honeywell.com

Serviços Técnicos
EMEA: HAexpert@honeywell.com

US: ha.us.service@honeywell.com

AP: ha.ap.service@honeywell.com 

www.honeywell.com

honeywellanalytics.com/SafetySuite

Gerenciamento de dispositivos com 

Honeywell SafetySuite

Yorgos Ambiental 
Matriz - SP Rua Santa Gertrudes, 167- 
Chácara Santo Antônio (zona leste) 
CEP: 03408-020 | Tel: 11 2507-7340 
Filial - PE Rodovia BR 101 Sul, Km 20 - Caio 
Norte - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes 
PE - CEP: 54335-000 | Tel: 81 3476-5618

www.honeywellanalytics.com/SafetySuite

