
O ToxiRAE Pro é o primeiro monitor de gases tóxicos e oxigênio sem fios 

individual do mundo1. O ToxiRAE Pro consegue detetar uma vasta gama 

de gases, desde monóxido de carbono, sulfureto de hidrogênio e Oxigênio, 

a amoníaco, cloro e formaldeído2. O ToxiRAE Pro 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. Os sensores inteligentes intercambiáveis 

do ToxiRAE Pro armazenam dados de calibração que permitem ao utilizador 

monitorizar um gás durante um dia e um gás diferente no dia seguinte, 

bastando para isso trocar os sensores no ToxiRAE Pro3.

• A funcionalidade sem fios eleva a segurança a um nível mais elevado

• Mais de 20 opções de sensores inteligentes intercambiáveis para abranger 

uma grande variedade de gases

• Alarme de emergência com notificação remota sem fios em tempo real

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

bateria de íons de lítio

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

AutoRAE 22

Aplicações
• Agricultura

• Produtos químicos

• Serviço de bombeiros/ 

tratamento de materiais  

perigosos

• Indústria alimentar

• Petróleo e combustíveise 

ToxiRAE Pro
Monitor sem fios individual para gases tóxicos  

e oxigênio

• 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 
nos sensores 
inteligentes para que 
possam ser trocados 
em campo

• A maioria dos sensores 
eletroquímicos 
também faz parte dos 
instrumentos da 
família MultiRAE

• O maior visor da sua 
classe

• Registo de dados 
contínuo

• Fácil de utilizar

• Fiável, resistente e 
intrinsecamente 
seguro

• Gestão de dispositivos 
através do Honeywell 
SafetySuite

CARATERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

O ToxiRAE Pro é fornecido com:
• Monitor ToxiRAE Pro 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 

• Indústria farmacêutica

• Indústria do papel e celulose

• Produção de aço

• Indústria de tratamento de águas e 

de águas residuais

Acessórios opcionais
• Sistema automático de teste e calibração AutoRAE 2

• Estação de carregamento para múltiplas unidades com capacidade 

para um máximo de 5 monitores



ToxiRAE Pro Especificações

ESPECIFICAÇÕES DO INSTRUMENTO
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 Mais de 20 sensores eletroquímicos inteligentes intercambiáveis em campo

BATERIA

Bateria de íons de lítio recarregável
- Autonomia: > 30 horas (funcionamento normal, 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) ou em mg/m3; estado da bateria; registo de dados
ligado/desligado; comunicação 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 22 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

ALCANCE SEM FIOS (TÍPICO)

Do ToxiRAE Pro ao router de mesh, visualizador remoto EchoView ou 
leitor de mesh2

~ 200 metros (660 pés)
Do ToxiRAE Pro aos modems de mesh RAELink3 ou RAELink3 Z1
~ 100 metros (330 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 Classificação IP-65 para a proteção contra a penetração de água e de 
poeira (validada por um laboratório de testes independente)

CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

CSA: Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C e D. Código -T T4 Classe I, 
Zona 0 A/Exia IIC T4
ATEX: , II 1G, Ex ia IIC Ga T4
IECEx: Ex ia IIC Ga T4
China Ex: Ex ia IIC T4

EMC/RFI Diretiva CEM: 2004/108/CE

GARANTIA

- 4 anos para sensores Liq O2
- 3 anos para sensores de CO e H2S
- 2 anos para componentes não consumíveis 
- 1 ano para todos os outros sensores, bomba, bateria e outras peças

consumíveis

FREQUÊNCIA SEM FIOS Banda ISM (aplicações industriais científicas e médicas) isenta de 
licença. IEEE 802.15.4 Sub 1 GHz

APROVAÇÕES PARA
FUNCIONALIDADE SEM FIOS FFCC Parte 15, CE R&TTE, outras4

MÓDULO DE RÁDIO Suporta RM900

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.

2 Contacte a RAE Systems by Honeywell para obter 

informações sobre disponibilidade.

3 A RAE Systems by Honeywell recomendam o ajuste e a 

verificação dos sensores no momento da sua instalação.

4 Contacte a RAE Systems by Honeywell para obter 

aprovações e certificados para a funcionalidade sem 

fios específica de cada país. As especificações estão 

sujeitas a alteração.

Informações para encomenda  
(Modelo: PGM 1860)
• Estão disponíveis as versões com e sem comunicação 

sem fios1

• Consulte o Portables Pricing Guide (Guia de preços de 

portáteis) para obter informações sobre os números 

de peça de monitores, kits de manutenção, gases, 

sensores e peças sobressalentes
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Para obter mais informações
www.honeywellanalytics.com

www.raesystems.com

Europa, Médio Oriente, África
Life Safety Distribution GmbH

Tel.: 00800 333 222 44  

(número de telefone gratuito)

Tel.: +41 44 943 4380 

(Número alternativo)

Tel. Médio Oriente: +971 4 450 5800  

(Detecção fixa de gás)

gasdetection@honeywell.com

Américas
Honeywell Analytics Distribution Inc.

Tel.: +1 847 955 8200

Chamada gratuita: +1 800 538 0363

detectgas@honeywell.com

Sistemas RAE da Honeywell

Telefone: +1 408 952 8200

Chamada Gratuita: +1 888 723 4800

Ásia-Pacífico
Honeywell Analytics Ásia Pacífico

Tel.: +82 (0) 2 6909 0300

Tel. Índia: +91 124 4752700

Tel. China: +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

ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR
FAIXA DE 
MEDIÇÃO

RESOLUÇÃO

AMONÍACO (NH3) 0 a 100 ppm 1 ppm

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
MONÓXIDO DE CARBONO (CO),
FAIXA EXTENDIDA
MONÓXIDO DE CARBONO (CO),
RESISTÊNTE A HIDROGÊNIO
(H2 - COMP)

0 a 500 ppm
0 a 2,000 ppm

0 a 2,000 ppm

1 ppm
10 ppm

10 ppm

CLORO (CI2) 0 a 50 ppm 0.1 ppm

DIÓXIDO DE CLORO (CIO2) 0 a 1 ppm 0.03 ppm

ÓXIDO DE ETILENO (ETO-A)
ÓXIDO DE ETILENO (ETO-B)
ÓXIDO DE ETILENO (ETO-C), 
FAIXA EXTENDIDA

0 a 100 ppm
0 a 10 ppm
0 a 500 ppm

1 ppm
0.1 ppm
10 ppm

FORMALDEÍDO (HCHO) 0 a 10 ppm 0.05 ppm

HIDROGÊNIO (H2) 0 a 1,000 ppm 10ppm

CIANETO DE HIDROGÊNIO (HCN) 0 a 50 ppm 0.5 ppm

SULFETO DE HIDROGÊNIO (H2S)
SULFETO DE HIDROGÊNIO (H2S), 
FAIXA EXTENDIDA

0 a 100 ppm
0 a 1,000 ppm

0.1 ppm
1 ppm

METIL MERCAPTANO (CH3-SH) 0 a 10 ppm 0.1 ppm

MONÓXIDO DE NITROGÊNIO (NO) 0 a 250 ppm 0.5 ppm

DIÓXIDO DE NITROGÊNIO (NO2) 0 a 20 ppm 0.1 ppm

OXIGÊNIO (O2) 0 a 30% Vol. 0.1% Vol.

FOSFINA (PH3) 0 a 20 ppm 0.1 ppm

DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2) 0 a 20 ppm 0.1 ppm

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

