
BW Solo brengt de volgende generatie verbonden, 
betrouwbare apparatuur voor gasdetectie binnen handbereik, 

waardoor werknemers veilig worden gehouden terwijl op de 
lange termijn geld wordt bespaard.

Op risicovolle werklocaties hebben 
gezondheids- en veiligheidsmanagers meer 
dan ooit te maken met de uitdaging van voldoen 
aan steeds strengere regelgeving in de branche 
terwijl de kosten binnen de perken gehouden moeten worden.

De Honeywell BW™ Solo is de kosteneffectieve 
enkelgasdetector die werknemers beschermt en die in elk 
stadium tijd en geld kan besparen.

KLAAR MET ÉÉN KNOP
De BW Solo kan eenvoudig bediend worden; 
alles dat uw werknemer nodig heeft, kan 
uitgevoerd worden met één knop.

EENVOUDIG TE CONFIGUREREN

TRAINING VAN 30 MINUTEN

SNELLERE, 
GOEDKOPERE 
NALEVINGSCONTROLE

Maak nalevingsrapporten en sla ze op 
één locatie op voor eenvoudige toegang 
wanneer het nodig is.

BESPAAR TOT 1,5 UUR 
aan controletijd per jaar. Dit komt neer op 

een jaarlijkse besparing van € 112,50.

 

BW Solo is de eerste enkelgasdetector met de 
duurzame sensor uit de 1-serie en zorgt voor 
minder downtime en vervangingen van onderdelen.

LEVENSDUUR SENSOR VAN 5 JAAR/GARANTIE 
VAN 3 JAAR

GASDETECTIE:
DE CIJFERS

TIJDSBESPARING OP ONDERHOUD
Onderdelen van de BW Solo kunnen snel en eenvoudig 
vervangen worden.

 

BESPAAR 1 MINUUT PER EENHEID 
op sensorvervangingen, wat neerkomt 
op € 50 per jaar per vloot van 50 eenheden.

  

BESPAAR 1 MINUUT PER EENHEID 
op batterijvervangingen, wat neerkomt 
op € 50 per jaar per vloot van 50 eenheden.

 

BESPAAR 2 MINUTEN PER EENHEID 
op filtervervangingen, wat neerkomt 
op € 100 per jaar per vloot van 
50 eenheden.

FILTER

SENSOREN

HOGERE COMPATIBILITEIT
Met BW Solo is verbonden blijven intuïtief.
De BW Solo kan zelfs gekoppeld worden aan een 
standaard smartphone.

BESPAAR TIJD EN CENTRALISEER GEGEVENS 
met IntelliDoX.

 

OPTIMALISEER VLOOTBEHEER 
met Honeywell Safety Suite Device Configurator.

 

BEHEER UW APPARAATINSTELLINGEN 
op een afstand van maximaal 10 meter met 
Bluetooth Low Energy (BLE).*

BATTERIJEN
 

LANGDURIGE KWALITEIT

*Neem contact op met Honeywell over beschikbaarheid van deze functie.


