
BW Ultra biedt u realtime informatie over de 
situatie in besloten ruimten, zodat u snel 

beslissingen kunt nemen om uw werknemers 
binnen te beschermen.

Met ongeëvenaarde sensortechnologie, zichtbare 
gasaflezingen en connectiviteit, minimaliseert BW Ultra uw 

eigendomskosten en maximaliseert uw vertrouwen.

Als u werk uitvoert in besloten ruimten waar mogelijk 
gevaarlijk gas aanwezig is, is betrouwbare 
prestatiecontrole essentieel om te verzekeren 
dat het werk veilig en efficiënt wordt uitgevoerd.

Honeywell BW™ Ultra is de meest intuïtieve 
vijfgasdetector op de markt. De Honeywell BW™ Ultra 
is ook de eerste gasdetector op de markt die voorzien 
is van sensoren uit de 1-serie. Deze sensoren kenmerken 
zich door snelle reactietijden, betrouwbare prestaties en 
lange levensduur, zelfs in de meest extreme 
werkomstandigheden. En dat is nog niet alles ...

BW Ultra helpt uw bedrijf veiligheid om 
te zetten in een strategisch voordeel, 
door kosten te verlagen en uptime en 
productiviteit te verhogen.

TIJDSBESPARINGEN
Gestroomlijnde nalevingscontrole
= 1,5 UUR
Intelliflash – bespaar tot 1,5 uur aan controletijd per jaar. Dit 
komt neer op een jaarlijkse besparing van € 112,50 per eenheid.

Sneller onderhoud
= 15 MINUTEN
Krasbestendige lcd - bespaar gemiddeld 15 minuten en 
voorkom dat de volledige voorbehuizing vervangen moet 
worden door krassen te voorkomen.

Snellere ingebruiknamening
= 2 MINUTEN
Touch Connect – bespaar 2 minuten op de ingebruiknametijd 
per monitor. Voer eenvoudige wijzigingen door in de BW Ultra 
of plaats de eenheid eenvoudig in Bump- of Kalibratiemodus.

KOSTENBESPARING
Minder uitrusting
= € 1700 PER MONITOR
Extern oplaadbaar batterijpak – Bespaar € 1700 
per monitor op jaarbasis (2 monitors om diensten 
van 24 uur te ondersteunen = € 4000. Ultra is één 
monitor plus één extra batterij voor € 2300).

Minder infrastructuur
= € 81 PER MONITOR
IntelliDoX-stationplatform – wijzig alleen het station 
van het volledige dockingsysteem en realiseer een 
besparing van € 1620 (een gemiddelde besparing 
van ~€ 81 per monitor).

HOGERE PRODUCTIVITEIT
Sneller beslissingen nemen
1,74 UUR
Groot scherm/modus mangatwacht/'Smart Gas' layout - 
besparing van vijf seconden bij het uitvoeren van een 
controle voorafgaand aan betreden van een besloten ruimte. 
Met dagelijks gemiddeld vijf betredingen van besloten ruimten 
(CSE) gedurende 250 dagen per jaar, komt dit neer op 1250 
CSE's per jaar per eenheid.

Minder trainingstijd
30 MINUTEN
Bediening via één knop - dankzij het gebruiksgemak van de 

BW Ultra hebben werknemers een training van slechts 

30 minuten nodig om te leren hoe de monitor werkt.

BESPAAR TIJD EN GELD
Terwijl uw werknemers veilig blijven

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


