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Monitor 
de Área 

Radius BZ1

Descrição
O Radius® BZ1 é construído para detectar riscos de gases ininterruptamente, 
sem o transtorno de configurações wireless elaboradas e de rotinas de 
manutenção. O Radius simplesmente funciona, sem questionamentos, de 
forma que suas equipes possam se concentrar no que é importante e possam 
ter confiança de que seus monitores de área estão prontos para o que vier.

Seja definindo um perímetro ou monitorando vazamentos ou espaços confinados, o Radius BZ1 
permite implementações flexíveis para criar áreas de segurança entre seus trabalhadores e os 
riscos de gases.

• Comunique riscos de gases durante resposta de emergência, projetos de longa duração ou ao 
executar manutenção de rotina em locais de trabalho, adicionando monitores de área onde quer 
que eles sejam necessários.
• Implante monitores de área para trabalhos temporários sem se preocupar com a duração da 
bateria. O Radius BZ1 é o monitor de área com maior tempo de operação do mercado, com 7 
dias (168 horas) de duração de bateria e a opção de estender a até um mês usando fonte de 
alimentação externa.
• Detecte gases com precisão, independente das condições ambientais, e evite falsos alarmes 
graças ao caminho de gás de 360 graus e à implementação de sensor para todos os climas.

Alarmes audíveis altos e diferentes padrões de cores para eventos de gás ou não garantem que 
os trabalhadores não apenas saibam quando o instrumento está em alarme, mas também por 
quê.

• Capte a atenção dos trabalhadores com alarmes audíveis que soam a 108 dB a 1 m para vencer 
ambientes com alto nível
de ruído.
• Faça distinção com facilidade entre eventos críticos e não críticos com base em luzes azuis e 
vermelhas de alto brilho e diferentes sons de alarme.
• Saiba que perigos estão presentes sem chegar muito perto graças à tela que é três vezes maior 
do que a dos concorrentes mais próximos.
• Concentre-se na tomada de ação em situações de emergência com mensagens de ação de 
alarme personalizadas como “EVACUAR” ou “VENTILAR”.

Implante quando quiser, onde quiser

Receba a mensagem alta e clara



EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

Rua Urano, 77 - Bairro Santa Lúcia
Belo Horizonte – MG - CEP 30350-580

(31) 3290-2300
www.resgatecnica.com.br contato@resgatecnica.com.br

Monitor 
de Área 

Radius BZ1

Saiba mais sem comprar mais, graças ao LENS™ Wireless opcional -- a primeira plataforma 
wireless que permite que monitores de área e monitores pessoais compartilhem entre si leituras 
e alarmes de gás.

• Crie redes wireless diretamente da embalagem, sem necessidade de configuração ou de 
equipamentos extras, graças ao LENS Wireless e sua rede de malha peer-to-peer.
• Receba alarmes e leituras de gás em tempo real de qualquer outro instrumento na rede.
• Tenha comunicações de longo alcance, até 300 m (~1,000 pés) entre as unidades, com impacto 
mínimo sobre o tempo de operação do instrumento, o melhor em sua classe.
• Veja as leituras e alarmes de gás dos monitores pessoais Ventis® Pro Series que se juntaram 
ao grupo wireless.

Seus instrumentos ficarão mais tempo em campo e menos tempo na oficina graças ao projeto 
modular, à estação de acoplamento DSX™ e à Tecnologia DualSense® patenteada.

• Faça automaticamente testes de resposta, calibração, gerenciamento de configuração e 
atualização de software para os módulos removíveis SafeCore® com patente pendente usando 
as Estações de Acoplamento DSX™.
• Tenha confiança de que as leituras de gases são precisas e que os trabalhadores estão 
seguros, mesmo quando os instrumentos estão implantados por um longo período de tempo sem 
manutenção, graças aos sensores redundantes na tecnologia patenteada DualSense®.
• Configure seus monitores, em seu idioma, usando menus baseados em texto.

Saiba o que está acontecendo sem se aproximar do perigo

Gaste menos tempo gerenciando seus instrumentos

Especificações

GARANTIA
Garantia de dois anos, incluindo sensores e bateria
TECLADO
Três botões

REGISTRO DE DADOS:
Pelo menos 3 meses em intervalos de 10 segundos
REGISTRO DE EVENTOS
60 eventos de alarme

PROTEÇÃO DE INGRESSO
IP66
MATERIAL DO CORPO EXTERNO
Ligas de policarbonato resistentes a impacto
DIMENSÕES
29 x 29 x 55 cm (11,5 x 11,5 x 21,5 pol)
PESO
7,5 kg (16,5 lb)
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INTERVALO DE TEMPERATURA
-20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
INTERVALO DE UMIDADE:
15% a 95% sem condensação (contínuo)
VISOR/LEITURA
Mostrador de cristal líquido (LCD) monocromático iluminado de 11,2 cm (4,4 pol)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO/TEMPO DE OPERAÇÃO
Pacote de bateria de hidreto metálico de níquel (NiMH) recarregável
7 dias (168 horas) típico a 20 ºC, sem bomba, com wireless
3,5 dias (84 horas) típico a 20 ºC, com bomba, com wireless
30 dias (720 horas) típico a 20 ºC, apenas sensores eletroquímicos, sem bomba, com wireless
Tempo de recarga de ≤8 horas
ALARMES
Alarmes audíveis redundantes de 108 decibéis (dB) a 1 m (3,3 pés)
LEDs de alarme visual redundantes (vermelho e azul)
SENSORES
Até 6 sensores (oxidação catalítica, detector de fotoionização e eletromecânico)
Até 7 leituras simultâneas
IDIOMA: inglês, francês, espanhol, alemão

Fonte: Industrial Scentific


