Honeywell apresenta novas soluções de Segurança e Proteção

28/09/2016 - Honeywell apresenta novas soluções de Segurança e Proteção

Ampla seleção de equipamentos de proteção individual, soluções de evacuação de incêndio e
simulações de resgate são alguns destaques da fabricante para o evento
A Honeywell (NYSE: HON) apresentará as inovações de seu portfólio com equipamentos de
proteção individual e tecnologias de comunicação de segurança contra incêndio e emergência
durante a FISP – Feira Internacional de Segurança e Proteção, que acontece de 5 a 7 de
outubro, no São Paulo Expo Exhibition and Convention Center.
No estande 318-320-417-419, localizado no corredor principal do evento, a Honeywell estará
expondo uma vasta seleção de soluções recém-lançadas, como as novas linhas de luvas de
proteção e de calçados Honeywell Estival, além das linhas de vida de proteção em altura, do
revestimento antiembaçante Uvex Supremo e dos sistemas de avisos sonoros e áudio
evacuação:
Luvas para riscos mecânicos de uso geral e resistentes ao corte: os modelos resistentes ao
corte são projetados para oferecer proteção contra objetos pontiagudos, como arestas, vidros e
metais. Já as luvas para usos gerais oferecem proteção contra sujeira, riscos mecânicos como
abrasão ou melhoram a aderência do usuário em vários ambientes (oleosos, secos ou úmidos).
Calçados Honeywell e Estival para a área de EPI: os calçados das linhas Work, Energy,
Lady, Air Power e Adventure oferecem forração térmica para controle de temperatura
(tecnologia encontrada em tênis de alta performance), estabilizador que impede a deformação
do produto e palmilha bactericida.
Linha de vida de proteção em altura Söll SafeLine 2.0: linha de vida horizontal permanente
que funciona como um sistema de ancoragem para uso de até três trabalhadores. Pode ser
utilizada como ponto de ancoragem para operações de resgate e, em caso de queda, além de
zelar pela integridade do trabalhador, evita a ocorrência de danos estruturais. A solução
também incorpora um absorvedor de energia de alta performance, com tecnologia patenteada,
capaz de garantir a dispersão de forças geradas por uma queda.
Revestimento Antiembaçante Uvex Supremo para proteção ocular: evita que os trabalhadores
corram riscos de acidentes motivados pela remoção de óculos embaçados. O revestimento
Uvex Supremo adere à lente e se mantém mesmo depois do uso prolongado ou de repetidas
limpezas da superfície. A tecnologia antiembaçante do revestimento também prolonga a vida
útil da lente.
Sistemas de avisos sonoros e áudio evacuação X618: sistema digital compacto, expansível e
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inteligente que integra várias funções de sonorização, como música ambiente, mensagens ao
vivo para zonas selecionáveis e mensagens de emergência. Pode ser empregado em vários
ambientes, desde pequenos centros comerciais até edificações complexas. Os componentes
do sistema contam com certificações internacionais e seu design compacto permite economizar
espaço na instalação.
Legenda foto: Linha de vida de proteção em altura Söll SafeLine 2.0

A Honeywell (www.honeywell.com) é uma empresa listada na Fortune 100 com soluções
diversificadas de tecnologia e líder de produção, atendendo clientes em todo o mundo com
produtos e serviços aeroespaciais; tecnologias de controle para edifícios, residências e
indústrias; turbocompressores, e materiais de alta performance. Para mais notícias e
informações sobre a Honeywell, visite www.honeywellnow.com
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