
 

Honeywell Okossisak 

 

A Honeywell idén bejelentette a viselhető, kéz használatot nem igénylő Connected Plant 

(Összekapcsolt üzem) technológiát, amely lehetővé teszi az iparban dolgozók számára, a 

biztonságos, megbízható és hatékony munkavégzést az üzemben, vagy a terepen egyaránt. 

A Honeywell Skills Insight Intelligent Wearables egy sisak, amelyre egy kijelzőt szereltek, és 

így képes valós adatokat, dokumentumokat, munkafolyamatokat, valamint egészségügyi és 

biztonsági információkat megjeleníteni. 

 

A Connected Plant részeként, ez a felszerelés a hangunkra reagálva jeleníti meg a különböző 

információkat, melyek így könnyebbé teszik a viselőjének munkáját. 

„Ez az új Honeywell Connected Plant technológia az iparban dolgozók számára olyan 

információkat képes megmutatni, amelyekre szükségük van, legyenek bárhol,” – mondja 

Youssef Mestari, a Honeywell Connected Plant program igazgatója. „Ez azt is jelenti, hogy a 

dolgozók több évtizedes releváns szakértelmet hordozhatnak a fejükön, amelyek bármikor 

egyszerűen hanggal elérhetővé válhatnak. 

Honeywell Okossisak főbb előnyei: 

 Operátor feladatautomatizálás: Irányított munkavégzés és irányított eljárások, 

valamint dokumentumok vizualizálása a terepi munka megkönnyítése érdekében. 

 Élő adatok vizualizálása: A valós idejű IIoT (Industrial Internet of Things) adatok a 

terepen lévő munkatársak rendelkezésére bocsátva. 

 Video felvétel és lejátszás: Betanítás helyszínen oktató videó lejátszásával, amelyet 

korábban hozzáértők vettek fel a megegyező vagy hasonló munkákról, hangalapú 

kereséssel. 

 Szakértő a vonalban: Azonnali hozzáférést biztosít a távolban lévő szakemberekhez, 

akikkel videó telefonálhat, így láthatják, amit Ön lát és tanácsot adhatnak, 

dokumentumokat oszthatnak meg, vagy lejegyzetelhetik a videóban láthatókat. 



 

 Geo-lokalizáció, navigáció és eszközvilágítás: Megtalálja a terepen dolgozó 

munkást, navigálja és a fényviszonyokat is javítja. 

 Villámgyors evakuálás: Megtalálja az üzemben és terepen dolgozókat és a geo-

lokalizáció segítségével megmutatja a menekülési útvonalat a biztonságos pontokhoz. 

 Man-down asszisztens: Észreveszi, ha valaki bajba kerül, azonosítja a helyet és 

riasztja a sürgősségi mentőket 

 

A Honeywellnek nem titkolt célja, az iparban, vagy egy üzemben folyó tevékenységek 

összekapcsolása és átláthatósága, akár monitoron keresztül a számítógépnél ülve, akár a fent 

említett sisak segítségével. Törekednek a műszerek „wireless” (vezeték nélküli) kialakítására, 

melyek képesek feltölteni egy felhőbe az adatokat, így könnyen elérhetővé válnak. A jövőben 

az üzemek minden pontját összeköthetjük, így átláthatóbbá válnak a folyamatok és bármilyen 

probléma esetén akár azonnal, de legalábbis nagyon hamar felderíthető a problémák forrása. 

Amennyiben érdeklődik a Honeywell Skills Insight Intelligent Wearables 

Okossisak iránt úgy keresse a Flowell kft-t, mint a Honeywell Channel 

partnerét. 

Magyarországon a Flowell Kft. rendszeresíti először a szerviz tevékenysége 

támogatásához az új Okossisakot. 

Flowell Kft elérhetőségek: 

Telefon: +36 1 204 3063 

Fax: +36 1 204 3063 

Web: www.flowell.hu 

E-mail: flowell@flowell.hu 

mailto:flowell@flowell.hu


 

 

A Flowell Kft. a folyamatműszerezési és analitikai területeken kínál komplett 
megoldásokat az ipar számára. A mérőeszközöket és rendszereket képviseleteink, 
valamint partnercégeink palettájából építjük ki, a felhasználó igényeinek leginkább 
megfelelő elemek kiválasztásával. E rendszerintegrátori tevékenységünk kapcsán 
feladatspecifikus és költséghatékony megoldást kínálunk partnereink számára a 
legismertebb piaci szállítók, vagy különleges megoldásokat kínáló gyártók elemeinek 
felhasználásával. 

2004. óta cégünk ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik. 

Legfontosabb területek: 

 Földgáz nagyfogyasztók, szolgáltatók számára fűtőérték és gázösszetétel mérési 
megoldások a Yamatake (AZBIL) cég HGC 303 típusú kompakt földgáz 
kromatográfjának felhasználásával 

 Optikai elvű zavarosság- és összetételmérések Optek fotometrikus érzékelőkkel 
 Víz- és szénhidrogén harmatpont, kéntartalom mérések földgázban 
 Ultrahangos áramlásmérés FLEXIM clamp on áramlásmérővel, gáz és folyadék 

mérésre nagynyomású és magas hőmérsékletű alkalmazásokra, széles átmérő 
tartományban 

 Processz kromatográf alkalmazások kőolaj-, gáz- és vegyipari alkalmazásokra 
 Elszámolási és processz gáz- és folyadékmennyiség mérések 
 pH-, redox-, vezetőképesség mérések erőművi vízelőkészítő rendszerekhez, vegyipari 

alkalmazásokhoz 
 Mintaelőkészítő rendszerek tervezése, építése, processz elemzők integrálása 

technológiai rendszerekhez 
 Analitikai mérőkonténerek szerelése és telepítése 
 Speciális fagymentesítő és hőntartó komplett megoldások Thermon fűtőkábelek 

segítségével 

A felsorolt alkalmazásokra elvégezzük a tervezési, szerelési, kivitelezési munkákat, ellátjuk a 
garanciális feladatokat, valamint a karbantartást és hibaelhárítást. 

 


