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HONEYWELL ADQUIRE A XTRALIS, LÍDER DE TECNOLOGIAS DE 

DETECÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS E DE INTRUSOS 
 
 

• A Xtralis é líder em detecção de fumaça por aspiração, pioneira em 
monitoramento visual remoto de ameaças de incêndio e intrusos 

• Sensores de intrusos de perímetro e software de análise de vídeo permitem 
a detecção de riscos de forma precoce confiável 

• Fortalece o portfólio da Honeywell Security and Fire e aproveitará os 
canais e escala global da Honeywell 

 
 

MELVILLE, N.Y., 4 Fev. 2016 - A Honeywell (NYSE: HON) celebrou um acordo 

definitivo para adquirir a Xtralis, uma fornecedora líder global de tecnologias avançadas de 

segurança de perímetro e de software de análise de vídeo, bem como de detecção de fumaça 

por aspiração por US$ 480 milhões, de fundos com consultoria da Pacific Equity Partners e da 

Blum Capital Partners. 

As soluções de detecção de fumaça por aspiração da Xtralis protegem muitas das 500 

maiores empresas dos EUA, locais icônicos e elementos de infraestrutura críticos em todo o 

mundo. Elas são usadas em centros de dados, edifícios históricos, aeroportos, fábricas e outras 

instalações industriais para fornecer alerta e verificação muito precoces em relação a ameaças, 

para reduzir o tempo de resposta e minimizar o potencial de ferimentos e danos materiais. 

“Esta aquisição se ajusta perfeitamente à liderança e inovação em tecnologia da 

Honeywell”, declarou Alex Ismail, Presidente e CEO da Honeywell Automation and Control 

Solutions. “As tecnologias avançadas de segurança e de software de análise de vídeo, bem 

como de detecção precoce de fumaça da Xtralis complementam nosso crescente negócio de 

segurança e resposta a incêndios, bem como mostram nosso compromisso em tornar o 

mundo mais protegido e seguro”. 

A empresa é sediada em Dublin, Irlanda, e conta com aproximadamente 500 
empregados 

 

na Europa, Oriente Médio, África, Ásia-Pacífico e Américas, tendo mais de 30 anos de 

experiência nos ramos de segurança e resposta a incêndios. Espera-se que a transação seja 

concluída no segundo trimestre de 2016, sujeita às condições habituais de tais transações, 
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inclusive aprovação de agências regulatórias. 
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“A Xtralis é uma adição fantástica ao portfólio da Honeywell, e fortalecerá nossa oferta 

para ativos de alto valor e infraestrutura crítica”, afirmou David Paja, Presidente da Honeywell 

Security and Fire. “Eliminar o tempo fora de operação de um centro de dados de TI é de 

missão crítica, considerando que a perda de receitas decorrente de um incêndio ou fumaça 

pode ser de mais de US$ 5 milhões por semana.1. A adição da Xtralis ao nosso portfólio 

aumenta nossa capacidade de atender nossos clientes em relação à detecção de fumaça 

precoce e confiável.” 

A empresa foi pioneira no desenvolvimento de tecnologia de alerta muito precoce capaz 

de detectar fumaça em uma instalação no estágio muito inicial de um incêndio, o que dá a 

equipes de emergência tempo adicional precioso para ajudar a prevenir ou minimizar 

ferimentos e danos materiais. 

Quando a aquisição for concluída, a Xtralis passará a fazer parte da Honeywell 

Security and Fire, uma unidade de negócios da Honeywell Automation and Control Solutions. 

A Honeywell Security and Fire é uma fabricante líder global em tecnologias de proteção 

eletrônica e de segurança à vida para edifícios comerciais, instalações industriais e lares de 

todo o mundo. 

 
 

# # # 
 

 
1 Fonte: Aberdeen Group, “Datacenter Downtime: How Much Does It Really Cost?”, Março de 2012 

 
Sobre a Honeywell 

A Honeywell (www.honeywell.com), uma das 100 maiores empresas dos EUA, é líder em manufatura e 

tecnologias diversificadas, atendendo a clientes de todo o mundo com produtos e serviços aeroespaciais, 

tecnologias de controle para edifícios comerciais, indústrias e lares, turbocompressores e materiais de alto 

desempenho. Para obter mais notícias e informações sobre a Honeywell, acesse www.honeywellnow.com. 
 
 
Este comunicado à imprensa contém determinadas afirmações que podem ser consideradas “forward-looking 

statements” ("afirmações preditivas"), conforme definido pela Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934 

dos EUA. Qualquer afirmação, exceto de fatos históricos, que tratem de atividades, eventos ou 

desenvolvimentos que a empresa ou seus gestores tenham intenção, esperem, projetem, acreditem ou 

prevejam que venham ou possam vir a ocorrer no futuro são afirmações preditivas. Tais declarações 

baseiam-se em suposições e avaliações da administração da empresa à luz de experiências e tendências 

passadas, condições econômicas e industriais atuais, expectativa de desenvolvimentos futuros e outros 

fatores que ela acredite serem apropriados.  As afirmações preditivas incluídas neste comunicado também 

estão sujeitas a vários riscos materiais e incertezas, inclusive, dentre outros, fatores tecnológicos, 

governamentais, concorrenciais e econômicos 

que venham a afetar nossas operações, mercados, produtos, serviços e preços. Tais afirmações preditivas 

não são garantia de desempenho futuro e os resultados, o desenvolvimento e as decisões de negócios 

efetivos podem ser diferentes daqueles previstos por nossas afirmações preditivas. Identificamos os principais 
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riscos e 

incertezas que afetam nosso desempenho no nosso Formulário 10-K e outros documentos 

protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. 


