Gasdetectie
Verhuur, verkoop,
onderhoud & certificering

Zowel voor persoonlijke gasdetectie als voor de

TM

Altijd veilig & efficiënt aan de slag

bewaking van een zone vindt u bij Total Safety
steeds het gepaste toestel te huur of te koop.
Ook voor het onderhoud van uw eigen

Razendsnel een vrijblijvende offerte
U kiest uit ons multi-merkenaanbod en u ontvangt een
gedetailleerde offerte, een indicatie van de beschikbaarheid en/of levertermijn. Bij uw bestelling kunt u
dadelijk het materiaal reserveren.

gasdetectietoestellen bent u bij Total Safety aan
het juiste adres.

§§ Persoonlijke detectoren, zonedetectie en
zonebewaking

Gecontroleerd, getest, gekalibreerd
Elk toestel wordt na gebruik in onze eigen werkplaats
gecontroleerd en zorgvuldig getest. Voor we een toestel
ter plaatse brengen, wordt het bovendien opnieuw
gekalibreerd zodat het klaar is voor een veilig gebruik.
Wij kunnen ook instaan voor het onderhoud van uw
eigen toestellen. Dit gebeurt door onze gecertificeerde
technici.

§§ Eén of meerdere sensoren: O2, EX, H2S, CO en
andere exotische sensoren
§§ Draagbaar, verplaatsbaar of semistationair
§§ Infrarood, katalytisch,...
§§ Merkonafhankelijk

Gedetailleerde tracking
Elke handeling wordt nauwkeurig bijgehouden, zodat
we van al het materiaal, zowel ons eigen als klanteigen
materiaal, een uitermate gedetailleerde geschiedenis
kunnen opvragen, van kalibratie tot vervanging van
onderdelen. Dit levert ons ook een exact beeld op van
onze stock, zodat we u telkens een haalbare
leveringsbelofte kunnen doen.

§§ Pompen
§§ Chip gasmeters
§§ PID gasmeters
§§ Bumpteststations
§§ Warmtemeters
(niet-explosieveilig, explosieveilig)
§§ Dosimeters
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Controle en ijking

§§ Reinigen van het toestel - het toestel dient gereinigd te worden omwille van de blootstelling aan een vuile of
vijandige omgeving.
§§ Het toestel wordt onderworpen aan een visuele controle.
§§ De werking van de pomp en van andere elementen (filters,...) worden getest.
§§ Een verse luchtijking wordt in omgevingslucht uitgevoerd zonder de te meten gassen of andere storende gassen
(draagbare toestellen).
§§ Een functietest of bumptest van de sensoren vindt plaats (draagbare toestellen).
§§ Een kalibratie met kalibratiegas wordt uitgevoerd (gebeurt minstens tijdens het halfjaarlijks onderhoud).
§§ Indien de baterijen van het toestel ontladen zijn, dienen deze snel herladen te worden.
§§ Vervangen van de batterij en de sensoren indien nodig - de onderdelen dienen origineel te zijn.

Halfjaarlijks onderhoud
§§ De filters en sensoren worden gecontroleerd.
§§ Controle van de alarmniveaus, de verlichting van het
scherm, het debiet van de pomp en het debietalarm
vindt plaats.
§§ Een kalibratie van de sensoren wordt uitgevoerd.
§§ Een verificatie van het laden van de batterij, de
laadcontacten en de lader vindt plaats.
§§ Vervangen van onderdelen indien nodig - de
onderdelen dienen origineel te zijn.
§§ Een kalibratierapport wordt opgesteld.

Certificering
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§§ U bent zeker dat uw materialen op ieder moment
voldoen aan de strengste eisen van de fabrikant en de
wetgever.
§§ Status en historiek zijn perfect traceerbaar en we
kunnen steeds de nodige certificaten en officiële
documenten voorleggen.
§§ Wij registreren nauwgezet wie welke activiteiten uitvoert
en zorgen voor de nodige certificeringen.

See what a difference Total Safety can make to your safety, operational and financial performance.
Our mission is to ensure the safe Wellbeing of Workers Worldwide (W3).
For more information, visit TotalSafety.net or e-mail us at info-nl@totalsafety.com.
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