
ÄR ERT SÄKERHETS-
PROGRAM  
UP TO DATE?

Bästa valen för 
gasdetektering inom 
avloppsvattenindustrin
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Stationär gasövervakning. Dessa permanent monterade
detektorerna, som kan vara en kombination av 
transmittrar och sensorer, tillför ett lager av skydd för 
tillgångar och samtidigt ger tidig varning till arbetare, 
innan de inträder i området.

Gaslarmscentral. Dessa användarvänliga styrenheter kan 
aktivera utgångar som larm, ljuskällor och ventilation. Till 
skillnad från programmerbara logiska styrenheter (PLC), har 
dessa en inbyggd skärm och möjliggör förenklad installation 
och drift.

Bärbara gasvarnare. Som en typ av personlig 
skyddsutrustning övervakar dessa bärbara enheter 
gasnivåerna i en arbetares andningszon. Bärbara enheter 
skyddar arbetare när de går utanför detekteringsområdet 
för en fast detektor eller när en fast detektor inte finns, 
och de kan också tillåta provtagning av atmosfären i trånga 
utrymmen före arbetarens inträde.
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Processområde

Andnings
zon

Avloppsvattenindustrin innehåller en mängd giftiga 
och brännbara gasrisker, såsom ammoniak, metan, 
klor, svavelväte och flyktiga organiska kemikalier. 
Det är nästan omöjligt att eliminera dessa faror, så 
man måste kunna upptäcka dem för att skydda 
utrustning och personal.

Honeywell rekommenderar en kombination av stationära 
gasdetektorer, gaslarmscentraler och bärbara gasdetektorer för att 
främja säkerhet och efterlevnad i hela anläggningen:

SKYDDA MÄNNISKOR 
OCH TILLGÅNGAR

YTTERLIGARE ÖVERVÄGANDEN
Om du har ett område som bara behöver upptäcka gas 
en del av tiden, överväg en portabel områdesövervakare 
som en proaktiv lösning för planerat underhåll. 
Du kan även använda denna enhet för att utvärdera ett 
område för att sen välja bästa övergripande 
gasdetekteringssystem.
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KRITISKA ÖVERVÄGANDEN  
FÖR STATIONÄRA GASDETEKTORER

Svaren på den här typen av frågor kan variera mycket beroende på din verksamhet. För att 
bestämma antal och placering av dina gasdetektorer, överväg dessa kritiska faktorer:

• Vad är hotet? Identifiera gaserna i området.

• Var är källan? Montera detektorer där det är troligt att gaser finns.

• Är gasen lättare, tyngre eller lika med luftens vikt? Se nästa sida för mer information.

• Hur stort är området? Tänk på detekteringsområdet för varje sensor.

• Vilka är miljöförhållandena? Bedöm temperatur, luftfuktighet och trycknivåer i området.

• Vilken typ av ventilation finns i området? Tänk på hur gaser kan uppträda på grund av
naturliga eller tvingade luftströmmar.

• Finns det en risk att området kan fyllas med vatten? Placera detektorer där de inte
kommer att vara nedsänkta.

NÄR SKA DU ANVÄNDA BÄRBARA GASVARNARE?
Det korta svaret: när du misstänker att det finns en farlig atmosfär. Dessutom är det en bästa 
praxis för gasdetektering att oavsett om du har fasta detektorer så bör dina arbetare även bära 
portabla gasvarnare — antingen engas eller flergas - för att övervaka deras andningszon. 
Bärbara detektorer kan ge arbetare en tidigare varning innan en gas når sensorn på en fast 
detektor.

Den mest använda flergasdetektorn mäter vätesulfid, kolmonoxid, syrenivåer (anrikning eller 
brist) och brännbara gaser vid den nedre explosionsgränsen (LEL). Arbetare kan dock behöva en 
bärbar detektor för ytterligare atmosfäriska faror som klor, svaveldioxid eller flyktiga organiska 
föreningar (VOC).

Bärbara detektorer ska vara lätta, bekväma och enkla att använda, med en robust kapsling 
som tål utmanande miljöer. Bärbara gasdetektorer är också kritiska för användning i trånga 
utrymmen. Se sidan 5 för mer information.

I

TILLRÄCKLIGT TUFF
Alla gasdetektorer - fasta och bärbara - bör ha 
hög IP-klassning. Till exempel, IP66-klassning 
säkerställer att detektorn tål starka vatten- och 
dammstrålar.

Hur många fasta gasdetektorer behöver du för ett visst processområde? 
Var ska du placera dem? Ska de sitta högt eller lågt? Hur mycket utrymme 
ska det finnas mellan dem?
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ETT VIKTIGT BESLUT

Gaser som är tyngre än luft faller, så fasta detektorer för dessa gaser bör monteras på låg 
nivå. Omvänt kommer gaser som är lättare än luft att stiga, så detektorer bör monteras 
på en högre nivå.

Beroende på vilka gaser som finns, kommer därför vissa områden i ett avloppsrenings- 
verk att dra nytta av flera engasvarnare i varierande höjd. Denna placering hjälper till att 
säkerställa snabb varning om fara, eftersom sensorerna möter gasen när den stiger eller 
faller.

Ett annat alternativ är en enda sändare med flera sensorer; detta tillvägagångssätt kan 
dock orsaka en fördröjning i meddelandet, eftersom alla gaser skulle behöva nå platsen 
för den ena sändaren innan de utlöser ett larm.

EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGAR
Farliga gaser kan finnas i många områden 
i ett avloppsreningsverk. Se nästa sidor 
för tre av dem - tillsammans med viktiga 
tips för gasdetektering.

Tre huvudtyper av gasrisker:
Brandfarlig: Brand- och / eller 
explosionsrisk (exempel: metan)

Giftigt: Förgiftningsrisk
(exempel: klor, ammoniak, vätesulfid)

Kvävande: kvävningsrisk
(exempel: syrebrist när syre förskjuts av en 
annan gas)

ÄR GASEN LÄTTARE ELLER TYNGRE ÄN LUFT?

Isobuten
(VOC)

Svaveldioxid 
(SO2)

Lättare 
gaser stiger

Tyngre 
gaser faller

Metan
(CH4)

Etylenglykol 
(VOC)

Ammoniak
(NH3)

Formaldehyd 
(VOC)

Kolmonoxid (CO)

Klordioxid (ClO2)
Klor

(Cl2)

Luft

Ozon
(O3)

När det gäller placering av gasdetektorer,
är en viktig faktor målgasens densitet i förhållande till luft. 

Vätesulfid (H2S)
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OMRÅDE #1

STATIONÄRA GASDETEKTORER
Honeywell rekommenderar minst fyra detektorer för detta utrymme - en för varje gas 
som ska övervakas. Med tanke på de olika gasernas densitet, placera metan- och 
kolmonoxidsensorerna högre i utrymmet medan vätesulfidsensorn placeras lägre.

För detektering av metan, överväg en förseglad, optisk infraröd sensor, som ger snabb 
respons och stabil prestanda med mindre underhåll än katalytiska eller otätade, optiska 
infraröda sensorer.

BÄRBARA GASVARNARE
För tillståndsbegränsade trånga utrymmen, såsom en våtbrunn, bör en arbetsledare 
använda en fyr- eller femgas-varnare med pump för att prova gasnivåerna i utrymmet och 
se till att det är säkert före inträde.

Dessutom är det avgörande för arbetsledaren som utför "hålvakten" - att fortsätta 
använda gasvarnaren för att övervaka gasnivåerna medan arbetarna är inne
i det trånga utrymmet. Med denna bästa lösning,
har arbetsledaren gasdata i realtid direkt 
i sin hand så att han eller hon kan se 
efter förändringar i miljön, 
kommunicera med arbetare och 
samordna nödräddning vid behov.

Arbetare i trånga utrymmen 
rekommenderas under tiden att 
använda bärbara detektorer med fyra 
eller fem gaser för att övervaka 
säkerheten i deras egen andningszon.

Photo: Jason Turgeon

TIPS:  VOC 
I vissa fall kan inflytande vatten 
innehålla flyktiga organiska kemikalier 
(VOC) såsom lösningsmedel eller 
acetoner. När du har VOC i ett område 
väljer du en bärbar femgasdetektor 
eller transportabel detektor som har 
en bred PID-sensor 
(fotojoniseringsdetektor). 

• CH4

• H2S

• CO

Pumpstationer, som tillfälligt lagrar avloppsvatten och sen pumpar  
det vidare till reningsverket, anses ofta vara begränsade utrymmen 
för gasdetektering. De utsätts för vätesulfid och metan från 
sönderfallande avfall, vilket kan orsaka explosioner eller 
förgiftning, liksom andra gasrisker som kan skapa risker relaterade 
till syrenivåer.

Område: Våtbrunn i pumpstation
 Gasfaror: 

• O2 nivåer

• VOCs (densitet varierande)

Förklaring: 
Lättare än luft   
Samma som luft  
Tyngre än luft
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Precis som i våtbrunnen så kan även gallerstationsrummet på vissa anläggningar 
klassificeras som ett begränsat utrymme. I detta fall bör en arbetsledare använda 
en bärbar gasdetektor med pump för att kontrollera utrymmet före inträde och 
fortsätta att övervaka arbetarna inuti, och dessa arbetare bör bära en bärbar 
gasvarnare som övervakar minst fyra gaser.

ÖVERVAKNING AV BENSINÅNGOR: 
EN LEL-SENSOR ÄR INTE TILLRÄCKLIGT
Precis som i våtbrunnen kan inflytande vatten i gallerstationsrummet innehålla 
flyktiga organiska kemikalier - särskilt bensinångor, som är både brännbara och 
giftiga.

För denna kända fara rekommenderar 
Honeywell bärbara eller transportabla 
detektorer med både PID- och LEL-
sensor som kan upptäcka flytande 
kemiska föreningar när de börjar 
förångas vid låg ppm (delar per miljon).

TIPS: VOC 
För flyktiga organiska föreningar 
som bensinångor som är både 
brännbara och giftiga, bör 
gasdetektorer ha både LEL- och  
PID-sensor.

Som första filtreringsnivå kan gallerstationsrummet 
utsättas för flera farliga gaser i det inflytande vattnet. 
Honeywell rekommenderar därför en rad fasta 
gasdetektorer i olika höjder.

OMRÅDE #2

• CH4

• H2S

• CO

Område: Gallerstation
Gasfaror:

• O2 nivåer

• Bensinångor

Förklaring: 
  Lättare än luft   
Samma som luft  
Tyngre än luft
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OMRÅDE #3

STATIONÄRA GASDETEKTORER
Honeywell rekommenderar att man identifierar de potentiella källorna till gasläckage och 
placerar fasta detektorer i närheten, samtidigt som man tänker på att sensorer ska placeras i 
olika höjder om det finns flera gashot i rummet. Eftersom klor till exempel är en tung gas, 
tenderar den att falla medan ammoniak tenderar att stiga.

Hur vet du om det är säkert för arbetare att komma in i förrådet? Överväg att installera en 
eller flera detektorer vid ingången till förrådet, som kan kopplas till sensorer på insidan av 
rummet. På detta sätt kommer detektorns display att indikera gasstatus inuti rummet, så att 
arbetarna kan bedöma säkerheten. Dessutom kan sändaren placeras utanför rummet för att 
skydda enheten från klorkorrosion.

BÄRBARA GASVARNARE
Samtidigt rekommenderar Honeywell för de arbetare som går in i rummet bärbara 
gasdetektorer - antingen en- eller flergas, beroende på desinfektionsmedlen som finns - för att 
skydda deras andningszon.

Förrådet för desinfektionsmedel för avloppsvatten medför en 
risk för oavsiktlig utsläpp av gas, och även små läckor kan 
utgöra stora säkerhetsrisker. Desinfektionsmedel kan inkludera 
ammoniak, ozon, klor och klordioxid.

• Cl2

• NH3

Område: Förvaringsrum för desinfektionsmedel 

Gasfaror: 
• O3 

• ClO2

Område: 
  Lättare än luft   
Samma som luft  
Tyngre än luft
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XNX™ universal transmitter 
with Optima Plus sensor

Series 3000 

EN HELTÄCKANDE 
GASDETEKTIONS 
LÖSNING
Honeywell hjälper till att skydda arbetstagare och tillgångar var de än är i fara. Vi erbjuder en omfattande portfölj 
av fasta och bärbara gasdetektorer, tillsammans med sensorer, styrenheter, instrumenthanteringssystem och 
annan ansluten teknik. Tänk på dessa Honeywell-produkter för detektion av gas i avloppsapplikationer:

Stationära gasdetektorer

Honeywell BW™ Icon Honeywell BW™ Solo Honeywell BW™ Ultra Honeywell BW™ Max XT II

Sensepoint XCD

Bärbara gasvarnare

Transportabla gasdetektorer

Honeywell BW™ RigRat

Gaslarmscentraler

Touchpoint™ Plus Touchpoint™ Plus Wireless



Distributör i Sverige 

Afriso Ema AB 
Kilvägen 2
23237 Arlöv
www.afriso.se

Om Honeywell Industrial Safety
Honeywell Industrial Safety hjälper till att bygga en långvarig säkerhetskultur genom 
omfattande utbildning, innovativ teknik och bekväma, högpresterande produkter som 
inspirerar arbetstagare att göra säkrare val på egen hand. Vårt företag är den perfekta 
partnern för organisationer som är engagerade i en kulturell omvandling som minimerar 
skador och upprätthåller en säkrare och mer produktiv arbetsplats.

MER INFORMATION
För att lära dig mer om gasdetekteringslösningar för din avloppsvattenanläggning, besök 
safety.honeywell.com. 

safety.honeywell.com



