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VERDENS MINDSTE H2S ALARM TIL 
MEDARBEJDEREN, DER KAN BLIVE 
UDSAT FOR SVOVLBRINTE.

HVOR FARLIG ER H2S

Selv om man kan lugte svovlbrinte, 
kan man ikke vurdere om koncentra-
tionen er farlig. Den menneskelige 
lugtesans er sådan indrettet, at man 
kun lugter forandringer, man vænner 
sig altså til lugten, og derfor kan man 
ikke lugte hvor stor koncentrationen 
er, og hvornår den er farlig.

Det er derfor en stor sikkerhed, hvis 
man altid bærer på en Alarm, pocket 
300. Den er så lille at man kan have 
den på sig altid, da den ikke er større 
end en bilnøgle. Når man udsættes 
for svovlbrinte i store koncentration-
er, er det første der sker, at man 
mister lugtesansen.

Korttidsvirkninger der opstår: 
hovedpine, træthed, irritabilitet, 
søvnløshed, diarré, kvalme, smerter 
i benene, meningitis og nervebetæn-
delse. Ved højere koncentrationer kan 
der ophobes vand i lungerne, optræde 
lungebetændelse, uro i kroppen,
kramper, fald i blodtryk, lammelse, 
bevidstløshed, hurtigt åndedræt, 
hjertebanken og svedeture.

Langtidsvirkningerne er varig 
svimmelhed, hovedpine, irritabilitet, 
hukommelsestab, angst, kronisk 
bronkitis, almen svækkelse, og
vides med sikkerhed at skade 
nervesystem og organer.

H2S 300 - DEN PERSONLIG 
SVOVLBRINTE ALARM

Anvendelse
H2S 300 alarmen giver sikkerhed for alle medarbejdere, der arbejder, 
i miljøer hvor svovlbrinte kan forekomme. Medarbejderen på rensning-
sanlægget der skal i kloaksystemet at arbejde, landmanden der skal i 
forbindelse med gylletanken, osv. 
 
Fordele
26 gram, vægten gør at H2S alarmen er unik – på størrelse med en nøgle. 
Denne unikke størrelse gør at medarbejderen kan hænge H2S alarmen 
på tøjet som en nøglering og fokusere 100 % på de opgaver der skal ud-
føres H2S 300 alarmen tages med over alt, H2S 300 alarmen skal bæres 
så der kommer luft til, den monteres i nøglebundtet. 
 
VIGTIGT må ikke være i lommen når den er brug.

PRO- modellen af H2S 300 alarmen kan logge målinger i op til 100 timer 
Målinger foretages 12 gange pr minut. Al data kan overføres på PC. 
 
H2S 300 er verdens mindste Svovlbrinte - Detektor, Alarm og Måler. Den 
er på størrelse med en nøgle og kan sættes i nøgleringen. Yder personlig 
beskyttelse mod for store værdier af svovlbrinte, og giver alarm ved fare.

· Registrerer koncentrationer af H2S 0 – 50 ppm
· Giver alarm ved 10ppm – 20 ppm
· Registrerer max ppm i 8 timer
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