
”Sikkert hjem fra arbejde hver dag”. For alle, der har 
daglig omgang med giftige eller eksplosive gasser på 
deres arbejdsplads, er dette et helt naturligt ønske. Al-
ligevel sker der hvert år to-fem dødsfald i Danmark på 
grund af giftige gasser.
- En korrekt kalibreret og korrekt vedligeholdt gasde-
tektor er vejen til at undgå dødsfald, siger Søren T. 
Møller, salgschef og indehaver af GasDetect, der er et 
handels- og ingeniørfirma, som beskæftiger sig med 
salg, servicering og udlejning af avanceret gasdetekte-
ringsudstyr.
- Det mindsker risikoen mange gange, når man bru-
ger vores gasdetektorer, der leveres med et integreret 
service- og eftersynsprogram. En gasdetektor kan gå i 
stykker og fejle i farlige situationer, når de bruges i et 

hårdt miljø, og under alle omstændigheder har de en 
levetid på maksimalt to-fem år. Derfor er det vigtigt 
at kalibrere og teste dem løbende - dagligt, ugentligt, 

månedligt, hver gang de har været udsat for stød, slag 
og høje koncentrationer af farlige gasser. Uanset kun-
dens behov er vores gasdetektorer altid 100 pct. testet 
og i orden, fordi vi stiller en dokningsstation op hos 
kunden, hvor der udføres bumptest og kalibreringer og 
holdes styr på dokumentationen, siger Søren T. Møller 
videre og understreger, at GasDetect er alene om at 
kunne levere dette set-up og denne sikkerhed.

Ekstra fordel til offshore
Når det gælder offshoreaktiviteter, giver Middelfart-fir-
maet sine kunder en ekstra fordel.
 - Det er besværligt at bringe udstyr til og fra platforme, 
og fordelene ved at kunne vedligeholde gasdetektorerne 
derude på havet er åbenlyse. Det mindsker udgifter til 
transport, og måske ikke mindst vigtigt slipper man for 
perioder uden detektering og kontrol, fordi gasdetek-
torerne ikke skal i land til service og eftersyn, forklarer 
Søren T. Møller.  
GasDetect repræsenterer anerkendte amerikanske og 
europæiske producenter og produkter, som er marine 
og SIL-godkendte. 
- Desuden er de godkendt til ATEX-beskyttelse. Det 
betyder, at man takket være vores gasdetektorer må ta-
ge ikke ATEX-godkendt udstyr med ind i ATEX klas-
sificerede områder. Man skal så bare forlade området i 
tilfælde af alarm, pointerer Søren T. Møller.

Kan overvåges i hele verden
Alle data fra gasdetektorerne samles i en database på en 
server i land og kan ses på PC’er i hele verden. 

- På den måde kan man overvåge gasdetektorerne fra 
et hvilket som helst sted på jordkloden, se hvilken til-
stand de er i, hvordan de bliver brugt, hvor ofte de går 
i alarm osv. Arbejdsmiljøansvarlige kan sidde i land og 
få de data, som skal til for at reagere i god tid på fejl og 
slidtage, siger Søren T. Møller.
Gasdetektorerne kan også lejes i kortere eller længere 
perioder - f.eks. til brug for fremmede håndværkere i 
forbindelse med driftstop.  

”Før køb”-rådgivning
Siden starten for snart fem år siden har GasDetect gen-
nemsnitligt fordoblet omsætningen hvert år. En udvik-
ling, som Søren T. Møller både tilskriver nogle unikke 
produkter og en god service.
- Vi yder en omfattende ”før køb”-rådgivning, hvor vi 
ser på, hvad kunden har brug for, og råder og vejleder 
om den konkrete løsning. Kunden får en færdig løs-
ning, der kommer rundt om det hele og overholder alle 
regler og regulativer på det aktuelle område. Det er en 
rådgivning, som vi gør rigtigt meget ud af, og som vi 
kan mærke, at vores kunder sætter pris på, siger Søren 
T. Møller, der har grundlagt sit firma med en klar mis-
sion: At eliminere dødsfald på arbejdspladsen som følge 
af eksplosioner, forgiftning og kvælning.        
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Uanset kundens behov er gasdetektorer fra GasDetect altid 100 pct. testet og i orden, fordi 
man stiller en dokningsstation op hos kunden, hvor der udføres bumptest og kalibreringer og 
holdes styr på dokumentationen.

”En korrekt kalibreret og korrekt vedligeholdt gasdetektor er vejen til at undgå døds-
fald”, siger Søren T. Møller.
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Søren T. Møller



FAKTA
GasDetect, der er grundlagt i 2010, repræsenterer virksomheder som Industrial 
Scientific, Ion Science, Oldham, Kitigawa, Pfannenberg, Geotech og App-Tek 
International. Firmaet leverer håndholdte og stationære gasdetektorer i en høj 
standard og med alle nødvendige certifikater og godkendelser. Gasdetektorerne 
er tilpasset til bestemte formål og brancher, og GasDetect-sortimentet dækker alle 
arbejdssteder, hvor der er risiko for farlige gasser.

Sikker omgang 
med farlige gasser


