
KAASUNVALVONNAN AMMATTILAINEN



Sensorex Oy on Suomen johtava kaasunval-
vonta-alan toimija ja alan pioneeri. Olemme 
palvelleet asiakkaitamme jo yli 35 vuoden ajan. 
Suunnittelemme, valmistamme, edustamme ja 
markkinoimme laajaa valikoimaa korkealaatui-
sia kannettavia ja kiinteitä kaasunvalvontajär-
jestelmän laitteita. 
Tunnemme vaativan ja monipuolisen alan 
haasteet. Olemme saavuttaneet osaamisemme 
rakentamalla vahvat suhteet asiakkaisiimme. 
Ylläpidämme aktiivisesti asiakassuhteitamme, 
ja tavoittelemme parasta mahdollista asia-
kastyytyväisyyttä

Kaasunvalvonnan 
AMMATTILAINEN

Kaasuja ja niihin liittyviä riskejä on tänä päivänä lähes kaikilla elämänaloilla. Milloin riskinä on räjähdysvaara, 
milloin myrkyllisyys tai hapenpuute. Kaasunvalvontaa tarvitaan kaikissa toimintaympäristöissä, joissa voi         
esiintyä kaasuriskejä. Kaasunvalvonta perustuu aina yksilöllisiin tarpeisiin. Yksinkertaisimmillaan se voi olla 
henkilökohtainen kannettava kaasunilmaisin, laajimmillaan suuren alueen tai toimintaympäristön kiinteä val-
vontajärjestelmä.

TURVALLISUUDEN EHDOILLA
Sensorex Oy:n tavoitteena on toimia kaasuturvallisuuden 
hyväksi. Hallitsemme työturvallisuus-, tuotanto- ja 
ympäristöriskejä sekä minimoimme ympäristöhaittoja. 
Saavuttaaksemme tavoitteemme kehitämme jatkuvasti 
kaasunvalvontaratkaisuja ja niitä tukevia teknisiä jär-
jestelmiä, jotka soveltuvat tarkoitukseensa parhaal-
la mahdollisella tavalla. Tarjoamme asiakkaillemme 
laadukkaita laitteistoja sekä alan suunnittelu- ja neu-
vontapalveluja. Näin pyrimme varmistamaan, että val-
vontalaitteita käytetään optimaalisesti ja mahdollisim-
man kustannustehokkaasti.



Sensorex Oy edustaa alansa huippumerkkejä vaativien EX-tilojen kaasunil-
maisimissa. Valikoimassamme on laitteet lähes kaikkien mahdollisten räjäh-
dysvaarallisissa tiloissa valvottavien kaasujen ilmaisemiseen. 
Kaikkiin olosuhteisiin ilmaisimien ATEX-hyväksyntä ei yksin riitä. Saatetaan 
tarvita myös SIL- tai MED-luokitusta. Valikoimassamme on lukuisia eri serti-
fioinneilla varustettuja laitteita.

Räjähdysvaarallisiin tiloihin

EX-TILAN KAASUNILMAISIMET

SX-sarja on Sensorex Oy:n omaa tuotantoa. Alansa huippua edustavat luokit-
telemattomien tilojen kaasunilmaisimet ovat huolehtineet jo kymmeniä vuosia 
asiakkaidemme turvallisuudesta. Luotettavia ja helppokäyttöisiä SX-sarjan 
kaasunilmaisimia on saatavilla lähes kaikille yleisimmille kaasuille ja käyttö-
kohteille.

SX-sarja

NORMAALITILAN KAASUNILMAISIMET

Edustamamme kannettavat kaasunilmaisimet on suunniteltu valvomaan 
henkilökohtaista turvallisuutta työympäristöjen mahdollisilta kaasuvaaroilta.       
Ilmaisinmallien koko ja ominaisuudet vaihtelevat pienistä yhden kaasun ilmai-
simista monipuolisesti varusteltuihin usean kaasun ilmaisimiin. Olennaisinta 
on laitteen ominaisuuksien soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen.

Henkilökohtainen turvallisuus

KANNETTAVAT KAASUNILMAISIMET

Kaasunvalvontakeskus on toimivan kaasunvalvontajärjestelmän ydin.             
Valikoimassamme on laajudeltaan erikokoisiksi mitoitettuja huippumoderneja 
valvontakeskuksia, joilla voidaan tehdä tarvittavat hälytykset ja ohjaukset. 
Asiakaslähtöisesti suunnitellut keskuksemme valmistetaan helppokäyttöisik-
si ja informatiivisiksi. Valvontakeskus voi toimia erillisenä koko järjestelmää 
ohjaavana yksikkönä, tai se voidaan integroida osaksi kiinteistöautomaatio-
järjestelmää.

Hälytys- ja ohjauskeskukset

KAASUNVALVONTAKESKUKSET
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Ainoa oikea tapa testata ja säätää  
kaasunilmaisimia on tehdä se kaasulla, 
jota kohdeympäristössä valvotaan.

Meiltä löydät laajan valikoiman valmiita 
kalibroitintikaasuja kevyissä kertakäyt-
töpulloissa.

KALIBROINTIKAASUT

Helpoin ja aikaa säästävä 
tapa huolehtia kannettavien         
kaasunilmaisimien toimivuudesta 
on käyttää testi-/kalibrointiase-
mia. Ilmaisin asetetaan asemaan, 
ja yhdellä napinpainalluksella 
asema testaa ja tarvittaessa 
kalibroi ilmaisimen.

Lähes kaikkiin myynnissämme 
oleviin kannettaviin kaasuilmai-
simiin on saatavilla kalibroin-
tiasema. 

Kaasunvalvonnassa tarvitaan usein myös 
hälytinlaitteita, kuten hälytysvilkkuja ja 
sireenejä.

Sensorex Oy tarjoaa kattavan valikoiman 
hälytinlaitteita sekä luokittelemattomiin 
tiloihin, että räjähdysvaarallisiksi luokitel-
tuihin tiloihin.

Jäikö jokin tarvike tilaamatta ?? 
Onko ilmaisimen mittakenno kulunut 
tai virtalähde rikkoutunut ??

Kattavasta varastostamme saat 
alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet 
nopeasti ja luotettavasti.

HÄLYTYSLAITTEET

MUUT TUOTTEET JA PALVELUT

 
Kaasunvalvontajärjestelmät vaativat 
huoltoa ja ylläpitoa turvallisen 
toiminnan takaamiseksi.

Motivoitunut ja osaava huoltohen-
kilöstömme tarjoaa asiakkaillemme 
kattavia huolto- ja ylläpitopalveluja.

KALIBROINTIASEMAT

VARAOSAT JA
TARVIKKEET

HUOLTO- JA
YLLÄPITOPALVELUT
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