
Sikkerhed frem for alt
ODOROX® oxygen med sporstof
Du kan ikke se lækagen, du kan ikke høre lækagen, 
men du kan lugte den. 



02 ODOROX®	oxygen	tilsat	sporstof

ODOROX® har en klart sporbar lugt, som advarer om eventuelle lækager og farlige akkumulationer af oxygen. Ved hjælp af 
din næse bidrager ODOROX® til øget sikkerhed. 

ODOROX® oxygen med sporstof fra Linde fungerer 
som et advarselssystem beregnet på oxyfuel-
processer, med henblik på at øge sikkerheden. 
Det nedsætter faren for uheld ved at afgive en 
særpræget lugt som indikation på utætheder i for-
bindelse med processen. Oxygen har hverken far-
ve eller lugt, så det er meget svært at opdage en 
forhøjet koncentration, før det er for sent. Oxyfuel 
processen bruges mange steder, og i afgrænse-

de arealer som fx tanke, cisterner eller mindre 
rum, udgør oxygen altid en risiko. Linde prioriterer 
sikkerhed højt, og ODOROX® oxygen er endnu et 
banebrydende koncept til forbedring af sikker-
heden ved brug af oxygen. Behovet er tydeligt. Én 
ud af 10 metalforarbejdende virksomheder har 
erfaring med uheld i forbindelse med for store 
koncentrationer af oxygen, varierende fra 
utilsigtede lækager til utætte slanger eller regulatorer. 

Du skal bare stole på din næse. 
ODOROX® oxygen tilsat sporstof.



Caption lorem ipsum

Oborper	acidunt	nim	ipsumsan	venim	vel	ut	ilit	
aliquat.	Od	tat	at	autatum	eugiamcorem	volor	sum	
etuerae	senibh	eros	adit	nos	autpat	autpat.	Enit	
nit	aliquat,	se	tat	vel	ullandrerate	tat.	Vulputpatuer	
sit	ver	ad	te	feu	faccumm	odolut	loreet	alis	atem	il	
dui	tatum	verci	ent	vel	ut	pratums	andignim	vero	
doloboreetue	modiat	nulput	aci	eu	feuguer	ostrud	
dipiscilit	vullam,	quipit	vel	ullutpate	minis	nim	
velit,	venibh	etum	zzrit	nos	at	nonsed	modolore	
magnis	aliquamconum	acilit	autem	erostio	nulpute	
do	dipit	prat	utat,	se	faccum	volore	dipisit	eugue	
tat,	se	magna	commodo	lendio	et	vel	duipit	lorem	
nostrud	etum	vullaor	eraestrud	modolobore	fac-
cummolore	duipit	nostrud	tisi.

Subcaption lorem ipsum sed diam esse
Quamconse	do	consequ	issismo	dolent	prat	vulput	
nulluptat.	Ut	laor	si.	Sequatin	veliqui	sseniam,	con-
senim	acinciduis	adit,	vulputat	eugiam	diam,	con-
sectem	duis	num	autpatue	feum	volut	la	am	do	

ex	el	dolore	tatumsan	ut	num	acin	utatism	olortin	
henit	aliquamet	irit	nim	ad	mod	dolorperit	dolore	
tem	in	velis	acilit	nit	wis	nullum	aliquat	nibh	et,	si.
An	exercinim	velenibh	ex	essit	lorer	in	henit,	se	
diat,	volore	tin	vullaore	ea	facin	hent	wis	ad	er	
summolortio	duis	num	delit	ute	consequip	ero	od	
tin	eummodolore faccum zzrit	in	veros	dolore	
doloboreet	eui	esenim	ea	feugait	la	facipsu	sti-
onsequis	aci	exeros	amet	et	ipis	nulputem	iustrud	
deliquis	acipis	nummod	ea	facidunt	lummodo	
doloboreet	init	prat.	Riustisi	unt	autpat	wis	adit,	
sequiscipit	utat.	Duiscip	suscilit,	quate	do	conum	
velenit	ing	essi.

Caption lorem ipsum dolor sunt sed diam

Gait	veliquisl	ipsum	in	henim	vel	ulla	aut	am,	con-
sequam	ipit	veros	nosto	dolortie	dolor	summy	
nullam	nit	nisim	ipit	lut	praessequam,	veliquam	
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Lugt faren.  
Færre uheld med ODOROX®.
Enhver	lækage	kan	resultere	i	en	forhøjet	kon-
centration	af	oxygen.	Selv	brandsikkert	tøj	kan	
antændes,	hvis	det	er	mættet	med	oxygen.	Derfor	
er	det	en	fordel	at	opdage	utætheder	før	man	star-
ter	arbejdet	med	skæring,	varmning	eller	svejs-

ning.	Oxygen	er	tungere	end	luft	og	samler	sig	på	
gulvet	hvor	gnister	fra	arbejdet	kan	lande....	
Og	følgerne	af	en	antændelse	kan	være	meget	
alvorlige.	
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ODOROX® konceptet er genialt enkelt 

Fordelen	ved	konceptet	ligger	i	dets	enkelhed.	
Hvis	du	kan	lugte	det,	er	der	noget	galt.		
ODOROX®	oxygen	tilsat	sporstof	indeholder	
små	mængder	dimethyl	sulphide	(DMS),	som	
alarmerer	med	sin	særdeles	særprægede	lugt,	

når,	luftens	Indhold	af	oxygen	stiger	med	så	lidt	
som	1%.	Selvom	der	kun	er	tilsat	10	dele	pr.	milli-
on	(ppm)	DMS	til	oxygenet,	bliver	lugten	sporbar	
i	rigelig	tid	til	at	foretage	beskyttende	handling.	
Den	lille	mængde	DMS	i	oxygen	har	ikke	nogen	
betydning	for	oxyfuelforbrændingens	proces	
eller	for	arbejdsmiljøet.	

ODOROX® kan leveres i flasker og batterier. Den omgivende luft har en oxygen-koncentration på 21%.En forøgelse af 
oxygen-koncentrationen betyder en hurtigere forbrænding. Stiger oxygenkoncentrationen med 3% (til 24%), vil 
forbrændingshastigheden blive fordoblet. Indeholder luften 40% oxygen, er forbrændingshastigheden 10 gange det 
normale. ODOROX® forøger sikkerheden på arbejdspladsen, men må ikke betragtes som en erstatning for de øvrige 
normale sikkerhedsforanstaltninger. 



Caption lorem ipsum

Oborper	acidunt	nim	ipsumsan	venim	vel	ut	ilit	
aliquat.	Od	tat	at	autatum	eugiamcorem	volor	sum	
etuerae	senibh	eros	adit	nos	autpat	autpat.	Enit	
nit	aliquat,	se	tat	vel	ullandrerate	tat.	Vulputpatuer	
sit	ver	ad	te	feu	faccumm	odolut	loreet	alis	atem	il	
dui	tatum	verci	ent	vel	ut	pratums	andignim	vero	
doloboreetue	modiat	nulput	aci	eu	feuguer	ostrud	
dipiscilit	vullam,	quipit	vel	ullutpate	minis	nim	
velit,	venibh	etum	zzrit	nos	at	nonsed	modolore	
magnis	aliquamconum	acilit	autem	erostio	nulpute	
do	dipit	prat	utat,	se	faccum	volore	dipisit	eugue	
tat,	se	magna	commodo	lendio	et	vel	duipit	lorem	
nostrud	etum	vullaor	eraestrud	modolobore	fac-
cummolore	duipit	nostrud	tisi.

Subcaption lorem ipsum sed diam esse
Quamconse	do	consequ	issismo	dolent	prat	vulput	
nulluptat.	Ut	laor	si.	Sequatin	veliqui	sseniam,	con-
senim	acinciduis	adit,	vulputat	eugiam	diam,	con-
sectem	duis	num	autpatue	feum	volut	la	am	do	

ex	el	dolore	tatumsan	ut	num	acin	utatism	olortin	
henit	aliquamet	irit	nim	ad	mod	dolorperit	dolore	
tem	in	velis	acilit	nit	wis	nullum	aliquat	nibh	et,	si.
An	exercinim	velenibh	ex	essit	lorer	in	henit,	se	
diat,	volore	tin	vullaore	ea	facin	hent	wis	ad	er	
summolortio	duis	num	delit	ute	consequip	ero	od	
tin	eummodolore faccum zzrit	in	veros	dolore	
doloboreet	eui	esenim	ea	feugait	la	facipsu	sti-
onsequis	aci	exeros	amet	et	ipis	nulputem	iustrud	
deliquis	acipis	nummod	ea	facidunt	lummodo	
doloboreet	init	prat.	Riustisi	unt	autpat	wis	adit,	
sequiscipit	utat.	Duiscip	suscilit,	quate	do	conum	
velenit	ing	essi.

Caption lorem ipsum dolor sunt sed diam

Gait	veliquisl	ipsum	in	henim	vel	ulla	aut	am,	con-
sequam	ipit	veros	nosto	dolortie	dolor	summy	
nullam	nit	nisim	ipit	lut	praessequam,	veliquam	
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Nedsæt faren 

Faren	for	oxygen-relaterede	ulykker	må	ikke	
undervurderes.	Det	er	en	kendsgerning	at	selv	ved	
udendørs	arbejde	eller	i	blæsevejr	akkumulerer	
oxygen	hurtigt	i	fibrene	på	brændbare	stoffer,	
hvor	det	kan	opholde	sig	ubemærket	i	lang	tid.	
Og	i	afgrænsede	områder	bygges	det	især	op	ved	
gulvniveau,	hvor	der	kan	falde	gnister.	Der	forelig-
ger	en	klar	fare.	Der	er	også	en	løsning:	ODOROX® 

oxygen	tilsat	sporstof.	

ODOROX®	oxygen	tilsat	sporstof

Ansvar - også for økonomien

Med	dette	produkt	viser	virksomheden	at	den	har	
en	klar	sikkerhedspolitik	med	vægt	og	engage-
ment	i	sikkerheden	på	arbejdspladsen.	Ud	over	det	
sikkerhedsmæssige	aspekt	har	langt	de	fleste	gas-
systemer	store	eller	små	utætheder,	som	bevirker	
at	en	stor	del	af	det	totale	gasforbrug	går	til	spil-
de.	Takket	være	ODOROX®	kan	du	spore	og	tætne	
disse	utætheder	-og	dermed	spare	op	til	30%	af	
dit	samlede	gasforbrug.



® ODOROX er et registreret varemærke tilhørende Linde plc.
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ODOROX®	har	fået	en	fantastisk	modtagelse	siden	
det	blev	lanceret.	Små	og	store	virksomheder	
anvender	i	dag	ODOROX®	på	grund	af	den	doku-
menterede	sikkerhedsmæssige	værdi.	Tilsæt-	
ningen	af	små	mængder	DMS	påvirker	ikke	selve	
processen,	men	advarer	umiskendeligt	hvis	der	

er	en	lækage,	så	du	omgående	kan	skride	ind.	
ODOROX®	oxygen	er	beregnet	til	ilt-gasskæring,	
gassvejsning	og	tilsvarende	processer	i	industrien,	
hvor	der	forbruges	oxygen,	men	ikke	til	laserpro-
cesser.	

Sikkerhed frem for alt. ODOROX® oxygen 
tilsat sporstof til alle oxyfuelforbrændinger.
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Innovation viser vejen frem.

Med en lang række innovative koncepter er Linde banebrydende på det globale marked. Som teknolo-
gileder er det vores opgave hele tiden at hæve niveauet. Vi er drevet af en historisk funderet iværksæt-
terånd, og arbejder konstant med nye kvalitetsprodukter og innovative processer.

Linde kan tilbyde mere. Vi skaber merværdi, klare konkurrencefordele og større udbytte. Hvert koncept 
er skræddersyet til at opfylde vores kunders behov, idet vi tilbyder både standard- og kundetilpassede 
løs-ninger. Det gælder for alle brancher og alle virksomheder uanset størrelse.




