
→ ODOROX® odorizēts skābeklis

Domā par drošību un ietaupījumu?
Domā par ODOROX®! 
ODOROX® odorizētais skābeklis dažādiem skābekļa un 
deggāzes pielietojumiem.
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ODOROX® odorizētajam skābeklim ir pievienota viela, kas brīdina par iespējamām noplūdēm un bīstamu skābekļa 
uzkrāšanos. ODOROX® koncepcija ir AGA  ieguldījums drošākas darba vides veidošanā.

AGA izstrādātais ODOROX® odorizētais skābeklis ir 
savlaicīga brīdinājuma sistēma, kas paredzēta 
izmantošanai visos skābekļa un deggāzu pielieto-
jumos, lai sargātu darba vidi. Šī sistēma mazina 
ugunsgrēka risku, izplatot izteikti brīdinošu smaku 
situācijās, kad skābekļa koncentrācija gaisā ir 
palielināta. Kopš AGA piedāvā gāzes apgādi gan 
balonos, gan gāzu padeves sistēmās, ODOROX® 
koncepcija ir pieejama visiem skābekļa un 
deggāzu tehnoloģiju lietotājiem. Skābekļa un 
deggāzu risinājumus lieto daudzviet, piemēram, 
metālapstrādes nozarē. Drošība ir būtisks faktors, 
jo degšana koncentrēta skābekļa klātbūtnē 
pastiprinās. Tas, ka skābeklim nav nedz smaržas, 

nedz krāsas, prasa pastiprinātu pieeju drošības 
jautājumiem. AGA īpašā attieksme, ar mērķi 
pilnveidot drošības garantijas, ir rosinājusi 
novatoriskas, jaunas koncepcijas – ODOROX® 
odorizētā skābekļa – izstrādi, tādējādi papildinot 
standarta praksi drošai rīcībai, kas nepieļauj 
nevēlamu vides piesātināšanu ar skābekli. 
Vajadzība pēc šāda risinājuma bija nepārprotama: 
praktiski viens metālapstrādes uzņēmums no 
desmit ir piedzīvojis negadījumu, saistītu ar 
pārmērīgu skābekļa koncentrāciju, ko izraisījuši 
apstākļi, sākot no neparedzētas noplūdes (no 
šļūtenēm, ventiļiem vai savienojumiem) un beidzot 
ar nepareizu apiešanos. 

Vienkārši uzticieties savam degunam.
ODOROX® odorizētais skābeklis.
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Sajūti briesmas ar degunu! Mazāk nelaimes 
gadījumu ar ODOROX®!

Ikviena noplūde vai nepareiza apiešanās var itin 
viegli novest pie bīstamas skābekļa koncentrācijas. 
Tā rezultātā aizdegties var pat tāds apģērbs, kas 
uzskatāms par nedegošu. Tādēļ ir svarīgi skābekļa 

noplūdi konstatēt nekavējoties, lai novērstu 
uzliesmošanu. Tā kā skābeklis ir nedaudz blīvāks 
par gaisu, šī palielinātā koncentrācija var veidoties 
gaisa kabatās grīdas līmenī.
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ODOROX® koncepcija: neticami vienkārši

Koncepcijas priekšrocība ir tās vienkāršībā: ja to 
var saost, kaut kas nav kārtībā. ODOROX® 
odorizētais skābeklis satur nelielu daudzumu  
(12 ppm) dimetilsulfīda (DMS), kas ar savu ļoti  
izteikto smaku brīdina par skābekļa koncentrācijas 

palielināšanos no 21% uz 22%. Pat ja skābeklim 
pievienotas tikai 10 daļas DMS uz miljonu (ppm), 
smaka ir manāma savlaicīgi, kas ļauj nekavējoties 
reaģēt. Nelielais daudzums DMS skābeklī nekādi 
neietekmē ne skābekļa un deggāzu procesa 
veiktspēju, ne darba vidi.

ODOROX® odorizētais skābeklis brīdinājumam par nevēlamu skābekļa koncentrāciju. Pieejams balonos, balonu saišķos 

un pie lieliem apjomiem arī centralizētās padeves līnijās. Skābekļa koncentrācijai apkārtējā vidē palielinoties no 21% uz 

24%, degšanas ātrums divkāršojas. Kad šis skaitlis sasniedz 40%, uzliesmošanas ātrums saskarē ar dzirksteli vai liesmu 

palielinās desmitkārtīgi. ODOROX® odorizētais skābeklis ir paredzēts drošības palielināšanai darba vietā, tomēr nav 

uzskatāms par aizstājēju standarta drošības normu ievērošanai.
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Mazina risku 
 
Ar skābekli saistīto nelaimes gadījumu risku 
nedrīkst novērtēt par zemu. Fakts ir tāds, ka, pat 
strādājot ārpus telpām vai vējainos apstākļos, 
skābeklis ātri uzkrājas uzliesmojošu materiālu 
šķiedrās, kur to ilgu laiku var nekonstatēt. 
Norobežotās telpās tas jo īpaši var uzkrāties grīdas 
līmenī, kur iespējams krīt arī dzirksteles. Tas rada 
nepārprotamu un reālu risku. Taču problēma ir 
atrisināma ar ODOROX® odorizēto skābekli.

ODOROX® odorizēts skābeklis

Pārbaudīts un novērtēts

Dažās valstīs lielākajiem klientiem ODOROX® 
odorizētais skābeklis ir bijis pieejams jau vairākus 
gadus un ir ļoti atzinīgi novērtēts. Kas īpaši 
jāuzsver – lietojot ODOROX® odorizēto skābekli, 
nav bijis letālu nelaimes gadījumu. Sākot izmantot 
šo produktu ar tā lieliskajām priekšrocībām 
drošības ziņā, uzņēmumi apliecina padziļinātu 
ieinteresētību personiskajā, sociālajā un 
ekonomiskajā ietekmē uz darba vides drošības 
jautājumiem.
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ODOROX® odorizētā skābekļa popularitāte ir pieau-
gusi daudz plašāk nekā tas sākotnēji testēts noza-
ru un pielietojumu ziņā. Kopš tā laika odorizēto 
skābekli lieto gan mazās darbnīcās, gan lielos 
uzņēmumos. Pateicoties paaugstinātai drošībai, 
to iesaka daudzi lietotāji. ODOROX® odorizēto 
skābekli var lietot visās jomās, kurās degšanas 
procesā lieto skābekli. Tas ir pieejams balo-

nos, saišķos, pie lieliem apjomiem  arī tvertnēs, 
no kurām tas tiek padots uz darba vietām pa 
centralizētām gāzes padeves sistēmām. Neliela 
daudzuma DMS pievienošana nekādi neietekmē 
skābekļa veiktspēju, īpašības vai derīguma 
termiņu. Tā vietā jūs sajūtat brīdinājumu, ja notiek 
skābekļa noplūde, un jūs varat nekavējoties 
atbilstīgi rīkoties.

Pirmajā vietā – drošība. ODOROX® odorizētais 
skābeklis visiem skābekļa un deggāzu pielietojumiem.

® ODOROX ir The Linde Group reģistrēta preču zīme.
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Mūsu uzņēmums ir līderis tehnoloģiju jomā ar virzību uz jauniem sasniegumiem. AGA izstrādā jaunus, 
augstas kvalitātes produktus un inovācijas ražošanas procesu optimizācijai.

Mēs radām pievienoto vērtību un augstāku rentabilitāti. Katra koncepcija ir īpaši izstrādāta, lai at-
bilstu klientu prasībām – piedāvājot gan standartizētus, gan pielāgotus risinājumus dažādu nozaru 
uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma.

Liekot uzsvaru uz videi draudzīgu produktu un risinājumu izstrādi, mēs vēlamies apliecināt, ka 
rentabilitāte un atbildība pret vidi var iet roku rokā.

AGA - idejas pārtop risinājumos.

Gūstiet panākumus, izmantojot jaunas iespējas.


