
DE PERSONEN DIE MET DROOGIJS 
GECONSERVEERDE MATERIALEN 
VERVOEREN EN HANTEREN, DIENEN 
DE RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID 
TE VOLGEN, PROCESSEN EN 
OPLEIDINGEN OP TE ZETTEN OM DE 
GEZONDHEIDSRISICO'S TE BEPERKEN 
EN ERVOOR TE ZORGEN DAT DE 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN STRIKT 
WORDEN NAGELEEFD.

Over kooldioxide (CO2)
CO2 is een kleurloos en reukloos gas en wordt 
veel gebruikt in de voedingsindustrie bij het 
koolzuurhoudend maken van dranken, in 
brandblussers als inerte stof en in de chemische 
industrie.  Droogijs is de vaste vorm van CO2 
die vaak wordt gebruikt bij het transport en de 
opslag van temperatuurgevoelige producten, 
zoals vaccins. Als droogijs opwarmt, sublimeert 
het (het gaat rechtstreeks van een bevroren 
toestand naar een gas), wat een giftig CO2-
gehalte in de lokale atmosfeer kan veroorzaken. 
Het uitgassen van droogijs kan hypercapnie 
veroorzaken. 

De primaire werkwijze van CO2 is als een 
verstikkende stof, hoewel het ook op cellulair 
niveau toxische effecten heeft. Een hoge 
concentratie kan zuurstof in de lucht verdringen. 
Als er minder zuurstof beschikbaar is om te 
ademen, kunnen symptomen zoals snelle 
ademhaling, snelle hartslag, duizeligheid, 
desoriëntatie, hoofdpijn en vermoeidheid het 
gevolg zijn. 
CO2-concentraties van meer dan 10% in de 
lucht kunnen leiden tot stuiptrekkingen, braken, 
coma en zelfs de dood, en het gebrek aan 
zuurstof kan blijvende schade aan de organen, 
waaronder de hersenen en het hart, 
veroorzaken.
Wanneer droogijs snel opwarmt, worden grote 
hoeveelheden CO2 gegenereerd en kunnen 
deze zich in gevaarlijke hoeveelheden ophopen 
in laaggelegen gebieden, met name in afgesloten 
ruimten.

Veel industrieën vertrouwen op droogijs om 
temperatuurgevoelige producten te bewaren tijdens 
het transport en de opslag. Deze praktijk houdt een 
risico in voor de werknemers, aangezien droogijs 
bestaat uit bevroren kooldioxide (CO2) dat in hogere 
concentraties gevaarlijk kan zijn. CO2 moet in alle 
fasen van de vaccinketen worden gemonitord.

BESCHERMINGSOPLOSSINGEN 
VTN biedt samen met BW Honeywell het 
breedste scala aan draagbare en vaste 
gasdetectieoplossingen om te voldoen aan al uw 
behoeften op het gebied van veiligheid en 
budget. CO2-detectoren kunnen worden 
gebruikt voor het nauwkeurig detecteren van 
lekken of achtergrondtoxiciteitsniveaus, zodat 
werknemers en instellingen zich bewust zijn van 
de volgende zaken  
van gevaarlijke gasniveaus en snel kunnen 
reageren. 

- Draagbare gasdetectoren zijn ideaal voor
werknemers die met droogijs werken en dat
vervoeren, vooral in krappe ruimtes zoals
vrachtwagencabines en scheepscontainers.
- Vaste gasdetectoren zijn ideaal voor het
verzenden, ontvangen en opslaan van droogijs.

GASDETECTIE-
OPLOSSINGEN VOOR 
CO2-VERGIFTIGING
BIJ HET TRANSPORT 
EN DE OPSLAG VAN 
VACCINS

10 KG DROOGIJS SUBLIMEERT TOT  5,4 m3 KOOLDIOXIDEGAS (CO2)



OLDHAM TELEDYNE CTX 
300 STATIONAIRE 
GASDETECTOR
Een stationaire gasdetector voor detectie van 
brandbare en giftige gassen waaronder (CO2)
of het zuurstofgehalte in de ruimte.

HONEYWELL BW™ SOLO 
CO2 DRAAGBARE 
GASDETECTOR
Een onderhoudsvriendelijke, draagbare 
single-gasdetector voor CO2

- Eenvoudige bediening met één druk op de 
   knop
- Compact, lichtgewicht ontwerp
- Grote display kan gemakkelijk worden gezien 
   door PBM’s (veiligheidsbrillen/spatschermen)
- Gemak in onderhoud
- Verbonden Bluetooth-functies
- CO2 IR Gasdetectie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Onderzoekslaboratoria

- Medische testen

- Vaccinproductie

- Distributiecentra

- Logistiek

- Levering van pakketten

- Ziekenhuizen

- Zorginstellingen

- Apotheken

- Overheid

- GGD's

- Verpleeghuizen

- Huisartsen

OPLOSSINGEN

NEEM VOOR MEER INFORMATIE EN ADVIES CONTACT OP 
MET ONZE GASDETECTIESPECIALISTEN

OLDHAM TELEDYNE MX 43 
CONTROLLER STATIONAIRE 
GASDETECTIE
Het Oldham MX43 gasdetectie controlepaneel is 
een analoge en digitale controller, ontworpen voor 
de continue detectie en controle van schadelijke 
gassen.




