
Beste lezers,

Alles wat we doen is gericht 
op het verbeteren van uw  
veiligheid. Maar tegen- 
woordig draait veiligheid niet  
meer alleen om persoonlijke  
alarmtoestellen. Moderne 
beveiligingsconcepten zoals  
Connected Safety betrekken 
het hele team en bieden zo 
meer veiligheid voor elk lid.
Vriendelijke groet,

Hans -Jörg Hübner
Hans-Jörg Hübner, Algemeen directeur GfG Nederland B.V.

GfGsafety.com

Tijdens de uitreiking van de belangrijkste veiligheidsprijs 
op de Aziatische markt prees de gerenommeerde jury het 
begrijpelijke ontwerp en de uitgebreide mogelijkheden  
voor bewaking op afstand die de Connected Safety  
Monitor van GfG biedt.

De TeamLink is in 2020 bekroond 
met de World of Safety and Health 
Award in Azië.
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Wist u dat…?

Maart 2021

Het is gemakkelijk om een „lone worker“ te worden, althans  
tijdelijk. Buiten het zicht en gehoorsafstand van collega‘s  
kunnen gassen een nog groter gevaar vormen dan ze al doen. 
Vooral wanneer meerdere mensen of teams tegelijk moeten 
worden beveiligd, kan er maar één oplossing zijn: Connected 
Safety.

Risico‘s kunnen niet worden vermeden, 
maar wel tot een minimum worden beperkt

In een dergelijk scenario moeten teamleiders of operatiecentra 
alarmen en gasconcentraties op de locatie van elke werknemer  
in realtime kunnen bekijken. Alleen dan kan een passende  
reactie worden geïnitieerd, aangezien duidelijk is of het gaat 
om een gasalarm, een man-down-situatie of een handmatig 
geactiveerd alarm. Laat niets aan het toeval over als het gaat 
om de veiligheid van uw medewerkers. Wij adviseren u graag 
over uw individuele Connected Safety concept.

Veiligheid voor 
het hele team
Met Connected Safety houdt u alle 
leden van uw team in het oog, zelfs als u 
geen gezichtsveld hebt.

Neem contact op met GfGWilt u meer 
weten?

https://www.gfgsafety.com/int
https://www.gfgsafety.com/int/support/contact/how-to-find-us


GfGsafety.com

Een persoonlijke gasdetector waarschuwt de drager in de eerste  
plaats voor gevaarlijke gassen in zijn of haar onmiddellijke  
omgeving. Met een beetje geluk waarschuwen de visuele 
en akoestische alarmen ook de mensen in de onmiddellijke  
omgeving voor de gevaarlijke situatie. Garanties hiervoor zijn 
er echter niet.

Daarom heeft GfG de mobiele TeamLink ontwikkeld. Via een 
radioverbinding bewaakt deze op afstand de alarmstatus en de 
meetwaarden van maximaal 10 G999 en G888 gasdetectoren.  
Bovendien wordt de continue verbinding met de meetapparatuur  
permanent bewaakt. Dit betekent dat geen enkel lid van het 
team plotseling onbewaakt achterblijft.

Bij een alarm licht de bijbehorende LED op de TeamLink rood 
op en wordt de meetwaarde of actie weergegeven die het alarm 
heeft veroorzaakt. Reddingswerkers weten dus onmiddellijk  
met welk gevaar ze ter plaatse worden geconfronteerd en  
welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

Het hele team in 
beeld met TeamLink
Het bewaakt de status van maximaal 
10 personen in realtime
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Nieuwsgierig geworden 
naar de TeamLink?

Bekijk product details

Neem altijd de CSE-regels in acht!
Het uitvoeren van een grondige meting van de vrije  
ruimte is een essentiële beschermingsmaatregel  
telkens wanneer iemand een besloten ruimte (CSE) 
betreedt. Het betekent controle op mogelijke  
concentraties van gevaarlijke stoffen en op de  
zuurstofconcentratie om er zeker van te zijn dat 
de atmosfeer veilig betreden en werken mogelijk 
maakt. De Polytector G999 met zijn ingebouwde 
pomp is het perfecte apparaat voor deze taak.

Follow us on
Linkedin

GfG ontwikkelt en produceert al meer dan 60 jaar met succes 
draagbare en stationaire gasdetectieapparatuur. We zien onszelf  
niet als generalisten in veiligheidsvraagstukken, maar als  
specialisten in gasdetectietechnologie. Als internationaal bedrijf  
hebben we productie- en ontwikkelingsvestigingen in Duitsland,  
Zwitserland, Zuid-Afrika en de VS. Ons primaire doel is het 
waarborgen van de veiligheid van mens, milieu en installaties.

De geschiedenis van GfG
Onze missie sinds 60 jaar

Nieuwsgierig 
naar ons?

Reis met ons mee in onze geschiedenis

GfG Nederland B.V.
Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp
Nederland

Telefoon:  +31 (0)6 4841 8007
E-mail:  info@gfg-gasdetection.nl

G888 
G999

TeamLink
G999L

https://www.gfgsafety.com/int
https://www.gfgsafety.com/int/products/portable-gas-detectors/teamlink-g999l
https://www.linkedin.com/company/gfg-nederland-b-v
https://www.gfgsafety.com/int/insidegfg/about-us
mailto:info%40gfg-gasdetection.nl?subject=

