
Veiligheid in de waterstoftransitie

Vlamdetectoren
Gebruik van optische systemen 
die een waterstofvlam kunnen 
"zien".

Draagbare gasdetectoren
Single en Multi gas detectoren en 
dockingstations voor dagelijkse 
kalibratie

Vaste gasdetectoren
Met een reeks sensoren voor 
waterstof en andere toxische of 
brandbare gassen die  
verband houden met de  
productie, distributie en het 
gebruik van waterstof

Application Engineering,  
technische ondersteuning,  
installatie, onderhoud en verhuur
Deskundige technici, onderhouds- 
contracten en verhuur van draag-
bare en verplaatsbare apparatuur 
voor end-to-end oplossingen

Controllers en systemen
Bedrade of draadloze netwerken van 
gas- en vlamdetectieapparatuur voor 
geïntegreerde veiligheidsstrategieën 
op locatie

GDCloud™
Digitalisering voor efficiënte beveiliging 

en compliance. Locatiebepaling, pre 
ventief en conditiegebaseerd onder-
houd, intelligente alarmprioritering, 

gegevensregistratie en selectieve 
gegevensoverdracht met toonaan-

gevende cyberbeveiligingsprotocollen.

Draagbare GS700  
gaslekdetector

Ideaal voor het elimineren van 
vluchtige lekken in op methaan 

gebaseerde waterstofproductiesys-
temen en methanatie(PPM, LEL en 

Volume detectiebereiken)

Uitgebreide reeks gas- en 
vlamdetectieapparatuur en 
-diensten voor gebruik in de 
gehele waterstofwaardeketen

Systemen en apparatuur voor 
gassen die verband houden 
met de productie van water-
stof, zoals koolmonoxide, 
zuurstof en methaan

Gas- en vlamdetectieappa-
ratuur en -systemen voor water-
stofderivaten zoals ammoniak,  
methanol en synthetisch  
methaan

Geschikte technologie voor 
waterstofgebruikstoepassin-
gen zoals branders, mobiliteit, 
staalproductie en brandstof- 
verwerking

Waterstofgas- en vlamdetec-
tieapparatuur kan worden 
geïntegreerd in bestaande 
compatibele gas- en vlamde-
tectiesystemen

Waterstofgas- en vlamdetec-
tieapparatuur die mogelijk kan 
worden geïntegreerd in SIL2- 
of SIL3-systemen

U richt zich op uw waterstoftransitie, wij richten ons op uw veiligheid
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Voor een veilige                overgang naar waterstof        

Teledyne Gas and Flame Detection producten, systemen, en services die de ganse waterstof waardeketen afdekken

Hydrogenering van  
eetbare oliën tot vetten:

detectie van  
waterstofgas

Hydrogenering van  
biobrandstoffen:

detectie van waterstof en  
VOC-gas en vlammen

Synthetische  
vliegtuigbrandstoffen:
waterstof, kooldioxide, 
LEL- en VOC-gas- en 

vlamdetectie

Waterstof voor back-up  
stroomopwekking op 

brandstofcellen:
detectie van  
waterstofgas

Waterstofgestookte  
gasturbines voor  

elektriciteitsopwekking:
waterstofgas- en  

vlamdetectie

Waterstofomzetting in  
ammoniak:

detectie van waterstof-,  
stikstof- en ammoniakgas

Waterstof voor directe  
reductie van ijzer:

waterstof en koolmonox-
ide gas- en vlamdetectie

Waterstofmenging in 
gaspijpleidingen:

waterstof- en methaan-
gas- en vlamdetectie

Waterstof voor de  
productie van floatglas:

detectie van  
waterstofgas

Ontzwaveling van fossiele 
brandstoffen en waterstofbe-

handeling:
waterstof, waterstofsulfide, 

LEL en VOC gas- en  
vlamdetectie

Tankstations voor  
waterstof:

detectie van  
waterstofgas

Mobiliteit met waterstof:
detectie van  
waterstofgas

Waterstofgestookte  
branders:

waterstofgas- en  
vlamdetectie

Waterstofomzetting in  
methanol:

waterstof, kooldioxide  
en VOC gas- en  

vlamdetectie

Methanisering:
waterstof-, kooldiox-

ide- en methaangas- en 
vlamdetectie

Ontharden van metalen:
waterstofgas- en  

vlamdetectie

Elektrolyse:
waterstof- en  

zuurstofgasdetectie

Waterstofproductie Waterstof distributie Opslag van waterstof

Reforming:
methaan, waterstof en 

koolmonoxide gas 
en vlamdetectie

Pyrolyse van methaan:
detectie van methaan  
en waterstof, gas en 

vlammen

Vergassing:
waterstof, zuurstof en 

koolmonoxide, gas- en 
vlamdetectie

Waterstof vloeibaar  
maken om distributie  
mogelijk te maken:

detectie van waterstof-  
en zuurstofgas

Omzetting van  
waterstof in ammoniak 

voor verzending:
detectie van waterstof-, 

ammoniak- en stikstofgas

Luchtscheiding:
gasdetectie voor zuurstof 

voor vergassing en  
stikstof voor ammoniak

CCS:
kooldioxidegasdetectie 
voor koolstofafvang en 
-opslag voor blauwe  

waterstof

Hydrogen pijpleidingen:
detectie van  
waterstofgas

Waterstofpijpleidingher-
compressie:
detectie van  

waterstofgas en vlammen

Vullen van waterstof  
wagens:

waterstofgas- en  
vlamdetectie

Vullen van tankwagens 
met vloeibare waterstof:

waterstofgas- en  
vlamdetectie

Scheepvaart met  
vloeibare waterstof:

detectie van waterstof-
gas

Vervoer van vloeibare 
ammoniak:

detectie van  
ammoniakgas

LOHC waterstofvervoer:
detectie van waterstof-  

en BTEX-gas

Ondergrondse  
waterstofopslag:
waterstofgas en  

vlamdetectie

Gecomprimeerde  
waterstof:

waterstofgas- en  
vlamdetectie

Vloeibare waterstof:
waterstofgas- en  

vlamdetectie

Terminals voor  
vloeibare ammoniak:

detectie van  
ammoniakgas

LOHC-waterstofterminals:
detectie van waterstof- 

en BTEX-gas

LOHC – Liquid Organic Hydrogen Carrier (eg Toluene) 
BTEX – Benzene, Toluene, Xylene, Ethylbenzene

Gebruik van waterstof in nieuwe en gevestigde toepassingen
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U richt zich op uw waterstof-
transitie, wij richten ons op 

uw veiligheid

Een veilige en efficiënte energietransitie 
mogelijk maken

Teledyne Gas and Flame Detection staat voor 
de veiligheid van uw mensen en de beveiliging 

van uw activa.

Nieuwe installaties, transformatie 
van bestaande processen en upstream 

grondstoffen.
Er zullen vele wegen naar de waterstofeconomie zijn. Ontkoling van de water-
stofproductie met koolstofafvang en -opslag voor bestaande toepassingen van 
waterstof, zoals de ontzwaveling van geraffineerde producten, zal een prioriteit 
zijn. Nieuwe toepassingen van waterstof in de luchtvaart, scheepvaart, mobiliteit, 
verwarming, elektriciteitsopwekking en ijzer- en staalproductie zullen ook vragen 
om nieuwe apparatuur voor de productie, de distributie en het gebruik van water-
stof. Omzetting van waterstof in methanol of ammoniak voor vervoer over lange 
afstanden zal ook nodig zijn. Voor veel van de nieuwe processen is ook upstream 
grondstoffenproductie nodig, bijvoorbeeld voor de vergassing van waterstof uit 
steenkool of biomassa is zuurstof nodig en voor de productie van ammoniak stikstof.

Ongeacht de productietechnologie, ongeacht de wijze van distributie en opslag, 
ongeacht of het gaat om decarbonisatie van bestaande processen of investeringen 
in nieuwe activa, Teledyne Gas and Flame Detection staat klaar om de veilige en 
efficiënte ontwikkeling van de waterstofeconomie en andere gerelateerde decarboni-
satietechnologieën te 
ondersteunen.

zo'n (buiten)gewoon  gas

Is gas- en vlamdetectie van 
waterstof alleen vereist 
tijdens de productie van 

waterstof?
Gas- en vlamdetectie is vereist wan-
neer waterstof wordt geproduceerd, 
opgeslagen, vervoerd en gebruikt. 
Voor verschillende toepassingen 
worden verschillende apparatuur en 

systemen aanbevolen, maar veilig-
heid is een prioriteit door de hele  

waterstofwaardeketen heen..

Kan mijn bestaande aardgas  
vlamdetectiesysteem werken met  

waterstof?
Veel vlamdetectiesystemen voor gebruik in koolwaterstofver-
werking zijn geconfigureerd om verbrandingsproducten zoals  
water, roet of kooldioxide te zien". Pure waterstof verbrandt  
alleen tot water, dus bij waterstof moet speciale vlamdetectieap-
paratuur worden gebruikt."

Wat voor soort gasdetectiesensoren zijn  
geschikt voor waterstof?

Teledyne Gas and Flame Detection gebruikt een reeks  
katalytische en elektrochemische sensoren in hun waterstofgas-
detectieapparatuur. Voor maximale veiligheid wordt aanbevolen 
twee verschillende technologieën te gebruiken om elk type gas te 
detecteren, en dat geldt ook voor waterstof.

Bestaan er overheidssubsidies voor de aankoop van 
apparatuur voor waterstofgas- en vlamdetectie?

Er bestaan subsidies voor veel waterstofprojecten, maar wij zijn niet op 
de hoogte van speciale subsidies voor de implementatie van gas- en  
vlamdetectieapparatuur. Internationale normen en richtlijnen vereisen  
echter het gebruik van passende gasdetectiesystemen, zodat deze in  
waterstofprojecten moeten worden begroot.

Moeten we voor waterstof toxische  
gasdetectoren aanschaffen?

Waterstof is niet giftig. Veel thermo-chemische processen die  
waterstof maken, genereren echter synthesegas, of productiegas, dat  
koolmonoxide (CO) bevat, dat giftig is. In deze gevallen wordt het gebruik 
van CO-detectoren aanbevolen. H2 toxische gasdetectoren kunnen worden  
toegepast, afhankelijk van het detectiebereik en de benodigde  
alarmniveaus.

Zal onze huidige LEL-detectieapparatuur voor brandbare 
gassen werken met waterstof?

Waterstof is een brandbaar gas en kan door sommige LEL-sensor-
en worden gedetecteerd. Niet alle detectiesystemen voor brandbare  
gassen kunnen waterstof echter betrouwbaar detecteren. Raadpleeg een  
deskundige als de bedrijfsomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als u 
waterstof gaat gebruiken.

Zijn de dampen van waterstofverbranding giftig?
Pure waterstof verbrandt tot water, dat niet giftig is. Veel waterstofgerela-
teerde toepassingen verbranden echter synthesegas of productiegas dat 
CO bevat. Gasdetectie moet in deze gevallen rekening houden met CO 
naast waterstof.

Voor meer info, contacteer ons!

gasandflamedetection@teledyne.com
www.TeledyneGFD.com


