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VI GÖR DIN VERKSAMHET
SÄKRARE OCH TRYGGARE!
ppm Industrial är ett privatägt företag som startades 1991.
Vi är Sveriges ledande leverantör med produkter och tjänster
för gaslarm och gasanalys. Från vårt huvudkontor i Göteborg
och våra regionkontor i Stockholm och Kristianstad arbetar vi
nära våra kunder. Vi är ett familjärt företag där nitton erfarna
och kunniga medarbetare alltid ställer upp för kunderna. Med
rätt produkter, rätt lösningar och rätt kunskap hjälper vi dem
till en säker och trygg arbetsmiljö för produktion, hälsorisker
och miljöpåverkan.
I vårt breda produktsortiment finns portabla gasvarnare, gasdetektorer och instrument för gasanalys. Vi har ett komplett
sortiment för gaslarm och övervakning av explosiva, giftiga
och kvävande gaser, gas data loggers för långtidsövervakning,
gaskromatografer, gasläcksökning m.m. Givetvis har vi service
på alla våra produkter som sträcker sig över hela Sverige och
Norden.

PPM INDUSTRIAL VÄXER!

ppm Industrial är ett företag i utveckling. Under 2021 öppnar
vi kontor i Danmark för att fortsätta vår expansion i Norden.

FOKUS PÅ MILJÖ OCH HÅLLBARHET
I vår roll som expert fyller vår kunskap och våra produkter och lösningar en viktig funktion
inom industrin. Exponering av gas kan vara skadligt för liv och hälsa och även påverka
miljön. Därför är det inte bara viktigt att våra produkter håller en hög kvalitet, utan också
att vi förser våra kunder och intressenter med adekvat utbildning i gasrisker.
Våra produkter används för att öka säkerheten för människor men också för att optimera
renings- och avloppsprocesser för att minska miljöskadliga utsläpp. Vi utbildar våra kunder
och andra intressenter i gasrisker och hur man ska undvika att någon skadas. Genom att
samarbeta med världsledande leverantörer med sortiment av förstklassiga instrument är
vi trygga med att våra produkter har en lång hållbarhet.
Genom dessa åtagande står vi bakom FN:s agenda 2030 för ett hållbart
samhälle. ppm Industrial är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001
och ISO 14001.

SIMPLIFY GAS DETECTION
with

iNET EXCHANGE

No Costly Repairs, No Maintenance Headaches, No Downtime

Learn More

VI UTVECKLAR FRAMTIDENS PRODUKTER
I vår roll som ett branschledande företag driver vi utvecklingen
framåt. Under åren har vi utvecklat produkter och lösningar som
skapat en säkrare vardag för våra kunder. Vår senaste lösning är
ppm Cloud – en molntjänst med högtflygande planer.
ppm Cloud ger dig möjlighet att digitalisera dina signaler, analoga
som digitala. Oavsett om du bara har ett gaslarm eller vill övervaka
kritiska delar i din process integrerar systemet dessa.
Anslut dina mätare till vår molntjänst och vi ger dig möjlighet till
kraftfull dataanalys och visualisering i realtid. Du får larmvarningar,
dataanalys och insikt i ditt system var än du befinner dig. Med
kraften i ppm Cloud kan du göra förändringar, hålla personalen
säkrare och positivt påverka arbetsmiljöerna och inte minst
produktiviteten.

Besök gärna ppmcloud.se

Recalibrate Your Expectations
The ULTIMA® X5000 and General Monitors S5000 Gas Monitors
are the future of gas detection for oxygen, toxic and combustible
gases. Both have eliminated any need for a tool or controller,
since they can be operated by touch buttons on the face or via
Bluetooth-enabled smartphone, up to 23 metres away.
The industry standard has always been one sensor per
transmitter, but the X5000 and S5000 can double their coverage
by having the ability to have two sensor inputs into the one
transmitter. Both are powered by a series of best in class sensors
and their performance is guaranteed by the industry’s most
comprehensive warranty coverage.
The breakthrough XCell® gas sensors with TruCal™ technology
are available on H2S and CO sensors that offer calibration cycles
up to 24 months. Using Adaptive Environmental Compensation
(AEC), the sensor sensitivity is automatically adjusted to adapt to
the impacts of aging and weather conditions. This innovation
compensates for environmental factors that cause regular
electrochemical sensors to drift. In other words, the users don’t
have to touch or calibrate the detector for up to two years.

On top of this, and as an industry first, Diffusion Supervision
is now available on the XCell H2S and CO sensors for both
X5000 and S5000 gas detectors. Diffusion Supervision is a
technological revolution in electrochemical sensors and is an
important step in the evolution of MSA’s gas detection platform.
Diffusion Supervision warns if the sensor inlet becomes blocked
and unable to detect gas. It employs a proprietary acoustic
mechanical design and algorithms to measure sound across the
sensor’s inlet. If the inlet is blocked with a material, like ice, the
difference in the sound is detected and the unit is put into fault.
When the obstruction is removed, Diffusion Supervision detects
the clearance and returns to normal operation.
TruCal, the combination of Adaptive Environmental
Compensation and Diffusion Supervision greatly enhances
the safety of gas detection and provides the opportunity to
significantly lower the cost of ownership of CO and H2S gas
detection.
For further information please contact your local MSA channel
partner or visit our website MSAsafety.com/trucal.

Extend Calibration Intervals

Up to 24 months

Proactive Self-Checks

4x per day

TECHNOLOGY

Get Product Portfolio

Watch the Video

Diffusion Supervision

MSAsafety.com/detection

HELTÄCKANDE SERVICE
FÖR EN BEKYMMERSFRI
VARDAG
Ett gaslarm är en billig livförsäkring. Eftersatt underhåll,
oregelbundna kalibreringsintervall och brist på kunskap/
säkerhetsrutiner är vanliga orsaker till gasrelaterade
olyckor på arbetsplatser. Med regelbunden service,
kalibrering och utbildning från oss ökar du säkerheten
för dina anställda och din egendom.
Vi arbetar med de flesta fabrikat och våra tekniker har
gedigen kunskap och har genomgått utbildning hos
tillverkarna för att utföra kvalificerad service.

TECKNA SERVICEAVTAL

Har du ett serviceavtal tar vi hand om allting kopplat till
servicen. Vi kontaktar dig när det är dags att serva och
bokar en tid och en personlig servicetekniker som känner
din verksamhet utför service och kalibrering. Efter
avslutad service får du ett kalibreringscertifikat på att
instrumentet/anläggningen fungerar som den ska.
Vi utför också service av portabla instrument i vår
verkstad i Hisings Backa.

Sikama AB har sedan 1968 marknadsfört och sålt
produkter för hantering av gaser och vätskor. Den
stora produktbredden med pumpar, flödesmätare,
slang, kopplingar, filter och service har gjort att vi
idag fungerar som totalleverantör för många av våra
kunder. Vi levererar även systemlösningar för bl a
dosering, tankning och övervakning.
VÅR VÄRDEGRUND UTGÅR FRÅN KUNDFOKUS,
ENGAGEMANG OCH FLEXIBILITET OCH VI
LEVERERAR MED KOMPETENS OCH KVALITET.
Med engagerade medarbetare och med stor kompetens ser vi fram emot att bistå er i era projekt.
Läs mer på www.sikama.se om hur vi kan hjälpa er
verksamhet!

IIC – KONTROLL PÅ INSTRUMENTEN
Som kund hos oss får du ett detaljerat stöd som säkerställer att ditt instrument är up
to date och tillförlitligt. Genom vårt system IIC – Individual Instrument Control, har vi
registrerat och sparat alla underlag på de instrument vi haft inne på service hos oss.
Systemet visar individuell historik, uppföljning och kontroll av gasvarnare och gasdetektorer, både portabla och fast monterade.
Du behöver inte lägga en tanke på när ditt instrument behöver servas eller kalibreras.
Du får en automatisk påminnelse när det är dags. Intervallet mellan påminnelserna kan
variera beroende på hur instrumentet brukas, dina önskemål, typ av instrument samt
vilka gaser det ska mäta.

Huvudkontor
Importgatan 7 • 422 46 Hisings Backa
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