
Gas Safety System redder liv og sikrer dine verdier
på en sikker og trygg måte.

GSS systemet er patentert.

Trygg og problemfri bruk av boliggass



Visjon

Spare menneskeliv ved trygg bruk av gass

Samfunnsbesparende sikring av verdier

GSS



Bakgrunn

13. mars. 2014 - Syv omkom og flere er alvorlig skadet etter at to bygninger kollapset
etter en gasseksplosjon i Harlem, New York. (Sjermdump fra Nettavisen)
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Løsning:
Gas Safety System

GSS



Patentsøkt teknologi
Ingen konkurrerende
patenter

Rør-i-rør

Aktiv detektering
Stenger
Aktiv ventilering
Varsler

Lekkasje suges ut
i ytter-rør

Tilførsel gass
i inner-rør

GSS
Fungerer uavhengig av type gasstilførsel



Gas Safety System skal tilby:
Aktiv sikkerhetsløsning for trygg bruk av gass til
privatmarkedet gjennom gassleverandører,
boligbyggelag, byggherrer og rørleggerkjeder.

Inntektsgrunnlaget skal baseres på salg av
systemløsning, ta del i tilknyttede tjenester og
lisensiering.

Forretningsidé

GSS



I dag
Norge:
Voksende boliggassmarked
Økende bruk av sikkerhetsutstyr generelt
Statoil: ”Full fres i boliggassmarkedet framover!”
Gasspeis og gasskomfyr: Status og salgsargumenter

Utland:
Boliggass mer utberedt i Sverige og Danmark
Boliggass vanlig i USA, Asia, Australia og Europa
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Team

Frode Aamodt
Oppfinner og patenteier

Kristine Degnes
Tidligere ansatt og eier

Daniel Skagen
Tidligere ansatt og eier

Bachelor i teknologisk
innovasjon og
entreprenørskap

Bakgrunn fra industriell
design,
industrimontasje, it, og
mekaniske fag
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GSS er testet ut de siste årene

Reduksjon i forsikringspremie ved bruk av GSS

Innledende samtaler med to større boligutbyggere
Flere konkrete forespørsler etter GSS av privatpersoner

Status

GSS



Testet hos If

Vellykket test

Virkemåte på funksjoner bekreftet

Sikkerhet for bruker ivaretatt

GSS



Økt sikkerhet for brann- og
redningsmannskap

GSS
Omtale i Brannverntidene



Marked
Norge 2015
– 3000 nye boliginstallasjoner pr år

Norden 2018
– Utstrakt bruk av gass i Sverige og Danmark

Europa 2020
– Utvalgte gassnasjoner
– Lisensiering

Japan og USA
– Lisensiering
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Forretningsmodell

Salg av aktivt sikkerhetssystem

Lisensiering

Del av årlig vedlikeholdsavtale
–Meldingssentral
–Pålagt årlig ettersyn
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Milepæler

Utprøving av prototyp
Verifisering
Salg- og markedsplan
Patentkostnader
Operativ drift i selskapet

GSS



Trygg og problemfri bruk av boliggass


