Med ALTOP™
arbetar du effektivt
SPARA TID

Alltid klar att använda
tack vare den
inbyggda regulatorn
och on/off-spaken.
Snabbanslutning
finns för Argon och
Argonblandningar.

SPARA PENGAR
Du slipper kostnader
för inköp och underhåll
av regulatorer.
Air Liquide utför
regelbundna kontroller.

Kontaktuppgifter
Air Liquide Gas AB
Lundavägen 151
Box 2911
212 09 Malmö
Tel 040-38 10 00
E-post: kundservice.sweden@airliquide.com

ALTOP
Originalet

SPARA GAS

ARBETA SÄKERT

Nödavstängning sker
enkelt med on/offspaken. Permanent
skyddshuv skyddar
ventilen. Ingen risk för att
du utsätts för gasflöden
med högt tryck.

www.airliquide.se

Air Liquide är världsledande inom gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård.
Verksamheten finns representerad i 80 länder, har 50 000 medarbetare och går i spetsen
för utveckling av gaser, utrustning och applikationer. Air Liquide Gas AB utgör en del
av Air Liquide-koncernen. Tillsammans med våra systerbolag i Danmark, Finland och Norge
ingår vi i en gemensam nordisk organisation. Det betyder att vi har resurser att erbjuda våra
kunder en mycket hög grad av service, även tvärs över landsgränserna. Oxygen, acetylen,
nitrogen och ädelgaser har utgjort kärnan i Air Liquides verksamhet sedan koncernen
grundades 1902. Vår ambition är att vara branschledande genom att alltid leverera högsta
kvalitet och agera ansvarsfullt. ALTOP är Air Liquides trademark.
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Du slipper gasförluster
tack vare on/offspaken och den
lättavlästa permanenta
innehållsmätaren.

TM

www.airliquide.se

ALTOP™

Det enda du behöver
Inbyggd regulator

Gör så här:
1

Anslut slangen

2

Kontrollera att vredet står på det
lägsta värdet

3

Öppna on/off-spaken

4

Justera utloppstryck eller flöde

• Anslut gasslangen enkelt
och kom igång med jobbet
• Inget behov av separat
regulator
• Du riskerar inte längre att
utsätta dig för gasflöden med
högt tryck

On/off-spak
• Öppna och stäng gasflaskan
snabbt och enkelt
• Innehållet kan alltid avläsas
• Snabbanslutning för Argon
och Argonblandningar

Tålig huv
• Huven har ett handtag och är
lätt att hantera
• Permanent huv som ger
regulator och ventil ett säkert
och bra skydd

Permanent innehållsmätare
• Innehållet kan alltid avläsas
• Innehållsmätaren visar hur
mycket som är kvar i gasflaskan även när den är
stängd

Nu kan du börja jobba!

