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Veiligheid, Besparing en Gebruiksgemak

ALTOP Gamma
Gas

Type flessen
B 50—200 Bar

B 30—300 Bar

Zuurstof

x

Acetyleen

B 50—18 bar

ARCAL 1

x

x

ARCAL 21

x

x

ARCAL 5 ( ATAL )

x

ARCAL 12

x

ARCAL 32

x

ARCAL 10

x

www.airliquide.be
www.airliquide.be

ALTOP de gasfles met ingebouwde

kraan en reduceerventiel

.ALTOP, een innovatieve oplossing ontwikkeld door AIR LIQUIDE waarbij
veiligheid en gebruiksgemak vooropstaat. ALTOP integreert zowel de afsluiter als het reduceerventiel in de beschermkap.

1, Beschermkap
2. Druk / debiet regeling
3. Manometer ( druk / debiet)
4. Snelkoppeling
5. ON / OFF hendel
6. Manometer die de druk in de fles aangeeft
1

A …. reeds meer dan 10 jaar aan de TOP

De beschermkap die een volledige en permanente bescherming geeft aan het
reduceerventiel, de ON/OFF hendel die gepattenteerd is , de snelkoppeling
van de gebruiker zijn allemaal elementen welke bijdragen tot de optimale veiligheid en het gebruiksgemak. Met ALTOP realiseert u bovendien aanzienlijke besparingen.

...Veiligheid

...Besparingen ...Gemak

Integrale bescherming
van het reduceerventiel.

Tijdsbesparing.

Dit door toedoen van de beschermkap vervaardigd uit versterkt polyamide.

Gemakkelijk te hanteren
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De handgreep en de knop
laten u toe de cilinder gemakkelijk te hanteren en te rollen.

Besparing op het reduceerventiel.

Snel sluiten.

Het reduceerventiel wordt
permanent beschermd. U
hoeft dus niet meer te investeren in aanschaf en onderhoud

Met de ON/OFF hendel kunt u
de gastoevoer snel afsluiten
en toont u tevens duidelijk de
‘open’ of ‘gesloten’ stand van
de afsluiter.

Optimale veiligheid.
U komt niet meer in contact
met hoge druk. Het gas is
onmiddellijk beschikbaar met
het juiste debiet of werkdruk.
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ALTOP is steeds gebruiksklaar en het in gebruik nemen
gebeurt door een simpele
actie. Door de snelkoppeling
van de gebruiker kan u nog
meer besparen.

Kwaliteitscontrole
AIR LIQUIDE.

door

Bij iedere vulling controleert
AIR LIQUIDE het reduceerventiel op zijn goede werking. Zo
beschikt u steeds over materiaal in goede staat .

Gasbesparing.
Geen verlies meer van gas
door een slecht gesloten
kraan of een fles welke half
vol teruggestuurd werd.

Gemakkelijk te hanteren.
De knop op de beschermkap zorgt er voor dat u de
fles gemakkelijk kan rollen.

Snelkoppeling.
De snelkoppelingen maken
het mogelijk om de slangen
snel en zonder gereedschap
aan te sluiten.

ON / OFF hendel.
De kraan van de cilinder
wordt door een eenvouduge
beweging
geopend/
gesloten.

Permanente aanduiding
De manometers geven u
inzicht inde inhoud van de
cilinder en de ingestelde
druk/debiet.

Eenvoudige
druk/
bebiet regeling.
Door middel van een regelschroef kan men de werkdruk /debiet instellen.

