
Kaikki GENIE® paineensäätimet on suunniteltu ja valmistettu täyttämään ISO 2503 -turvallisuus- ja 
suorituskykystandardien tiukimmat vaatimukset. GENIE® paineensäädinten käyttöpaine on 300 baaria. 
200 baarin kaasupulloille tarkoitettuja säätimiä ei voi käyttää GENIE® pulloissa. Tukesin antaman 
päätöksen nojalla on erilaisten välikappaleiden ja sovittimien käyttö paineensäätimissä  kiellettyä.

GENIE® kaasupulloihin on saatavana sekä paine- että virtaussäätimiä. Koska säätimet on tarkoitettu 
digitaalista GENIE® kaasupulloa varten, ei pullopainemittaria tarvita. Säätimien toiminta perustuu  
kapseloidun säätöventtiilin käyttöön, jolla saadaan aikaan erittäin vakaa kaasun virtaus.

GENIE® paineensäätimet on suunniteltu ja mitoitettu käytettäviksi GENIE® kaasupullojen kanssa ja ne 
mahtuvat pullon kahvojen sisäpuolelle siten, että ne ovat suojassa iskuilta ja kolhuilta. Käytettäessä  
muita kuin alkuiperäisiä GENIE® säätimiä on aina huomioitava säätimen rikkoutumisriski! 

Kaasun tyyppi
Paineensäädin ja 
kaasun tunniste-
renkaan väri 

Tulopaine Lähtöpaine/
virtaus Tuloliitäntä Lähtö-

liitäntä
Tuote-
numero

Argon/MISON® vihreä 300 bar 0–30 l/min W 30x2 G 3/8” 331273

Typpi musta 300 bar 0–10 bar W 30x2 G 3/8” 331275

Typpi musta 300 bar 0–50 bar W 30x2 G 3/8” 331276

300 baarin käyttöpaine

Vain yksi painemittari

Optimoidut turva-
ominaisuudet

GENIE® kaasupullon paineensäädin. 
Tuotteen tiedot.

® GENIE ja MISON ovat Linde rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 GENIE® kaasupullon paineensäädin.



GENIE® kaasupullon  
lisävarusteet
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Säädin 0-50 bar
  300 bar tulopaine   200 bar tulopaine   100 bar tulopaine

GENIE® kaasupullon teleskooppikahva  
Teleskooppikahva on suunniteltu käytettäväksi 
yhdessä GENIE® kaasupullon pyörillä varustetun 
kuljetusalustan kanssa. Teleskooppikahva on 
helppo napsauttaa kiinni GENIE® kaasupullon 
kahvaan, minkä jälkeen voit jatkaa sen sopivaan 
pituuteen.
Tuotenumero: 331283

GENIE® kaasupullon kuljetusalusta
Kaasupullon pyörillä varustettu kuljetusalusta 
sopii kaikenkokoisiin GENIE® kaasupulloihin. 
Kaasupullo on helppo kiinnittää alustaan, ja se 
lukitaan kahden kynsipidikkeen avulla.
Tuotenumero: 331282


