
 � NEMO® PLUS käyttövalmis kaasupullo

Turvallinen

Suorituskykyinen

Tarkka

Helppokäyttöinen

Kompromisseihin ei ole varaa, kun kyse on kaasun käytön turvallisuudesta. Ota todellinen edistysaskel käyttö-
valmiilla NEMO® PLUS -kaasupulloilla. Pullojen vankkarakenteinen suojakupu suojaa säädintä tehokkaasti. 
Rakenteessa ei ole herkästi vaurioituvia ulkonevia osia. Lisäksi säädin on paineeton pulloventtiilin ollessa sul-
jettuna. Voit luottaa säätimen toimintaan, sillä se tarkastetaan jokaisen täytön yhteydessä. 

Kun aika on rahaa, jokainen työssä säästetty sekunti on tärkeä. Säästät aikaa jokaisessa pullonvaihdossa. Sinun 
ei enää tarvitse puhdistaa pulloventtiiliä puhalluttamalla eikä hakea oikeita tiivisteitä säätimen asennukseen. 
Liitä asetyleeni- ja happipulloon takaiskusuojat ja suojakaasupulloon vain kaasuletku ja voit heti aloittaa työn.

Täydellisiä tuloksia tavoiteltaessa epäpuhtauksia ei sallita ja kaasunsyöttöä on pystyttävä hallitsemaan tar-
kasti. Integroidun paineensäätimen ansiosta kontaminaatioriskiä ei ole.  Kaasunsyöttö on täysin säädettä-
vissä, ja kaksivaiheinen säädin mahdollistaa virtauksen tarkan hallinnan. Jäännöskaasuventtiili pitää NEMO® 
PLUS -pullon sisällön puhtaana viimeiseen litraan saakka. 

OIkeat työkalut takaavat joustavan työskentelyn, eikä sinun tarvitse turhaan huolehtia. Ainutlaatuisen, 
 ergonomisesti muotoillun suojakuvun ansiosta kaasupulloja on helppo siirtää ja kuljettaa. Sinun ei tarvitse enää 
varastoida, kalibroida eikä huoltaa säätimiä. Kun kuljetat tavallisia kaasupulloja autossa, on paineensäätimet 
aina irrotettava.  NEMO® PLUS -pullon paineensäädin on paikoillaan silloinkin, kun pulloa kuljetetaan työkoh-
teesta toiseen.

Ota todellinen edistysaskel käyttövalmiilla NEMO® PLUS -kaasupulloilla.
Turvallinen, suorituskykyinen, tarkka ja helppokäyttöinen.
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Oy Linde Gas Ab,  www.linde-gas.fi

Hyödyt  • Integroitu säädin ilmaisee pullonpaineen ja kaasunvirtausmäärän.
 • Pullonpainemittari näyttää jäljellä olevan kaasunpaineen myös venttiilin ollessa suljettuna.
 • Ergonominen rakenne helpottaa käsittelyä.
 • Ei enää säätimien käsittelyä.
 • Aikaa säästyy jokaisessa pullonvaihdossa.
 • NEMO® PLUS –säädin on paikoillaan silloinkin, kun pulloa kuljetetaan työkohteesta toiseen.
 • Ei ulkoisten epäpuhtauksien vaaraa.
 •  Kaksiportainen säädin hapella, ODOROX® hajuhapella ja suojakaasuilla mahdollistaa virtauksen tarkan hal-

linnan.
 • Jäännöskaasuventtiili pitää NEMO® PLUS -pullon sisällön puhtaana.
 • Vankkarakenteinen suojakupu.
 • Pulloventtiilille ja siihen integroidulle säätimelle suoritetaan turvallisuustarkastus jokaisen 

 täytön yhteydessä.
 • Voit valita joko perusvalikoiman standardituotteet tai lisähyötyjä käyttäjälle tarjoavat premiumtuotteet.
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Tuote Pullokoko Lähtöliitäntä Lähtöpaine/virtausmäärä
Asetyleeni A-21 3/8” vasenkätinen 0–1,2 bar
Asetyleeni A-41 3/8” vasenkätinen 0–1,2 bar
Happi 50 l 3/8” oikeakätinen 0–6 bar
ODOROX® 20 l 3/8” oikeakätinen 0–6 bar
ODOROX® 50 l 3/8” oikeakätinen 0–6 bar
CORGON® 18 50 l 3/8” oikeakätinen 0–25 l/min
MISON® 18 20 l 3/8” oikeakätinen 0–25 l/min
MISON® 18 50 l 3/8” oikeakätinen 0–25 l/min

Argon 20 l 3/8” oikeakätinen 0–25 l/min
Argon 50 l 3/8” oikeakätinen 0–25 l/min
FORMIER® 10 0 l 3/8” vasenkätinen 0–25 l/min

MISON®   50 l 3/8” oikeakätinen 0–25 l/min

FORMIER® 10 0 l 3/8” vasenkätinen 0–25 l/min


