
ICC® Individual Cylinder Control.
Vi har kontroll över 2 miljoner gasflaskor.



Chippet scannas

Här läses flaskan:

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE KUND

Fyllda gasflaskor

GASPRODUKTION

Tomma gasflaskor

Fyllda gasflaskor

Tomma gasflaskor

Tomma gasflaskor i retur till AGA

Tomma gasflaskor i retur till AGA

Fyllda gasflaskor direkt till kunden

Fyllda gasflaskor till försäljningsstället

ICC® Individual Cylinder Control.
Mycket information på liten yta.
Chippet är som ett fingeravtryck som tydligt iden
tifierar flaskan under hela dess livscykel.
Varje gång flaskan fylls laddas chippet med infor
mation om t ex gassort, förbrukningsdatum mm. 

Chippet blir avläst när flaskan fylls, när den 
levereras och naturligtvis när den returneras från 
dig och kommer in på vår produktionsanläggning 
igen. Om och om igen. 

Informationen sparas centralt i vårt datasystem 
och ger full kontroll över flaskparken. Informatio
nen är alltid uppdaterad och lättillgänglig.

Du kan själv administrera och följa dina gasflaskor 
med hjälp av ACCURA® gastjänster.
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® ICC är The Linde Groups registrerade varumärke.



Kontroll på flasksaldot
När gasflaskan leveras eller returneras läser vi av 
chippet. Tillsammans med leveranssedeln får du 
individnumren för flaskorna. På så sätt har både 
du och vi koll på flasksaldot.

Förlorade gasflaskor
Gasflaskor representerar ett stort värde och det 
händer att de kommer på avvägar. Chippet fun
gerar som en försäkring för förlorade gasflaskor. 
När flaskan returneras till oss kommer den att  
registreras på det kundnummer den hämtades  
ut på.

Kvalitet och säkerhet
ICC® är basen i AGA’s spåbarhetssystem. Vi följer 
varje flaska genom fyllning, lagring och distribu
tion. Det innebär att vi vet var de har varit och  
var de håller hus. 

AGA var först med chip
Vi var det första industrigasföretaget som införde 
elektroniska chip på våra gasflaskor och det 
gjorde vi redan på 1990talet. AGA har alltså  
lång erfarenhet av att hålla ordning på flaskorna. 
Idag cirkulerar det runt 2 miljoner av AGAs gas
flaskor i Skandinavien och tack vare ICC® har vi 
kontroll på dem.  

Du kanske har träffat oss i tidigare kampanjer  
men känner inte igen oss? Vi har nämligen fått  
ett nytt utseende men innehåller fortfarande 
samma information. Vi är en stor familj på 2  
miljoner gasflaskor men håller ändå ihop.

Besök oss på www.aga.se/chip 

På upptäcksfärd med 
ICC® Individual Cylinder Control. 

Möt familjen 
Gazmo.
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Med sina innovativa koncept har AGA en banbrytande roll på den globala marknaden. Som ledande  
teknikföretag är det vår uppgift att hela tiden höja ribban. Drivna av ett traditionellt entreprenörskap  
arbetar vi ständigt med nya, högkvalitativa produkter och innovativa processer. 

AGA erbjuder mer. Vi skapar mervärde, tydliga konkurrensfördelar samt ökad vinst. Varje koncept är 
skräddarsytt för att uppfylla kundens krav genom att erbjuda såväl standardiserade som kundanpassade 
lösningar. Detta gäller alla branscher och alla företag oavsett storlek.

AGA – ideas become solutions.

Ledande inom innovation.


