
Alla GENIE®-regulatorer har konstruerats och tillverkats för att uppfylla de strängaste säkerhets- och 
prestandakraven enligt standarden ISO 2503. GENIE®-regulatorernas arbetstryck är 300 bar. Regulatorer  
med lägre tryck är inte kompatibla med GENIE®-flaskor. Varje försök att antingen modifiera eller med våld 
koppla en regulator till flaskan är mycket farligt. Därför är GENIE®-regulatorer det säkraste alternativet  
till din GENIE®-flaska.

GENIE®-regulatorer för gasflaskor levereras med flödes- eller tryckmanometer. Eftersom regulatorerna 
anpassats till den digitala GENIE®-flaskan behövs ingen innehållsmanometer. Regulatorerna har ett 
exceptionellt jämnt flöde. Alla regulatorer är försedda med en inkapslad ventil som ger konsistenta 
flödesegenskaper.

GENIE® regulatorer är mindre än normala regulatorer för att garantera en optimerad säker hantering. Andra 
regulatorer tenderar att sticka ut utanför gasflaskans diameter, vilket utsätter dem för skador om gasflaskan 
faller omkull. Det starka mässingshöljet är försett med en övertrycksventil för att öka säkerheten ytterligare.

har utformats för användning med GENIE®-flaskor försedda med enheten Digital Intelligence Unit (DIU). 
Regulatorerna för argon och MISON/Argon blandningar är anpassade för MIG/MAG och TIG svetsning och 
visar gasflödet i liter per minut. Utloppstrycket visas av manometrarna på alla andra regulatormodeller.

Typ av gas
Färgade ringar för 
regulatorer och 
gasidentifiering 

Inlopps-
tryck

Utlopps-
tryck/flöde

Inlopps-
anslutning

Utlopps-
anslutning

Artikel-
nummer

GENIE® standardregulatorer
Argon/MISON® grön 300 bar 0–30 l/min W 30x2 G 3/8" 331273

Nitrogen svart 300 bar 0–10 bar W 30x2 G 3/8" 331275

Nitrogen svart 300 bar 0–50 bar W 30x2 G 3/8" 331276

Arbetstryck 300 bar

 

Endast en manometer

Optimerade
säkerhetsfunktioner

Regulatorn med
en manometer

GENIE® regulator för gasflaskor.  
Produktinformation.

 → GENIE® regulator för gasflaskor.

® GENIE och MISON är varumärken registrerade och skyddade av Linde plc.



GENIE® tillbehör 
för gasflaskor

2/2 → GENIE® regulator för gasflaskor. Produktinformation.
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Regulator 0–10 bar – Typ 331275
  300 bar inlopp   200 bar inlopp   100 bar inlopp   50 bar inlopp   20 bar inlopp

Regulator 0–50 bar – Typ 331276
  300 bar inlopp   200 bar inlopp   100 bar inlopp

GENIE® förlängningshandtag för gasflaska 
Förlängningshandtaget är avsett att användas 
med GENIE® transportenheten. Handtaget är 
lätt att fästa på GENIE® flaskan och dess längd 
kan förlängas så att det passar dig.
Artikelnummer: 331283

GENIE® transportenhet för flaskor 
Den hjulförsedda transportenheten passar 
alla GENIE® flaskor. Gasflaskan placeras på 
transportenheten och låses på plats med  
två diametrala kloklämmor.
Artikelnummer: 331282
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