
 → NEMO® PLUS, gasflaskan som är klar att användas

Säkerhet

Prestanda

Precision

Bekvämlighet

När det gäller säkerheten i gasprocesserna finns det inget utrymme för kompromisser. Flaskan är robust och 
godkänd enligt EN ISO 11117-standarden, och uppfyller hanterings- och säkerhetskraven enligt ISO 10297 och 
ISO 22435. Alla utvändiga komponenter blir trycklösa när ventilen stängs, så gastrycket är helt avstängt när 
flaskan inte används. Våra experter gör en noggrann inspektion vid varje påfyllning.

När tid är pengar, är varje sekund som du sparar i gasprocesserna viktig. Spara tid vid varje flaskbyte med 
NEMO® PLUS, gasflaskan som är klar att användas. Tack vare den inbyggda regulatorn och den lättransporte-
rade, ergonomiska utformningen kan arbetet utföras snabbare och mer effektivt.   

För ett perfekt resultat krävs gaser som är noggrant kontrollerade och fria från föroreningar. Tack vare den 
inbyggda regulatorn finns det ingen risk för förorening. Gasflödet är helt reglerbart och tvåstegsregulatorn ger 
ett exakt flöde. Och tryckenheten för restgas håller innehållet rent i varje NEMO® PLUS-flaska, ända till den 
sista litern.

Med rätt verktyg för flexibla gasflöden kan du tillåta dig att koppla av. Den inbyggda regulatorn ger snabba 
flaskbyten. Flaskorna är enkla att transportera tack vare den unika ergonomiska utformningen på säkerhetskå-
pan. Och med den inbyggda regulatorn behöver du aldrig mer byta regulatorn.
Med gasflaskan NEMO® PLUS är det enkelt att flexibelt hantera ändrade krav.

NEMO® PLUS, gasflaskan som är klar att användas.
Säkerhet, prestanda, precision och bekvämlighet.
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Fördelar  → Mätare som anger gasens tryck och flöde
 → Ratt för att öppna och stänga flaskan
 → Innehållsindikator anger flaskans tryck
 → Ratt för justering av gasens tryck och flöde

 → Enkelt att flytta flaskan
 → Regulator integrerad på flaskan
 → Hantera ändrade krav flexibelt
 → Spara tid vid varje flaskbyte
 → Kostnadseffektivt tack vare inbyggd tvåstegs regulator
 → Ergonomisk design för enkel transport
 → Förhindrar yttre förorening
 → Helt reglerbart gasflöde ger ett kontrollerat gasflöde
 → Tryckenhet för restgas säkerställer kvaliteten på gasen
 → Robust säkerhetskåpa
 → Säkerhetsinspektion vid varje fyllningstillfälle
 →  Välj mellan standardprodukter (bassortiment) eller premiumprodukter  

som erbjuder ytterligare användarfördelar

2/2 → NEMO® PLUS, gasflaskan som är klar att användas

Produkt Flaskstorlek Utmatning Utmatningens tryck/flöde
Acetylen A-21 3/8” vänster 0-1,2 bar
Acetylen A-41 3/8” vänster 0-1,2 bar
Oxygen 50 liter 3/8” höger 0-6 bar
ODOROX® 20 liter 3/8” höger 0-6 bar
ODOROX® 50 liter 3/8” höger 0-6 bar
CORGON® 18 50 liter 3/8” höger 0-25 l/min
MISON® 18 20 liter 3/8” höger 0-25 l/min
MISON® 18 50 liter 3/8” höger 0-25 l/min
Argon 50 liter 3/8” höger 0-25 l/min
MISON® Ar 20 liter 3/8” höger 0-25 l/min
MISON® Ar 50 liter 3/8” höger 0-25 l/min
FORMIER® 10 20 liter 3/8” vänster 0-25 l/min
FORMIER® 10 50 liter 3/8” vänster 0-25 l/min
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