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ALTOPilla työskentelet 
tehokkaasti

SÄÄSTÄT RAHAA 
Ei säätimien hankinta -  
ja ylläpitokustannuksia. 

Air Liquide huolehtii 
säännöllisistä 
tarkastuksista.

TYÖSKENTELET 
TURVALLISESTI

Hätätilanteessa 
kaasunsyöttö voidaan 
katkaista helposti on/
off-kytkimellä. Kiinteä 

suojakupu suojaa venttiiliä. 
Ei riskiä korkeapaineiselle 
kaasulle altistumisesta.

SÄÄSTÄT AIKAA
Integroidun 

paineensäätimen ja on/
off-kytkimen ansiosta 
pullo on aina valmis 

käyttöön. Pullossa on 
pikaliitännät argonille ja 

argonseoksille.

SÄÄSTÄT  
KAASUA 

On/off-kytkin ja kiinteä, 
helppolukuinen mittari 
estävät kaasuhävikit.

Alkuperäinen

Yhteystiedot

Air Liquide Finland Oy
Typpitie 1
90650 Oulu
Vaihde 020 779 0580
info.finland@airliquide.com
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Air Liquide on maailman johtava teollisuuden ja terveysalan kaasujen, teknologioiden ja 
palvelujen toimittaja. Konsernilla on toimintaa 80 maassa, sen palveluksessa on yli 50.000 
työntekijää ja se on kaasujen, laitteiden ja sovellusten kehityksen kärjessä. Air Liquide 
Finland on osa Air Liquide-konsernia. Yhdessä Norjan, Ruotsin ja Tanskan tytäryhtiöidemme 
kanssa muodostamme yhteisen pohjoismaisen organisaation. Näin meillä on erinomaiset 
mahdollisuudet tarjota asiakkaillemme korkealaatuista palvelua, myös yli maiden rajojen. 
Happi, asetyleeni, typpi ja jalokaasut ovat kuuluneet Air Liquiden ydinliiketoimintaan vuodesta 
1902 lähtien, jolloin konserni perustettiin. Air Liquide haluaa olla alansa johtava toimija 
korkealaatuisen ja vastuullisen toimintansa avulla. ALTOP on Air Liquiden tavaramerkki.
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ALTOP™ 
Muuta et tarvitse

Nyt voit aloittaa työt! 

Toimi näin:

Kiinnitä letku 

Avaa on/off-kytkin 

Varmista, että käännettävä säädin on 
pienimmän arvon kohdalla 

Säädä lähtöpaine tai virtaus 

Integroitu paineensäädin
• Kaasuletkun liittäminen ja  

työn aloittaminen on helppoa

• Erillistä paineensäädintä ei 
tarvita

• Ei enää riskiä altistua 
korkeapaineiselle kaasulle 

On/off-kytkin
• Kaasupullon avaaminen sekä 

sulkeminen nopeaa ja helppoa

• Sisällön määrä näkyy jatkuvasti 

• Pikaliitäntä argonille ja 
argonseoksille 

Kestävä suojakupu 
• Suojakuvun kahva helpottaa 

pullon käsittelyä

• Kiinteä suojakupu suojaa 
paineensäädintä ja venttiiliä 
tehokkaasti

Kiinteä mittari
• Sisällön määrä näkyy  

jatkuvasti  

• Mittarista näkyy, kuinka  
paljon pullossa on kaasua  
jäljellä, vaikka pullo olisi  
suljettu
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