MIXTURE GUIDE

A sua mistura de gás
em 3 cliques

0€

O seu guia on-line

Fácil de usar

|M
 isturas de gás por aplicação,
norma e capacidade

| Acesso livre

|P
 ropriedades e principais
características das misturas

|C
 onecte-se a
mixtureguide.airliquide.pt
e comece!

24h

Disponível em
todos os lugares,
o tempo todo
|D
 isponível para computador
e tablet
|P
 edido de proposta 24 horas
por dia

mixtureguide.airliquide.pt

mixtureguide.airliquide.pt

Crie a sua mistura
à medida

Actividade
Escolha a sua actividade

Deixe-se guiar,
propomos-lhe o
produto adaptado
às suas
necessidades
Precisa de algum
conselho? Os
nossos especialistas
respondem a todas
as suas perguntas

Reafine a sua escolha

Pedido em curso

Selecione o seu produto

Alguma questão?
Podemos ajudá-lo?
Fale connosco
Teste de
Emissões de
Motores

Monitorização
Emissões
Industriais

Cultura Celular

Catálogo de
misturas

Detecção de
segurança

Criar a minha
mistura

Ensaios de
combustão

Instrumentação/
Purga / Gás Zero

Email
Telefone
FAQ

Produtos relacionados com a mistura selecionada
Recomendação de Equipamentos

Também aconselhamos
os reguladores
apropriados para a
mistura selecionada.

Regulador de pressão Regulador de pressão Regulador de pressão Regulador de pressão
HD.S 200-8-5
HB.S 200-10-3,5
HBSI 200-10-3,5
HD 300-10-7
Pressão de saída: 1-8 bar
Caudal até: 5 m3/h
Tipo: 1-etapa

Pressão de saída: 1-10 bar
Caudal até: 3,5 m3/h
Tipo: 2-etapa

Pressão de saída: 1-10 bar
Caudal até: 3,5 m3/h
Tipo: 2-etapa

Pressão de saída: 1-10 bar
Caudal até: 7 m3/h
Tipo: 1-etapa

Adicionar

Adicionar

Adicionar

Adicionar

FAQ
Quais as informações que posso encontrar no
Mixture Guide do Ar Liquido?

Que produtos posso encontrar no Mixture
Guide?

Monitorização de emissões industriais, análise de ar ambiente,
misturas para cultura de células ou ensaio em banco de motores, ...
o Mixture Guide aconselha a mistura mais adequada para a sua
aplicação. Poderá criar as misturas de gases para a sua atividade ou
selecionar as misturas referenciadas do Ar Líquido.

O mixture guide oferece misturas de gás referenciadas e poderá
criar a sua própria mistura. Depois de fazer a sua seleção, saberá
imediatamente se o produto está disponível.
Também pode seguir as recomendações de gases puros e
reguladores de pressâo. Em caso de indisponibilidade, os nossos
especialistas enviarão uma proposta para a mistura desejada.

Como posso aceder ao Mixture Guide do
Ar Líquido?
O Mixture Guide é um site, acessível a todos, para todos os tipos
de dispositivos: PC, tablet ... Não precisa registar-se, basta ir ao
mixtureguide.airliquide.pt e pronto!

Estou ligado ao mixtureguide.airliquide.pt
o que devo fazer a seguir?
O site irá guiá-lo passo a passo:
1 • Selecione uma actividade
2• Refine a sua seleção definindo as moléculas a serem
analisadas ou o tipo de norma
3• Envie o seu pedido de proposta para a mistura seleccionada.

Os nossos especialistas entrarão em contacto
Ligue para a nossa Linha Directa : 800 784 333
ou envie um e-mail para : linha.directa@airliquide.com

A quem se destina o Mixture Guide?
O mixture guide foi concebido para os usuários de gases especiais que trabalham nas aplicações de laboratório e análise.
O Mixture Guide responde a uma ampla gama de aplicações e
todos os tipos de necessidades em apenas alguns cliques: desde conselhos sobre reguladores até a composição de misturas
especiais.

Eu ﬁz um pedido de proposta: quanto tempo
tenho de esperar?
Será contactado em 48 horas úteis. Dependendo da complexidade do seu pedido, uma solicitação de viabilidade pode aumentar esse tempo de resposta. Poderá efectuar vários pedidos de
proposta de uma só vez.

