Com SMARTOP™
simplifique o uso da
sua garrafa de gás
Poupe tempo
Corte rápido do gás
com a alavanca on/oﬀ
- fácil manuseamento
graças ao capacete
ergonómico..

SMARTOP™

Inteligente,
Simples, Exclusivo

Poupe gás
Sem perda de gás
graças à alavanca on/
off - verificação imediata
do conteúdo com o
manómetro permanente.

Contacte-nos
Sociedade Portuguesa do Ar Líquido “Arliquido”, Lda.
Rua Dr. António Loureiro Borges, 4 - 2º
Arquiparque-Miraﬂores
1495-131 Algés/Portugal
Linha Directa 800 784 333

Industrial.airliquide.pt
A Air Liquide é o líder mundial dos gases, tecnologias e serviços para a
indústria e a saúde. Presente em 80 países com cerca de 65 000 colaboradores, o Grupo serve mais de 3,5 milhões de clientes e de pacientes.

SMARTOP é uma marca comercial da Air Liquide. Novembro 2018.

Trabalhe em
segurança
Corte de emergência.
Válvula protegida.
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SMARTOPTM

A válvula inteligente mais
simples
Alavanca on/off
• Abertura fácil

Instruções
1 Verifique se a alavanca está off

2 Verifique se o regulador está

3 Abra a alavanca on/off

4 Regule a pressão ou o caudal

• Corte imediato do gás
• Estado on/off à vista

na posição off e ligue o seu
regulador à SMARTOP™

Indicador permanente
do conteúdo
• Monitorização imediata do conteúdo
• Leitura possível mesmo com o fluxo
parado

Função RPV/NRV
• Mantém uma pressão mínima na
garrafa
• Não há contaminação de refluxo
durante a utilização e armazenagem

de saída

Capacete ergonómico
• Fácil manuseamento da garrafa
• Proteção permanente e fiável da válvula

5

E está pronto!

Consulte mais informações no Manual de Instruções
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