
LABTOPTM

O cilindro que melhora
o desempenho



•  Sem contacto com o gás a alta pressão, 
graças ao regulador integrado.

•  O manípulo on/off permite cortar o 

gás em caso de emergência, e elimina 

o risco de a garrafa não ficar totalmente 

fechada.

•  O capacete amortecedor garante 

proteção permanente em caso de 

queda acidental.

•  Fácil de manusear e transportar.

TRABALHAR 
COM SEGURANÇA

AUMENTAR 
A EFICIÊNCIA
•  Poupar gás: sem fugas, não necessita 

de purgar o regulador.

•  Poupar tempo: pronto a usar, conexão 

rápida, visualização do conteúdo da 

garrafa.

•  Poupar dinheiro: não necessita de 

comprar e manter um regulador. Toda a 

gestão é feita pela Air Liquide.

MELHORIA 
DE QUALIDADE
•  Pressão de saída estável garante a 

qualidade do processo de calibração.

•  Válvula anti-retorno (NRV) que impede a 

contaminação do cilindro devido ao refluxo 

atmosférico.
•  Qualidade da mistura garantida.

•  Sem contacto ao gás a alta pressão.

•  Estado on/off numa vista de olhos.

•  Sem necessidade de purgar o regulador.

•  Manuseamento fácil da garrafa.
•  Regulador adequado à utilização.  

    

LABTOPTM

NOVA GERAÇÃO 
REGULADOR 
INCORPORADO

CAPACETE ERGONÓMICO 
E COM ABSORÇÃO 
DE CHOQUES
•  Proteção permanente e fiável da 

válvula e do regulador

• Acesso fácil durante 

   o manuseamento da válvula.

MANÍPULO ON/OFF
•  Corte rápido do gás. 

•  Manómetro de pressão incorporado, 

permite verificar em permanência o 

conteúdo de gás

Eles escolheram 
LABTOPTM

« LABTOP™ oferece-nos mais segurança e permite-
nos poupar tempo quando estamos no exterior .  Já não 
precisamos mais de um regulador para usar as garrafas. 
Nós usamos um grande volume de gás e o LABTOP™ torna 
mais fácil  a gestão do nosso stock,  indicando  diretamente a 
pressão que temos  no ci l indro.

Arthur VALLERON
Especial ista de Medições,  V-Motech

Com o LABTOPTM

Veja o testemunho 
completo

Melhore o desempenho do seu laboratório O regulador integrado nas garrafas das misturas, 
que transformará o desempenho na calibração
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LABTOP TM está pensado 
para algumas misturas e gases 
puros ALPHAGAZ TM

A gama de gás ALPHAGAZ TM

A primeira gama de gases especiais para aplicações 
analíticas concebida para atender a todas as suas 
necessidades, desde requisitos comuns até à alta qualidade.

Gases Puros
2 níveis de pureza (% a ppb) com garantia de um baixo nível de impurezas críticas.

Misturas de Calibração
4 classes de produto, dependendo da sua incerteza analítica e da tolerância de 
mistura.

Os produtos ALPHAGAZ ™ Mix combinam 2 a 40 componentes com precisão 
de % a ppb.

Os nossos produtos cobrem uma vasta gama de necessidades 
analíticas, particularmente na Investigação, testes de motores, 
     meio ambiente e indústrias Oil&Gas.

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 66 000 
colaboradores, o Grupo serve mais de 3,6 milhões de clientes e de pacientes.

Certifique-se que a sua 
mistura de gás está 
disponível em garrafas 
LABTOPTM  
Contacte com o seu
representante local da 
Air Liquide.................................................
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
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