
ICC® Individual Cylinder Control.
Full kontroll på flaskeparken.



Chipen skannes

Her leses flasken:

FORHANDLER KUNDE

Fulle gassflasker

GASSPRODUKSJON

Tomme gassflasker

Fulle gassflasker

Tomme gassflasker

Tomme gassflasker i retur til AGA

Tomme gassflasker i retur til AGA

Fulle gassflasker rett til kunden

Fulle gassflasker til forhandler

ICC® Individual Cylinder Control.
Sporbarhet i hvert ledd.
Chipen er som et fingeravtrykk som iden tifiserer 
flasken gjennom hele livssyklusen.

Hver gang AGA fyller en gassflaske lagres  
opplysninger om innhold, fylledato, dato for neste 
trykkprøving samt annen viktig informasjon i 
flaskens chip. 

Chipen blir lest når flasken fylles, når den levere-
res ut og naturligvis når den returneres fra deg og 
til vårt produksjonsanlegg igjen.

Informasjonen lagres i vårt datasystem og gir full 
kontroll over flaskeparken. Informasjonen er alltid 
oppdatert og lett tilgjengelig.

Du kan selv administrere og følge dine gassflasker 
ved hjelp av ACCURA® gasstjenester.
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® ICC er et registrert varemerke i The Linde Group.



Kontroll på flaskesaldoen
Når gassflasken utleveres og returneres leser vi av 
chipen. På den måten har både du og vi kontroll 
på flaskesaldoen. Sporingssystemet gir deg også 
mulighet til selv å følge med på flaskesaldo, 
bruksretter og flaskeleie via vår nye tjeneste  
AGA online.

Bortkomne gassflasker
Gassflasker representerer en stor verdi og det  
hender de kommer på avveie. Chipen fungerer 
som en forsikring for bortkomne gassflasker.  
Chipen vil nemlig avsløre flaskens tilhørighet når 
den leses av ved retur til AGA eller forhandler.

Kvalitet og sikkerhet
ICC® er grunnlaget i AGAs sporingssystem. Vi 
følger hver flaske gjennom fylling, lagring og 
distribusjon. Dette gir en unik mulighet for en  
eventuell tilbakekalling dersom feil skulle oppstå.

AGA var først med chip
Vi var første industrigasselskap som innførte elek-
tronisk chip på våre gassflasker, og det gjorde vi 
allerede på slutten av 90-tallet. AGA har altså  
lang erfaring i å holde orden på flaskene.   Hver 
eneste flaske får tildelt et unikt ICC-nummer, som 
kan sammenlignes med et personnummer. 

Familien Gassmo er ikke som andre familier. Den 
består av to millioner gassflasker, som alle har en 
chip som sladrer om hver eneste flaske: Hva den 
inneholder, hvor den er og hvor lenge den har 
vært der. Kort sagt, alt du trenger å vite for god 
økonomi, full sporbarhet og høy sikkerhet.
Besøk oss på www.aga.no/icc 

ICC® - for bedre økonomi, kvalitet og 
sikkerhet. 

Møt familien 
Gassmo.
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Med våre innovative konsepter har vi en banebrytende rolle på det globale markedet. Som et  
ledende teknikkforetak er det vår oppgave å hele tiden sette listen høyere. Drevet av et tradisjonelt  
entreprenørskap arbeider vi stadig med nye høykvalitets produkter og innovative prosesser.

AGA tilbyr mer. Vi skaper merverdi, tydelige konkurransefordeler samt økt lønnsomhet. Hvert konsept  
er skreddersydd for å oppfylle kundenes krav gjennom å tilby både standardiserte og kundetilpassede  
løsninger. Dette gjelder alle bransjer og foretak, uansett størrelse.

AGA – ideas become solutions.

Ledende gjennom innovasjon.


