
®GENIE og MISON er registrerte varemerker i Linde plc.

300 bar arbeidstrykk

 Stabilt trykk

 Sikker i bruk

 Unik design

Alle GENIE® regulatorer er utviklet og produsert med tanke på å oppfylle den strenge NS EN ISO 2503 
standarden. GENIE® regulatorer er godkjent for 300 bars innløpstrykk. Regulatorer med lavere maksimalt 
innløpstrykk enn 300 bar, vil ikke passe på GENIE® flasken. Ethvert forsøk på å endre regulator og flaske eller 
tvinge dem til å passe sammen er ekstremt farlig. GENIE® regulatorer er derfor det trygge og riktige valget  
til GENIE® flasker.

GENIE® flaskeregulatorer leveres med  litermanometer eller trykkmanometer. Fordi regulatorene er tilpasset 
en digital GENIE® flaske, er det ikke behov for høytrykksmanometer. Regulatorene har et meget stabilt 
utløpstrykk. Alle regulatorer leveres med en innkapslet ventilpropp, som gir den høye trykkstabiliteten.

GENIE® regulatorer er mindre enn vanlige regulatorer for å sikre at de passer i forhold til håndtaket på 
flasken og med tanke på optimimal sikkerhet. Regulatorene er dermed beskyttet av håndtaket på flasken 
og som derfor beskytter regulatoren ved flaskevelt eller ved støt. Den robuste regulatoren  leveres med 
overstrømningsventil for beskyttelse ved en eventuell trykkoppbygning. 

Regulatorene er utviklet spesielt for bruk med GENIE® flasker med digital innholdsmåler. Regulator for 
argon og argonblandinger beregnet på MIG/MAG- og TIG-sveising leveres med litermanometer. For øvrige 
regulatorer leveres trykkmanometer.

GENIE® gassflaskeregulator.  
Produktinformasjon.

→ GENIE® gassflaskeregulator.

Gasstype Fargekode på  
regulatorratt

Innløps- 
trykk

Utløpstrykk/ 
Gasstrøm

Flaske-
tilkobling

Utløps- 
 kobling

Artikkel- 
nummer

Argon/MISON® grønn 300 bar 0-30 l/min W 30x2 G 3/8" 331273
Nitrogen sort 300 bar 0-10 bar W 30x2 G 3/8" 331275
Nitrogen sort 300 bar 0-50 bar W 30x2 G 3/8" 331276
Argon/MISON® grønn 300 bar 0-10 bar W 30x2 G 3/8" 333914
Nitrogen sort 300 bar 200 bar W 30x2 G 3/8" 333915
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→ GENIE® gassflaskeregulator. Produktinformasjon.

Regulator 0-10 bar - Type 331275

  300 bar innløpstrykk   200 bar innløpstrykk   100 bar innløpstrykk
  50 bar innløpstrykk   20 bar innløpstrykk

Regulator 0–50 bar - Type 331276
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GENIE® teleskophåndtak  
Teleskophåndtaket er utformet 
for å passe til GENIE® hjulsettet. 
Teleskophåndtaket klipses enkelt 
på GENIE® flasken og kan deretter 
forlenges til ønsket lengde.
Artikkelnummer: 331283

GENIE® hjulsett 
Hjulsettet passer alle typer 
GENIE® flasker. Flasken settes i 
hjulenheten og låses på plass  
ved hjelp av to klips. 
Artikkelnummer: 331282

Regulator type PRO  
Artikkelnummer:
Argon/MISON® 333914 
Nitrogen 333915


