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SMARTOP, um novo conceito de válvula
SMARTOP é uma inovação no mercado de gases, reunindo
em uma só válvula características que garantem ganhos
em segurança, qualidade, comodidade e eficiência.

As vantagens de SMARTOP
Sistema anti-retorno
v Impede a entrada de quaisquer substâncias para o
interior do cilindro.
v Mantém a qualidade do gás, evitando contaminação
durante o uso.
v Evita acidentes decorrentes de reação química ou
corrosão da parede interna do cilindro.

Sistema de pressão residual
v Assegura a qualidade do gás evitando que o cilindro
esvazie completamente.
v Evita contaminação atmosférica, em especial
Oxigênio e Umidade.

Alavanca de abertura e fechamento

Indicador de pressão

v Traz facilidade e comodidade ao abrir e fechar a
válvula.

v Permite a visualização imediata do conteúdo do
cilindro.

v Permite visualização instantânea da condição de
abertura e fechamento, mesmo quando distante
do cilindro.

v Assegura o recebimento de cilindros com carga
completa.

v Possibilita fechamento rápido em caso de
emergência.

Capa de proteção
v Composta por material não inflamável, reduz o
risco de propagação de incêndios.
v Garante a integridade dos componentes da
válvula (impede manipulação indevida).

Limitador de vazão
v Proporciona maior segurança em casos de
vazamento acidental na linha de gás.

v Possibilita consumo máximo de cada cilindro antes
da devolução.
v Facilita o controle de estoques.

Tulipa Scandina
v Proporciona maior conforto no acesso à válvula.
v Traz agilidade e praticidade na conexão com
regulador de pressão ou tubulação (flexíveis).
v Composta por material resistente, adequado para
absorver choques, garante proteção à válvula
durante o transporte, uso e manuseio.
v Incorpora sistema de apoio manual com
desenho ergonômico que facilita o manuseio e a
movimentação do cilindro.

Com este novo conceito, a AIR LIQUIDE segue
inovando e apresentando soluções tecnológicas
às necessidades de seus clientes.

Aumente sua eficiência,
fortaleça sua segurança

D Visualização de conteúdo
D Facilidade de uso e manuseio
D Melhor ergonomia
D Fechamento rápido
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capacetes de cilindros de difícil remoção;
dificuldade em abrir ou fechar cilindros de gás;
surpresas com falta de gás.

Conexões em
conformidade com
a norma ABNT
NBR-11725 (2003).
CIlindros com
certificado de
qualidade.

Transporte os cilindros com segurança
A AIR LIQUIDE recomenda que você não transporte seus cilindros em
caminhões não ventilados ou em veículos não adequados.
• Feche as válvulas dos cilindros
• Desconecte o equipamento
• Assegure-se de que os cilindros estejam firmemente presos
• Mantenha seu veículo bem ventilado
• Não mantenha cilindros dentro do veículo por períodos prolongados

Acondicione os cilindros
adequadamente em
local arejado e de forma
a impedir sua queda.

Nunca apóie ou deixe
suspenso o maçarico
aceso no cilindro.

Nunca transportar um
cilindro sem tulipa.

Nunca usar um cilindro
como bigorna, rolo ou
calço.

Nunca dirija chama contra
o cilindro.

Nunca transvasar o
gás de um cilindro
cheio para um cilindro
vazio.

Nunca levantar um
cilindro pela tulipa.

Manobrar suavemente as
válvulas sem forçar.
Abri-las lentamente.
Não retirar as tulipas ou
alterá-las.

Utilizar o cilindro
sempre na posição
vertical e mantê-los
afastados das fontes
de calor.

Nunca fique em frente
à válvula do cilindro.
Quando estiver
abrindo-a posicione-se
sempre lateralmente.

Verifique se as mangueiras
e os reguladores de pressão são apropriados para
o gás (tipo e pressão) e
estanques. Verificar as juntas. Usar dispositivo antiretrocesso de chama.

Nunca lubrificar as
válvulas.
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Fundada em 1902 e atualmente presente em mais de 70 países com 40.000 funcionários, a Air Liquide é llíder mundial em gases para indústria, saúde e meio ambiente.
O Grupo oferece soluções inovadoras baseadas em constantes melhorias tecnológicas para ajudar manufaturar produtos indispensáveis do nosso dia-a-dia e preservar a vida.
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