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ALbee Cool R-744,
een milieuvriendelijk product
ALbee Cool R-744 van Air Liquide is een huurvrije gascilinder met
dubbele kraan voor afname van uiterst zuivere koolstofdioxide (CO2) in
vloeibare of gasvorm als koelmiddel.
De cilinder is ideaal voor het vervangen van
bestaande koelmiddelen die door de wijzigende
wetgeving niet meer zijn toegestaan. Hij is geschikt
voor een brede reeks toepassingen, zoals industriële
en commerciële koeling, magazijnen met
koeling/klimaatregeling, vrachtschepen en mobiele
airconditioning. Door zijn hoge druk en lage kritieke
temperatuur in vergelijking met andere koelmiddelen,
vereist de cilinder zowel in nieuwe als in bestaande
systemen gespecialiseerde apparatuur. Dankzij het
lage vochtgehalte kan het koelmiddel efficiënter
werken en leidt het niet tot corrosie van de
koelsystemen.

Specificaties
van de cilinder
ALbee Cool R-744
Inhoud verpakking

11 liter

Type

Staal

Gasinhoud cilinder

8,25 kg

Nettogewicht cilinder

14,2 kg

Brutogewicht volle cilinder

22,7 kg

Hoogte (incl. dubbele kraan en kap)

737,5 mm

Diameter

176 mm

Vuldruk

50 bar bij 15 graden

DIP TUBE
Kraan dubbele uitgang

Voeibaar

Gas

DUBBELE KRAAN
Gasdruksensor

Dip tube

Vloeibaar mengsel

Dankzij de innovatieve dubbele kraan kan de ALbee Cool R-744-cilinder worden gebruikt voor het
toedienen van koelmiddel in vloeibare en in gas-vorm.
Dit biedt de gebruikers de nodige flexibiliteit voor hun toepassing, ongeacht of het nu gaat over
installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. ALbee Cool R-744 is een gascilinder
bestemd voor HVAC-technici, met uiterst zuivere R-744 en strenge controle van het vochtgehalte,
wat een kritieke factor is voor doeltreffende HVAC-werkzaamheden.

Gewaarborgde kwaliteit
ALbee-cilinders worden allemaal in de erkende gasvulcentra van Air Liquide door professionals
gevuld, zodat U zeker kan zijn van hun gewaarborgde kwaliteit voor uw HVAC-toepassingen.
U kunt erop vertrouwen dat de inhoud exact overeenkomt met onze specificaties.

Gebruiksvriendelijk en veilig

Voordelig

Ÿ Eenvoudig te hanteren
Ÿ Vlot draagbaar
Ÿ Ergonomische kap, voor een vlot transport
Ÿ Dubbele kraan, voor het flexibel toedienen van
gas of vloeistof (OF, voor zowel afname van
gas als/of vloeistoffase)
Ÿ Geen geknoei meer met twee aparte cilinders
voor verschillende HVAC-toepassingen
Ÿ Stootbestendige kap ter bescherming van de
dubbele kraan

Ÿ Geen huurkosten meer
Ÿ Geen verborgen kosten
zoals onderhouds-of
herkeurkosten
Ÿ Geen immobilisatie fee

CONTACT
BENELUX NORD – BENELUX NOORD
AIR LIQUIDE B.V.
Strijp T, Building TQ - Achtseweg Zuid 151 F
NL-5651 GW Eindhoven
Tel.: 0031 40.2503.503

BENELUX CENTRE – BENELUX CENTER
L’AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Diamantstraat, 10
B-2200 HERENTALS
Tel. : 0032 (0)3.303.99.41

BENELUX SUD – BENELUX ZUID
L’AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Avenue du Parc Industriel, 2
B-4041 MILMORT
Tél. : 0032 (0)2.793.38.41

L’AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A.-N.V.
Zoning Industriel du PED – BP 20
L-4801 RODANGE
Tél. : 00352 (0)208.811.37

www.airliquide-benelux.com

Air Liquide is wereldwijd marktleider op het gebied van gassen, technologieën en diensten voor de industrie en de gezondheidszorg. De
Groep is aanwezig in 80 landen, heeft ruim 50.000 medewerkers in dienst en bedient meer dan 2 miljoen klanten en patiënten.

