Különleges gázok, szerelvények és szolgáltatások.
A Linde Gáz Magyarország Zrt. a különleges gázok
területén a legmagasabb színvonalú, legnagyobb szaktudást és műszaki színvonalat tükröző termékei védjegyeként bevezette a HiQ® programot. A HiQ® nemcsak
egy különlegesen csengő védjegy, hanem fémjelzi
gáztermékeinket, gázellátó rendszereinket, nyomásszabályozó eszközeinket és szolgáltatásainkat egyaránt.
A legjobb minőséget tanúsítja, nagytiszta, kevert gázok,
valamint kalibrációs gázkeverékek tekintetében is. Szinte
minden területen alkalmazható a HiQ® technológia: vegyipar, gyógyszergyártás, petrolkémia, környezetvédelem,
gyáripar.

Professzionális termékeinkről és szolgáltatásainkról
szóló katalógusainkat letöltheti a
http://hiq.linde-gas.com weboldalról.

Nagytisztaságú gázok

Termékeink széles skáláját biztosítjuk vevőink számára a különböző alkalmazási
területek részére, speciális bizonylatokkal ellátva:
• GC és AAS alkalmazások
• Gázok tudományos kutatásokhoz
• Detektor gázok (ECD, halogénezett szénhidrogén mentes)
• Szén-hidrogén mentes szintetikus levegő

Hitelesítő gázok

Különböző alkalmazási területekhez ajánljuk kalibrációs gázainkat:
• Környezetvédelmi mérések
• Füstgázelemzés
• Munkahelyi levegő elemzés
• Kalorimetrikus mérések stb.
Kutatás fejlesztéshez és egyéb speciális felhasználásokhoz szükséges
gázkeverékeket a vevői igények szerint elkészítjük.

Kémiai gázok

Kutatás-fejlesztés, vegyipari gyártási folyamatokhoz a kémiai gázok területén is teljes
kínálatot biztosítunk, NH3, Cl2, HCl, SO2, Et2O, stb.

Hűtőközegek

A környezetbarát típusú fluorozott szén-hidrogének, valamint egyéb hűtőközegek
és az ehhez tartozó szolgáltatásokkal állunk vevőink rendelkezésére.

Kriogén gázok

Mélyhűtött, cseppfolyósított gázok teljes palettája megtalálható: N2, He, Ar, O2, CO2.
A gázok felhasználásához szükséges tárolóeszközök: DEWAR edények atmoszférikus
és nyomás alatti elvételhez, speciális adapterek (pl. biológiai minták tárolásához
stb.) Nagy mennyiség esetén mobil vagy fix telepítésű tartályokat biztosítunk.

Nyomásszabályozók

A Linde Gáz Magyarország Zrt. által forgalmazott nyomásszabályozók közül a gázok
kémiai tulajdonságaihoz, tisztaságához, és a felhasználási területekhez leginkább
megfelelő, nyomásszabályozók kiválasztásához szakmai segítséget nyújtunk.

Központi gázellátó rendszerek

Teljes laboratóriumok, felhasználási helyek gázellátásának megtervezésében,
kivitelezésében állunk vevőink rendelkezésére a jelenleg elérhető legmagasabb
műszaki színvonalon. Automata palack lefejtő állomások, jelzés a palackok kiürítése
esetén, monitoring rendszer.

Speciális gázpalackok,

Gázainkat tulajdonságaiknak, a tisztaságuknak leginkább megfelelő, belülről tisztí-

kiszerelések, eszközök

tott palackokban forgalmazzuk. (acél, nemesacél, alumínium palackok).
Speciális kis kiszerelések: ECOCYL® palackok, kisacél palackok, MINICAN® palackok.
Speciális mintavételi és gáztároló eszközök: nemesacél mintavevő palack,
PLASTIGAS® tasakok, speciális adapterekkel.
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