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AGA yra lyderis dujų technologijų srityje. Tai skatina tiek nuolatinis 
siekimas įdiegti rinkoje naujus aukštos kokybės produktus, tiek 
neišsenkantis inovacijų ir galimybių ieškojimas ir realizavimas.

AGA siūlo dar daugiau. Mes kuriame pridėtinę vertę, aiškiai 
išsiskiriantį konkurencinį pranašumą bei didesnį pelningumą savo 
klientams. Kiekviena koncepcija kuriama taip, kad atitiktų ypatingus 
mūsų klientų reikalavimus. Siūlome tiek standartinius, tiek specialiai 
klientui pritaikytus sprendimus. Tai taikytina visoms pramonės šakoms 
ir visoms įmonėms, nepaisant jų dydžio.

AGA – ideas become solutions.

Inovacijos lemia lyderystę.
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Techniniai duomenys.

GENIE® dujų  
balionų serija. 
Rinkitės saugesnes darbo sąlygas.

GENIE® 20 l
   Baliono    Tuščio 
 Baliono talpa darbinis slėgis Skersmuo Aukštis baliono svoris Prekės
 litrai/m3/kg 300 barų 320 mm 662 mm 22.0 kg kodas
Argonas 20/6,2/32     116755
Azotas 20/5,4/28     116757
MISON® 18 20/6,8*/33     116879

  Ballooni    Kaal
 Ballooni maht täiterõhk Diameeter Kõrgus tühjana Varenummer
 liitrit/m3/kg 300 baari 320 mm 662 mm 22.0 kg
       gwegewg
Argonas 20/6,2/32    
Azotas 20/5,4/28    
MISON® 18 20/6,8*/33
 

* Kiekis priklauso nuo apsauginių dujų sudėties; lentelėje pateikta argono ir anglies dioksido  
 (18 %) mišinio reikšmė.

Kodėl verta rinktis GENIE® dujų 
balioną?
GENIE® dujų balionas sukurtas pagal vartotojų poreikius jų darbo 
sąlygoms pagerinti. Šis balionas yra mobilus, nedidelio svorio, turi dujų 
kiekio matuoklį su skaitmeniniu ekranu, kuris palengvina dujų vartotojo 
darbą suvirinimo, vėdinimo, šaldymo įrangos, bandymų ir kitų priežiūros 
darbų srityse.

Ergonomiškas GENIE® dujų baliono dizainas ir akivaizdžiai mažesnis nei 
plieninių balionų svoris tausoja darbuotojo nugarą, sąnarius, rankas. 
Šio baliono slėgis – net 300 barų, vadinasi, jame telpa didesnis dujų 
kiekis, o jį keisti reikia rečiau. Be to, skaitmeninis dujų likučio matuoklis 
palengvina dienos darbų planavimą. 

Papildoma informacija ir konsultavimas
Papildoma informacija apie GENIE® serijos dujų balionus, reduktorius 
ir priedus rasite www.aga.lt. Norėdami užduoti klausimus apie mūsų 
gaminius arba pateikti užsakymą, kreipkitės į AGA atstovą.

Didžiausias slėgis  Reduktorių  Argonas Azotas MISON® 18
(barai) skaičius
300 1 • • •

Nepriekaištingą veikimą užtikrinkite naudodami originalus GENIE® 
slėgio reduktorius.



Inovatyvus.
 

GENIE® dujų balionai sukurti ypatingam vartotojo patogumui. Be to, jų 
užpildymo slėgis – didesnis, o tai reiškia, kad šiuos balionus tenka rečiau 
pildyti ir transportuoti. GENIE® dujų balionai gaminami ir sertifikuojami 
pagal EN12245 standarto reikalavimus. Balionui patikrinti atlikti standarto 
nustatyti kritimo ir degumo bandymai.

Patogus ir saugus.
 

Dėl tokių revoliucinių naujausias technologijas įgyvendinusio dujų 
baliono savybių, kaip skaitmeninės išmaniosios funkcijos ir unikalūs 
slėgio reduktoriai bei priedai, padidėja funkcionalumas ir, palyginti su 
tradiciniais dujų balionais, naudojimas tampa akivaizdžiai malonesnis.

Plataus skersmens GENIE® dujų balionas yra stabilus, o jo kompozicinė 
struktūra lemia lengvą svorį, mobilumą ir saugų kilnojimą. 

Papildoma GENIE® įranga tinka visų dydžio balionams.

Išmanus.

GENIE® dujų balionai vartotojui siūlo patentuotas skaitmenines 
išmaniąsias funkcijas. Išmanusis dujų kiekio matuoklis su skaitmeniniu 
ekranu teikia vartotojui svarbią informaciją apie baliono turinį, 
pavyzdžiui, įspėja, kad balionas baigia ištuštėti.
*  Išmaniosios funkcijos priklauso nuo dujų ir baliono dydžio. 

GENIE® reduktoriai atitinka ISO 2503 standarto reikalavimus. 
Kompaktiški, puikiai telpa tarp baliono rankenėlių.  

Vienas matuoklis

1     Tvirtas transportavimo stovas su ratukais skirtas pramoniniam naudojimui. 
Patentuotu tvirtinimo mechanizmu paprasta pritvirtinti stovą prie baliono.

2   Ilginamosios rankenos aukštį galima reguliuoti, prireikus ji nuimama. 
Rankena palengvina baliono perkėlimą į kitą vietą, mažina darbuotojo 
nugarai tenkantį krūvį.

Slėgio reduktoriai
Dujos Didžiausias GENIE® reduktorius Išvestis Darbinė zona/ Prekės 
 slėgis   srovės greitis kodas
Argonas ir/arba  
argono mišinys 300 bar Slėgio reduktorius, 1-matuoklis G ▸” 0 - 30 l/min 331273
Azotas 300 bar Slėgio reduktorius, 1-matuoklis G ▸” 0 - 50 bar 331276
Azotas 300 bar Slėgio reduktorius, 1-matuoklis G ▸” 0 - 10 bar 331275

Priedai
Transportavimo stovas 331282
Ilginamoji rankena 331283

    

Išmanus • Patogus • Mobilus.
GENIE® palengvina gyvenimą.
 

GENIE® dujų balionai – tai lengvų, mobilių ir išmanių dujų balionų 
serija, kurie atitinka net reikliausio vartotojo poreikius: 

 → Mažo svorio, lengvai kilnojamus balionus galima sukrauti vieną  
 ant kito; 

 → Galima užsakyti eksploataciją palengvinančių priedų;
 → Programuojamasis kiekio matuoklis;
 → Originalūs, kokybiški GENIE® slėgo reduktoriai;
 → Skaitmeninis kiekio matuoklis laiku įspėja apie dujų likučio 

 sumažėjimą.
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 1 Daugiau dujų, mažiau svorio
 Į lengvą GENIE® dujų balioną telpa 50 % daugiau dujų nei į tradicinį balioną. Baliono  
 slėginis indas – tai anglies pluoštu dengtas indas tvirtame ir oro sąlygoms  
 atspariame apvalkale. Gaubtas pagamintas iš didelio tankio polietileno (HDPE).

 2 Išmanusis slėgio matuoklis
 Išmanusis slėgio matuoklis GENIE® (baliono „dvasia“) teikia informaciją apie  
 baliono turinį. GENIE® slėgio matuoklis rodo dujų likutį ir įspėja apie jo sumažėjimą. 

 3 Patikimi slėgio reduktoriai
 GENIE® reduktoriai sukurti pagal aukštus saugumo reikalavimus.  
 Be to, pats balionas taip suprojektuotas, kad reduktorius būtų kuo geriau  
 apsaugotas.  

 4 Didelis skersmuo
 Plataus skersmens balionai yra stabilūs, juos galima krauti vieną ant kito ir patogu 
 naudoti. 

 5 Lengvos šiuolaikinės medžiagos
 GENIE® dujų balionas – stilingas, lengvai valomas ir higieniškas. Jokių rūdžių  
 pėdsakų, kuriuos paliktų plieninis balionas. 

 6 Tvirtos rankenos
 Patogios suimti rankenos palengvina darbą. Be to, jos apsaugo baliono ventilį ir  
 slėgio reduktorių.

 7 Patogūs priedai: transportavimo stovas ir ilginamoji rankena
 GENIE® dujų balionams sukurti priedai akivaizdžiai padidina balionų mobilumą  
 ir saugumą.

 8 Identifikacijos juosta
 Identifikacijos juostos spalva parodo, kokiomis dujomis užpildytas balionas. 
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