
   

 → Produktblad

EVOS™ ViPR  
Små saker som gör stor skillnad

Med EVOS™ ViPR blir utbudet av gasflaskor från Linde ännu större. EVOS ViPR, som har en ventil med 
integrerad regulator, tar säkerhet, användarvänlighet och effektivitet till nästa nivå. Kombinationen med den 
nya kåpan, innehållsmanometern, ventilen, regulatorn och snabbanslutningen gör att du snabbt och säkert 
kommer igång med ditt arbete. Ventilen är enkel att öppna och stänga och visar tydligt om flaskan är öppen 
eller stängd och regulatorn är enkel att ställa in för korrekt flöde eller tryck.

 → Inbyggd tvåstegsregulator med snabbkoppling, anslut snabbt och justera ditt flöde/tryck. 
 → Regulatorn har en mycket god prestanda och flödesreglering, vrid ratten till ditt önskade flöde/tryck. 
 → Minskade administrationskostnader och minskat extraarbete eftersom Linde tar hand om regulatorns 

underhåll och säkerhetskontroller. 

EVOS VIPR kommer med följande gaser och storlekar

Innehåll i liter Bar Materialnummer
Acetylen EVOS ViPR 21 - 120882
Acetylen EVOS ViPR 41 - 121123
ODOROX EVOS ViPR 50 200 121283
ODOROX EVOS ViPR 20 200 120883
MISON 18 EVOS ViPR 50 300 120245
MISON 18 EVOS ViPR 20 200 121281
MISON Ar EVOS ViPR 20 200 121282

Gas Anslutning Materialnummer
EVOS ViPR quick connector AC 
Female 

Acetylen 3/8 LH 340085

EVOS ViPR quick connector OX 
Female

Oxygen 3/8 RH 340086

EVOS ViPR quick connector AR 
Female

Argon 3/8 340190

Summering 
 
 
 
 
 

Viktiga funktioner
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Fördelar Säkerhetslås
 → Säkerhetslåsknappen låser PÅ/AV-spaken i stängt läge, vilket eliminerar risken för att en ventil öppnar av 

misstag och låter gas läcka ut – till exempel under hantering eller transport.

Snabbkoppling
 → Användaren kan enkelt och snabbt ansluta/demontera gasslangen med en snabbkoppling. 

Indikator för enkel och effektiv avläsning av innehåll
 → EVOS ViPR levereras med en tidsbesparande, innehållsindikator som gör det möjligt för användare att avläsa 

trycket i flaskan och se hur mycket gas som finns kvar.

Enkelt att öppna och stänga ventilen, förbättrad användarvänlighet och säkerhet
 → EVOS ViPR levereras med en snabbverkande, användarvänlig PÅ/AV-spak där det enkelt syns på avstånd om 

ventilen är öppen eller stängd.
 → EVOS ViPR är lätt och snabb att använda, även när man bär handskar. Tryck på säkerhetslåsknappen och lyft 

spaken för att öppna gasflödet och dra sedan spaken hela vägen ner för att stänga gasflödet. 

EVOS ventil
 → EVOS ViPR-ventilen levereras med ett specialdesignat skydd som är konstruerat för större användbarhet och 

högre säkerhet, och dessutom skyddar ventilen mot oavsiktliga stötar. 

Ergonomiska lyft- och hanteringsfunktioner för ökad användarsäkerhet
 → Skyddskåpan är utformad för att ge användaren ett optimalt grepp vid hantering av cylindern.
 → Designen på toppen gör det lättare och säkrare att flytta flaskor över korta sträckor. 

MISON® 18, 50L, med 300 bar
 → EVOS ViPR med MISON 18 gas och 50L flaska, har ett arbetstryck på 300 bar, så den innehåller mer gas än 

en vanlig flaska med 200 bar, vilket innebär färre flaskbyten som spar tid och därmed färre byten.

Specifikationer

Godkännande
Design standard
Tillgängliga gaser 

Flaskstorlek
Arbetstryck
Driftstemperatur
Lagringstemperatur
Anslutning

TPED (Pi mark)*
EN 561, ISO 10297, ISO 22435, ISO 15996, ISO 11117
Argon, argon- och koldioxidblandningar, oxygen och 
acetylen**
Från 20 till 50 liter
200 Bar, 300 Bar MISON 18, 50L
–20 till 65 °C
–40 till 65 °C
Snabbanslutning

* Ytterligare tillägg under utveckling  
** Kontakta ditt närmaste Linde försäljningsställe för mer information
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