
Măsurare a nivelului pentru buteliile de gaz

LevelCheck

vă arată rapid și fiabil prin LED nivelul de umplere al butelie de gaz. Măsurarea se face prin ultrasunete: verde = gaz - rosu = fara gaz. Pentru toate buteliile GPL 

din oțel și aluminiu 200-350 mm (Ø). Nu este potrivit pentru sticle de plastic sau de gaz butan (CampingGaz), iar rezervorul de gaz și butelii de gaz reîncărcabile 

cisternă. Măsurarea -15 ° C până la + 40 ° C

cu LED-uri integrate. Dimensiuni approx 135 x 35 x 30 mm 9955852 € 70,95



Măsurare a nivelului pentru buteliile de gaz

GASLEVEL® Classic GASLEVEL®

Indicatorul de nivel universal pentru toate buteliile cu cu afișaj extern și cu LED-uri este special 

propan din comerț. Cu ajutorul magnetului din spate, adaptat la nevoile fanilor de autorulote și rulote. 

pur și simplu atașați vertical la diferite puncte ale buteliei, din punct de vedere tehnic este precum 

măsurătoarea se realizează cu ajutorul ultrasunetelor. GASLEVEL® Classic, dar echipat cu un cablu 

În funcție de nivelul de umplere al buteliei de gaz, lumina lung de 3 m de conectare și afișaj extern,

se schimbă semnalul de la roșu la verde și vice-versa. care indică nivelul cu LED-uri (roșu / verde). 

Măsurătoarea este de asemenea posibilă la butelii ALU Dimensiuni 650 x 300 x 160 mm

dacă GASLEVEL® Classic este împins manual pe butelie. 9977419 € 79,95

Dimensiune cca 660 x 173 x 220 mm (W x H x D)

Incl. Baterie de litiu (CR2032).

9977418 € 25,95



Măsurare a nivelului pentru buteliile de gaz

GIM gaz analizor conținut Arată conținutul de gaz al cilindrului de gaz pe afișajul cu LED-uri în doar câteva secunde. Tehnologia 

precisă de măsurare determină, de asemenea, conținutul cilindrului sub 2 kg.

Asezati pe butelia de gaz din oțel propan 11 kg, folosind magnetul din spate, iar apoi conținutul este 

determinat la apăsare a unui buton. Ultima măsurătoare poate fi apelat din nou și din nou, folosind butonul 

de meniu.

pentru butelii de până la 11 kg. Incl. 4 picioare de montare și centura

Dimensiuni cca. 130 x 55 x 55 mm (L x Î x A),

Greutate cca. 290 g, precizia de măsurare aprox. ± 250 g.

9977400 € 139,00

Gas Checker GC 100

indică nivelul de butelii de gaz comercial în câteva secunde. Măsurare fiabilă folosind ultrasunete. 

Pentru toate buteliile GPL din oțel și aluminiu 200-350 mm (Ø). 

Dimensiuni cca 113 x 16 mm (L x Ø)

9909271 € 44,95



Butelie de gaz din oțel Dop piuliță

Butelie de gaz din aluminiu

pentru buteliile de gaz (5/11 kg). 

Plastic Material.

9955022 € 0,95

capac

goală, cu supapă și capac

5 kg 9977110 € 44,95 pentru buteliile de gaz (5/11 kg). Aproximativ 2/3 mai puțin în greutate decât Butelii din oțel convenționale. Nu există 

11 kg 9977120 € 54,95 9955023 € 2,95 particule de rugină, deci nu exista blocaje in conductele de gaz, arzatoare -furnace

sau supape.

11 kg versiune

(Greutate gol circa 5,4 kg), inclusiv. Aprobare TÜV.

9977122 € 159,00

6 kg versiune

(Greutate gol circa 5,4 kg), 375 (H) x 300 mm (Ø)

9977123 € 139,00



accesorii

cheie fixă Quickfree Suport pentru butelia de gaz Suport pentru butelia de gaz

pentru desfacerea robinetelor kpl. cu suport și curea (lungime

de la butelii de gaz. circa 120 cm). Pentru 5 sau 11 kg. Pentru 5 sau 11 kg.butelie de gaz .

9955291 € 7,95 butelie de gaz .Plastic Material. Fixare de podea. O fixare suplimentară 

9977140 € 12,95 lateral nu este necesară.

balanță cu arc butelie de gaz 9977223 € 26,95

Acoperire termica pt butelii cu gaz

Saci pentru butelii cu gaz

Material 100% poliester,culoare neagra.

Dimensiunea 40,0 x 23.5 cm (H x Ø)

pentru butelie 11 kg

9977224 € 11,95

pentru butelie 5 kg

măsurare până la 25 kg. 9977225 € 8,95

9977220 € 7,50

Multistratificat mat termic proiectat

 pentru butelii de gaz 11 kg.

materialul  Din polietilenă PVC 

Greutate 1,2 kg

9977280 € 28,95


