A novidade em segurança no gás

GasStop é um dispositivo de
corte de emergência a 100%
para sistemas com botijões
gás. Em casos onde há um
grande vazamento, o GasStop
fechará, instantaneamente e
automaticamente, o fluxo de
gás. Não somente é um
dispositivo fácil de instalar e
autónomo como também possui
um útil indicador de pressão
de gás multiuso. Use GLP, use
GasStop.

SEGURANÇA – Corte automático a
100% no caso de grande vazamento de
gás
PRÁTICO – Indicador útil que mostra
quando o seu gás está acabando
FÁCIL – Fácil de instalar, fácil de usar
Fechamento emergencial 100%
GasStop irá instantaneamente e
automaticamente cortar o
fornecimento de gás quando houver
um grande vazamento de gás ou
quando o sistema falhar.
Indicador útil do nível do gás
O útil indicador de pressão permite
que você saiba quando o gás está a
acabar, permitindo que você planifique
substituir por um cilindro cheio.
Teste de pequenos vazamentos
O GasStop também pode ser utilizado
para testar pequenos vazamentos
antes do uso. Certifique-se sempre que
seu sistema está livre de vazamentos.

Engenharia de qualidade
Todos os dispositivos GasStop são
fabricados utilizando materiais de alta
qualidade e os mais modernos
processos tecnológicos de testes e
fabricação.

Gama de produtos

Qualidade aprovada
Os produtos são testados por entidades independentes, de acordo com as
normas ISO e EN.
Garantia de 5 anos
Todos os produtos possuem 5 anos de
garantia. Estamos orgulhosos em proporcionar dispositivos de alta tecnológica a todos os nossos clientes.
Onde utilizar o GasStop?
Promova um almoço ou jantar e
cozinhe junto dos seus amigos e
familiares com a segurança adicional
do GasStop. Não arrisque ficar sem
gás no meio da diversão. Com o
GasStop, você não será surpreendido
com a falta de gás, pois o indicador de
pressão permitirá que você saiba
quando ele estiver acabando.

Fácil usar, fácil instalar
1 Conecte o GasStop ao seu botijão
de gás
2 Conectar o GasStop utilizando a
ferramenta apropriada
3 Conecte o seu regulador de gás (não
uma válvula de excesso de fluxo) ao
GasStop e instale a mangueira e
demais componentes tal como
habitual
4 Abra a saída de gás e pressione o
indicador de pressão 4 a 6 vezes
para pressurizar o sistema de gas

Alta pressão
Gás suficiente
Troca de botijão
em breve

A utilização de botijões de gás é um
bom caminho para levar o conforto da
sua casa para o exterior. Utilize o
GasStop para elevar a segurança do
seu sistema de gás e utilizar um simples medidor para estar atento ao nível
do gás, de forma simples e rápida.
Você utiliza botijão de gás no seu
barco, ou em seu aquecedor, ou em
sua casa? O GasStop aumentará a
segurança do seu sistema de gás,
dando-lhe tranquilidade independente
de qual seja o uso.
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