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til flasker og batterier

Fordele ved flaske- og
battericentralanlæg
•• Mindre eller ingen manuel transport af flasker
•• Kontinuerlig forsyning af gas til hver arbejdsstation.
•• Intet produktionsstop ved det enkelte forbrugssted i forbindelse med flaskeskift
•• Gasflaskerne opbevares samlet på et sted, udendørs på arbejdspladsen.
•• Kun udstyr med lavt tryk på arbejdspladsen
•• Mindre risiko ved brand eller anden utilsigtet påvirkning
•• Mindre tidsforbrug ved flaskeskift
•• Ingen flasker eller batterier, der optager gulvplads i produktionen
•• Risikoen for uheld og ulykker er reduceret, fordi gassen ikke længere håndteres på arbejdspladsen
•• Bedre kontrol med flaskebeholdningen

Udluftningsventil

Afspærringsventil
til forbrug

Skiftehåndtag

Sikkerhedsventil

Indholdsmanometer

Afspærringsventil
til flasker
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Hvad er et centralanlæg?

Overvågning på centralen

Et centralanlæg er et fordelingssystem, der fra en
central forsyning fører gas gennem rørledninger
og udtagsposter til de enkelte forbrugssteder.

Strandmøllens GSM- og webbaserede overvågningssystem giver dig stabilitet, tilgængelighed
og sikkerhed i din gasforsyning. Din central
kan blive koblet op via et overvågningssystem,
således at Strandmøllen kan følge dit forbrug.
Din installation bliver defineret med en minimumbeholdning. Dette betyder, at vi overvåger
dit forbrug og sørger for at sikre din forsyning.

Centralanlægget kan forsynes fra enten flasker,
batterier eller tank.
Strandmøllen installerer dit centralanlæg, og
trykprøver det, så det overholder arbejdstilsynets
bekendtgørelser.

Derudover har du også selv mulighed for, at
overvåge dit forbrug via web eller indikator.

Et centralanlæg består af:
•• Gascentral (flaske, batteri, tank)
•• Rørsystemer
•• Udtagsposter

Forebyggende vedligehodelse og service
Med en serviceaftale fra Strandmøllen på dit
centralanlæg og udstyr, opnår du driftsikkerhed
og tryghed ved din gasforsyning samtidig med,
at du får reduceret dine omkostninger til reparation og vedligeholdelse.

Gas er ikke bare gas
Det ved vi, fordi vi har produceret og solgt luftarter
i 100 år.
Gas er en vigtig brik for dig, når du skal skabe dine produkter eller
serviceydelser. Uanset hvilken branche du kommer fra, kan vi tilbyde
et komplet udbud af gasser og luftarter med tilhørende udstyr, teknik
og rådgivning.
Udover egen produktion af luftarter har vi samarbejde med udenlandske
producenter om levering af specielle produkter.
Vores store klient database spænder stort set alle brancher, herunder:
• Jern og maskinindustrien
• Sundhedssektoren
• Levnedsmiddelvirksomheder
• Laboratorie- og farmaceutisk industri
Strandmøllen har siden 1967 været et fondsejet selskab. Dette betyder,
at vi er en solid, langsigtet og økonomisk stærk virksomhed.
Strandmøllen har i dag mere end 150 ansatte fordelt i Danmark og
Sverige.
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