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ECOCYL® RSH. Mobilní řešení.

Průtokové křivky pro ECOCYL® RSH

Komu je ECOCYL® RSH určen

Mnoho moderních průmyslových oborů používá analytické a monitorovací 

zařízení, například pro kontrolu a měření znečištění životního prostředí,

pro řízení kvality výroby nebo pro řízení výrobních procesů. 

Pro kalibrování těchto zařízení je k dispozici široká škála kalibračních 

plynných směsí dodávaných ve standardních tlakových lahvích nebo 

také v lahvích ECOCYL® RSH.

Přenosná tlaková lahev ECOCYL® RSH byla vyvinuta pro zákazníky, 

kteří při kalibrování plynových čidel a analyzátorů preferují zejména 

mobilitu.

Co nabízí ECOCYL® RSH

ECOCYL® RSH se skládá z malé, opakovaně plnitelné tlakové lahve 

vybavené integrovaným redukčním ventilem s pevně nastaveným 

výstupním tlakem a průtokoměrem s předem nastavenými hodnotami. 

Tato zařízení jsou plně integrována pod ochranným krytem. Zákazníkům 

tak nabízíme bezpečnou, lehkou a snadno použitelnou lahev – stačí 

jen otevřít ventil a zvolit jednu z předem nastavených hodnot průtoku. 

Pro snadnější přenášení lahve nabízíme nastavitelný, ergonomický 

ramenní popruh.

Bezpečnost

Stejně jako jiné lahvové ventily, také integrovaný redukční ventil lahve 

ECOCYL® RSH je testován v souladu s příslušnými normami podle Směrnice 

EU 1999/36/EC (TPED). Schválené ventily jsou označeny řeckým 

písmenem π (pí). 

Výška 440 mm

Průměr tlakové lahve 80 mm

Průměr ochranného krytu 95 mm

Hmotnost (prázdný) 2,4 kg

Objem tlakové lahve 1 l

Objem plynu cca 0,15 m3 (závisí na druhu plynu)

Plnicí tlak 150 bar

Výstupní tlak 3,8 bar

Výstupní přípojka hadicová přípojka 

průměr 6 nebo 8 mm

Výstupní průtok 

(předem nastavené hodnoty)

0,25; 0,3; 0,5; 1,0; 1,5;

2,5 a 8,0 litrů/min.

Technické parametry
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ECOCYL® RSH. Mobilní tlaková lahev pro speciální plyny.

Výhody ECOCYL® RSH přehledně

integrovaný redukční ventil a průtokoměr (tato zařízení není 

nutno kupovat)

ochranný kryt – chrání lahvový, redukční ventil a průtokoměr 

před poškozením

analytický certifi kát nebo certifi kát šarže dodávaný ke každé lahvi

snadná manipulace, vyšší bezpečnost

hliníková tlaková lahev o nízké hmotnosti

rukojeť pro přenášení

dodávané příslušenství – ergonomický ramenní popruh

ohleduplnost k životnímu prostředí – díky opakovanému plnění 

odpadá skladování a likvidace jednorázových obalů

Sortiment dodávaných plynů

ECOCYL® RSH je vhodný pro plnění nekorozivními čistými plyny (např. dusík 

5.0, helium 5.0, vodík 5.0, syntetický vzduch bez uhlovodíků) a plynnými

směsmi, které mohou obsahovat jak nekorozivní složky, tak nízké 

koncentrace korozivních složek (např. směsi plynů pro kontrolu pracovního 

prostředí nebo pro ochranu před výbuchem). Nabízený sortiment nezahrnuje 

kapalné plyny, čistý kyslík, oxidující plyny a oxidující plynné směsi.

Linde Gas - spolehlivý partner na Vaší straně

Linde Gas je největší výrobce a distributor technických, medicinálních 

a speciálních plynů v ČR.

Program speciálních plynů Linde Gas zahrnuje

vzácné plyny,

vysoce čisté plyny a jejich směsi,

kalibrační plyny/referenční materiály ČSN EN ISO/IEC 17025,

vybrané chemikálie,

chladiva,

odběrová a rozvodná zařízení REDLINE®

Všechny produkty dodáváme v tlakových lahvích, sudech a kontejnerech 

standardních objemů, vybrané plyny také v malých přenosných lahvích

ECOCYL® RSH.



Náskok díky inovacím.

Díky svým inovativním koncepcím je Linde Gas průkopníkem na globálním trhu. V roli technologického lídra je naším úkolem neustále zvyšovat laťku. 

Průběžně pracujeme na vývoji nových vysoce kvalitních produktů a inovativních procesů.

Linde Gas nabízí více. Vytváříme přidanou hodnotu, jasné a rozeznatelné konkurenční výhody a vyšší ziskovost. Každá koncepce je přizpůsobena 

požadavkům zákazníka – nabízíme standardizovaná i zákazníkům na míru vytvořená řešení pro všechna průmyslová odvětví, bez ohledu na velikost fi rem.

Jestliže chcete držet krok s konkurencí zítřka, potřebujete na své straně partnera, pro kterého je špičková kvalita, optimalizace procesů a zvyšování 

produktivity součástí každodenní práce. Partnerství v podnikání chápeme nejen jako „jsme tu pro Vás“, ale jako „jsme tu s Vámi“. Vždyť spolupráce tvoří 

základ obchodního úspěchu.

Linde Gas – Ideas become solutions.

Česká republika

Linde Gas a.s.

U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9

www.linde-gas.cz

Zelená linka: 800 121 121

e-mail: spgcz@linde.com

Slovenská republika

Linde Gas k.s.

Tuhovská 3, 831 06 Bratislava

www.linde-gas.sk

Infolinka: 0800 154 633

e-mail: specialne_plyny.sk@linde.com

ECOCYL® , REDLINE® a HiQ® jsou registrované ochranné známky Linde Group.


