
Nowy serwis 
CryoEase®  
Ułatwione 
zaopatrzenie w gaz  
o wysokiej czystości 



Bez względu na 
zastosowanie serwis 
CryoEase® oferuje 
wygodny i bezpieczny 
sposób zaopatrzenia w 
gazy o wysokiej czystości.

Linia kompaktowych zbiorników kriogenicznych 
Zbiorniki CryoEase® występują w szerokiej gamie odpowiedniej dla różnych 
poziomów zużycia oraz ciśnienia dostarczanego gazu. Można je w łatwy  
i szybki sposób zainstalować, ponieważ zwykle nie są konieczne specjalne 
fundamenty i nie jest wymagany dostęp do mocy elektrycznej czy innych 
mediów. Jak również nie trzeba ubiegać się o pozwolenie z urzędów 
zajmujących się planowaniem zagospodarowania terenu. 

Zestaw specjalnie zaprojektowanych pojazdów dostawczych 
Mniejsze od pojazdów standardowych (dostarczających gazy sprężone), 
samochody dostawcze CryoEase® zostały zaprojektowane specjalnie 
do obsługi terenów zakładów o różnym charakterze, nawet miejsc o 
ograniczonej przestrzeni, trudnodostępnej dla innych pojazdów. 

Nowoczesne wyposażenie pojazdów CryoEase® umożliwia szybkie 
napełnienie zbiorników bez przerw w poborze gazu, a dokument dostawy 
jest dostępny od razu po zakończeniu tankowania.

Wszechstronny serwis techniczny i instalacyjny oraz 
bezpieczeństwo 
Nasi technicy CryoEase® zaproponują idealny system zaopatrzenia w gaz, 
dostosowany do Państwa potrzeb. Usługa ta obejmuje wybór zbiornika, 
projekt sieci gazowej, montaż, przegląd, konserwację i porady dotyczące 
bezpieczeństwa. Wszystkie prace wykonywane są przy całkowitym 
spełnieniu norm w najbardziej nawet wymagających zastosowaniach. 

Wybór gazów i mieszanek odpowiednich do potrzeb firmy 
Korzystanie z serwisu CryoEase® umożliwia zaopatrzenie w następujące 
gazy i mieszanki (zarówno ciekłe, jak i gazowe):* 

• tlen 
• azot 
• argon 
• dwutlenek węgla 
• mieszanki na bazie argonu 
• mieszanki na bazie azotu 

*Dostępność gazów może się różnić w zależności od lokalizacji. Dodatkowe informacje uzyskają 
Państwo kontaktując się z lokalnym przedstawicielem CryoEase®. 

Wybór 

odpowiedniego 

sposobu zaopatrzenia 



Obsługiwane rynki  
i zastosowania

Gazy

Argon Tlen Dwutlenek 
węgla  Azot

Spektroskopia łuku elektrycznego i ICP  •
Wzbogacanie atmosfery  •
Produkcja i rozlewanie piwa oraz napojów 
bezalkoholowych  •
Procesy kriogeniczne 
- Usuwanie farby 
- Mrożenie rurociągu 
- Przycinanie gumy 
- Pasowanie kurczliwe 

•

Szyby zespolone •
Oczyszczanie ścieków  •
Komory klimatyczne • •
Hodowla ryb •
Żywność 
- Pakowanie w atmosferze zmodyfikowanej • • • •

Odlewnie: osłona i przedmuchiwanie • • •
Procesy z wykorzystaniem gazów 
obojętnych 
- Laboratoria fotograficzne 
- Atmosfera w piecach
- Procesy lutowania bezołowiowego 

•

Zastosowania laseru • •
Rekreacja • •
Medycyna
- Przechowywanie krwi 
- Przechowywanie tkanek 
- Przechowywanie komórek/DNA
- Sztuczne zapłodnienie /Transfer zarodków
- Kriochirurgia
- Krioterapia (leczenie zimnem)

•

Obróbka metali
- Skrawanie
- Spawanie

• • •
Przemysł farmaceutyczny •
Badania i analityka • • •
Aparatura naukowo-badawcza
- Chłodzenie magnesów NMR / MRI
- Elektronowe mikroskopy skaningowe

•
Efekty specjalne •

Typowe zastosowania serwisu CryoEase® 

Usługa CryoEase® została 
zaprojektowana specjalnie w celu 
zapewnienia wygody związanej  
z dostawami cieczy 
kriogenicznych klientom 
korzystającym z butli i wiązek. 
Jest doskonałym uzupełnieniem 
szerokiej oferty butli Air Products 
i może okazać się opłacalnym 
finansowo wyborem, nawet dla 
odbiorców zużywających tylko 
10 dużych butli danego gazu 
miesięcznie. 



Czy wykorzystujecie Państwo miesięcznie 10 lub więcej butli gazowych? 
W takim razie potrzebujecie serwisu CryoEase®. 

=

Ułatwione zaopatrzenie w gaz 
Serwis CryoEase® oferuje wiele wyjątkowych zalet w porównaniu  
z korzystaniem z tradycyjnych butli gazowych: 

Łatwość użycia 
Serwis CryoEase® pozwala Państwu skoncentrować się na codziennej 
działalności. Zapasy gazu są zawsze dostępne, gotowe do użycia w 
dowolnym momencie. 

Zwiększone bezpieczeństwo 
System CryoEase® eliminuje potrzebę obsługi butli gazowych i ich 
wymiany. Zbiorniki magazynujące CryoEase® dostarczają gaz o ciśnieniu 
odpowiednim do zastosowania w Państwa zakładzie, doprowadzony do 
punktu stosowania, co ogranicza narażenie na kontakt z gazami w wysokim 
ciśnieniu. 

Zwiększona wydajność i efektywność 
System CryoEase® zapewnia ciągłą, nieprzerwaną dostawę gazu, nawet 
podczas uzupełniania zbiorników. Uzupełnianie produktu odbywa się 
automatycznie, gdy zajdzie potrzeba. Serwis CryoEase® nie wymaga 
obecności w punkcie dostawy, a ustalenia umowne pozwalają na 
usprawnienie formalności

Opłacalność 
Dzięki systemowi CryoEase® wyeliminowane jest zjawisko zwracania 
niewykorzystanego gazu w butlach. Płacicie Państwo wyłącznie za 
faktycznie zużytą ilość produktu. 

Lepsze środowisko pracy 

Serwis CryoEase® pozwala ograniczyć przestrzeń do magazynowania butli 
z gazem, które zostają zastąpione kompaktowym zbiornikiem. Przykładowo 
jeden mały zbiornik ze skroplonym gazem może na mniejszej powierzchni 
zawierać ilość gazu odpowiadającą 16 butlom. 

Gwarantowana czystość gazu 

Specjalne pojemniki eliminują ryzyko zanieczyszczenia, gwarantują 
wysoka jakość i stałe wyniki. Klienci w przemyśle spożywczym są lepiej 
zabezpieczeni dzięki certyfikowanej czystości gazu. 

Dostarczane gazy: azot, argon, tlen, dwutlenek węgla, mieszanki 
na bazie argonu oraz mieszanki na bazie azotu. 



W Air Products wykorzystujemy naszą rozległą wiedzę 
na temat zastosowania gazów w różnych gałęziach 
przemysłu, aby pomóc Państwu osiągnąć wyższą 
wydajność, bezpieczeństwo oraz produktywność. 

Nowy serwis CryoEase® opracowano jako prosty  
i wygodny sposób zaopatrzenia w gaz. Firma Air Products 
dostarczy kompaktowy zbiornik do magazynowania 
gazu, który będzie regularnie uzupełniany przez 
niewielka ciężarówkę - co pozwoli Państwu cieszyć się 
wszelkimi zaletami zaopatrzenia hurtowego, w skali 
dostosowanej do zapotrzebowania Waszej firmy. 

Tysiące klientów na całym świecie korzysta już z wygody 
serwisu CryoEase®. 

„Nowy Serwis CryoEase® 
został zaprojektowany 
jako prosta i wygodna 
alternatywa wobec butli 
gazowych dla klientów o 
stałym zapotrzebowaniu 
na gazy wysokiej czystości. 
Po instalacji, serwis 
CryoEase® pozwoli Wam 
skupić się na prowadzeniu 
interesów i zapomnieć o 
obowiązku zaopatrzenia w 
gaz.” 

Terry O’Reilly  
Business Manager,  
CryoEase® Service

Nowa 

opcja dla 

użytkowników 

butli gazowych 
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My, pracownicy firmy Air Products, sprawiamy, że Państwa 
interesy idą lepiej… 
Zawsze staramy się być blisko klienta. Zastosowania innowacyjnych 
technologii na rynkach gazów przemysłowych są dowodem naszych starań. 
Jako jedyna na świecie firma, zajmująca się zarówno gazami, jak  
i chemikaliami, oferujemy naszym klientom tysiące produktów i usług dla 
ponad 30 branży przemysłowych. Nasza gruntowna znajomość gazów  
i sprzętu pozwala nam stworzyć ofertę najbardziej odpowiedniej technologii 
i sposobu zaopatrzenia. 

… kiedy jesteśmy w pobliżu. 
Firmy jako takie nie dokonują przełomów - to raczej kwestia poszczególnych 
osób, pracujących wspólnie nad zrozumieniem problemu i znalezieniem 
odpowiedniego rozwiązania. Dlatego pracownicy Air Products dokonują 
wszelkich starań, aby poznać specyfikę Państwa działalności na każdym 
poziomie - w zakładzie, w terenie i na rynku. Usiłujemy zrozumieć potrzeby 
klienta i przewidzieć zapotrzebowania gospodarki, dzięki czemu jesteśmy  
  w stanie zaproponować konkurencyjne rozwiązania. 

tell me more
airproducts.com.pl/cryoease

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:

Air Products Sp. z o.o.
T 801 100 107  
infopl@airproducts.com


