
Manual de utilizare 
Cod produs: 814724 
 
Indicator nivel de gaz pentru butelii pe gaz obişnuite (propan, butan), reutilizabile 
 
Informaţii tehnice:  
Atunci când butelia este utilizată, gazul sub formă lichidă prezent în butelie trece în stare 
gazoasă. În timpul procesului rezultă o scădere a temperaturii. În partea superioară a 
buteliei (acolo este gazul) temperatura este diferită faţă de partea inferioară a acesteia 
(unde gazul este încă sub formă lichidă). Indicatorul nivelului de gaz afişează aceste 
temperaturi diferite. Liniile verticale ale afişajului arată diferenţa de temperatură din 
butelie. Temperatura mediului înconjurător determină şi ea licărirea uneia sau alteia 
dintre linii. Indicarea funcţionează la o temperatură înconjurătoare (temp. aerului) situată 
între 0° C şi cca. 50° C.  
 
Utilizare:  
Indicatorul nivelului de gaz este aplicat pe o folie magnetică. În acest fel indicatorul 
poate fi aşezat pe orice butelie şi poate fi refolosit.  
Atunci când butelia cu gaz este folosită (proces care trebuie să dureze mai multe min.) 
rezultă o diferenţă de temperatură, diferenţă afişată de către dispozitiv. Pentru rezultate 
cât mai bune indicatorul pentru nivelul de gaz se aşează în centru sau dedesubtul poziţiei 
centrale a buteliei, respectiv este mişcat de-a lungul buteliei în sus şi în jos până ce 
aparatul poate măsura diferenţa de temperatură.  
 
Citirea nivelului de umplere: 
Temperatura mediului înconjurător determină şi ea licărirea uneia sau alteia dintre liniile 
verticale. Nivelul de umplere este indicat prin schimbarea culorii unei linii verticale. Cu 
cât această schimbare de culoare apare mai jos, cu atât este butelia mai goală. Dacă 
aparatul nu indică nici un fel de schimbare de culoare există două motive: 1. butelia este 
plină sau 2. complet goală. Dacă aparatul nu indică nimic, deşi există gaz în butelie, 
modificaţi poziţia indicatorului pe butelie.  
De îndată ce indicatorul stabileşte diferenţa de temperatură, este afişat şi nivelul de 
umplere. Schimbarea de culoare se poate extinde de-a lungul mai multor linii. Regula 
valabilă în acest caz: nivelul de umplere este afişat prin schimbarea culorii. În cazuri rare 
se poate ajunge la mai multe schimbări de culoare. Regula în acest caz: nivelul de 
umplere este indicat prin schimbarea de culoare aflată la extremitatea stângă.   
 
Important:  
nu este importantă culoarea afişată, ci punctul în care linia îşi schimbă culoarea.  
 
Întreţinerea:  
Durata de viată a aparatului poate fi redusă dacă intră în contact direct şi durabil cu raze 
solare puternice. În mod obişnuit produsul funcţionează fără probleme mai mulţi ani. Se 
spală cu apă şi produse de curăţat. Nu folosiţi dizolvanţi.  


