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Styr på tropperne.
Kun AGA leverer gasflasker med elektronisk chip.



Styr på to millioner gasflasker via  
AGA ICC - Individual Cylinder Control

AGA ICC - Individual Cylinder Control

Hver gang AGA fylder en gasflaske, gemmes  
oplysninger i flaskens chip om indhold, produk-
tionssted, påfyldnings- og udløbsdato, dato for 
næste trykprøvning samt anden vigtig infor-
mation.

Når vi leverer en gasflaske til dig, registrerer 
chippen blandt andet, hvor flasken bliver place-
ret, jeres beholdning af gasflasker samt gas- og 
lejeomkostninger.

Du kan også selv administrere og følge dine gas-
flasker med AGA ACCURA™ Internettjenester. 

DEPOT KUNDE

Fyldte gasflasker

GASPRODUKTION

Tomme gasflasker

Fyldte flasker

Tomme flasker

Tomme gasflasker retur til AGA

Tomme gasflasker retur til AGA

Chippen scannes

Fyldte gasflasker direkte til kunden

Fyldte gasflasker til depot



Alle AGA’s gasflasker har i mere end 10 år været 
udstyret med en indbygget chip, så I altid har 
styr på flaskerne. Hver eneste flaske er fuldt 
sporbar, og chippen fortæller dig kort sagt alt 
det, du har brug for at vide for at opnå god 
økonomi, kvalitet og sikkerhed i din hverdag 
med gas. AGA’s chip identificerer flasken som 
et fingeraftryk - uden mulighed for fejl - og kan 
sammenlignes med et personnummer, da hver 
eneste flaske har sit eget unikke ICC-nummer.

Aldrig mere lede efter forsvundne gasflasker
Det er slut med at tabe tid og penge på at lede 
efter forsvundne gasflasker. Oplysningerne, som 
er lagret i chippen, giver dig  nøjagtige oplys-

ninger om flaskens indhold, produktionssted, 
udløbsdato, placering, gas- og lejeomkostninger, 
antal gasflasker, lagertider, dato for trykprøvning 
samt øvrig sikkerhedsinformation. 

Smart tyverisikring
AGA’s gasflasker er værdifulde, og derfor forsvin-
der de af og til fra fx byggepladser. Men bare 
rolig. Den indbyggede chip er også en tyveri-
sikring. Chippen vil nemlig afsløre flaskens rette 
ejermand, når den vender tilbage til AGA for 
genopfyldning. Og du slipper for at betale leje af 
en forsvunden flaske.

Chippen forbedrer økonomi,  
kvalitet og sikkerhed 
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AGA A/S
www.aga.dk

Med en lang række innovative koncepter er AGA banebrydende på det globale marked. Som  
teknologileder er det vores opgave hele tiden at hæve niveauet. Vi er drevet af en historisk funderet 
iværksætterånd, og arbejder konstant med nye kvalitetsprodukter og innovative processer.

AGA kan tilbyde mere. Vi skaber merværdi, klare konkurrencefordele og større udbytte. Hvert koncept 
er skræddersyet til at opfylde vores kunders behov, idet vi tilbyder både standard- og kundetilpas-
sede løsninger. Det gælder for alle brancher og alle virksomheder uanset størrelse.

AGA – ideas become solutions.

Innovation viser vejen frem.




