
U zoekt een 
Calypso-verdeelpunt ?

‘clip-on’ drukregelaar

‘clip-on’ adapter

Ideaal voor de verwarming, het warme water en de kookplaat in uw 
caravan of mobilhome, of voor uw barbecue en terrasverwarmer

Calypso, de makkelijke gasfles!Calypso, de makkelijke gasfles!

CalypsoCalypso



Verrassend licht gewicht
Een volle Calypso gasfles weegt slechts 13 kg en bevat 
toch 8 kg propaangas. Zo bespaart u snel op gewicht 
wanneer u rondreist of gaat kamperen! Dankzij deze 
gewichtsbesparing verbruikt u minder brandstof 
wanneer u aan het rijden bent. Of u kunt gewoon 
extra bagage meenemen. Handig meegenomen, niet?  

 
Altijd een verdeelpunt in de buurt
Op meer dan 1000 verdeelpunten in de hele 
Benelux kunt u een lege gasfles inwisselen.  
Handig wanneer u onderweg bent. 

 
Met één blik een zicht  
op uw voorraad
Het gaspeil in de fles kunt u gemakkelijk aflezen.  
Zo wordt u nooit verrast door een tekort. 

 
Handig formaat
De Calypso inclusief ‘clip-on’ drukregelaar of adapter 
is ca. 55 cm hoog en heeft een diameter van ca. 
30 cm: u kunt gemakkelijk twee Calypso flessen 
meenemen in uw flessenkast. De tweede Calypso 
dient als reservefles of kunt u gebruiken voor andere 
toestellen op gas, zoals een barbecue. 

Makkelijke aansluiting 
U kunt uw caravandrukregelaar eenvoudig aansluiten 
op de ‘clip-on’ adapter en genieten van het 
gemak van het aan- en afkoppelen van een fles 
zonder gereedschap! Of u kiest voor een ‘clip-on’ 
drukregelaar voor bijvoorbeeld uw barbecue of 
buitendouche. 

 
Veilig
Een stevige verpakking beschermt het gasreservoir 
tegen schokken. Vocht of water kunnen het reservoir 
ook niet aantasten: de bodem van de gasfles laat 
water en lucht door. Uw Calypso kan dus nooit roesten.  
Er is geen risico op hinderlijke roestvlekken!
Antargaz onderwerpt alle Calypso gasflessen aan een 
uitgebreide veiligheidscontrole. Wanneer u een 
lege Calypso inwisselt ontvangt u dus steeds een 
gekeurd exemplaar dat beantwoordt aan de strengste 
veiligheidsnormen.  

 
Een duurzame keuze
Wanneer propaangas verbrandt, komen er minder 
milieubelastende stoffen vrij. Daarnaast is kunststof 
een duurzaam materiaal, waardoor een gasfles vaker 
wordt hergebruikt. Zo draagt u ook uw steentje bij aan 
het milieu! 

De unieke voordelen van Calypso, 
de ideale gasfles voor uw kampeertrip! 
De unieke voordelen van Calypso, 
de ideale gasfles voor uw kampeertrip! 

* Een adapter is geen drukregelaar maar een verloopstuk naar 
21.7 buitendraad.



Wat heb ik nodig om Calypso
aan te sluiten aan mijn caravan of camper?

Een adapter of een drukregelaar en een gasslang,  
en u bent vertrokken! 
 
Een adapter
De adapter sluit u aan op de Calypso gasfles. Deze verandert het Calypso-ventiel in een standaarduitgang waarop uw  
bestaande caravandrukregelaar perfect past. Let wel op: een adapter is geen drukregelaar! 

Een caravandrukregelaar
Meestal is er al een caravandrukregelaar aanwezig in uw caravan of mobilhome die voorzien is van een moer. U kunt echter 
niet zomaar elke caravandrukregelaar gebruiken: 
 
 De caravandrukregelaar moet conform bijlage D van norm EN 12864 zijn (met overdrukventiel). 

 Gebruik hierbij de Antargaz of universele versie en geen DIN variant. De messing buis bij een DIN regelaar is te lang  
 en beschikt niet over een geschikte rubberen dichtingsring, waardoor de verbinding niet gasdicht is. De universele  
 variant met een kortere buis kunt u wel perfect gebruiken. Deze heeft een kop met een buis van ongeveer 5  
 mm lang en een vlakke afdichting met geschikte rubberen dichtingsring.

Gewone drukregelaars voldoen meestal niet aan bovenstaande voorwaarden. Laat u bij twijfel adviseren door uw  
Antargaz-verdeler of caravan/mobilhome specialist.

Een gasslang
Tot slot heeft u een slang nodig! Gebruik altijd de bekende oranje slang die wettelijk goedgekeurd is en maximum 0,75 meter lang 
is voor de flessenkast van uw caravan of mobilhome.
Deze slang is normaal al in uw caravan of mobilhome aanwezig. Controleer de slang regelmatig op lekkage en   
slijtage en vervang hem zeker om de 2 jaar.

Wat heb ik nodig om Calypso
aan te sluiten aan mijn caravan of camper?

* Een adapter is geen drukregelaar maar een verloopstuk naar 21.7 buitendraad.

‘clip-on’ adapter ‘clip-on’ drukregelaar gasslang



Sluit de ‘clip-on’ adapter aan 
in 3 eenvoudige stappen. 

Met één klik sluit u de adapter aan op 
de fles. Gereedschap hebt u niet meer 
nodig. Een gasfles aan- en afkoppelen of 
verwisselen was nog nooit zo eenvoudig! Draai de moer van de gasslang vast op de adapter.  

Duw de zwarte hendel van de ‘clip-on’ adapter in.  
Duw de adapter zo op de gasfles. Wanneer u de  
knop en de hendel loslaat, merkt u dat de drukregelaar 
vastzit.

Draai langzaam met het zwarte hendeltje de  
gasfles open. 

Sluit de ‘clip-on’ adapter aan 
in 3 eenvoudige stappen. 
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Ons waarborgsysteem:  
eenvoudig en voor de hand liggend!

U koopt voor de eerste keer een Calypso gasfles? Dan betaalt u 
een waarborg van 45 euro incl. BTW voor de Antargaz fles. In ruil 
krijgt u de bijhorende waarborgkaart.   

Een lege Calypso fles kunt u zonder waarborgkaart omruilen tegen 
een vol exemplaar. U betaalt enkel de gasvulling. 

Wanneer u na het laatste gebruik de Calypso definitief inlevert met 
de bijhorende waarborgkaart, krijgt u uw waarborg volledig terug. 

Kijk op www.antargaz.be voor alle voorwaarden.

2 Calypso flessen tegelijk aansluiten? 
Het kan!
2 Calypso flessen tegelijk aansluiten? 
Het kan!
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Als u voor een langere tijd in uw vakantiewoning/camping verblijft en niet 
telkens uw Calypso wilt vervangen, is een serieschakeling van Calypso 
flessen de oplossing bij uitstek. Twee of meerdere Calypso gasflessen 
worden dan met elkaar verbonden door middel van een koppelstuk.  De 
serieschakeling kan ook worden voorzien van een manuele of automatische 
omschakelaar.

Dankzij deze omschakelaar wordt er zodra de ene Calypso leeg is manueel 
of automatisch overgeschakeld naar de andere fles. Vraag hierover 
advies bij uw installateur.



U zoekt een 
Calypso-verdeelpunt ?

Nog vragen? Contacteer gerust uw plaatselijke Antargaz-verdeler. 
Raadpleeg uw Antargaz-verdeler in geval van een bijzondere toepassing en/of situatie.

Surf naar: 
www.antargaz.be/nl/particulieren/gasflessen

Of neem contact met ons op:
 • Bel gratis 0800 122 78 
 • Mail ons op info.be@antargaz.com

U zoekt een 
Calypso-verdeelpunt ?
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