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رشکت تولیدی مهندسی 

 بالن گاز آسیا
عرضه کننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش و برش

ــواع کپســول هــای یکبــار مصــرف گاز هلیــوم He در حجــم  ــه کننــده ان ــن گاز آســیا، ارائ شــرکت تولیــدی مهندســی بال
ــا خلــوص و کیفیــت مناســب  مــی باشــد. هــای متفــاوت3/4 لیتــری، 7 لیتــری، 13/4 لیتــری و 22/4 لیتــری  ب

ــادر  ــبتا ن ــن نس ــره زمی ــی در ک ــت ول ــان اس ــر جه ــن عنص ــبک ترین و فراوان تری ــدروژن س ــد از هی ــوم )He( بع گاز هلی
اســت. مقــدار بســیار کمــی از هلیــوم در جــو زمیــن وجــود دارد، بــه ایــن دلیــل کــه یــک عنصــر بســیار ســبک اســت و 

جاذبــه زمیــن قــادر بــه نگــه داشــتن آن نیســت. 
از سیلندر)کپســول( هــای یکبــار مصــرف گاز هلیــوم مــی تــوان بــرای پــر کــردن بادکنــک هــای التکــس و فویلــی اســتفاده 
کــرد. گاز هلیــوم بــه عنــوان یــک گاز باالبــر بــرای بــاد کــردن و بــاال بــردن بادکنک هــا در جشــن های تولــد کاربــرد دارد. 
بــه ایــن بادکنــک هــا، بادکنــک گازی یــا بادکنــک هلیومــی گفتــه مــی شــود. ایــن گازهــا در کپســول گاز هلیــوم مخصــوص 
نگهــداری مــی شــود. بــه دلیــل اینکــه گاز هلیــم از هــوا ســبکتر اســت )نزدیــک بــه 7 درصــد شــناوری بیشــتری دارد(، 

ــه هــوا فرســتادن کشــتی های هوایــی و بالون هــا از گاز هلیــوم اســتفاده مــی شــود. ــرای ب ب

)He( سیلندر هلیوم خالص بادکنک وارداتی
Balloon Helium Cylinder 

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای هلیوم :
- جهــت باالبــردن مــدت زمــان معلــق بــودن بادکنــک اســتفاده از بادکنــک هــای بــا کیفیــت و اســتفاده از گاز خالــص بــه جــای نــوع 

ترکیبــی )هلیوم-هــوا( توصیــه مــی گردد.
- هلیوم گازی است خنثی و ترکیده شدن بادکنک پر شده از گاز هلیوم در فضای اطاق هیچ گونه خطری ندارد.

17

جدول مشخصات سیلندر هلیوم بادکنک وارداتی
هلیوم هلیوم نوع گاز

22/4-23 13/4-23 (Model no) مدل 

22/4 لیتر  13/4 لیتر  حجم سیلندر

5 کیلوگرم 3 کیلوگرم وزن گاز و سیلندر

15 بار 15 بار فشار کاری سیلندر

23 بار 23 بار فشار تست سیلندر
بنفش روشن قرمز رنگ سیلندر

نازل- روبان - 50 عدد بادکنک 9 اینچ  تجهیزات نازل - روبان - 30 عدد بادکنک 9 اینچ  

 EN ISO11118 استاندارد سیلندر   استاندارد اروپایی

نشان اروپا  دارای نشان کیفی CE قابل فروش در اروپا  

2017 سال ساخت
He نشان شیمیایی

جنس بادکنک
التکس
التکس

فویلی آلومینیومی
فویلی آلومینیومی

سایز بادکنک )اینچ(
9-10
12

18 گرد
20 قلبی

تعداد بادکنک
50
37
27
20

 تعداد بادکنک قابل پر کردن در
 سیلندر 22/4 لیتری

جنس بادکنک
التکس
التکس

فویلی آلومینیومی
فویلی آلومینیومی

)inch( سایز بادکنک
9-10
12

 18 گرد 
20 قلبی

تعداد بادکنک
30
22
16
12

 تعداد بادکنک قابل پر کردن در
 سیلندر 13/4 لیتری


