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رشکت تولیدی مهندسی 

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

شــرکت تولیــدی مهندســی بالــن گاز آســیا، توانایــی ارائــه انــواع کپســول آلومینیومــی در حجــم هــای متفــاوت از 2 لیتــر، 
4 لیتــر، 5 لیتــر، 8 لیتــر و 12 لیتــر و .... و 40 لیتــر را دارا مــی باشــد.

کپســول هــای آلومینیومــی نــوع دیگــری از کپســول هــا مــی باشــند کــه بــا توجــه بــه جنــس آن، وزن ســبک تــری نســبت 
بــه ســیلندرهای فــوالدی دارنــد. از مزایــای ایــن ســیلندرها  وزن ســبک،  خورندگــی کمتــر، ســازگاری بــا محیــط زیســت 
و تحمــل گاز بــا فشــار کاری بیشــتر اســت. در ســاخت کپســول هــای آلومینیومــی از روش ورقــه ای )Plate( اســتفاده مــی 
ــوع  ــاس ن ــوند و براس ــی ش ــیم م ــورده تقس ــوش خ ــدون درز و ج ــروه ب ــه دو گ ــاختمانی ب ــر س ــا از نظ ــول ه ــود. کپس ش
گاز، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. کپســول هــای آلومینیومــی در صنایــع مختلــف اســتفاده مــی شــوند بخصــوص در 
مصارفــی کــه در آنهــا گاز بــا خلــوص بــاال و همچنیــن فشــار کاری بــاال مــورد نیــاز اســت. مصــارف کپســول آلومینیومــی 
مشــابه کپســول هــای فــوالدی مــی باشــد بــا ایــن تفــاوت کــه مرغوبیــت کپســول آلومینیومــی بســیار باالتــر از کپســول 

فــوالدی اســت البتــه بــه نســبت گــران تــر هــم مــی باشــد! 

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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سیلندر آلومینیومی
Seamless Aluminum Cylinders
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جدول مشخصات سیلندر آلومینیومی

نکات ایمنی در سیلندرهای آلومینیوم :
- جلوگیری از قراردادن کپسول در معرض حرارت و تابش مستقیم نور خورشید

- قراردادن کپسول زیر سایبان در فضای باز
- قرار دادن کپسول بصورت عمودی برای جلوگیری از انفجار

- جلوگیری از قرارگیری سیلندر در مجاورت مواد آتشزا
- تست نشتی سیلندرها با آزمایش آب و صابون

- استفاده از تجهیزات جانبی مناسب برای سیلندرها
- جلوگیری از تماس روغن، گریس و سایر مواد سوختنی با این سیلندرها
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 رزوه خروجی
شیر

استاندارد سیلندر  کمینه ضخامت
)mm( دیواره

ارتفاع
)mm(

وزن خالی
(Kg)

فشار آزمون
)Bar(

فشار کاری
)Bar(

حجم
)Liter(

ماده اولیه
)نوع آلومینیوم(

مدل ردیف

DIN6 ISO7866 5.5 339 2.2 250 150 2 Alloy 6061A 2 لیتری 1
DIN6 EN1975 7.1 430 4.3 250 150 4 Alloy 6061A 4 لیتری 2
DIN6 EN1975 7.1 507 5.1 250 150 5 Alloy 6061A 5 لیتری 3
DIN6 ISO7866 7.1 741 7.2 250 150 8 Alloy 6061A 8 لیتری 4
DIN6 ISO7866 11.7 637 13 300 200 10 Alloy 6061A 10 لیتری 5
DIN6 ISO7866 9.9 544 11.9 230 150 12 Alloy 6061A 12 لیتری 6
DIN6 ISO7866 9.9 849 17.2 230 150 20 Alloy 6061A 20 لیتری 7

)mm( ارتفاع

)mm( کمینه ضخامت دیواره


