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

شــرکت تولیــدی مهندســی بالــن گاز آســیا، توانایــی ارائــه انــواع کپســول کامپوزیــت آلومینیومــی در حجــم هــای متفــاوت 2.5 
لیتــر، 6.8 لیتــر، 9 لیتــر و .... را دارا مــی باشــد.

کپســول کامپوزیــت آلومینیومــی، از ســبک تریــن کپســول هــای موجــود در دنیــا مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه مــوارد کاربــرد 
آن از روش پیچــش الیــاف بــرای تولیــد آن اســتفاده مــی شــود. انــدازه هــای نســبی قســمت هــای مختلــف ایــن کپســول بــا 
توجــه بــه فشــاری کــه بایــد تحمــل کنــد طراحــی مــی شــوند. بــه جــز ضخامــت و ابعــاد طولــی، شــکل انتهایــی کپســول نیــز 
در طراحــی نقــش اساســی را ایفــا مــی کنــد، زیــرا ایــن قســمت تحــت بیشــترین تنــش قــرار دارد. الیافــی کــه بــرای ســاخت 
کپســول کامپوزیــت آلومینیومــی اســتفاده مــی شــود دارای اســتحکام بــاال، وزن بســیار ســبک )تقریبــا یــک ســوم کپســول 
ــه خصوصیــات خــاص کپســول کامپوزیــت  ــا توجــه ب ــه و حــرارت مــی باشــند. ب ــر ضرب ــاال در براب هــای فلــزی ( و مقاومــت ب
آلومینیومــی ، کاربردهــای زیــادی از جملــه مصــارف آتــش نشــانی، غواصــی و محیــط هــای خورنــده را مــی تــوان عنــوان کــرد.

سیلندر کامپوزیت آلومینیوم
Composite Aluminum cylinder

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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حجم مدلردیف
)Litere(

فشار کاری 
)Bar(

قطر دهانه 
)mm(

وزن خالی 
)Kg(

ارتفاع 
)mm(

عمر مفید 
)year(

استاندارد

2.52.53001312.331215ISO11119 لیتری1

6.86.83001574.152815ISO11119 لیتری2

ویژگی های کپسول های کامپوزیت آلومینیوم:
- استحکام باال

- وزن بسیار سبک
- مقاومت باال در برابر ضربه

- مقاومت زیاد در برابر حرارت
- دارای خواص ضد خش

- دارای خاصیت ضد خورندگی
- چگالی پایین

- استفاده برای غواصان بعنوان منبع اکسیژن
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