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رشکت تولیدی مهندسی 

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

شــرکت بالــن گاز آســیا توانایــی ارائــه انــواع کپســول هــای گاز هــوا در حجــم هــای 40 لیتــری و 50 لیتــری و ... بــا گریدهــای 
ــد. ــاوت را دارا می باش متف

ــا ترکیبــی از نیتــروژن، اکســیژن، آرگــون، دی اکســید   گاز هــوا ترکیبــی از گازهــا اســت کــه جــو نامیــده مــی شــود و ب
کربــن، بخــار آب و مقــدار کمتــری از گازهــای نجیــب تشــکیل شــده اســت. هــوا، گازی بــی رنــگ، بــی بــو، غیــر آتشــزا و 
الزمــه حیــات اســت. کپســول گاز هــوا بــا مقــدار درصــد اکســیژن بــاال، غیــر قایــل اشــتعال  و باعــث تســریع در فرآینــد 

ســوختن مــی شــود.  
گاز هــوا یــا همــان هــوای فشــرده، مــوارد مصــرف زیــاد و گوناکونــی دارد. از گاز هــوا بــرای تنفــس، بــرای تســریع در فرآینــد 
ســوختن، در برشــکاری هــا، همچنیــن بعنــوان یــک گاز تعــادل در بســیاری از مخلــوط هــای کالیبراســیون اســتفاده مــی 
شــود. از هــوای فشــرده بعنــوان یــک اکســیدایزور بــرای آشکارســازهای یونیزاســیون شــعله در آزمایشــگاهها اســتفاده مــی 
شــود. اســتفاده هــای کاربــردی دیگــر از گاز هــوا شــامل مخلــوط پزشــکی و هســته ای مــی باشــد. هــوای محیــط همچنیــن 
مــی توانــد بطــور منظــم بــرای انــواع برنامــه هــای کاربــردی کــه در آن خلــوص بــاال نیــاز نیســت فشــرده  شــود. شــعله گاز 
هــوا بهمــراه ســوخت مناســب بــرای لحیــم کاری اســتفاده مــی شــود. هــوای فشــرده همچنیــن بــرای دریــل، بــرش پالســما 
و فرآیندهــای متالوژیکــی ماننــد ریختــه گــری و انفجــار کــوره اســتفاده مــی شــود. از دیگــر مــوارد مصــرف گاز هــوا در 
تجهیــزات دوار صنعتــی، در نیــروی محرکــه خــودرو، سیســتم هــای ترمــز راه آهــن، سیســتم ترمــز وســایل نقلیــه جــاده، 
ــال و تمییــز کــردن  ــادی، در تجهیــزات ســالح ســاچمه ای، در تجهیــزات پینــت ب غواصــی، در تنفــس، در اســلحه هــای ب

گــرد و غبــار در فضاهــای کوچــک اســتفاده مــی شــود.

)Air( گاز هوا
Air Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه

52



رشکت تولیدی مهندسی بالن گاز آسیا               

آدرس: تهران - خیابان مطهری - خیابان الرستان - خیابان افتخاری نیا پالک 12 واحد 12 
تلفن: 021-88936711-13

فکس:       021-88936714

 www.balongas.com

BALON GAS ASIA CO 

 sales@balongas.com

نکات ایمنی در خصوص گازهای هوا :
- برای استفاده از سیلندر گاز هوا حتما بایستی از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود.

- بعــد از اســتفاده شــیر بایســتی ســریعا بســته شــود، چــون هــر بــار پــس از خالــی شــدن کپســول ممکــن اســت در صــورت 
تجزیــه هــوای فشــرده مقــداری نیتــروژن اکســاید در آن وجــود داشــته باشــد..

- محیطی که در آن سیلندر گاز هوا قرار دارد بایستی دارای تهویه مناسب و بدور از هر گونه آلودگی باشد.
- سیلندر را به حالت ایستاده به دیوار بایستی قرار داد.

- سیلندر گاز نباید در معرض مواد آتشزا قرار گیرد.
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جدول مشخصات گاز هوا
گاز هوا 5/5 نوع گاز

99.9995  خلوص %

CO  ≤0.2
CO2 > 0.2

OTHER HALOCARBONS  ≤0.2
H2O  ≤1000

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر حجم سیلندر

165 بار فشار کاری

--- مشخصات فنی

طوسی رنگ سیلندر

--- نقطه جوش

AIR نشان شیمیایی

(M3) حجم
---
---
---

(Liters) حجم
---
---
---

(Kg)وزن 
---
---
---

فاکتور تبدیل


