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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 بــه عنــوان بزرگتریــن واردکننــده انــواع ســیلندر، گازهــای خالــص و 
تجهیــزات جــوش و بــرش، توانایــی ارائــه انــواع شــیر ســیلندر راســتگرد، چپگــرد، توپیــچ، روپیــچ، ســوپاپدار را 
بــرای انــواع ســیلندرهای حــاوی گازهــای معمولــی، گازهــای دارای خاصیــت خورندگــی، گازهــای فــوق خالــص و 

.... را دارد.
ــی و  ــوری طراح ــیرها ط ــن ش ــت. ای ــیلندرهای گاز اس ــردن در س ــاز ک ــا ب ــدن ی ــته ش ــزار بس ــیلندر اب ــیر س ش
ــه خــواص گازهــای  ــا توجــه ب ــا اســتاندارهای مجــاز تاییــد شــده باشــند و ب ســاخته مــی شــوند کــه مطابــق ب
مختلــف، ایــن دریچــه بایســتی از مــواد ســازگار تولیــد شــود. از شــیر ســیلندر بــا جنــس اســتیل و برنجــی بــرای 
گازهــای خنثــی و خورنــده اســتفاده مــی شــود و از شــیر ســیلندر اســتنلس اســتیل بــرای گازهــای بــا خاصیــت 
خورندگــی و خــاص اســتفاده مــی شــود. هــر گازی شــیر ســیلندر مخصــوص بخــود را دارد کــه در گاز CO2 بــرای 
اطمینــان بیشــتر از شــیر ســوپاپدار اســتفاده مــی شــود. در ســیلندرهای بزرگتــر بــرای تحمــل ضربــه مکانیکــی 

و حفاظــت اضافــی، ســوپاپ را نیــاز ندارنــد امــا آن هــا اغلــب از آســیب محافظــت مــی شــوند.

شیر سیلندر
Cylinder Valve

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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Row
WP 
TP

(bar)
Medium Outlet

thread
Inlet

thread
Safety

device (bar)
Material Brand

Country Standard Additional constructions 
year Image

1 300 Air G8/5  M1.5×18 390~450 chrome plated ASF
CN ------------ ------------ 2017

2 300 Air G8/5 M1.5×18 390~450 brass ASF
CN ------------ ------------ 2017

3 300 Air G8/5 M1.5×18 390~450 brass ASF
CN ------------ ------------ 2017

4 20 Cl2 DIN 6 DIN477 ------------ brass SIAN
CN GB15382 ss spindle 2016

5 174
250 CO2 DIN 6 25E 192~222 brass SIAN

CN EN 3-9 CE 2017

6 174
250 CO2 DIN 6 25 E 190 brass CAVAGNA

IT
ENISO10297:

2014 π 2017

7 300 Ar/N2/
He/MIX BS 3 25 E N/A brass CAVAGNA

IT
ENISO10297:

2014 π 2017

8 230 Ar/N2/
He/MIX BS 3 25 E N/A brass CAVAGNA

IT
ENISO10297:

2014 π 2018

9 200 O2 DIN 6 25 E ----------- brass
GCE
CZ ENISO10297

4+1
RPV

π
2017


