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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 مخــازن کرایوژنیــک در حجــم هــای متفــاوت 175 لیتــر، 197 
لیتــر، 216 لیتــر و .... را دارا مــی باشــد.

مخــزن کرایوژنیــک )دوئــر( از دو مخــزن تشــکیل شــده اســت کــه مخــزن اصلــی درون یــک پوســته خارجــی قــرار دارد ، کــه 
همــان مخــزن بیرونــی مــی باشــد و حــد فاصــل ایــن دو مخــزن، از مــواد هــای عایــق ماننــد، پرلیــت تشــکیل شــده اســت کــه 
بــر اســاس روش غربــال مولکولــی عمــل مــی کنــد. مخــزن درونــی و همچنیــن لولــه هــای درونــی مخــزن، از جنــس اســتنلس 
اســتیل مــی باشــد کــه ایــن امــر موجــب تضمیــن مرغوبیــت و کیفیــت مایعــات گازی مــی باشــد کــه خــود عامــل مهمــی در 
بــاال نگــه داشــتن خلــوص گازهاســت. ایــن محصــول ) مخــزن کرایوژنیــک )دوئــر(( بــا اســتفاده از تکنیــک هــای پیشــرفته و 
فنــاوری روز دنیــا کــه تحــت سیســتم کنتــرل کیفیــت مــی باشــد، ســاخته مــی شــود. جنــس مخــزن کرایوژنیــک )دوئــر( از 
آلومینیــوم مــی باشــد کــه متضمــن عمــر طوالنــی و کیفیــت بــاالی ایــن محصــول مــی باشــد. ایــن مخــازن در گــروه کپســول 

هــای جــوش داده شــده قــرار مــی گیــرد کــه دارای چنــد الیــه عایــق خــاء بــرای نگهــداری میعانــات گازی مــی باشــد.

سیلندر کرایوژنیک )دوئر(
Cryogenic Cylinder 

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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جدول مشخصات سیلندر کرایوژنیک

216197175(Liter)حجم 

سرعت تبخیر نرمال 2.1≥2.0≥1.9≥
(%/d)

میزان خروجی گاز9.29.29.2
(Nm3/hr)

161150140(kg)وزن خالی 

508×1791508×1661508×1531
ابعاد

 O.D×Height 
(mm)

 فشار کاری5-225-225-22
(Bar)نرمال

LN2OLCO2LArLN2LO2LN2OLCO2LArLN2LO2LN2OLCO2LArLN2LO2نام

 ظرفیت نگهداری1091221601331641001121461211508999129108133
(Nm3)

 حداکثر وزن قابل پر216242285166234197221261151214176196231135190
(kg) کردن

ویژگی های سیلندرهای کرایوژنیک :
- استحکام باال

- وزن سبک
- باال نگه داشتن خلوص گازها

- دارای عمر طوالنی 
- قابلیت نگهداری مایعات گازی با کیفیت باال

- جهت نگهداری نیتروژن مایع
- جنس استنلس استیل

- قابل استفاده در فرآیندهای برودتی و سرمازایی
- جهت ذخیره، نگهداری و انتقال فرآورده های غذایی
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