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رشکت تولیدی مهندسی 

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

ــص و تجهیــزات جــوش و  ــواع ســیلندر، گازهــای خال ــن گاز آســیا واردکننــده تخصصــى ان شــرکت تولیــدی مهندســى بال
 R407c - R410a - R404a وســری ٤٠٠ شــامل R134a ,R22 بــرش، تامیــن کننــده انــواع  گازهــای خنــک کننــده از قبیــل

در حجــم هــای ١٣.٤ لیتــری  و ... بــا درجــه خلــوص عالــى تــا ) Excellent Degree(99,98%  اســت.
 گاز R134a و R407c بــا برنــد BG ISCON ايــن شــرکت از کارخانــه تامیــن کننــده گاز بــه Honeywell و DuPont آمريــكا 
تهیــه گرديــده اســت و کیفیتــى برابــر دارد. از مشــخصات فنــى ايــن گازهــا مــى تــوان بــه غیــر خورنــده بــودن، غیــر آتــش 

زا بــودن و غیــر ســمى بــودن اشــاره کــرد.
از ايــن گازهــا در انــواع يخچــال هــا، تهويــه مطبــوع خــودرو، دســتگاه هــای بســتنى ســاز، صنايــع داروســازی، غذايــى، 
خودروســازی و ... اســتفاده مــى شــود، همچنیــن کاربــرد هــای ديگــری در چیلرهــای بــزرگ و در پمــپ هــای حرارتــى دارند.

) R410a & R404a & R407c & R134a &R22(  سیلندر گاز خنک کننده
Refrigerant Gas Cylinder  

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای خنک کننده :
-  در هنــگام مواجهــه بــا گازهــای خنــک کننــده بایســتی از وســائل حفاظــت فــردی مناســب ماننــد عینــک، دســتکش پالســتیکی 

و ... جهــت مقابلــه بــا خطــرات احتمالــی اســتفاده شــود.
ــا مــواد روغنــی و تابــش مســتقیم  - ســیلندر حــاوی گازهــای  مبــرد بایــد در محــل هایــی نگهــداری شــود کــه بــدور از تمــاس ب

آفتــاب باشــد.
- گازهای خنک کننده در محیط های خیس و مرطوب نگهداری نشود.

- محل نگهداری این گازها بایستی دارای تهویه مناسب باشد.
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جدول مشخصات سیلندر گازهای خنک کننده

R407cگاز خنک کننده R134aنوع گاز  گاز خنک کننده

١٣/٤ لیتر ١٣/٤ لیتر حجم سیلندر

١١/٣ کیلوگرم ١٣/6 کیلوگرم وزن گاز

7 ppm 8 ppm رطوبت

<٠,١ ppm <٠,١ ppm اسیديته

99/96 99/97 خلوص گاز

١5 ١5 فشار کاری سیلندر

2٣ 2٣ فشار تست سیلندر

قهوه ای آبى روشن رنگ سیلندر

R٤٠7c R١٣٤a نشان شیمیايى

٣٣٤٠ ٣١59 UN No.

 EN ISO١١١١8 استاندارد سیلندر   استاندارد اروپايى

ISIRI ١٠٠5٠ استاندارد گاز

نشان اروپا  دارای نشان کیفى CE قابل فروش در اروپا  

2٠١7 سال ساخت

گاز مايع- غیرقابل اشتعال مشخصات فنى


