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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 فالســک نیتــروژن در حجــم هــای متفــاوت 2.5 لیتــر، 3 لیتــر، 6 لیتــر، 11.2 لیتــر، 16 

لیتــر، 21 لیتــر، 35.5 لیتــر، 50 لیتــر، 60 لیتــر و 100 لیتــر  را دارا مــی باشــد.
یکــی از محصــوالت ایــن شــرکت فالســک نیتــروژن مایــع مــی باشــد کــه کاربــرد گســترده ای در نگهــداری نمونــه هــای 
آزمایشــگاهی و  بیمارســتانی، اســپرم  دام، اعضــای بــدن و ســلول و پوســت و خــون انســان، واکســن هــا، ســلول هــا و انــدام 
هــای حیوانــی و ذخیــره نیتــروژن مایــع دارد. بــا اســتفاده از نیتــروژن مایــع داخــل ایــن فالســک هــا، نمونــه هــا در دمــای 

حــدود 196- درجــه ســانتیگراد نگهــداری و حمــل و نقــل مــی گردنــد.

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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فالسک نیتروژن مایع
)Liquid Nitrogen Container(
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جدول مشخصات فالسک های نیتروژن مایع

ویژگی های مخازن ارائه شده :
- وکیوم باال با کارکرد حداقل 5 سال و تبخیر و نشست کم

- دوجداره با خال میانی و پوشش بیرونی آلومینیومی
- بسیار سبک و حمل و نقل آسان با دسته

- کاور محافظ جهت محافظت در مقابل ضربه
- درپوش قفل برای امنیت نمونه

- چرخدار )گاری( جهت مدل های مخصوص حمل و نقل
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 زمان تبخیر کامل
(Day) 

تعداد مالقه ارتفاع
(mm)

وزن خالی
(Kg)

قطر فالسک
(mm)

قطر دهانه
(mm)

حجم
(Liter)

مدل ردیف

20 3 370 2.8 224 30 2.5 YDS-2 1

26 3 420 3.4 224 50 3.15 YDS-3 2

52 6 460 4.5 305 50 6 YDS-6 3

85 6 550 6.3 305 50 11.2 YDS-10 4

134 6 600 9 365 50 16 YDS-15 5

170 6 610 9.5 365 50 21 YDS-20 6

250 6 695 17 446 50 35.5 YDS-35 7

160 6 850 22 500 50 50 YDS-50B-50 8

63 _ 900 32 560 210 60 YDS-60B-210 9

85 _ 1100 35 560 210 100 YDS-100B-210 10


