
 

CILINDRO DE GASES
Os cilindros descartáveis de alumínio, com 34, 58, 112 ou 
116 litros são fabricados por modernos métodos, garantindo 
a capacidade de produzir misturas com o mais alto nível de 
precisão, podendo personalizar as misturas para cada 
necessidade.  

Todos os cilindros são fornecidos com uma etiqueta a prova de 

intempéries, produzida para aguentar temperaturas abaixo de zero, 

condições tropicais úmidas ou calor intenso de desertos. 

Fornecemos cilindros de gás de dois fabricantes diferentes, para 

sempre podermos atender aos clientes com a maior qualidade e 

menor tempo de entrega possível.  Os cilindros têm misturas de 

gases fabricadas ou envasadas com padrão gravimetricamente 

harmonizado com rastreabilidade ao Sistema Internacional de 

Unidades (S.I.), através de padrões calibrados pela da NIST ou NPL.

• Conteúdo para cilindros Calgaz: 34, 58 ou 112 litros

• Conteúdo para cilindros Portagas: 34, 58 ou 116 litros

• Material do cilindro e válvula: Alumínio, conforme ISO 11118 

• Válvula de conexão: C10 (5/8”- 18)

• Rastreabilidade Padrão: NIST (Portagas) / NPL (Calgaz)

• Rastreabilidade Opcional Portagas: ISO 17034 (para calibrações RBC)  

• Fabricado gravimetricamente de acordo com a ISO 6142

CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÕES

・Detecção de gás

・Laboratoriais

・Monitoramento Ambiental 

・Marítima

・Bafômetro

・Química

・Petroquímica

・Registro de solo

・Fins acadêmicos



ESPECIFICAÇÕES

Fabricante

Conteúdo (em litros de gás)

Modelo

Pressão de serviço (em PSI)

Dimensão e peso aproximados

Laboratorial

Monitoramento ambiental

Marítimo

Bafômetro

Química

Petroquímica

Portagas                                                                 Calgaz

34                      58                       116                    34                      58                      112

34GAL              58GAL                116GAL            2AL                    8AL                   10AL

985                   1.000                   1.000                500                     500                   1.000

241 (A) x           274 (A) x            343 (A) x          289 (A) x           362 (A) x           381 (A) x 
64 (D) mm       74 (D) mm         89 (D) mm      76 (D) mm        89 (D) mm       89 (D) mm
0,45 kg              0,65 kg               1,7 kg               0,40 kg              0,73 kg             1,02 kg
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• Líquidos C6+
• Mercaptanos
• THT (Tetrahidrotiofeno)
• Hélio 99,999% (n5, 0)
• Nitrogênio 99,999% (n5, 0)
• Hidrogênio 99,999% (n5, 0)

Gases para emissão de exaustão:
• Misturas com NO
• Misturas com NO₂
• Misturas com SO₂
• Misturas com C₃H₈
• Misturas com CO

Faixa completa de gases para teste de resposta de equipamentos de detecção de 
gás

Etanol em Ar Sintético

Mistura em ppm ou % de volume para gases reativos e não reativos (H₂S, SO₂, Cl₂, 
CO₂, CO, NH₃, etc.)

Padrões de Hidrocarbonetos usados para padrões de Gás Natural, monitoramento 
de processos e monitoramento da qualidade do gás
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ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Regulador de vazão fixa de 0,5; 1,0; 2,5; ou 3,0 litros por minuto

Regulador por demanda (ODFR) para misturas não reativas, como H₂S ou SO₂

Regulador “variflow” para misturas não reativas

Suporte para cilindro

Maleta para transporte de cilindros
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