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Linde: groots in héél kleine 
verpakkingen voor  
speciale gastoepassingen
MINICAN®, MAXICAN®, MICROCAN® en ECOCYL®
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Gebruiksgemak op de eerste plaats
Evident is daarbij het vereiste van gebruiksgemak. Ook de voortgaande ‘minisering’ van analyseapparatuur, 
zoals de MICRO-GC, leidde tot een toenemende vraag naar kleine gascilinders.
Linde Gas biedt u een breed spectrum van kleine cilinders, al dan niet hervulbaar. Met een waterinhoud van 
0,2 tot 1,2 liter. Kan het kleiner? 
In deze folder vindt u verschillende kleine verpakkingen, met hun specifieke gebruikskenmerken.

De niet-hervulbare cilinder voor kalibratiegassen, met een maximale vuldruk van 12 bar.
De MINICAN®  van Linde Gas is een ultralichtgewicht, niet hervulbaar cilindertje met een maximale 
vuldruk van 12 bar, en een DIN EN 11118-certificering. Voorzien van een beschermd, zelfsluitend 
ventiel, met een voor alle gassen gelijke aansluiting.
Voor de afname van gas zijn er diverse mogelijkheden: een drukregelaar met een doseerventiel 
(al dan niet met een inhoudsmanometer), een naaldventiel of uitgevoerd met een septumadaptor.
De MINICAN®  is er voor zowel enkelvoudige gassen als gasmengsels.

Het cilindertje voor kalibratiegassen met een vuldruk van maximaal 40 bar.
Het MAXICAN® cilindertje van Linde Gas is een aluminium gascilinder met een vuldruk van 40 bar 
en, uiteraard, een DIN EN 11118-certificering. Voor gasafname beschikt de MAXICAN®  over de 
C210 Maxi, een compacte drukregelaar. Dankzij de hoge vuldruk voor een dergelijk cilindertje, 
beschikt het over een gasinhoud tot maar liefst maximaal 48 liter. Een naar verhouding grote 
hoeveelheid, die voldoet aan de eisen gesteld aan een handige lichtgewicht cilinder, als  alternatief 
voor huurcilinders.

Monitoring. Het steekwoord waar het gaat om de steeds strengere wetgeving op het 
gebied van de kwaliteit van de omgevingslucht. Ook door de toenemende zorg voor de 
gezondheid van medewerkers op hun werkplek.

Monitoring. Hetzij met stationaire, hetzij met draagbare gasdetectieapparatuur.
Om controle- of kalibratiemetingen op locatie uit te kunnen voeren, is de vraag naar 
de kleinst mogelijke gascilinders alsmaar toegenomen.

MINICAN®

MAXICAN®

De MINICAN® bij het kalibreren van 
een G-TECTA® gasdetectie-instrument. 
Linde Gas levert een uitvoerige range 
van dit label gasdetectieapparatuur.

Technische gegevens

Lengte met kap ca. 270 mm
Buitendiameter ca. 80 mm
Waterinhoud 1 liter
Gewicht leeg ca. 140 gram
Max. gasinhoud 12 liter
Max. vulduk 12 bar

Technische gegevens

Lengte ca. 350 mm
Buitendiameter ca. 80 mm
Waterinhoud 1,2 liter
Gewicht leeg ca. 800 gram
Max. gasinhoud 48 liter (afhankelijk van gassoort)
Max. vulduk 40 bar
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De hervulbare aluminium of stalen ECOCYL®-cilinders van Linde Gas, met een maximale vuldruk van 150 bar, en voorzien 

van een  geïntegreerde afsluiter en flow- en/of drukregelaar. Daarmee maakt Linde de aanschaf van een aparte druk- of 

flowregelaar overbodig! Want dankzij de slimme geïntegreerde constructie is dit cilindertje direct klaar voor gebruik en 

met name geschikt voor controlemetingen op locatie.

Ons paradepaardje: de ECOCYL®

De aluminium, hervulbare ECOCYL® 
kalibratiegascilinder, type RSH/OSQ.

Een miniatuur aluminium hogedrukcilinder met een vuldruk van maximaal 200 bar.
De MICROCAN® van Linde Gas is een hogedrukcilinder met een maximale vuldruk van 200 bar. 
Daarmee is het een miniatuurversie op een schaal van ongeveer 1:250 van de gebruikelijke 
50 liter-cilinder Dankzij haar vuldruk beschikt de MICROCAN® over een grotere hoeveelheid gas dan 
de gebruikelijke cilindertjes met een vuldruk van 12 of 40 bar, terwijl het cilindertje toch kleiner is.
De gebruikers van dit cilindertje weten de compacte vormgeving ervan op waarde te schatten, 
vooral bij een beperkte beschikbare ruimte. Voor gasafname wordt de C210 Micro drukregelaar 
gebruikt, alsmede een diafragma drukregelaar C260 Micro, beide zeer compact. 

Vier types
Zo is bijvoorbeeld type RSH uitgerust met een vast ingestelde drukregelaar en een stapsgewijs in 
te stellen flowmeter, terwijl type OSQ beschikt over een vast ingestelde drukregelaar met een 
‘flow on demand’-regeling, en tevens geschikt is voor onderdruktoepassingen.
De types VAH en VSH zijn met name geschikt voor tot vloeistof verdichte gassen, waarbij het 
cilindertje is uitgerust met een afsluiter die een nauwkeurige flowregeling mogelijk maakt.

MICROCAN®

Technische gegevens

Lengte met kap ca. 230 mm
Buitendiameter ca. 50 mm
Waterinhoud 0,2 liter
Gewicht leeg ca. 490 gram
Max. gasinhoud 40 liter (afhankelijk van gassoort)
Max. vuldruk 200 bar

De stalen, hervulbare ECOCYL® 
kalibratie gascilinder, type VSH/VAH.

Technische gegevens van de ECOCYL®-cilinder, incl. toebehoren.

Type RSH OSQ VSH/VAH
Diameter 9,5 cm.  9,5 cm. 9,5 cm.
Hoogte 44 cm.  44 cm. 39 cm.
Waterinhoud 1 liter 1 liter 1 liter
Gewicht leeg 2,4 kg. 2,5 kg. 2,9 kg.
Vuldruk 150 bar 150 bar 150 bar
Gasvolume 0,15 m³ 0,15 m³ gassoort-afhankelijk
  (gassoort-afhankelijk) (gassoort-afhankelijk)

Uitlaatdruk 3,8 bar 92-240 mbar abs. max.150 bar
    (gassoort-afhankelijk)

Uitgangsflow in l./min. 0,25-0,3-0,5-1,0- max. 3 variabel en instelbaar
  1,5-2,5-8  met afsluiter
Aansluiting 6 en 8 mm. slangpilaar snelkoppeling 6 en 8 mm. slangpilaar
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Linde Gas Benelux B.V. 
Speciale Gassen / HiQ Desk, Kanaalweg 4e, Postbus 67, 6950 AB Dieren 
Tel. +31 (0)313 49 04 40, Fax  +31 (0)313 45 00 69, hiq.lg.nl@linde.com, www.lindegasbenelux.com 

Vooruit komen door innovatie.   

Met haar innovatieve concepten met behulp van gastoepassingen loopt Linde Gas voorop op de wereldmarkt. Als leider op  
technologisch gebied is het onze plicht om de lat voortdurend hoger te leggen. Gedreven door ouderwets ondernemerschap  
werken we voortdurend aan producten van uitstekende kwaliteit en innovatieve processen. Maar Linde Gas biedt méér.  

Voor onze klanten creëren wij toegevoegde waarde, duidelijk zichtbare concurrentievoordelen en méér winstgevendheid.  
Elk concept is specifiek aangepast aan uw eisen; wij bieden zowel standaard als op maat gemaakte oplossingen. Dit geldt  
voor alle industrieën en alle bedrijven, ongeacht hun grootte. 

Als u de concurrentie van morgen bij wilt kunnen houden, heeft u een partner nodig voor wie de hoogste kwaliteit,  
procesoptimalisatie en verbeterde productiviteit dagelijkse kost zijn. Voor ons betekent partnerschap echter niet alleen  
dat we er voor u zijn, maar dat we echt met u sàmenwerken. Dat vormt immers de basis van commercieel succes.  

Linde Gas – ideas become solutions.


