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Konstruksjon og funksjon 
 
 

Sikkerhet

→  Produktbeskrivelse

Åpne beholdere for flytende nitrogen. LD Serie.

Åpne beholdere for flytende nitrogen type LD Serie er designet for lagring og overfylling av små mengder 
flytende nitrogen (LIN). Standardutvalget som tilbys av Linde Healthcare inkluderer en liten bærbar beholder 
LD10 og to større beholdere LD25 og LD50, som flyttes ved hjelp av en hjulbase eller et vippestativ. 
 
En overfyllingsenhet gjør det mulig å tappe flytende nitrogen ut av beholderen uten å behøve å vippe eller 
helle på beholderen.  
 
Den kryogene beholderen er bygd opp av indre og ytre beholder. Rommet mellom beholderne er fylt med 
isolasjon under vakuum. Vedlikehold av vakuum er nøkkelen til beholderens ytelse. 
 
Bruk alltid tilpasset personlig verneutstyr (Personlig verneutstyr PPE).  
Linde Healthcare tilbyr en rekke personlige verneutstyr for sikker håndtering av flytende 
nitrogen. 
 
→ En risikovurdering av prosess og arbeidsområde må gjøres før du bruker flytende nitrogen. 
→ Oppbevar og bruk beholderen med flytende nitrogen i godt ventilerte områder. 
→ Sørg for at oksygenalarm finnes i rommet hvor nitrogen er lagret, da nitrogenet kan redusere oksygennivået 

i rommet og forårsake kvelning. 
→ Advarsel: Bruk aldri et hult rør eller lignende som peilepinne. På grunn av temperaturforskjellen vil dette 

føre til at flytende nitrogen spruter ut av røret og kan forårsake alvorlig skade. 
→ Bruk verneutstyr. Flytende nitrogen holder en temperatur på –196 °C og kan forårsake alvorlig frostskader. 
 
Se også separat produktblad for personlig utrustning, PPE. 

Linde: Living healthcare



For enkel og sikker overfylling av flytende nitrogen fra LD25 og LD50. Dette tilbehøret er utstyrt med en 
tilpasset trykkavlastningsventil og manometer. Utstyret kan kobles til overfyllingsslangen. Overfyllingsslangen 
har en faseseparator montert for sikker overfylling
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Utrustning for overfylling  
av  LIN

ME
D-

13
45

 N
O 

ve
r 2

, 2
02

0-
02

Åpne beholdere for flytende nitrogen. LD Serien. LD10 LD25 LD50
Statisk varighet volum * [Dager] 45 109 122
Netto fordampning* [liter/dag] 0,22 0,23 0,41
Kapasitet av nitrogen [liter] 10 25 50
Vekt, tom beholder [kg] 6,6 10,5 17,6
Vekt, full beholder [kg] 14,7 30,8 58
Diameter, krage [mm] 51 64 64
Diameter, beholder [mm] 290 396 475
Høyde [mm] 597 396 823
Væskenivå, volum [liter/cm] 0,30 0,56 1,05
Linde Healthcare artikkelnummer 333651 333645 333648
Tilleggsutstyr 
Overfyllingsenhet Nei Ja Ja
Hjulbase Nei Ja Ja
Vippestativ med hjul Nei Ja Nei
LIN peilepinne Ja Ja Ja
Lokk (reservedel) Ja Ja Ja

Beskrivelse Artikkelnummer
LIN peilepinne 333924
LIN øse med håndtak, 480 mm, 18 ml 333960
Hjulbase for LD25 333644
Hjulbase for LD50 333650
Vippstativ med hjul for LD25 333646
Avtappingsutrustning for LD25 & LD50 333647
Overfyllingslange 1,2 m, CGA295 – 3/8” NPT handel 333961
Kryogen faseseparator – 3/8” NPT hundel 333926
Lokk for LD10, reservedel 333655
Lokk for LD25, reservedel 333643
Lokk for LD50, reservedel 333649

* Netto fordampning er nominell. Det faktiske fordampningen kan påvirkes av innholdets karakter, atmosfæriske forhold og 
beholderens alder. 

LD25 utstyrt med hjulbase 
og avtappingsutrustning.

Kryogen faseseparator 

Reservelokk 

Overfyllingsslange, 1,2 m

Hjulbase for LD25 eller LD50 (venstre). 
Vippstativ med hjul for LD25 (høyre). 

LIN peilepinne LIN-øse med håndtak 


