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 محصور فلر زميني

توان در فضاي پرجمعیت و کارخانجات با پرسنل زیاد استفاده هاي شعله را ميفلرینگ گازهاي زائد بدون دود در سیستم محصور با کمترین اثر شراره

دود و بدون استفاده از بخار  به دلیل طراحي چند نازله و تقسیم جریان و استفاده بهینه از فشار گازهاي زائد، فلرینگي عاري از ما محصور زمیني فلر نمود.

 ايمنطقه یا ي ومعیتج مرکز یک نزدیكي در یا است محدود شما کارخانه فضاي اگر را حتي براي سوزاندن هیدروکربن سنگین مثل بوتادین فراهم مي نماید.

فلرینگ  ثراتا رساندن حداقل به براي را محصورفلر زمیني   سیستم یک( Parsoocoپارثكو ) درما  مجرب تیم است، شده واقع زیست محیط به حساس

 .کندمي طراحيبراي شما  کارخانه مرز در مشاهده قابل

 

        
 

برند. طراحي سپر البیرنتي ها که قابلیت فلرینگ بدون دود و تعمیر و نگهداري آساني دارند از تئوري جت آزاد براي فرآیند احتراق بهره ميمشعل هاينازل

مكش هواي  اینهرگونه دیدي را به محفظه احتراق حذف مي کند. این سپر با یک جریان القایي )مكش شده( هواي بهتري در دسترس شعله قرار مي دهد. 

 بي و است شده طراحي هوا بهتر جذب براي ما محصور زمیني فلر واقع، در. یابد دست باالتري (DE) تخریب اندمانالقایي سبب مي شود که فلر به ر

 حرارتي به محیط مي باشد. تشعشع گونه هیچ بدون و فلر صداترین

 

در شرایط مختلف آب و  ( براي شبیه سازي رفتاري شعلهCFDدینامیک سیاالت محاسباتي )( با استفاده تجریه و Parsoocoپارثكو ) خبره مهندسي گروه

 د. هوایي، طرحي را براي فرآیند خاص شما پایه ریزي مي کند که یک فلر زمیني محصور فراتر از استاندارد به شما عرضه نمای
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 طراحي هايویژگي

 فلرینگ متغیر و ترطوالني عمر 

 کمتر نگهداريتعمیر و  هزینه 

 

 

 برخي كاربردها

 کارخانه ها و پلنت هاي کوچک 

 پرجمعیت مناطق 

 دارند محیطي زیست اثرات کاهش به نیاز که هایي مكان 

 (دید یا تشعشع صدا،)

 

 

 

 تفاوت پارثكو

در تنها تجارت ما تجارت محصوالت دوستدار محیط زیست است. ما با ارائه بهترین راه حل هاي ممكن و به روز دنیا 

ایم که بتوان با کمک آن آب، هوا و خاک سالم تري به زمینه احتراق و تصفیه مواد شمیایي خط و مشي را ترسیم نموده

 آیندگان خود تحویل دهیم.

دهید، سریعا به درخواست شما رسیدگي خواهد دهیم. وقتي درخواستي ميگیرید، ما پاسخ ميوقتي با پارثكو تماس مي

هاي کارا هستیم و قادر به تصمیم گیري سریع، بدون بوروکراسي و تشریفات اداراي هستیم چرا که گروهشد. ما توانمند و 

ترین زمان ممكن به شما ارائه اند تا قیمتي بسیار رقابتي را در کوتاهفروش، مهندسي و ساخت ما دست به دست هم داده

با شما مستقیما براي آینده پروژه شما به بحث و گفتگو بپردازیم هاي شما هستیم تا دهند. ما آماده و مایل به ورود به پروژه

 و این اطمینان را براي شما حاصل کنیم که در تمام مراحل در کنار شما خواهیم بود.

 


