
                                                                                                            

 شركت دانش بنيان                                                                                                           

 پارسيان ثریا سازان                                                                                                           

FTA    فلر بدون دود سري  
FTA-R: Flare Tip - Air assisted - Ring injection  

FTA-T: Flare Tip - Air assisted - Trapezoidal  

FTA-C: Flare Tip - Air assisted - Central injection 
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 FTA سري فلر

 مقرون یا دسترس در کمكی گاز یا بخار که زمانی دود بدون به فلرینگ دستیابی ( برایParsoocoپارثكو ) FTAفلر  سری

 شود.نباشد استفاده می صرفه به

 که کنندمی اختصاصی استفاده یک طراحی طریق از کمكی هوای تزریق برای فشار کم دمنده یک از ما FTA فلرهای

 هوای و زائد گاز بین تماس سطح امر این. کندمی تقسیم کوچكتر جریان چند خروجی تیپ فلر به در را زائد گاز جریان

 دستیابی برای نیاز مورد دمندهتوان  میزان که حالی در رساندمی حداکثر به را آشفتگی و اختالط و دهدمی افزایش را کمكی

 .رساندمی حداقل به را دود فلرینگ بدون به

 

 طراحیعملكرد ایمن تر با بهبود 

 در جدا هستند فلر از یكدیگر تیپ باالی تا فلر استک پایه از دمنده، کمكی هوای همچنین و فلر هدر خط زائد گازهای

 را شما فلر سیستم ایمنی کار این. کنندنمی پیدا تماس یكدیگر با هرگز فلر تیپ از خروج از تا قبل جریان دو این نتیجه،

 برق، قطع صورت در و کنند کار دمنده بدون توانند( میParsoocoپارثكو ) FTAفلر سری  هایسیستم. کندمی تضمین

 نمایند.می فراهم را زائد گازهای ایمن دفع

 شعله تیپ داخل در «سوختگی» و فلر تیپ بیرونی قسمت در را« تماس شعله»عمالً  دمنده سرعت و ما اختصاصی طراحی

دلیل هوادهی خوب گازهای زائد دمای  به و کندمی کوتاه را شعله طول همچنین دمنده از اجباری هوای. بردمی بین از را

 دهد.می کاهش را حاصل از انتقال حرارت تشعشعی

 

 كنيد؟ انتخاب را( Parsoocoپارثكو ) چرا

در زمینه فلر  مهندسی هایپروژه ترینپیچیدهکه به عنوان یكی از  را هوا کمک بهفلر  هایسیستمتیم دانش بنیان پارثكو 

 و موقع به ارسال برتر، کیفیت با خود مشتریان بهمحصوالت  ارائه نماید.شود را در تراز جهانی طراحی میمحسوب می

 بیشتر اطالعات برای. دهیم قرار شما خدمت در را خود تجربیات دهید اجازه. است ما موفقیت بنای سنگ رقابتی قیمت

 تماس ما با امروز خود، موجود یا جدید فلر( های)سیستم برای جایگزین اجزای وفلر  محصوالت کامل خط مورد در

 .بگیرید
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 كاربردها

 سری  فلرهایFTA ( پارثكوParsoocoبرای استفاده در ) پاالیشگاه، سایت LNG،  صنایع

 و داروسازی کاغذ، و خمیر هایکارخانه فراساحلی، سكوهای پتروشیمی، فوالد، صنایع تولیدی،

 .هستند آلایده غذایی مواد فرآوری هایکارخانه

 سری فلرهای FTA گاز یا بخار که زمانی دارند، دود بدون به فلرینگ نیاز که صنایعی برای ما 

 .است ارجح انتخاب نباشد، صرفه به مقرون یا دسترس در نظر، مورد کمكی

 سری فلرهای FTA است ممكن بخار که سرد هایمحیط مانند شرایط سخت برای گزینه بهترین 

 باشد.است، می کمیاب آب که بیابانی های محیط یا بزند یخ

 سری  فلر تیپFTA است سازندگان سایر تیپ فلر برای جایگزینی مناسب عنوان ما به. 

 مزایا

 دود بدون کاربردهای برای کم بسیار عملیاتی هزینه 

 پایین سوخت مصرف و باال پایداری ها بااستفاده از پایلوت 

 تخریب راندمان ( هیدروکربنDE) 98.5 باالتر یا درصد 

 استفاده از متریال مناسب 

 کمتر دمنده با توان به نیاز 

 امكانات

  (متر میلی 3050) اینچ 120 تا( متر میلی 50) اینچ 2 از طراحی در سایزهای مختلفقابلیت 

 اجباری هوای جریان توسط مداوم شدن خنک دلیل به بیشتر تیپ فلر عمر طول 

 شعله دلیل هوادهی زیاد به ترپایین تشعشع سطح 

 بخار کمک با مشابه اندازه با فلرهای به نسبت کمتری صدای 

 باال پایداری با هاپایلوت 

 پشتیبانی و خدمات پس از فروش 

 باال حرارت با مناطق در 310 زنگ ضد فوالد  

 

 

 تفاوت پارثكو

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

م تری به ایم که بتوان با کمک آن آب، هوا و خاک سالنمودهزمینه احتراق و تصفیه مواد شمیایی خط و مشی را ترسیم 

 آیندگان خود تحویل دهیم.

دهید، سریعا به درخواست شما رسیدگی خواهد دهیم. وقتی درخواستی میگیرید، ما پاسخ میوقتی با پارثكو تماس می

های تشریفات ادارای هستیم چرا که گروهشد. ما توانمند و کارا هستیم و قادر به تصمیم گیری سریع، بدون بوروکراسی و 

ترین زمان ممكن به شما ارائه اند تا قیمتی بسیار رقابتی را در کوتاهفروش، مهندسی و ساخت ما دست به دست هم داده

ازیم های شما هستیم تا با شما مستقیما برای آینده پروژه شما به بحث و گفتگو بپرددهند. ما آماده و مایل به ورود به پروژه

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


