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 طراحی براي عملکرد طوالنی مدت و راندمان باال

( پیشرو در فناوری فلرینگ بیوگاز برای Prasoocoشرکت دانش بنیان پارثكو )

ما، متان و شده های اثباتها است. تجربه میدانی و طرحکاربردهای دفن زباله و هاضم

کند. همچنین طور مؤثر سوزانده و دفع میها را هم بهسایر گازهای ناشی از تجزیه

طراحی دقیق و استفاده از نرم افزارهای روز دنیا سبب افزایش راندمان و عملكرد 

 مدت بدون چالش را سبب شده است.طوالنی

 

هاي منحصر به فرد در افزایش انعطاف پذیري عملکرد و ویژگی

 زایش قابليت اعتماداف

ها را برای تطبیق با طیف وسیعی ها و گزینهسیستم مشعل بیوگاز ما جدیدترین ویژگی

های جریان و در عین حال دستیابی به کمترین حاالت کارکرد را در خود جای از نرخ

های مشعل مخصوص اختصاصی به گونه ای ساخته شده اند که داده است. پایلوت

پایلوتها تضمین نمایند و سبب افزایش اطمنیان عملكرد آن شوند.  حدکثر عمر را برای

تیپ فلر ساخته شده از فوالد ضد زنگ دارای یک نگهدارنده شعله برای اطمینان از 

 پایداری شعله در شرایط بد آب و هوا و حتی تند باد است.

 

 ( با سایرینParsoocoتفاوت پارثکو )

باشد. ما با طرحهای موفق توانستیم های احتراق و زیست محیطی میحلان و پیشرو در ارائه راه( یک شرکت دانش بنیParsoocoپارثكو )

ها را برای کمک به صنایع به صورت ایمن و سبز به پایان برسانیم و در این راه در حال رشد و شكوفایی هستیم. ما چالش برانگیزترین پروژه

مین محصوالت خود، تیمی متشكل از مهندسان را در کنار شما قرار خواهیم داد تا بتوان به با ارائه خدمات پشتیبانی و فروش عالوه بر تض

 های کاهش انتشار گازهای گلخانه و کربن در کشور پایان دهیم. چالش
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 هاي طراحی اختصاصی ماویژگی

 مدیریت مشعل مبتنی بر PLC  

  مقادیر تضمین شده انتشار 

  برای قسمتهای دارای تنش  310استفاده از فوالد ضد زنگ

 حرارتی

 حلقه تثبیت کننده شعله 

 كاربردها

 محل دفن زباله 

 تصفیه خانه های پساب شهری و صنعتی 

 

 (Parsoocoتفاوت پارثکو )

تنها تجارت ما تجارت محصوالت دوستدار محیط زیست است. ما با 

 های ممكن و به روز دنیا در زمینه احتراق و تصفیهارائه بهترین راه حل

ایم که بتوان با کمک آن آب، مواد شمیایی خط و مشی را ترسیم نموده

 تری به آیندگان خود تحویل دهیم.هوا و خاک سالم

 

 

 تفاوت پارثکو

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

م و قادر به تصمیم گیری سریع، بدون بوروکراسی و تشریفات ادارای هستیم خواهد شد. ما توانمند و کارا هستی

ترین اند تا قیمتی بسیار رقابتی را در کوتاههای فروش، مهندسی و ساخت ما دست به دست هم دادهچرا که گروه

تقیما برای آینده های شما هستیم تا با شما مسزمان ممكن به شما ارائه دهند. ما آماده و مایل به ورود به پروژه

پروژه شما به بحث و گفتگو بپردازیم و این اطمینان را برای شما حاصل کنیم که در تمام مراحل در کنار شما 

 خواهیم بود.

 


