
                                                                                                            

 شركت دانش بنيان                                                                                                           

 پارسيان ثریا سازان                                                                                                           

 

FGEM    /بسته فلرهاي زميني  
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 احتراقي بدون دود با راندمان حداكثري ،ايمرحله چند زميني فلرهاي

دبی گاز زائد بسیار متغیر باید بدون دود در فلر بسوزد و محدودیت  که هنگامی

فلرهاي ÷ وجود داشته باشدهایی در طراحی و استفاده از بخار و یا هواي کمكی 

( می تواند راه حلی عالی باشد. Parsoocoزمینی چند مرحله اي شرکت پارثكو )

( براي برآورده کردن الزامات Parsoocoفلرهاي زمینی چند مرحله اي پارثكو )

گرماي ناشی از تابش  فرآیندهاي خاص در دبی هاي مختلف، فشارهاي مختلف،

شعله، نویز و کنترل دید شعله طراحی و مهندسی شده است. واحد فلر شما در 

 محیط به حساس منطقههر کجا باشد )در نزدیكی یك محله، فرودگاه و یا 

تیم با مهندسی ما یك سیستم فلرینگ زمینی ( وحش حیات زیستگاه مانند زیست

چند مرحله اي را براي شما، شهرت کارخانه و محیط زیست طراحی، مدلسازي، 

 تولید و نصب می نماید.

وجه به اینكه برند. با تها که قابلیت فلرینگ بدون دود و تعمیر و نگهداري آسانی دارند از تئوري جت آزاد براي فرآیند احتراق بهره میمشعل هاينازل

تراقی تكنیك فلرهاي چند مرحله اي، نگهداشتن فشار سیال در حال فلرینگ در یك بازه مشخص می باشد، لذا همیشه شعله ها در باالترین راندمان اح

 خود هستند و به این ترتیب دودي از این نازل هاي مشاهده نمی شود.

 

( براي شبیه سازي رفتاري شعله در شرایط مختلف آب و CFDریه و دینامیك سیاالت محاسباتی )( با استفاده تجParsoocoپارثكو ) خبره مهندسی گروه

هوایی، طرحی را براي فرآیند خاص شما پایه ریزي می کند که یك فلر 

 زمینی محصور فراتر از استاندارد به شما عرضه نماید.

      

 كنيد؟ انتخاب را( Parsoocoپارثكو ) چرا

 هر مناسب طراحی و گیرياندازه براي الزم ابزار و دانش تجربه، ما مهندسان

 به ارسال برتر، کیفیت با مشتریان به ارائه ما فلسفه. دارند را مكانی هر در فلر

 دهید اجازه. است ما موفقیت بناي سنگ که است رقابتی قیمت و موقع

 ایمیل یا بگیرید تماس ما با امروز. دهیم قرار شما خدمت در را خود تجربیات

 سیستم براي جایگزین اجزاي و فلر محصوالت کامل خط مورد در تا بزنید

 .بدانید بیشتر خود موجود یا جدید فلر
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 طراحي هايویژگي

 باال بسیار دود بدون ظرفیت 

 هامشعل طوالنی عمر 

 استفاده از سیاالت یوتیلیتی حداقل به 

 هاي مختلفراندمان حداکثري در دبی 

  براي بهبود عملكرد در شرایط خاص، استفاده

 کم شرایط براي هوا/بخار از کمك هايگزینهاز 

 امكان پذیر است فشار

 

 كاربردها

 به حساس یا مسكونی پرجمعیت، مناطق در واحدها و تاسیسات 

 زیست محیط

 نیستند مرتفع عملی فلرهاي آن در که باال بسیار ظرفیت با فلرینگ 

 معمول نباشد مرتفع استفاده از فلرهاي که هاییفرودگاه نزدیك 

 بوتادین و الفین و پروپیلن اتیلن، براي واحدهاي دود بدون فلرینگ 

 هايکارخانه LNG و تولیدي 

 

 

 تفاوت پارثكو

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

ایم که بتوان با کمك آن آب، هوا و خاک سالم تري به احتراق و تصفیه مواد شمیایی خط و مشی را ترسیم نمودهزمینه 

 آیندگان خود تحویل دهیم.

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

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

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

یما براي آینده پروژه شما به بحث و گفتگو بپردازیم هاي شما هستیم تا با شما مستقدهند. 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.

 


