
                                                                                                             

 شركت دانش بنيان                                                                                                            
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FTS-G1    بدون دود سري  فلر  
FTS-G1-R:    Flare Tip - Steam assisted - Generation 1 - Ring injection  

FTS-G1-C:    Flare Tip - Steam assisted - Generation 1 - Central injection 

FTS-G1-CR: Flare Tip - Steam assisted - Generation 1 - Central & Ring injection 
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 .دهيد  كاهش را صدا و كنيد  كنترل را دود

و    ي دارداعتماد  قابل   و  شده  اثبات  فناوري  فلر ضد دود نسل اول است که  یک  FTS-G1سري    فلر

  دود   از بین بردن  براي   بخار  تزریق   از   که  است   ترین نوع ساخته شده تیپ فلردر عین حال پر فروش 

  با  هوا  تا  کندمی   ایجاد  تالطمی  و  کندمی   مكش  احتراق  منطقه  به  را  بخار، هوا  تزریق.  کندمی  استفاده

  احتراق   دماي  همچنین  بخار.  را اباعث شود  دود  بدون  کامل و  زائد اختالط یابد و یک احتراق  گازهاي

تنش حرارتی در نقاط دما باال را کاهش داده  پتانسیل ایجاد ترک ناشی از دهد،می  کاهش را موضعی

  با هدف کاهش   تزریق   پورت  تعدادي  از  FTS-G1  اختصاصی بخار  نازل.  کندمی   حذف  را  اولیه  دودو  

  استفاده  بخار  کمک  با  از نویز ایجاد شده در تیپ فلر معمولی  ترپایین  سطحی  به  بخار  تزریق  صداي

نگه  اي  شدید به گونه   باد  شرایط   در   را   فلر  شعله   همچنین  FTS-G1تزریق بخار در سیستم  .  شودمی

هاي فلر بدون کمک بخار  از تیپ  بسیاري  در  که  را  (Downwindباد )   به  رو  شعله  برخورد  دارد کهمی

کاهش درجه حرارت    به  متقابل،  باد  در  شعله  ایستادن  براي  عمودي  انرژي  ارائه  با   و   شعله فلر  تابش  کاهش  با  همچنین  بخار  برد.شود از بین میتجربه می 

 . کندمی  تشعشعی کمک

 هازبانه فرد  به منحصر طراحیثبات شعله با 

  کننده   تثبیت  هايزبانه  از  فردي   به  منحصر  چیدمان  با  FTS-G1کاربردي    فلرهاي

  راندمان   پایدار همراه با  شدن  ورشعله  اند که سببشده   اي مهندسیشعله به گونه

  نرخ   تا  اضطراري میزان فلرینگ    حداکثر  دبی جریانی از  طراحی  محدوده  کل  در  باال

  منطقه   یک  شعله با ایجاد  تثبیت کننده  هايزبانه  پاکسازي خواهد شد.   گاز  جریان

ها این اطمینان را با کمک پایلوت  گاز تیپ فلر و  خروجی  نقطه  محیط  در  فشار  کم

شعله    تثبیت  هايزبانه.  گردد  حاصل  زائد  گاز  مناسب  اشتعال  ایجاد می کنند که یک

هاي مرتبط با جوشكاري خطی در مناطق گرم، از طریق جوش هاي پالگین هستند و این قطعات با هدف کاهش تنش و ترک   فرد  به  شرکت پارثكو منحصر

 می باشد.  نوع تزریق مرکزي، تزریق محیطی )رینگ( و ترکیب این دو )مرکزي و محیطی(  3این مدل در   بر روي تیپ فلر نصب می شود.

 

 كنيد؟ انتخاب را( Parsoocoپارثكو ) چرا

  به ارسال برتر، کیفیت با مشتریان به ارائه  ما  فلسفه . دارند را مكانی هر در فلر هر  مناسب طراحی و گیرياندازه  براي الزم  ابزار و دانش تجربه، ما مهندسان

  ایمیل یا بگیرید تماس ما  با امروز. دهیم قرار  شما خدمت در  را خود تجربیات دهید اجازه. است ما موفقیت بناي سنگ که است رقابتی قیمت و موقع

 .بدانید بیشتر خود  موجود یا جدید فلر سیستم براي جایگزین اجزاي و فلر محصوالت  کامل  خط مورد در تا بزنید
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 كاربرد 

 غذایی  صنایع داروسازي، کاغذ سازي، و خمیرسازي پتروشیمی، کارخانه هاي پاالیشگاه، •

 است  دسترس در بخار و است نظر مورد دود بدون مشعل که جاهایی •

 سایر سازندگان  فلر جایگزینی تیپ •

 مزایا  

 دود  بدون عملكرد کم، صداي  و سر باال، راندمان •

 کم  سوخت مصرف و باال پایداري هايپایلوت •

 باالتر  یا درصد  98.5  (DE) هیدروکربن  تخریب راندمان •

 استفاده از متریال مناسب •

 

 ها ویژگی

 (متر  میلی 3050)  اینچ 120 تا( متر میلی 50)  اینچ 2 قابلیت طراحی از سایز •

 عمومی  استفاده براي بخار کمک با فلر ترین صرفه به مقرون •

 ممكن  صداي کمترین ایجاد براي  پورت چند گريریخته  بخار هاي نازل •

 هوا  بهینه اختالط و مكش براي شده مهندسی بخار هاي نازل •

 بار گیج  18تا   3بخار  با استفاده براي مناسب •

 باال پایداري بهره گیري از پایلوت ها با •

 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 هاي ممكن و به روز دنیا در 

م تري به  ایم که بتوان با کمک آن آب، هوا و خاک سالتصفیه مواد شمیایی خط و مشی را ترسیم نموده زمینه احتراق و  

 آیندگان خود تحویل دهیم. 

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

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

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

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


