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 جهان در مشعل فلر پرتقاضاترین

 یا خشكی کاربردهای ( برایParsoocoشرکت پارثكو ) FTUسری یوتیلیتی  کاربردی فلرهای

 توانمی را دود مواردی که فلرینگ بدون در یا ندارند دود بدون عملكرد به نیازی که فراساحلی

 پرتقاضاترین از یكی ما FTU فلرهای سری. است آلایده کرد، مدیریت بخار یا هوا کمک بدون

شرایط آب  و کننده اکسید هایمحیط شدید، دماهای شامل شرایطی استفاده در برای نوع در فلرها

 و هوایی بد است.

 

 

 شعله تثبيت تکنيک مخصوص

شعله به  کننده تثبیت هایزبانه از فردی به منحصر چیدمان با FTUکاربردی یوتیلیتی  فلرهای

 طراحی محدوده کل در باال راندمان پایدار همراه با شدن ورشعله اند که سببشده ای مهندسیگونه

 هایزبانه پاکسازی خواهد شد. گاز جریان نرخ تا میزان فلرینگ اضطراری حداکثر دبی جریانی از

با کمک  گاز تیپ فلر و خروجی نقطه محیط در فشار کم منطقه یک شعله با ایجاد تثبیت کننده

 هایزبانه. گردد حاصل زائد گاز مناسب اشتعال ها این اطمینان را ایجاد می کنند که یکپایلوت

هستند و این قطعات با هدف کاهش تنش  فرد به ( منحصرParsoocoشعله شرکت پارثكو ) تثبیت

خطی در مناطق گرم، از طریق جوش های پالگین بر روی تیپ های مرتبط با جوشكاری و ترک

 فلر نصب می شود.

 

 

 انتخاب كنيد؟ ( راParsoocoچرا پارثکو )

( با استفاده از متخصصین Parsoocoنیازمند است. شرکت پارثكو )  زیست محیط و دوستدار آالینده با راندمان باال، کم احتراق هایسیستم به فرآیندی صنایع

نماید که دارای قابلیت اطمینان و راندمان باال و عمر هایی در تراز جهانی به بازار عرضه میه در زمینه احتراق و استفاده از دانش روزترین دنیا مشعلبا تجرب

خدمات پارثكو  و محصوالت کامل خط مورد اطالعات بیشتر در کسب برای. دهیم قرار شما خدمت در را خود تجربیات دهید اجازه تری می باشد.طوالنی

 بگیرید. تماس ما با امروز
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 كاربردها

 پاالیشگاه، سایت LNG، ،سكوهای داروسازی، پتروشیمی، فوالد، صنایع صنایع تولیدی 

 زباله، دفن تأسیسات های تصفیه نیشكر،کاغذ، کارخانه و خمیر هایکارخانه فراساحلی،

 غذایی مواد فرآوری هایکارخانه

 نیست دود فلرینگ بدون به نیازی که جاهایی 

 دیگر سازندگان برای تیپ های فلر جایگزینی 

 کنندنمی تولید دود که فلرینگ گازهایی 

 مزایا

 عملیاتی شوند میدان در راحتی به توانمی 

 کم سوخت مصرف و باال پایداری ها بابهره گیری از پایلوت 

 تخریب راندمان ( هیدروکربنDE) 98.5 باالتر یا درصد 

  از بهترین متریالاستفاده 

 امکانات

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

 عمومی استفاده برای فلر تریناطمینان قابل و ترینصرفه به مقرون 

 موجود مشعل فلر ترینایمن ترین، ساده 

 پایین نویز 

 باال پایداری با هاپایلوت 

  فروشپشتیبانی و خدمات پس از 

 باال حرارت با مناطق در 310 زنگ ضد فوالد 

 

 تفاوت پارثکو

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

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

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

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

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

 

 


