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FTMJ: Flare Tip - Multi Jet  
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 كنيد اعتماد آنها توانيد بههاي فلري كه شما ميتيپ

( به Parsoocoفشار باالي شرکت پارثكو )« مولتي جت»تیپ فلر  مجموعه

اي مهندسي ساز است که بتوان تا سالها به دقت طراحي شده است و به گونه

 طور به هاي فلرتیپ هاي پر چالش بكار برد.صورت کارآمد آن را در محیط

شرایط بد  و کننده اکسید بسیار هايمحیط شدید، دماهاي معرض در مكرر

در  تواندمي ضعیف طراحي باتیپ فلر  یک و گیرند مي قرار آب و هوایي

مشكالت سخت مواجه شود. در این نوع فلر با تقسیم  باچنین شرایطي 

جریان به چندین نازل، سطح تماس گاز زائد با هواي محیط بیشتر شده و 

شود. این تیپ فلر سبب هوادهي بهتر گاز و در نتیجه از بین رفتن دود مي

عالوه بر اینكه مزایاي عادي یک تیپ فلر صوتي با فشار باالي معمولي را 

کند و با مكش هواي بهتر تشكیل شعله را به خوبي ایجاد ميدارد، الگوي 

سطح تشعشعي حرارتي کمتري را تولید مي کند. براي بهبود عملكرد این 

توان از طریق تزریق بخار به صورت مرکزي و یا از طریق نوع تیپ فلر مي

رینگ بخار )و یا مجموع این دو( عالوه بر کاهش دود در دبي هاي پایین، 

 هاي درگیر تنش حرارتي در تیپ فلر کمک کرد.  سازي قسمتبه خنک 

 

 كنيد؟ انتخاب را( Parsoocoپارثكو ) چرا

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

 موقع به ارسال برتر، کیفیت با مشتریان به ارائه ما فلسفه. دارند را مكاني هر در

 خود تجربیات دهید اجازه. است ما موفقیت بناي سنگ که است رقابتي قیمت و

 مورد در تا بزنید ایمیل یا بگیرید تماس ما با امروز. دهیم قرار شما خدمت در را

 موجود یا جدید فلر سیستم براي جایگزین اجزاي و فلر محصوالت کامل خط

 .بدانید بیشتر خود
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 كاربردها

 تقویت  تاسیسات خشكي، و دریایي گاز و نفت سكوهاي استخراج

پاالیشگاههاي  ،LNG فرآیند هايکارخانه گاز، لوله خطوط گاز، فشار

 نفت، گاز و پتروشیمي

 است نیاز مورد دود بدون فلرینگ که مكانهایي 

 

 مزایاي

  کم سوخت مصرف و باال پایداري ها باپایلوتبهره گیري از 

 هیدروکربن تخریب راندمان (DE) 98.5 باالتر یا درصد 

 استفاده از متریال مناسب 

 تشعشع حرارتي پایین نسبت به انواع معمول 

 زیاد بسیار گاز هايظرفیت 

 کوتاهتر شعله طول 

 

 هاویژگي

 (میلیمتر 3050) اینچ 120 تا( میلیمتر 50) اینچ 6 قابلیت طراحي از سایز 

 ممكن صداي کمترین ایجاد براي پورت چند گريریخته بخار هاي نازل 

 بار گیج 18تا  3بخار  با استفاده براي مناسب 

 باال پایداري بهره گیري از پایلوت ها با 

 پشتیباني و خدمات پس از فروش 

 باال حرارت با مناطق در 310 زنگ ضد فوالد 

 

 

 تفاوت پارثكو

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

ایم که بتوان با کمک آن آب، هوا و خاک سالم تري به زمینه احتراق و تصفیه مواد شمیایي خط و مشي را ترسیم نموده

 آیندگان خود تحویل دهیم.

دهید، سریعا به درخواست شما رسیدگي خواهد دهیم. وقتي درخواستي ميگیرید، ما پاسخ ميوقتي با پارثكو تماس مي

هاي انمند و کارا هستیم و قادر به تصمیم گیري سریع، بدون بوروکراسي و تشریفات اداراي هستیم چرا که گروهشد. ما تو

ترین زمان ممكن به شما ارائه اند تا قیمتي بسیار رقابتي را در کوتاهفروش، مهندسي و ساخت ما دست به دست هم داده

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


