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سیستم گرمایش مرکزی واحدهای عملیاتی صنایع

دستگاهی که با گرمایش روغن های مخصوص حرارتی جهت انتقال حرارت  غیرمستقیم با فشار پایین، 
دمای باال،ایمنی ودقت زیاد در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .در فرایندهای صنعتی با 
دمای باالتر از 100 درجه  استفاده از بخار بدلیل فشار باالی بخاردردما های باال ، بسیار گران، غیر 
اقتصادی و خطرناک است ، استفاده از کوره روغن داغ تا دمای 300 درجه سانتیگراد و بافشار بسیار 
کم )در حد سیرکوالسیون روغن(بسیار بهینه ، اقتصادی و ایمن تر است )درمقایسه با دیگر سیاالت 

گرم کننده که فشار 85 بارجهت رسیدن به این دما مورد نیاز است .(

سیمان و مواد معدنی ،آهن وفوالد ،فلزی و ماشین سازی ، شیمیایی و 
پتروشیمیایی،پلیمر،نساجی،چوب و کاغذ ،نفت و گاز ،بسته بندی ، 

روغن موتور وقیر، دارویی ، غذایی و آشامیدنی    کاربردها در صنایع :



  سیستم گرمایش مرکزی  واحدهای عملیاتی صنایع
  دسترسی به دمای باال )نیاز به سطح حرارتی کمتر( با فشار پایین 

 کارآیی و صحت کارکرد باال و کنترل دقیق دما
  نصب تجهیزات گرمایشی در فضای  باز)عدم نیاز به سوله یا ساختمان مجزا(

   عدم خوردگی )به علت ساختار شیمیایی( وعدم یخ زدگی در هنگام خاموش بودن 
دستگاه

  عدم رسوب گرفتگی و عدم وجود تلفات حرارتی ناشی از کندانس و فالش بخار )افزایش 

راندمان انتقال حرارت( 
  عدم نیاز به بلودان )تخلیه مقطعی ( ،سختی گیر آب )فاقد آب( ، سیستم تزریق مواد 
شیمیایی جهت اصالح کیفیت آب، تله های بخار ،خال شکن ، دی اریریتور و تانک کندانس 
  عدم نیاز به نظارت )نفر ثابت با استقرار دائمی( و عدم انفجار ناشی از تراکم گازهای فشرده
   سهولت راهبری،عملکرد آرام  )عدم وجود ضربه های بخار و فالش بخار(و نیاز به 

نگهداری کمتر
    عمر طوالنی تر ،ایمنی و اطمینان بیشتر

ــتم های حرارتی دیگر بخصوص بویلربخار وغن داغ نسبت به سیس   مزایای کوره ر

Model
Capacity Dimension (mm)  Oil Outlet

  (Inch)

Fuel Temperatures
AllowedK Cal/hr  L W  H Natural Gas(m3/hr) Diesel (lit/hr)

PFHO500 500,000 1700 1800 1600 2 1/2  85 80 350 C

PFHO1000 1,000,000 3000 2000 2250 3 170 155 350 C

PFHO1500 1,500,000 3500 2000 2500  4 250 230 350 C

PFHO2000 2,000,000 4500 2400 2700  4 335 310 350 C

PFHO2500 2,500,000 5000 2500 3100  5 420 390 350 C

PFHO3000 3,000,000 5500 2700 3100  5 500 465 350 C

PFHO4000 4,000,000 6500 3100 3800  8 670 620 350 C

 پیشنهاد کوره روغن داغ به صورت 
پکیج کامل شامل مشعل، پمپ سیرکوالسیون، 

پمپ تغذیه، منبع انبساط، منبع تغذیه و... 

خواربا  :آتش  ورقها  کلیه   
 استحکام کششي باال 

 کلیه جوش ها: توسـط تیم کنتـرل کیفـي 
UT ،ذرات مغناطیسيMT به روش هاي
اولتراسونیک ، RT رادیوگرافي و PTمایع نافذ

 کلیه الکترود ها :از نوع   و با پیش 
گرمایش 300 درجه سانتیگراد و جوش هاي 

اصلي با دستگاه جوش اتوماتیک زیر پودري 

 ظرفیت: از100 هزارتا 5میلیون کیلوکالري 
درساعت به صورت سه پاس، با راندمان باال 

ودردومدل افقي وعمودي

 WPS کلیه جوشکاري ها: بااستانداردهاي 
و PQR تایید شده اداره استاندارد و توسط 

جوشکاران داراي گواهینامه تآیید صالحیت

 کلیه لوله ها : بدون درز آتش خوار و طبق 
 – استاندارد 

 هیدرو تست با فشار 1.5 برابر فشار طراحي 
ضخامت  به  سنگ  پشم  با  عایقکاري   ،
حداقل100میلي متر و پوشش با روکش استنلس 

استیل به ضخامت حداقل 1 میلي متر


