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کاربرد در صنایع چوب و کاغذ

در فرایند هاى مختلف یک کارخانه چوب و کاغذ نظیر،ضد عفونى کردن ، خشک 
... بخار مصرف فراوانى دارد . متاسفانه  کردن، فراورش ، سرمایش و گرمایش و 
هم اکنون در کشور ما درصنایع چوب و کاغذ بخار با فشار باال تولید شده و به 
جهت استفاده در فرایند هاى ذکر شده از یک شیر فشار شکن استفاده مى شود 
. که این امر موجب اتالف انرژى و آب و آلودگى محیط زیست مى شود ، در طرح 
حاضر هم آنگونه که در شکل شماتیک مالحظه مى شود ، شیر فشار شکن با 
ست تولید برق جایگزین مى گردد .که عالوه بر جلوگیرى از اتالف انرژى موجب 

تولید توان الکتریکى و عدم الودگى محیط زیست میگردد.

مزایاى طرح، پکیج انرژى پاك

* استفاده از ست تولید برق مخصوص بخار اشباع و سوپر هیت
* برگشت سرمایه کوتاه مدت حدود چهارده ماهه

* دریافت برق مجانى دائمى
* عالوه بر مجانى بودن برق تولیدى ، امکان فروش با قیمت باال به وزارت نیرو 

وجود دارد
* درامد مداوم باال

* حداکثر صرفه جویى در انرژى
* کاهش الودگى محیط زیست

* عدم نگرانى قطعى و یا نوسان برق شبکه
* عدم خرابى و تخریب دستگاهها و تجهیزات حساس به نوسانات برق
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کاربرد در بیمارستان

در فرایند هاى مختلف یک بیمارستان نظیر خشک شویى ، ضد عفونى کردن ، 
در  اکنون  هم  متاسفانه   . دارد  فراوانى  مصرف  بخار   ... و  گرمایش  و  سرمایش 
جهت  به  و  شده  تولید  باال  فشار  با  بخار  مختلف  هاى  بیمارستان  در  ما  کشور 
استفاده در فرایند هاى ذکر شده از یک شیر فشار شکن استفاده مى شود . که 
این امر موجب اتالف انرژى و آب و آلودگى محیط زیست مى شود ، در طرح حاضر 
هم آنگونه که در شکل شماتیک مالحظه مى شود ، شیر فشار شکن با ست 
تولید برق جایگزین مى گردد .که عالوه بر جلوگیرى از اتالف انرژى موجب تولید 

توان الکتریکى و عدم الودگى محیط زیست میگردد . 

مزایاى طرح، پکیج انرژى پاك

* استفاده از ست تولید برق مخصوص بخار اشباع و سوپر هیت
* برگشت سرمایه کوتاه مدت حدود چهارده ماهه

* دریافت برق مجانى دائمى
* عالوه بر مجانى بودن برق تولیدى ، امکان فروش با قیمت باال به وزارت نیرو 

وجود دارد
* درامد مداوم باال

* حداکثر صرفه جویى در انرژى
* کاهش الودگى محیط زیست

* عدم نگرانى قطعى و یا نوسان برق شبکه
* عدم خرابى و تخریب دستگاهها و تجهیزات حساس به نوسانات برق
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کاربرد در صنایع غذایى

در فرایند هاى مختلف یک کارخانه صنایع غذایى نظیر،ضد عفونى کردن ، خشک 
کردن، فراورش مواد غذایى، سرمایش و گرمایش و ... بخار مصرف فراوانى دارد . 
متاسفانه هم اکنون در کشور ما درصنایع مختلف غذایى بخار با فشار باال تولید 
شده و به جهت استفاده در فرایند هاى ذکر شده از یک شیر فشار شکن استفاده 
مى شود . که این امر موجب اتالف انرژى و آب و آلودگى محیط زیست مى شود 
، در طرح حاضر هم آنگونه که در شکل شماتیک مالحظه مى شود ، شیر فشار 
شکن با ست تولید برق جایگزین مى گردد .که عالوه بر جلوگیرى از اتالف انرژى 

موجب تولید توان الکتریکى و عدم الودگى محیط زیست میگردد .

مزایاى طرح، پکیج انرژى پاك

* استفاده از ست تولید برق مخصوص بخار اشباع و سوپر هیت
* برگشت سرمایه کوتاه مدت حدود چهارده ماهه

* دریافت برق مجانى دائمى
* عالوه بر مجانى بودن برق تولیدى ، امکان فروش با قیمت باال به وزارت نیرو 

وجود دارد
* درامد مداوم باال

* حداکثر صرفه جویى در انرژى
* کاهش الودگى محیط زیست

* عدم نگرانى قطعى و یا نوسان برق شبکه
* عدم خرابى و تخریب دستگاهها و تجهیزات حساس به نوسانات برق


