Technology you can trust

PRODUCT CATALOGUE
Plant Services®
Special Machine®
Pendulum grate cooler®
Rotary kiln®
Stacker & Reclaimer®
High Capacity Silo®
Belt Conveyor®
Screw Conveyor®
Pneumatic Conveyor®
Bucket Elevator®
Steel silo®
Utility® Duct®

Silencers®
High presser fan®
Dust Collector (bag filter)®
Scrubber®
Separator®
Apron Conveyor®
Reverse Engineering®
Electrowinning®
Mixer®
Screen®

شرکت  Greenidعالوه بر طراحی و ساخت ماشین آالت توانايی

طراحی و ساخت

استراکچرهاي صنعتی مطابق با آخرين آئین نامه سازه هاي فلزي با تکیه بر توان فنی و
ابزارآالت را دارد
با توجه به طراحی و ساخت ماشین االت
و استراکچر بصورت همزمان احتمال خطا
بسیار پايین می باشد

طراحی و ساخت ماشین آالت

کارگاه آهنگري

خاص مطابق نظر کارفرما
بصورتی که ساده ترين وسريع
ترين نصب ،تعمیرات و دمونتاژ را
داشته باشد و همچنین با ارائه
طرح هاي پیشنهادي کمترين
مصرف انرژي مطابق با استاندارد
ها از اولويت هاي اين شرکت می
باشد

کارگاه ماشین کاري
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Scrubber

Reclaimer
ريکاليمر دستگاهی بسیار مناسب جهت ترکیب مواد مواد مختلف معدنی ازجمله سنگ آهک  ،زغال سنگ
 ،سنگ آهن و غیره می باشد  .دستگاه ريکالمر طراحی شده توسط شرکت گرين آيدي بدين صورت عمل
می کند که بعد از انباشته شدن مواد و تشکیل پايل هاي مواد مثلث هاي کناري که هرو نام دارند حرکت به
جلو و عقب می کند و باعث ريزش مواد از قسمت بااليی پايل به قسمتهاي پايین تر می شود اين امر عالوه
بر تنظیم حجم مواد خروجی از ريکالمر باعث مخلوط شدن بهتر مواد در راستاي عمودي اليه هاي مواد نیز
می شود .دستگاه ريکالمر معموالً داراي دو عدد هرو يا مثلث کناري است تا توانايی تفکیک مواد و جمع
اوري آن را از دو پايل را داشته باشد  .در دستگاه ريکالمر يا جمع کننده مواد سرعت حرکت صفحات جمع
کننده مواد متغیر است و بر اساس نیاز اپراتور دستگاه ريکالمر قابل تنظیم می باشد

اسکرابر يا فیلتر هاي گاز شرکت گرين اي دي کاربرد هاي بسیاري درصنعت داشته که شامل تصفیه
گازهاي سمی متصاعد شده از سیستم آبکاري  ،اندايزينگ  ،فرايند پیکلینگ فوالد ،کارگاههاي
آبکاري برد مدار چاپی  ،نیمه هادي اتاق هاي تمیز  ،دستگاه از بین بردن بو
از بین برنده اثرات مخرب آالينده هايی از جمله:
محیط قلیايی  :سديم کلرات  ،سديم هیدروکسید
محیط اسیدي  :هیدروکلريک  ،هیدروفلوئوريک  ،هیدروژن سیانید  ،هیدروبرومیک  ،فسفريک ،
سولفوريک اسید
ترکیبات گوگرد  :گوگرد دياکسید  ،تري اکسید سولفور  ،سولفید هیدروژن  ،مرکاپتانها
ترکیبات نیتروژن  :آمونیاک  ،نیتروژن دياکسید  ،آمین ها
گازهاي سمی :کلر  ،بور تري فلورايد  ،تري اکسید سولفور

دستگاهی بسیار مناسب جهت ترکیب مواد مواد مختلف معدنی
ازجمله سنگ آهک  ،زغال سنگ  ،سنگ آهن و غیره می باشد

شرکت گرين آيدي از جمله اندک شرکت هاي ايرانی است که توانسته با طراحی و مهندسی
معکوس طرحهاي مشابه خارجی ريکاليمر را به صورت کامل از لحاظ مکانیک و برق طراحی نموده
و آمادگی خود را جهت طراحی و ساخت ريکاليمر اعالم می نمايد.
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شرکت عرصه صنعت گرين با دارا بودن شرکت هاي همکار و مهندسان با تجربه و
متخصص توانايی مشاوره به کارفرمايان محترم در زمینه هاي زير را دارد:

 طراحی کامل پروژه ازجمله کارخانه هاي سیمان  ،آهک  ،گچ و ..
 بهبود کیفیت تولید با توجه به نیاز کارفرمايان
 بهبود ايمنی کاري با ارائه طرحهاي پیشنهادي
 مشاوره در زمینه خريد خارج دستگاههاي خط تولید

شرکت عرصه صنعت گرين ) (GREEN I.Dبا در نظر گرفتن سابقه يک
دهه فعالیت مديران اين شرکت در عرصه صنعت آمادگی ارائه طراحی ،
ساخت  ،نصب  ،افزايش ظرفیت ومشاوره در زمینه سیستم هاي انتقال
مواد و سوخت را دارد .

Plant Services
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Plant Services®
Special Machine®
Pendulum grate cooler®
Hammer crusher
High Capacity Silo
Steel silo
Duct
Rotary kiln
Kiln Drive
Kiln Sealing
Kiln Support roller
Stacker & Reclaimer
Belt Conveyor
Screw Conveyor
Pneumatic Conveyor
Bucket Elevator
Utility & Fuel oil handling
High presser fan
Dust Collector (bag filter)
Scrubber
Separator
Apron Conveyor

Tel:

+98-21-44036728

Fax:

+98-21-44036728

Cell phone:

+98-912-2262366










Fan Silencer
Compressor Silencer
Flue gas Silencer
Electrowinning
Mixer
Screen
Reverse Engineering
Steel Structure

Green id Co.
Unit 5, No.5, Sharifi St., Behnam St., Kashani Blvd,
Tehran
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