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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Rotary kiln

خصوصیات کوره شرکت گرين آيدي:
 هزینه سرمایه گذاری پایین تر نسبت به کوره سه پایه
 فضای کوچکتر و وزن پایین تر باعث پایین امدن هزینه های ساخت و
ساز شده است
 هزینه نگهداری کمتر و قابلیت اطمینان باالتر و احتمال خارج شدن از

شرکت گرین آیدی بنا به در خواست  ،با استفاده از بهترین مدلهای طراحی اجزاء شرکت های معتبر
در زمینه کوره های دوار توانایی طراحی و ساخت انواع کوره دوار با ظرفیت های مختلف جهت صنایع
سیمان  ،صنایع معدنی را دارد

ظرفیت بسیار کم است
 کاهش سایش و مصرف کمتر اجر های نسوز داخل کوره
 کاهش مصرف انرژی  ،کاهش تشعشعات کوره و کاهش هزینه های
مربوط به انرژی
 رینگ کوره در منطقه پخت قرار نداشته و احتمال اسیب دیدن رینگ
کوره به دلیل حرارت بسیار پایین می آید
 این سیستم قابلیت اطمینان باالیی داشته و این طرح حداقل تعمیرات را داشته و در صورت نیاز به تعمیرات
کلیه ملزومات در نظر گرفته شده است

شرکت عرصه صنعت گرین با استفاده از تکنولوژی شرکت
های صاحب نام ازجمله اف ال اس با سابقه صد ساله در
زمینه کوره توانایی طراحی و ارائه مشاوره و طراحی و
ساخت تجهیزات را دارد این شرکت بهترین مدل کوره های
دو پایه و سه پایه را طراحی نموده قابلیت اطمینان و مقرون
به صرفه بودن این تجهیزات در صنایع سیمان به اثبات
رسیده است
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Rotary kiln
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شرکت عرصه صنعت گرین اولین طراح و سازنده گریت کولر در ایران
وظیفه گريت کولر سرد کردن کلینکر خروجی از کوره با دمايی بیشتر از  1400درجه سانتی
گراد تا حدود  100درجه  ،بهبود و کاهش مصرف انرژي و افزايش انرژي حرارتی در کوره  ،حمل

Grate cooler

کلینکر به سمت کلینکر شکن و انتقال ان بر روي نوار هاي انتقال کلینکر می باشد

خصوصیات گريت کولر شرکت گرين آيدي
 کاهش مصرف برق بصورت کلی
 دوره کوتاه برگشت سرمايه
 کاهش ريزش مواد در گريت کولر
 سرد کردن موثر و مداوم کلینکر

کلینکر شکن با وجود صفحات ضد

 هزينه نگهداري پايین بدلیل سايش حداقل

سايش قابل تنظیم اين امکان رابه

 کاهش گرايش به آدم برفی داخل گريت کولر

اپراتور میدهد که در صورت نیاز با

 مقدار کمتر هوادهی و کاهش غبار خروجی از کولر

تنظیم فاصله فک ابعاد کلینکر

 کاهش رودخانه سرخ در کولر بدلیل کنترل جريان کلینکر داخل کولر

خروجی را کنترل نموده و در صورت
سايش چکشها اين امکان را به

 پايداري بیشتر کوره در ظرفیت هاي باالي کوره با گردش کمتر گردو غبار

اپراتور می دهد که اثر سايیده

 صرفه جويی در سوخت بین 03تا  03کیلوکالري

شدگی چکشها را خنثی کند

اين کلینکر شکن بصورتی طراحی شده که کمترين تعمیرات احتمالی را داشته باشد
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Belt Conveyor
 اين شرکت توانايی ساخت ونصب انواع نوار نقاله ها را در تمامی ابعاد استاندارد جهت صنايع مختلف از
جمله سیمان  ،فوالد  ،صنايع معدنی و غیره را دارد.
 در طراحی نوار نقاله ها با قرار دادن اجزاء تنظیم کننده نوار نقاله از جمله  altering ، trainerو جايگاه
صحیح رولیک ها  ،نوار نقاله ها بصورت خود تنظیم ( )self adjustingمی باشد
 نحوه قرار گرفتن رولیک ها بگونه اي است که باعث خود تنظیم شدن نوار شده و نیز کل سطح زير نوار
پوشیده می شود که اين مطلب باعث باال بردن عمر نوار می گردد.
 شرکت عرصه صنعت گرين با ساخت بهینه مدل هاي  head cleanerدر شرايط محیطی و مواد مختلف ،
باعث باال بردن عمر نوار و درام می شود.
 سیستم تنشن امکان تعمیرات آسان و با ايمنی بیشتر را به اپراتور می دهد.
 با طراحی  buffer plateهاي مناسب ،هدايت بیشتر مواد در قسمت ريزش را امکان پذير نموده و نیز
سايش بدنه را تا حد بسیار زيادي پايین می آورد.
طراحی انواع نوار نقاله از جمله :
)Short plant conveyors Horizontal, Inclined or Declined (S.P.C
)Long overland conveyors Straight or Curved (L.O.C
)Reversible conveyor Screw type take-up (R.C.S.T
)Reversible conveyor Gravity type take-up (R.C.S&D.T
)Conveyor Screw type take-up (C.S.T
)Conveyor Back gravity type take-up (C.B.G.T
)Conveyor side gravity type take-up Horizontal, Inclined or Declined (C.S.G.T
)Conveyor down gravity type take-up Horizontal, Inclined or Declined (C.D.G.T
)Two-way conveyors (T.W.C
)Tripper conveyor (T.C
)Movable Angular Alignment Conveyor (M.A.C
)Movable Conveyor (M.C
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Bucket Elevator
اين شرکت توانايی ساخت ونصب انواع الواتور ها را در تمامی ابعاد استاندارد جهت صنايع مختلف از جمله سیمان ،
فوالد  ،صنايع معدنی و غیره را دارد.
 در الواتور با اعمال تغییرات بسیار حساس روي  TENSIONباعث باال رفتن عمر بلت ويا زنجیر شده ايم.
 در طراحی الواتور ها محل هاي مورد نیاز جهت بازديد اپراتور ،بصورت صحیح  ،با ايمنی بیشتر و با در نظر
گرفتن نوع بازديد ارائه شده است.
 راحت ترين وسريعترين تعمیرات و دمونتاژ در صورت نیاز.
 سادگی نصب  ،تنظیمات و کنترل فاکتورهاي نصب.
 کاهش مصرف انرژي با ارائه طرح هاي پیشنهادي
 ايمنی زياد طراحی هاي صورت گرفته امکان بروز حادثه را تا حد صفر پايین می آورد .

طراحی انواع الواتور از جمله:
 Belt bucket elevator continuous
 Belt bucket elevator centrifugal
 Chain bucket elevator continuous
 Chain bucket elevator centrifugal
 Central chain bucket elevator continuous
 Central chain bucket elevator centrifugal
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Separator

اين شرکت توانايی طراحی و ساخت داکت ها را در تمامی ابعاد جهت صنايع مختلف از جمله سیمان  ،فوالد ،
صنايع معدنی و غیره را دارد.

 اين دستگاه جهت جدايش مواد در سايزهاي بین  1تا  1000میکرو ن استفاده می شود شرکت گرين

 با توجه به اين موضوع که کارشناسان اين شرکت داراي سابقه در صنايع مختلف از جمله سیمان  ،فوالد

ايدي پس از استفاده و مشاهده انواع مدلهاي سپراتور بهترين طرح سپراتور را انتخاب نموده که

و صنايع معدنی هستند مقايرتهاي احتمالی که ممکن است بر اثر عدم شناخت صحیح پرسه کارکرد

حداکثر راندمان و کمترين میزان مصرف انرژي را داشته باشد و توانايی ساخت سپراتور در ظرفیتهاي
8تا  200تن بر ساعت را دارد

کارخانه به وجود آيد از بین میرود.

 سپراتور ها بصورت شارژ از قسمت بااليی است که مواد پس از ورود به سپراتور روي دو عدد سینی

 کلیه تحلیلهاي نیرويی  ،زلزله  ،حرارتی و غیره محاسبه و در صورت نیاز کارفرما در قالب calculation

ضد سايش ريخته شده و با توجه به دوران اين سینی از کنار روتور به سمت پايین حرکت می کند در
اين میان با توجه به ابعاد مواد و سنگینی و سبکی مواد به سمت داخل سپراتور کشیده می شود بگونه

 bookارائه می شود.
 شرکت گرين با در نظر گرفتن FIXو  LOSSEبودن داکت ها اقدام به طراحی استراکچرهاي فلزي
مطابق با آخرين آئین نامه سازه هاي فلزي نموده است.

اي که مواد سنگین تر از کناره سپراتور به قسمت درشت دانه سپراتور حرکت می کند
و مواد سبکتر بنا به اندازه مورد نیاز به قسمت میانی دستگاه سپراتور
هدايت می شود و از بخش ريز دانه دستگاه سپراتور يا کالسیفاير

 با توجه به اين مطلب که طراحی به صورت سه بعدي می باشد امکان ارائه تحلیل هاي نیرويی و حرارتی

خارج می شود

بصورت سه بعدي در صورت نیاز امکان پذير است.
خصوصیات پراتور شرکت گرين ايدي از جمله:
 روتور سپراتور بصورت متقارن و امکان باز و بسته
شدن هر پره بصورت مجزا
 سیستم سیلینگ بدون استفاده از اير سیلینگ
 تنظیم هر پره سپراتور بصورت مجزا
 تنظیم سپراتور بر اساس حداقل چرخش روتور

Duct

سپراتور و جريان هواي مورد نیاز سپراتور
 خنک کاري سیستم با استفاده از سیستم چرخش
هوا درون دستگاه
 نصب سريع و اسان دستگاه
 طراحی بر پايه کمترين نیروي موثر بر سیستم
 طراحی بر پايه کمترين مصرف انرژي  ،بیشترين
راندمان و بهره برداري راحت از دستگاه
 بازده اقتصادي باالي سپراتور يا کالسیفاير
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High Capacity Silo

شرکت گرين آيدي بنا به در خواست  ،با استفاده از بهترين
مدلهاي طراحی اجزاء شرکت هاي معتبر در زمینه سیلوي
ذخیره مواد توانايی طراحی و ساخت انواع سیلو با ظرفیت
هاي مختلف جهت صنايع سیمان و صنايع معدنی را دارد
سیلوي اختالط بطور همزمان جهت فرايند پیوسته ترکیب و
اختالط مواد و همچنین براي ذخیره سازي مواد خام استفاده
می شود
کف سیلوي مواد خام در سیلوي واحد بطور ويژه جهت
خروج مطلوب مواد از سیلوي مواد خام طراحی شده است ،
براي تحقق اين مطلب از هفت خروجی يکسان بصورت
شش ضلعی که در مرکز هر شش ضلعی يک مخروط فلزي
وجود دارد ،اين مخروط اثر بسیار زيادي جهت خروج
مطلوب مواد از سیلو و همچنین باالبردن ضريب اختالط
دارد از ديگر اثر هاي مخروط کف سیلو موارد ذيل می
باشد:

Steel Silo
اين شرکت توانايی طراحی  ،ساخت و نصب انواع
مخازن ذخیره مواد ،سیلوي فلزي( بین هاي ذخیره
مواد ) را در تمامی ابعاد استاندارد جهت صنايع
مختلف از جمله سیمان  ،فوالد  ،صنايع معدنی و
غیره را دارد

طراحی و ساخت سیلوي فلزي يا بین هاي ذخیره
مواد به منظور بدست آوردن جريان حرکت مواد
درون بین و سیلوي فلزي با قابلیت اطمینان باال بر
اساس خواص مواد محاسبه میشود  .از انجايی که
طراحی نادرست سیلوي فلزي باعث بروز مشکالت
بسیار زيادي ازجمله کاهش کیفیت محصول میشود
طراحی و هندسه سیلوي فلزي مواد يا بین ذخیره
مواد بر اساس خواص مواد تعیین می شود

ازبین بردن فشار خروجی مواد ،اطمینان از خروج مواد از
سیلو و در قسمت هوا دهی کف سیلو.
سیلوي واحد با هدف حفظ الگوي مطلوب خروج مواد از

هزينه براي آزمايش و طراحی سیلوي فلزي در مقايسه با هزينه ساخت و از دست دادن تولید ،

سیلو طراحی شده است و از نکات برجسته ديگر اين طرح

کیفیت بسیار ناچیز است

می توان به موارد زير اشاره کرد دريچه بازديد سقف سیلو

شرکت گرين آيدي با بررسی و آزمايش مواد مختلف زوايا و شیب مورد نیاز جهت ايجاد مدلهاي

 ،شیر فشار باال و فشار پايین و ارتفاع سنج طراحی مخزن

مختلف حرکتی مواد را بدست اورده و در طراحی بین ها و سیلوهاي ذخیره مواد اعمال می نمايد و

اختالت و تغذيه کوره پیشرفته که اين مجموعه در قسمت

اين شرکت با بررسی دقیق نیرو هاي وارد شده به مخزن ذخیره مواد طراحی بین را از تمامی زوايا

زيرين سیلو وجود دارد

مورد بررسی قرار میدهد اين شرکت اماده ارائه مشاوره  ،طراحی  ،ساخت و نصب انواع بین ها و

از ديگر ويژگی هاي اين نوع سیلو می توان به استفاده از 42

سیلوهاي فلزي ذخیره مواد می باشد

بخش مجزا در کف سیلو بگونه اي که هر بخش بصورت
مجزا هوادهی می شود نام برد
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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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|17

| 16

 اين شرکت توانايی طراحی و تامین سیستم انتقال سوخت با کمترين هزينه و باالترين کیفیت جهت صنايع
مختلف از جمله سیمان  ،فوالد  ،صنايع معدنی و غیره را دارد.
 کاهش مصرف انرژي با ارائه طرح هاي پیشنهادي .

Utility

 طراحی سیستم گرمايش تانکر حمل مازوت به وسیله روغن داغ با حد اکثر راندمان و اپراتوري آسان .
 انجام طراحی مطابق با استاندارد هاي طراحی  pipingجمله . DIN,ISO, ANSI,BS, JIS, ASME
 ارائه محاسبات دقیق جهت طرح که در حد امکان از صرف هزينه بیش از نیاز جلوگیري می شود.
 کلیه نقشه ها با نرم افزارهاي تحلیل انتقال حرارت  Abaqusتحلیل شده و به صورت سه بعدي ارائه شده
است (اين مطلب جهت کلیه قطعات استاندارد نیز صادق است) اين مشخصه خاص شرکت  Greenidمی باشد
که در تمامی نقشه ها نماي سه بعدي جهت تصوري دقیق تر از اجزاء ارائه شده است.
 بهترين و بصرفه ترين روش  Heat Tracingجهت لوله هاي مازوت و سوخت.ارائه اطالعات با در نظر گرفتن
سیستم هاي کنترل مورد نیاز جهت مخازن و  pipingبه اپراتور.
 طراحی  Steam Trapهاي مناسب با توجه به ظرفیت و شرايط کاري سیستم..
 مشاوره در زمینه خريد پمپ هاي مازوت و توانايی طراحی و ساخت پمپ ها .
 در طراحی انجام شده بهترين مدلهاي طراحی اجزا از شرکت هايی از جمله  FLSMIDTHانتخاب شده و در
اختیار است.
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شرکت عرصه صنعت گرين با توجه به هزينه ،بازدهی ،عمر عملکرد ،تعمیر و نگهداري  ،سرعت،
بگ فیلتر هاي شرکت عرصه صنعت گرين با توجه به نوع آالينده ،اندازه ذرات  ،دبی
مورد نیاز ،دماي هوا يا گاز ورودي و فضاي در دسترس جهت نصب بگ فیلتر و

نوع مواد ساخت ،موقعیت مکانی ،میزان صدا ،شیوه انتقال قدرت و محدوده کارکرد فن اقدام به
طراحی و ساخت انواع فن با ظرفیت هاي درخواستی نموده است .

غلظت غبار ورودي طراحی و ساخته می شود.
در طراحی فن صداي دستگاهها پارامتر

Dust Collector

High presser fan

مهمی است که بايد مدنظر قرار گیرد .
صداي فن به مواردي چون نوع فن و

مزاياي فیلترهاي کیسه اي :
 هزينه سرمايه گذاري ،تعمیرات و نگهداري کم
 وزن پايین
 نصب آسان
 امکان دسترسی به تمامی اجزاء
 اشغال حداقل فضا
 افت فشار پايین در سیستم تمیزکاري
 استهالک پايین قطعات

|21

سرعت چرخش  ، impellerنرخ جريان
حجمی هوا ،فشار استاتیک فن و
 expansion jointوابسته است.شرکت
عرصه صنعت گرين با طراحی بهینه
 Housing ، Damper ، Silencerو
 Impellerباعث افزايش راندمان فن ،
کاهش توان مصرفی  ،کاهش صداي فن (در
محدوده کمتر از  ) 85dbشده است .
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اسکرو کانواير جهت انتقال مواد فله و دانه ريز بصورت افقی عمودي و زاويه دار استفاده می شود
اين دستگاه در طرحهايی تا ظرفیت  550متر مکعب بر ساعت و تا طول 60متر ساخته شده است
اسکرو کانواير در مقايسه با ديگر روشهاي انتقال مواد هزينه کمتري داشته و با طراحی صحیح
هزينه تعمیرات و نگهداري را می توان تا حد بسیار زيادي کاهش داد
اسکرو کانواير هاي شرکت عرصه صنعت گرين در سايز هاي استاندارد استفاده می شود و میتوان
تعداد مارپیچ هاي داخل را تا  10مارپیچ در يک دستگاه در نظر گرفت و به اين صورت با مصرف
انرژي کمتر مواد را بصورت يکنواخت انتقال داد در اسکرو کانواير ها با توجه به پوشش مارپیچ
مواد بدون هیجگونه گرد و غباري و بدون نشتی انتقال پیدا می کنند

Pneumatic Conveyor
اير اساليدها از جمله سیستم انتقال موادي است که توسط شرکت عرصه صنعت
گرين طراحی و ساخته میشود که داراي راندمان باال و هزينه نگهداري بسیار ناچیز
می باشد  .اين دستگاه جهت انتقال مواد پودري است به اين صورت که مواد بر اثر
فشار هوا بصورت شناور داخل شوتهايی روي پارچه هاي خاص همانند يک سیال
حرکت می کنند
ايراساليد ها بسیار کار امد بوده و با صداي بسیار کم کار میکنند اين دستگاه بدلیل
داشتن تجهیزات بدون حرکت بسیار مقرون به صرفه و نیاز به تعمیر و نگهداري

Screw Conveyor
|23

بسیار کمی دارد
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شرکت گرين ايدي با توجه به توانايی خود و شناخت تجهیزات آمادگی خود را جهت ساخت
تجهیزات خاص صنعتی که می بايست از خارج کشور خريداري شود را اعالم می نمايد
شرکت عرصه صنعت گرين در اين زمینه حتی با ارائه يک عکس از دستگاه و تجهیزات مورد
نیاز کارفرما توانايی ساخت و مهندسی معکوس ان تجهیز را دارد
اين شرکت با مدلینگ قطعات خاص و انجام انالیز هاي نیرويی  ،حرکتی و حرارتی تجهیزات
مورد نیاز کارفرما را مورد بررسی قرار داده بصورتی که اين تحلیل ها بصورت مستقیم در
طراحی تاثیر گذار باشد و در نهايت تجهیزاتی که توسط اين شرکت طراحی و ساخته می شود
فقط تهیه نقشه کورکورانه بطوري که کار کردن با نکردن دستگاه اهمیت نداشته باشد نیست

مهندسی معکوس
شرکت گرين ايدي با استفاده از نرم افزار هاي بسیار قوي در زمینه مهندسی معکوس و مدلینگ
اقدام به مدلسازي تجهیزات می نمايد که با توجه به اين موضوع کلیه ايرادات در مرحله مدلینگ
مشاهده می شود و کارفرما امکان تغییر طرح بر اساس سلیقه خود و کارکرد مورد نیاز را نیز دارا
می باشد که اين موضوع باعث بهبود و بهینه شدن طراحی می گردد
با توجه به امکانات اين شرکت تجهیرات مورد نیاز کارفرمايان محترم در کارگاه اين شرکت راه
اندازي می گردد
شرکت گرين ايدي همچنین با ارائه پیشنهادات در زمینه ساخت می تواند باعث صرفه جويی مالی
و پايین اوردن قیمت تمام شده دستگاه گردد

اين شرکت با توجه به قابلیت خود و اطمینان از مدلینگ و طراحی صورت گرفته کلیه

اين شرکت با توجه به مطالعه دستگاه مورد نیاز کارفرما توانايی ارائه دستوالعمل نگهداري دستگاه

تجهیراتی که در اين شرکت مهندسی معکوس و ساخته می شود را گارانتی می نمايد و

سفارش داده شده را داشته که اين نمايانگر مسئولیت پذيري شرکت در قبال کارکرد دستگاه می

مسئولیت کارکرد تجهیزات به عهده شرکت گرين ايدي می باشد و با توجه به اين موضوع

باشد

کارفرما فقط کافیست دستگاه مورد نظر را پیشنهاد دهد و نگرانی جهت کارايی اين دستگاه

Electrowinning

نداشته باشد

Screen

Special Machine
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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
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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

|27

| 26
























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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