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 تصميم التجميع سريع يبدأ. 1

 للصناعة و النقل سهلة العمل بسرعة بناء وتنفيذ

. و هٌكل التجمٌع نموذيتصمٌم  التقلٌدي وٌتخذ األسمنتتجمٌع  مصنع من و الملحومة تثبٌتال طرٌقة ٌخترق

 مع الى جانب ذلك، والتحرك. لالصالح وسهلة بسرعة وتشغٌلها ٌمكن بناإها التثبٌت، فً ومرٌحة انها سرٌعة

 متطلبات تلبً و ،وهو ٌشغل مساحة صغٌرة تحقٌق معدل استخدام موقع عالٌة المدمجة، التخطٌط الشامل

 .أكثر مرونة تضارٌس صعبة

 

 تجميع الهيكل عن مريح الالتثبيت السريع و

 مرٌحة ؛الجدٌد ،تصمٌم التجمٌع والتثبٌت والنقل السرٌع  الغرفة التحكم  .1

 تجمٌع، أنها مرٌحة وسرٌعة للنقل واالنتقال؛الوعملٌة  مٌالالمن الحزام  جدٌد نموذجىمع تصمٌم . 2

 وتغٌٌر؛ لتثبٌت وسرٌع بسٌط الحزام كان وهكذا،. تروس وهٌكل"  ٌو"   فاتح نهاٌة وجه تصمٌم الدعم ٌتخذ

 ؛ فعالٌة الحزام تكٌف وصعوبة االنحراف مشاكل ٌحل تروغٌد بكرة

 للصدأ؛  ومقاومة متٌنة المغلفنة الصلب شبكة لوحة من ٌتكون الذي الشامل اإلصالح درج

 وكفاءة سرعة زٌادة وبالتالً ملم، 022 س6 من أقل  التغذٌة ارتفاع مع الجدٌد التجمٌع هٌكل تتخذ الخلط محطة

 .االستهالك من والحد الطاقة وحفظ ، الحمولة

 

 وأمن الموقع، فً بمسامٌر ومتصلة األرض على ومثبت الكلمة، بنوع هٌكل ٌتخذ مسحوق لنظام مستودع

 .وسرٌع



 مالئمةالعامة المكونات الصيانة 

 ألجزاء فً هذه الصناعة، وتحقٌق القابلٌة العالٌة وصٌانة مرٌحة. ذجنمووضع اإنتاج ال ٌبدأ

 

 

 تجميع مالئمة لنقلوتفكيك مرنة 

بنٌة  تخذجدٌد ٌال F8األسمنت نظراً للعوامل مثل حماٌة البٌئة، وتغٌر موقع اإلنشاءات الهندسٌة، مصنع خلط 

 ة لالنتقال القضاء على المخاوف.مرٌحكانت تجمٌع، ٌمكن تجمٌعها وتفكٌكها بسرعة ومرونة بمسامٌر، و

 

 جديد )اختياري(الطالء العهد  يبدأ.2

 لصدأ ممتاة  وقت الطويل عن مقاومة الحماية ال

عملٌة مكافحة التآكل الجلفنة  تخاذالنمط التقلٌدي لطالء فً موقع التثبٌت، وإصالح طالء األجزاء وا ٌخترق



اإلنتاج ومنع الصدأ ممتازة ومدة الخدمة الحد األقصى من عالٌة الصناعٌة الالساخنة انخفض إلى تحقٌق درجة 

 .ماعا 22لمدة 

 العالية المتانة مع الحماية الشاملة

طالء المجلفن على المكونات التً تنتجها عملٌة مكافحة التآكل الجلفنة الساخنة انخفض ٌمكن أن تشكل هٌكل 

فعالٌة. المكونات غلفنت تماما، بما فً ذلك  النقل واالستخدامصعبة و منع األضرار المٌكانٌكٌة أثناء الالحماٌة 

 حتى الخدوش و حادة زواٌا ، وأماكن اختباء وغٌرها التؤكد من المكونات تحت حماٌة شاملة.

 بناء سريع توفيرا للوقت والعمل

مان جودة أعلى بالمقارنة مع أسلوب البناء التقلٌدي )التثبٌت قبل الطالء( لطالء، استقطاب فً مصنع ٌمكن ض

 وتوفٌرا للوقت والعمل، وتسهٌل بناء سرٌعة فً وقت الحق

 الطويل فتر حماية دائمة للالفائد  

عاماً. ٌمكن تكلفة حفظ  22ٌمكن االحتفاظ بطالء الزنك الجلفنة المضادة الصدأ دائم منع الصدأ لمدة تصل إلى 

مما ٌخفض تكلفة الصٌانة المضادة الصدأ األجزاء  ألف ٌوان فً دورة حٌاة المنتج كاملة، 152الطالء لٌصل إلى 

 طوٌلة. من الهٌكل الصلب إلى حد كبٌر والحصول على فوائد لمدة

 

 . كفاء  في استخدام الطاقة3

ٌتم ترتٌب موانئ تفرٌغ صوامع التخزٌن اإلجمالٌة ومسحوق الصوامع فً منتصف المحرك الرئٌسً لتحسٌن 

 كفاءة خلط؛



 فً المائة؛ 12بها بحرٌة وتحقٌق اإلنتاج مستمر ذكً لتحسٌن كفاءة اإلنتاج بنسبة مهام اإلنتاج ٌصطف 

حماٌة البٌئة ومعدل تماما ، وتحقٌق  ٌتجمع ، مراقبة التكٌف الذاتً ألداء المحرك الرئٌسً فً هذه الصناعة أبد

 فً المائة؛ 25تسرب وزٌادة معدل التفرٌغ بنسبة  بدونل

لمعدات عن طرٌق مراقبة عملٌة اإلنتاج ذكً، الحد من استهالك الطاقة العملٌة بنسبة كامال لكفاءة ا إفساح مجاال

 فً المائة؛ 12

الجهاز. توظٌف التنظٌف لكل اغالق إلى نتاج بدء تنظٌف ذكً، تنظٌف الكلً، فً هذه الصناعة مع عدم اال

لى حجم العمل للعمالء إلى ذكً وحفاظ عالمحرك المن تنظٌف  خفضلتفادي رمح الشائكة والتكثف و 52لوحات 

 حد كبٌر.

 الذكي .التحكم4

 لحالة وفقا الصٌانة من العمالء تذكٌر فورا و التشخٌص الرسالة عرض :الجهاز لهذا الخطؤ تشخٌص نظام

 .بحرٌة وظٌفة أحدث وتجربة بعد، عن المعدات ترقٌة:النائٌة ترقٌة وظٌفة؛نظام للمعدات التشغٌل

 

 البيئة حماية .5

 ؛الرئٌسً المبنى فً البٌئً األداء فً كبٌر تحسنالتزوٌد المغلق  هٌكل

 جمع نظام من االستفادة معدل من ٌزٌد الصناعة فً مسحوق للصوامع اختراع براءة الضغط تخفٌف تقنٌة أول

 نظام مع،والنفاٌات  الصحً الصرف مٌاه المواد تدوٌر .ٌعودمسحوق صومعة حادث الوقوع سقف وٌلغً الغبار



 (.اختٌاري) الصحً الصرف مٌاه معالجة

 

 الصيانة سهولة .6

 .للغاٌة سهلة المكون واستبدال بصٌانة تسمح الرئٌسً المبنى فً التعلٌق ونقاط بطانات إصالح

 . بطانة لوحة ومراقبة استبدال فً مسبوقة غٌر راحة وتحقق اإلبداعً، التصمٌم فً هً القادوس غالف

 . ة بشكل كاملمتنفسال األنابٌب انسداد مشكلة لحل اختراع براءة قبعة ذات مع  توفٌرها ٌتم الصوامع مسحوق

 لتنظٌف مناسب وهو متعددة، فتحات مع تكوٌن وٌتم الوقاٌة تصمٌم التكتل ٌعمل الرئٌسً المحرك غطاء
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