
 

 

حلول نظيفة   

 

Elogic GmbH 
Windmühlenstr. 16 
58332 Schwelm 
Deutschland 
Tel.: +49 2336 444 1521 
 +966 564103722 
Fax: +49 2336 444 1523 
ksa@elogic.de 
www.elogic.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Elogic ّ هغتبرُٕ ضرٖننى فٕ نل يب خـخزيًّ اهلٖبى تَ فٕ يجبل اهفوخرث ّخٌلٖج اهِّاء يً ا ئزاهج اهغتبرهوفوخرث . 
 اهفردٖج تدءا يً اهفوخر اهيغغّػ ّّظّال ئهٓ اهفوخر اهـيوٖبخٕ فودْ ُذٍ اهضرنج نبفج اهحوّل

Elogic  هفوخرث ّخٌلٖج اهِّاء  
  ئذا خّجِخى ئهٌٖب دٌّيب ئتػبء

  فبهيضنوج اهخٕ خّاجِنى شٌخّهٓ ٌحً حوِب
نل ضٕء خحح شلف ّاحد   خى أً ٖخىردّئذا أ
  يـلّلالدّد نى غيً حختلٕ خنبهٖفّأً 

 
  يجبٌب خظّرٌب ءتدتبدب ذٔ فٌحً ٌلدى هنى 

حوّل  ذى ٌدرس اإلضنبالح ٌّجد ال
  شة هنىاألًخنوفج الاح ةظفقٌترى يـنى ال ذى

.  اهخضغٖلّ شخذيبرٌّإيً أيذل اهخنبهٖف فٕ اال
 
  ٌضبءاهخخػٖػ ّاإل 

فِٖب يً ذّٔ ً ّاهـبيلّٖلّى . أداء اهيٌضآح اهلبئيجخحشًٖ هخحدٖد ّّاهيٌضآح اهجدٖدث إلكبيج  خظبيٖى ّاهيخػػبحتّغؾ ال  Elogicكّى ح
اهتحد ؿً حوّل ؿيوٖج هنل حبهج ؿوٓ اٌفراد فٕ يجبل  Elogic نيب خخّهٓ .CAD  3Dاهـ أحدد أدّاحاهخترث اهػّٖوج تبالؿخيبد ؿوٓ 

 ؿبيلىّفٕ يجبل اشخخداى اهفالخر اهـيوٖبخٖج اهيخظظج ل ار،اهغة إلزاهجأّ اهٌبكوج  ثضرػألاشخخداى اهفالخر اهيغغّػج، يذل اهفالخر اهيخظظج ل
.  كٖبشٖجٖدخل فٕ تبة ئٖجبد حوّل ّخظبيٖى يخظظج ّغٖر ُذا ّنل . الشيٌح ؿوٓ شتٖل اهيذبلا
 

  ّاهخّرٖد تخٖبؽاال 
اشخخداى اإلينبٌبح ، ّتفغل األرعيٌخضرًٖ فٕ أرجبء اهخحّٖوٖج  احاهظٌبؽكػبؽ فٕ  ؿيالءيؾ  ّاشـجايخالم اهضرنج هضتنج ؿالكبح فغل ة

اهيّاؿٖد فٕ ٖغيً خشوٖى اٗالح اهيتبؿج هيّردًٖ يً اضتنج دّهٖج نيب أً ّجّد  .حد يذلئهٓ أيٌخفغج  هخنبهٖف اهوّجشخٖجفاً اهيحوٖج 
.  ّاهخفخٖصُيج اهركبتج ىٖلّى ختراإٌب اهيإُوًٖ ة فٕ اهيلبى األّلخؤخٕ دّيب اهجّدث ً ألٌّؼرا . كػؾ غٖبر يً ُبتيب ٖوزى ل يرفلجاهيحددث 

 

 ّاهخضغٖل خرنٖةال
ؿوٓ ّفٕ اهيّؿد اهيخفق ؿوَٖ اهخشوٖى ّاٗالح اهيّردث هنى ؿوٓ أً ٖخى ٌؼى أّ تخجيٖؾ الخرنٖة ٖحرط اهػبكى اهفٌٕ فٕ ضرنخٌب اهذٔ ٖلّى ة

ٌٕ تازاهج أٖج ؿّائق أّ ٌّاكط ّتخلدٖى ، ّؿٌد اهلٖبى تخضغٖل ٗالح ّكح اهخشوٖى ٖخنفل اهػبكى اهفغيبً أكظٓ درجبح اهشاليج فٕ اهيّكؾ
.  األيذلاالكخظبدٔ أً ٖخى خضغٖل اهفالٌر اهيّردث يً كتوٌب ؿوٓ اهٌحّ هغيبً هـبيوًٖ ؿٌدنى حخٓ تـد اهخشوٖى ّذهم لاهالزى اهخدرٖة اهيٌِٕ 

 

 
  ظٖبٌجالى ّٔخداهح

 ، فلد حرظحّئزاهج اهغتبر داء ؿبهٕ اهيشخّْ ألٌؼيج اهفوخرثّخحلق أٌخبر اإلّاشخلرار ؿيوٖج  دٖيّيجخغيً اهظٖبٌج اهيشخيرث ٌؼرا ألً 
Elogic خجِٖز ػبكى فٌٕ ذٔ ختراح يخرانيج ة كبيحّاؼتج ؿوٓ خخدٖى اهيٌضآح ّاٗالح ّاهفالخر، ّىاهيػوّتج هلػ ّضرالأُى  ؿوٓ خّفٖر

رّػ يرٖحج خّفر هـيالء اهضرنج اهرؿبٖج اهفٌٖج ئؿداد ؿلّد ظٖبٌج تصنيب كبيح ة. هج يً اهـيل فٕ اهظٖبٌج ّاهخخدٖىػّٔيدْ شٌّاح ؿوٓ 
 .اهيبل ّاهيّارد اهتضرٖجاهالزيج ّخّفر ؿوِٖى اهنذٖر يً 
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  أّ اهخحدٖد ّخحشًٖ األداءاإلٌضبء 
 . ّاهظٖبٌجخخدٖى الة ّظّال ئهٓ اهخضغٖل ذى خٖبراح اهخظيٖى ّاهخرنٕيجيّؿج نبيوج يً ٌلدى هنى 

 

   يجبالح اهـيلاهظٌبؿبح ّأٌّاؽ 
.  يّاد اهتٌبءظٌبؿج األشبشبح ّاالشيٌح ّاهجٖر ّاهجتس، ّظٌبؿج : اهخبيبح اهخراتٖج

.  اهيـبدً ّخجِٖزُبّدرفوج ، (يذبلؿوٓ شتٖل ال هيٌّٖىاألم) غٖر اهحدٖدٖج خظٌٖؾ اهيـبدً ّ ،اهيشبتمّ ،اهحدٖد ّاهظوةكبيج يٌضآح خظٌٖؾ ئ: اهيـبدً
.  ؿوٓ شتٖل اهيذبل يحبرق اهٌفبٖبحيداخً يً اهيٌتـذج غبزاح التخرث ّاألمادى ، ّّاهؾخٌلٖج ّخظفٖج اهغبزاح  :  اهػبكج

.  ػوةحشة ال: ظٌبؿبح أخرْ
 

  ى ّاهخشوٖىٔخدحال
.  ؿدث يالًٖٖئهٓ  شبؿج/ ة يخر ينؾ 1000ً ىتيلبٖٖس ختدأ اهغتبر إلزاهج ّرٖد يٌضآح ظٌبؿٖج خظيٖى ّح

.  اهيظٌـًٖاهيٌضآح اهظٌبؿٖج اهيشخّردث يً يخخوف اهيبرنبح ّخحدٖد 
 

.  اهيغغّػاهفوخر 
.  شوشل ّاهيزدّراهفوخر اهيح

.  يشخدٖرفوخر الال
.  فوخر اهظّايؾ ّ ٖجكةاألخٌفٖس فوخر 

 .رإّس اهفالخر ألجل اهخحّٖل ّاهخحدٖد

.  ف االشخخدايبحهيخخل ئزاث اهغتبرخظفٖج ّالّشبئػ 
 

 ٔرديشحفوخر الالشوشل ّاهيزدّر اهفوخر اهيحاهيغغّػ اهفوخر   

 50،000  -1،000يوًّٖ  2  -20،000 20،000-1،000شبؿج / يخر ينـة  حجى خدفق اهِّاء

  2 50/80/150 50/80/150 50 ُتبً hPa كّث اهغغػ

 ³ 80/140/200 80/140/200 120ئهٓ درجج يئّٖج  درجج اهحرارث

ٌفد الٌؼبى ٌفد الٌؼبى ٌفد الٌؼبى   ٌؼبى اهخٌلٖج ّاهخٌؼٖف 

 أّ تدًّ ٌخرٌحتبال اخظبلةاالخظبل ؿتر اإلٌخرٌح ة  ػرٖلج اهـيل
ٌخرٌح اخظبل تبال

االخظبل ؿتر اإلٌخرٌح ة

 0.6  -0.1 يٖغبتبشنبل  Mpa  غغػ خٌؼٖف اهٌفد

        اهغغػ كّث ٌفد يٖغبتبشنبل 1 ختـب هالحخٖبجبح حخٓ ²

درجج يئّٖج   500 ختـب هالحخٖبجبح حخٓ ³                                        

 اهخضغٖل

.  ّالذاهف
.  اهفّالذ اهيلبّى هوظدأ

ATEX (  94/9 ركىيبنٌٖبح هلاألّرّتٕ خحبد االّفلب ألٌؼيج/EC  .)
 

  يب تـد اهتٖؾخديبح 
.  اهضرنبح اهيظٌـجف اهيبرنبح ّهيـداح ّاٗالح اهيّردث يً كتل يخخلّاهظٖبٌج ل ٔىخدحال

.  ّاهضرنبح اهيظٌـج هويـداحارنبح اهظٌبؿٖج اهىيخخوف االنششّاراح ّكػؾ اهغٖبر ل
  .يخخوف االشخخدايبح ّاالحخٖبجبحخظفٖج لّشبئػ 
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Elogic GmbH 

 16 يفيىدهوهمو شثراس
شفيمن  58332

ألهاىيا 
 21 15 444 2336 49+:  الثميفوو
 23 15 444 2336 49+:  الفاكس
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