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 ییمتخصصان کانادا
  

 است. ما  یعیطب یگازها یفشرده ساز یقابل اعتماد برا یکیدر جهان، و شر یشناخته شده ا یشوایپ NEXT یساز تراکم

. میفراهم کرده ا یغرب یقایو آفر ،یاندونز ه،یروس ا،یاسترال کا،یمتحده آمر التیرا در سراسر کانادا، ا یساز تراکم زاتیتجه

NEXT که  کند یم دایپ نانیاطم ،یکنندگان رفت و برگشت متراکمدوار، تلمبه دوار، و  چیبا تجربه پ هبه عنوان بسته بنده کنند 

 .شوداستفاده  یتکنولوژ نیهر بسته به نسبت استفاده مخصوصتان از بهتر یبرا

 

 

 خنک کننده اتیعمل

 NEXTرد،یگ یسرد قرار م یکه در معرض هوا یلوله ا ای چیهر پ یبرا  

 درجه ۵۰ ریز یدر دما یکند، که حت یاستفاده م خیخنک کننده ضد  ستمیساز

 اتفاق  یزدن" وقت خیکند. " یم نیرا تضم بودن "خی"ضد  زینگراد  یسانت 

 و گاز را بسته،  انیزده، جر خیخل خنک کننده منقبض و دا عاتیما افتد که یم

 یدما هاست ک جیرا ییستمهایدر س شتریمشکل ب نیند. اشو یم باعث مشکل

 مجدد دستگاه  یصفر است. راه انداز ریاطراف گاز خنک کننده شان ز 

 نیهم کهدارد،  ازینو گرم کردن روغن  خیآب کردن  سیزده" به سرو خی"

.شود یم دیباعث کاهش سود تول ریتاخ 

 

 یمشعل گاز

 NEXT متراکم کننده رفت  یدوار، و تکنولوژ چیدر استفاده از تلمبه دوار، پ

اسب بخار،  ۵۰۰تا  ۱۰ یمشعل گازتفاده از اسبخار و  میترم یبرا یو برگشت

 با استعداد اریکار کنان بس وجودتجربه همراه با  نیدارد. ا یادیز اریتجربه بس

و  ،یمنطق مناسب، یتکنولوژ میدهد که بتوان یاجازه را م نیبه ما ا مان

 .میکن یصنعت نو آور نیا درخنک کننده  اتیعمل یرا برا یریانعطاف پذ

 خچالیدر  ینگهدار

 NEXT در  ینگه دار یرا برا یادیز یچیپپروپان متراکم کننده

و ساخته است. محدوده  یاسب بخار، طراح ۲۵۰۰تا  ۲۰۰با  خچال،ی

موجود در  یزهایشامل تمام چ ،رلیرضه ما به جز چاستاندارد ع

 نییپا ایشما باال  قهیصلد بر حسب نتوان یپروپان است، که م رهیدا

متراکم  نیماش نیما چند ،بزرگتر اسب بخار یازهاین ید. برانشو

توانند به  یکه م م،یقرار داده ا نیزم یباال یتخته پل یکننده را بر رو

به کارخانه، ما از  ازیخورده و وصل باشند. در صورت ن چیهم پ

که امکانات کامل را به  میخواه یخود م یمحل کیشر یشبکه ارتباط

 .فراهم کنند مانیبرا ازین زانیم

http://www.nextcomp.ca/
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 خیضد  نیتضم

 NEXTانتقال  یخنک برا بیترک نیکند، و از ا یخنک م ،بدون فشار هیرا در داخل تهو کولیاز گل یبیترک

 شی. بردیگ یصفر قرار نم ریز یوقت در معرض دما چیروند ه نیکند. ا یگرما از روغن به گاز استفاده م

 نیبه هم نداشته اند.  یزدگ خیکدام مشکل  چیسرد کار کرده و تا به امروز ه یدستگاه ما در هواها ۸۰۰از 

 ." استخی"ضد NEXT میمستق ریکه روش خنک کننده غ میکامل اعالم کن نانیبا اطم میتوان یم لیدل
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