
 

 

 

 

 

 Dual Fuel  مزایای سیستم 
 

 و جایگزین آن با سوخت گاز  80 %گازوئیل تا  کاهش مصرف سوخت -1 

  گاز طبیعی سوخت پاک با جایگزینی  75 %کاهش آالیندگی تا   - 2 

 ارزان بودن دسترس بودن گاز شهری و عدم نیاز به حمل و نقل ودر  - 3 

  db 10حدود کاهش صدای موتور  -4 

 70 %کاهش هزینه سوخت تا بیش از  -5 

  Dual ورت بی وقفه به حالت گازوئیل سوز و با برقراری مجدد گاز دوباره به حالتدر صورت قطع گاز شهری برگشت ژنراتور به ص -6 

 کاهش فشار و دمای محفظه احتراق و در نتیجه کاهش استهالک موتور نسبت به حالت گازوئیل سوز  -7 

 و عدم افزایش دما در تجهیزات موتور زوزیش دمای اگافزاکنترل  -8 

 حفاظت سیستم در برابر افزایش دمای اگزوز -9 

 بار نامی 80 %   موتور و قابل تنظیم تا بار نامی  100 %تا   Dual fuelناحیه کاری موتور در حالت  -11 

 شنالبصورت آپ Vibrationنصب سیستم پایش  -11 

یزان م       دمای اگزوز  -ولتاژ ژنراتور و فرکانس  -آب مصرفی  -فشار روغن  -دمای روغن  -) دمای آب   رینگ کل سیگنالهای موتورمانیتونصب سیستم  -12 

 بصورت آپشنال ( غیره  میزان مصرف گاز و -مصرف گازوئیل 
 نشتی گاز در برابر   shut offاستفاده از دو دستگاه شیر برقی ، سیستم حفاظت قطع و وصل گاز  -13 

 متقارن رگالتور گازتور گاز شهری و آالرم عمکررد نا سیستم حفاظت رگال -14 

تغذیه سیستم کنترل تابکو گاز سوز از برق ژنراتور در حال کار به همراه امران ارتباط سیستم با سیستم اعالن حریق از طریق کنتاکت  -15 

 Shut off volve failer closeخشک 

 گازوئیل و گازEmergency Stop  یرسان بودن  -16 

 حالت دوگانه سوز از طریق کنتاکت خشک  Dual Fuel Mod فعال کردن و یا غیر فعال کردنامران  -17 

 محافظت شیر در مقابل خرابی رگالتور گاز -18 

 حفاظت قطع گاز با افت ولتاژ ژنراتور -19 

 حفاظت سیستم با افت دور موتور -21 

 تابکو کنترل گاز  وبرای تابکو موجود   Emergency Stopاستفاده از  -21 
 

 
 
 

 طبقه سوم  –ساختمان بهنام  –تقاطع مسجد مال علی اکبر  –خیابان بارون آواک  –خیابان شریعتی جنوبی  –آدرس :  تبریز   

 www.niroogostar.co              145 – 51 15 62 25تلفکس :       145 – 51 15 62 26تلفن :    
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