�أنظمة تدريب رجال
اإلطفاء املصممة حسب الطلب
تُعد  Process Combustion Ltdمن الشركات الرائدة في مجال تزويد إدارات اإلطفاء بأنظمة تدريب ذات مستوى عاملي ملكافحة احلرائق .نحن نوفر
لعمالئنا مجموعة شاملة من األنظمة املرنة واملصممة حسب الطلب بناء على جهاز إشعال احلرائق  FS burnerاخلاص بنا ذو االنبعاث املنخفض و االحتراق
النظيف .توفر هذه األنظمة العديد من املزايا ،وعندما تُستخدم مع أنظمة املراقبة املتطورة لدينا ،فإنها توفر جتربة تدريب واقعية وموثوقة مع ميزات هامة
للسالمة وأثر منخفض على البيئة .من املمكن توفير املزيد من اخليارات التي تتضمن أنظمة جديدة أو قطع غيار أو حتديثات .كما إننا نقدم خدمة دعم ما بعد
البيع للمساعدة في ضمان استمرار عمل أنظمة عمالئنا بأمان وكفاءة واعتمادية.
خبرة PROCESS COMBUSTION
• تتمتع شركة  Combustionبخبرة طويلة
• مهارة تقنية عالية
• دراية ومعرفة بكل ما يتعلق بجهاز إشعال احلرائق من تصميم
وحتكم وسالمة وانبعاثات.
• أنظمة الغاز املسال ( )LPGذات االنبعاث املنخفض مع معايير سالمة عالية
• أنظمة ميكن االعتماد عليها ،بسيطة في تشغيلها وصيانتها
• أنظمة مرنة ومصممة حسب الطلب
• ملحق اختياري لنظام األكسدة احلراري لتحكم التلوث
• أنظمة إشعال حرائق نظيفة
• استجابة سريعة الحتياجات العمالء
• عنصر حتكم لإلغالق الفوري لتوفير املزيد من األمان

تصميم مرن حسب الطلب
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وحدات متنقلة وأنظمة منطية وجتهيزات كبيرة
حرائق متعددة وسيناريوهات مختلفة
مؤثرات خاصة – قفز الوميض والتموج
أنظمة حتكم متكاملة
تسخني إجهادي
تهوية
تنظيف أنظمة الدخان والعادم
أنظمة اإلضاءة والكاميرات احلرارية
أنظمة صوتية
اكتشاف الغاز
مراقبة درجة احلرارة
ملحق اختياري لنظام األكسدة للتقليل من االنبعاثات الضارة بالبيئة

جهاز إشعال احلرائق
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FS BURNER

سلوك واقعي للهب
مستويات انبعاث منخفضة
كفاءة عالية
اعتمادية وسهولة إعادة التشغيل
امكانية التحكم بحجم اللهب
إيقاف سريع

�مجموعة متنوعة من
خيارات التصميم والتطبيقات

أنظمة حتكم متقدمة
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أنظمة حتكم مصممة حسب الطلب
مجموعات متكاملة أو أنظمة وظيفية معينة
أنظمة ( PLCالتحكم القابل للبرمجة) و
( SCADAاملراقبة اإلشرافية وجتميع معلومات)
خبرة داخلية في التصميم والبناء واالختبار واإلجهاز للخدمة
ميزات لتعزيز السالمة واالعتمادية.
صممت حسب املعايير املعترف بها دول ًيا
التوافق مع نظام مكافحة احلرائق
قدرة كاملة على اإلختبار
سهولة التركيب واالستخدام في املوقع مع لوحة حتكم معلقة
دعم يشمل املراقبة عن بعد

أمثلة لسيناريوهات حرائق من PROCESS COMBUSTION
• السفن – األجزاء الداخلية واحملركات واألحواض واحملركات الكهربائية واملولدات و
األس ّرة املثبتة على اجلدران
• الطائرات – األجزاء الداخلية واحملركات والعجالت والفرامل

• املنازل – األس ّرة واملقاعد واألرائك ومواقد الطبخ وأجهزة التلفزة

• املنشآت والوحدات الصناعية – مخازن صناديق الشحن ومنصات العمل
وأرفف التخزين واملعدات
• املكاتب – أجهزة الكمبيوتر وحاويات القمامة واألرفف
• النفط والغاز ،البتروكيماويات – األنابيب/الشفرات وانسكاب الوقود واخلزانات
واخملازن واملواد اخلطرة
• املركبات – الشاحنات واملعدات اخملصصة للطرق الوعرة والسيارات والدراجات
البخارية

أمثلة مرجعية لبعض املشروعات التخاذها في االعتبار
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البحرية امللكية ،اململكة املتحدة HMS Excellent and HMS -
 – Raleighتدريب مكافحة احلرائق في سفينة القيادة
البحرية الهيلينية ،اليونان – وحدة التدريب على مكافحة احلرائق
قوات الدفاع املدني السنغافورية – وحدة تدريب مكافحة احلرائق البحرية
القوات اجلوية امللكية ،اململكة املتحدة
 - Lakenheathجهاز احملاكاة للطائرة F15
 – Mildenhallجهاز احملاكاة للطائرة KC135/DC10
 – Menwith Hillمبنى منطي للتدريب على مكافحة احلرائق
 ،Vigilaris Ltdاململكة املتحدة – وحدة متنقلة للتدريب على مكافحة احلرائق
 ،South Wales Fire and Rescue Serviceمقاطعة ويلز –
مركز التدريب
 ،Cheshire Fire Serviceاململكة املتحدة – الوحدة الواقعية النمطية
للتدريب على مكافحة احلرائق
 ،Essex Fire and Rescue Serviceاململكة املتحدة – حتديث نظام
التسخني اإلجهادي إلى ثالث منشآت دخانية

قانون التركيب والفحوصات السنوية :يجب أن تتم كل أعمال التركيب والصيانة اخلاصة مبعدات ™ PROCESS COMBUSTIONمن قبل مقاول مؤهل في تركيب وصيانة املعدات التي تبيعها أو توفرها شركة
 ،Process Combustion Ltdويجب أن تتوافق مع كل املتطلبات املنصوص عليها في أدلة  Process Combustion Ltdوكل الهيئات احلكومية املعنية وذات الصلة بأعمال تركيب املعدات وصيانتها وتشغيلها.
لتيسير حتقيق أفضل مستويات األداء والسالمة ،توصي شركة  Process Combustion Ltdبأن يقوم مقاول مؤهل بفحص معدات ™ PROCESS COMBUSTIONاخلاصة بك سنويًا والقيام بأعمال اخلدمة
والصيانة عند الضرورة ،وذلك باستخدام قطع الغيار التي تبيعها وتوفرها شركة  Process Combustion Ltdفقط.
يجب عدم استخدام أنظمة التدريب على مكافحة احلرائق ومناذج احملاكاة إال حتت إشراف متخصص ُمدرب ومبا يتفق متا ًما مع جميع اللوائح التنظيمية ومعايير السالمة احلكومية املعمول بها.
الغرض من هذا املستند هو مساعدة املتخصصني املرخص لهم في ممارسة عملهم املهني.

PROCESS COMBUSTION LTD
Hornbeam Park
Hookstone Road
Harrogate
North Yorkshire HG2 8PB England
هاتف+44 (0) 1423 879944 :
فاكس+44 (0) 1423 879946 :
www.process-combustion.co.uk
بريد إلكترونيmail@process-combustion.co.uk :
كافة احلقوق محفوظة .ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا العمل احملمي بحقوق الطبع املنصوص عليها هنا أو نسخه بأي شكل أو بأي وسيلة – بالتصوير أو إلكترون ًيا أو ميكانيكيا ،مبا في ذلك النسخ أو
التسجيل أو التسجيل على شرائط أو تخزين املعلومات أو نظم استعادة املعلومات – بدون احلصول على إذن كتابي من شركة .Process Combustion Ltd
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