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معرفی شرکت

2صفحه 

شرکت 207

تحت بوشش یک

هلدینگ

نفر35469

تعداد 
کارمندان

تأسیس

1905



تاریخچه شرکت

3صفحه 

1905

تأسیس کارخانه•

ساخت اولین کمپرسور رفت و برگشتی فشار قوی در ژاپن•

1955
SRMتولید کمپرسورهای اسکرو تحت لیسانس  •

1956
تولید کمپرسور اسکرو بدون روغن •

1960
تأسیس کارخانه تولید کمپرسور اسکرو در ژاپن•

1961
آغاز تولید کمپرسورهای اسکرو با تزریق روغن•

1966
آغاز تولید کمپرسورهای سانتریفوژ•

1981
آغاز ساخت  کمپرسورهای  پکیج•

1983
باالتر % 14تولید هواساز پیشرفته با بازدهی •

1988
در ژاپن2تأسیس یک کارخانه فوق پیشرفته شماره •

1988
تأسیس کارخانه  در ایالت متحده آمریکا•

2008
(تنها جهت بازار ژاپن)تولید کمپرسوراسکرو با تزریق آب•



زمینه کاری شرکت

4صفحه 

جرثقیلهای متحرکماشین آالت مهندسی
ماشین های ساخت و  

ساز

آهن و استیل سایر مواردتعمیراتآلومینیوم و مس



ماشین آالت

5صفحه 

کمپرسور

کمپرسور هوا 
با تزریق 

روغن

تجهیزات

تولید انرژی 
و بخار

کمپرسور  
هوا بدون 

تزریق 
روغن 

کمپرسورهای  
گازهای 

فرآیندی

ماشین آالت 
صنعتی

ماشین آالت 
فرآوری 
پالستیک

انواع ماشین 
ابزار

ماشین آالت 

فوق 
پیشرفته

ماشین آالت 
تولید  

الستیک و 
تایر



محصوالت شرکت

6صفحه 

کمپرسور اسکرو 
بدون روغن

•15-400kW

•2.05-70m3/min

•-10.3barg

• ISO Class 0

ا کمپرسور اسکرو ب
تزریق روغن

•1.5-250kW

•0.16-47.3m3/min

•-10barg

ا کمپرسور اسکرو ب
تزریق آب

•22-55kW

•3.7-10.1m3/min

•6-7barg

• IPM motor with 
VFD

کمپرسور  
سانتریفیوژ

•270-640kW

•48-121.7m3/min

•4.9-8.8barg

•Titanium Impeller

تجهیزات کمپرسور

درایر جذبی بدون •
هیتر

درایرجذبی با هیتر•

فیلتر•



تجهیزات انرژی شرکت

7صفحه 

ی یونیتها
تولید 
قدرت

ر کمپرسو
بخار

توربین 
بخار

ر کمپرسو
با موتور

بخار



محصوالت هواساز شرکت

8صفحه 

هواساز 
کمپرسور 
اسکرو 

بدون روغن

هواساز  
کمپرسور  
اسکرو با 

تزریق روغن

واحد هواساز  
گازهای تبریدی

و گازهای 
پراسس  

ساخت انواع  
روتورهای  

واحد هواساز  
جهت شرکت  

های دیگر



محدوه محصوالت

9صفحه 

1.5 – 250kW

15 – 400kW

22-55kW

15 – 180kW

60 – 500kW

SDC, MSEG, MSRC

Air Compressor

Lubricated

Oil Free

Water 

Injection

Refrigeration

Heat Pump

Energy Equipment



کارخانه های تولید

10صفحه 

دو کارخانه درتاکاساگو وهاریما در ژاپن مونتاژ جهت کشور های
.آسیا و خاورمیانه به جز چین در این کارخانه ها انجام می شود

کارخانه چین در شانگهای جهت بازار چین

اکارخانه در ایندیانا آمریک

تمام واحد های هواساز

کمپرسور های بدون روغن

در این کارخانه تولید 

.می شود 



کمپرسور های بدون روغن

11صفحه 

:FEمدلهای 
درجه سانتیگراد45تحمل دما تا 

هوا خنک
کیلووات55حداکثر توان 

بار8.5حداکثر فشار 

:ALEمدلهای 
درجه سانتیگراد50تحمل دما تا 

(بار فقط آب خنک10فشار های )آب خنک /هوا خنک
کیلووات400حداکثر توان 

بار10حداکثر فشار 
از  0کالس ISO8573دارای گواهینامه ALEتمامی مدلهای 

.می باشد TUVشرکت 



12صفحه 

کمپرسور های بدون روغن

دارای صداگیر ورودی و خروجی

دارای خنک کن میانی و پایانی

4/6روتورها با پروفیل 

میکرونی10فیلتر غبار گیر 

چرخش آب در پوسته

پمپ روغن با موتور مجزا 



31صفحه

کمپرسور های بدون روغن

دارای پنوماتیک سیل

فیلتر مکش دو مرحله ای
اورتین•
کاغذ•

ایشیر بی بار کننده از نوع پروانه

درجه 15تا 10دمای هوای خروجی 
باالتر از محیط



14صفحه 

معیار های انتخاب  



15صفحه 

بازدهی کمپرسور های هوا خنک
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16صفحه 

بازدهی کمپرسور های آب خنک
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17صفحه 

قابلیت اطمینان

سال سابقه تولید100

assymetricو  λ(Lambda)از نوع 4/6پروفایل روتور پیشرفته 

ثبت اختراع روتور به عنوان پر بازده ترین واحد هواساز

بر روی واحد هواساز و پخت تا ( اسپری)PTFEمیکرونی 20پوشش 

درجه300دمای 

واحد هواساز مرحله دوم از استنلس استیل بر خالف انواع آلمانی و

بلژیکی که از کربن استیل استفاده می شود



18صفحه 

کنترل پیشرفته

؟میکندجوییصرفهانرژیمصرفدرمتغیردوربدونچطورکنترلراین

وقطعشارفتنطیمازپس،استشدهاختراعثبتکوبلکوتوسطکهتکنولوژیاین
قراربررسیموردراکمپرسوررفتارمعینزمانیبازهیکدراپراتورتوسطوصل

.کندمیبرآوردراسیستمواقعینیازودهدمی
تنظیمورتغییکنترلرتوسط(ماکزیممفشار)قطعفشارنیازعدمصورتدرسپس

(باریبیوکاملبارهایزمانبررسیبا).گرددمی
بار0.5باتنهادرصد3تا2میزانبهکمپرسورکمترتوانمصرفباعثامراین

.گرددمیکمپرسورکمترکارکردساعاتوکمترفشار

بار کامل  % 70ساعت کارکرد کمپرسور و با در نظر گرفتن 8000به عنوان مثال در 
ریال صرفه جویی انرژی می KW160 ،380.000.000جهت یک کمپرسور 

.گردد



19صفحه 

کنترل پیشرفته

اینچ5.7صفحه نمایشگر 

صفحه گزارش قسمت های 20اخطار آخر ، 4جهت 

.مختلف را ارایه می کند تا علت مشخص شود 

Master-Slaveکنترل یک دستگاه دیگر جهت کنترل 

ورودی خروجی ریموت به صورت انتخابی

هر زمانRS485امکان اضافه کردن ماژول 

ولت جهت  12000حفاظت باالی سیستم الکترونیکی تا 

ثانیه و در صورت ادامه دستگاه خاموش0.5صاعقه تا 

.می شود 



1صفحه 

کنترل پیشرفته

20صفحه 



21صفحه 

مبدلهای حرارتی پیشرفته

برابر  1.5مبدل های حرارتی پیشرفته با صفحات داخلی مختلف و 
قدرت خنک کنددگی باالتر از برندهای اروپایی

عبور هوا از پوسته و افت فشار کمتر

ودبا عبور هوای فشرده از پوسته امکان تشکیل رسوب کمتر می ش

مجهز به شیر تخلیه اتوماتیک در قسمت هوای فشرده

مجهز به شیر فلو سنج در قسمت آب

مجهز به ورودی کارواش دستی جهت شستشو دستی



22صفحه 

مدلهای دور متغیر

FrequencyنوعبهتریننصببرعالوهKobelcoشرکتمتغیردورمدلهایدر convertorموتور
.شودمینصبدایممغناطیسنوعازنیزها

کاهشجهتKobelcoشرکتباالیاستاندارددهندهنشانوبودهIE3موتوربازدهیکالس
.شودمیمصرف



23صفحه 

نحوه اتصال

طراحی بدون کوپلینگ

بدون امکان ایجاد عدم همراستایی

انتقال کامل قدرت موتور

صدا و لرزش کمتر

استاندارد طراحی چرخدنده ها 

ISO5/AGMA12



24صفحه 

سیستم آب بندی

رویبرسوراخدونصبشاملژاپنKobelcoازدیگراختراعی
دوازهوا،شودمیایجادخالکهباریبیهنگامدرکههواسازواحد

انهشدندانهبندهایآبازنشتیکوچکترینوشدهکشیدهسوراخ
.آیدنمیوجودبهای

استیلبندهایآبازبرندهادیگرخالفبرKobelcoهمچنین
کندمیاستفاده



25صفحه 

صدای دستگاه
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* Brand A has 3dBA positive 

tolerance.



26صفحه 

زمان تعمیرات اساسی

LP stage

HP stage

LP stage

HP stage

9 year

6 year

4-5 year4-5 year

LP stage

HP stage

4-5 year4-5 year



27صفحه 

سرویس در ایران

سور انتخاب شرکت دانش بنیان اطلس کمپر
به عنوان نماینده رسمی

انبار قطعات مصرفی در ایران

انبار قطعات اصلی در امارات

تجربه باالی اطلس کمپرسور در تعمیرات

تر تعهد اطلس کمپرسور به انجام خدمات کم
ساعت48از 

امکان قراردادهای تعمیر و نگهداری 



28صفحه 

......انتخاب شد 



29صفحه 

....و اکنون 



30صفحه 

.  درجه طراحی شده و مقاومتی در برابر عملکرد در دماهای باال ندارد40عملکرد در دمای محیط اطلس کوپکو برای ZT/ZRسری 
.دستگاه در شرایط عملکرد در دمای محیطی باال خواهد شدبرداری بهرهآرامش خاطر کوبلکو موجب ALEاز استفاده 

ت  دوگانه نصب شده بر روی آن، تامین هوای عاری از روغن را حتی تحو مکش اتمسفر های تخلیهدریچهKOBELCOدر کمپرسورهای 
.بارداردشرایط کارکرد طوالنی مدت در حالت بدون 

باریک دریچه تخلیه دارد که این امر موجب ایجاد محدودیت در مدت زمان عملکرد بدون کوپکو تنها اطلس کمپرسورهای 
.گرددمی

نه سرمایه  باشد، نه تنها هزیها به تعمیرات و نگهداری اندک میبا  تامین و ارائه تجهیزاتی که هم راندمان باالیی داشته و هم نیاز آن
.برداری خواهد شدکند، بلکه موجب کاهش هزینه انرژی مصرفی و بهرهگذاری اولیه کاهش پیدا می

.استZT/ZRدرصد بیشتر از سری 7تا ALE4سری بازدهی اساسا 

و اطلس کوپکوKobelcoتفاوت 



31صفحه 

و اطلس کوپکوKobelcoتفاوت 



32صفحه 

IRو Kobelcoتفاوت 



33صفحه 

نحوه انتخاب مدل



34صفحه 

قطعات اصلی



35صفحه 

مسیر هوا



36صفحه 

مسیر آب



37صفحه 

مسیر روغن



تنها نماینده رسمی کوبلکو جهت کمپرسورهای اسکرو بدون روغن

خیابانتهران، خیابان مطهری، 
7واحد ، 51پالک خاطر،سلیمان 

(خط ویژه)88862131

88863130

www.atlaskara.com

www.train.atlaskara.com

http://www.atlaskara.com/
http://www.train.atlaskara.com/

