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  (آتا کمپرسوران طب آیدین )آذر دقیق درخش شرکت

 نمایندگی رسمی گروه صنعتی هوایـار

 آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل

از سال    )ATA_Compressor (نام تجاری   شرکت آذر دقیق درخشان طب آیدین

-، تعمیر و فروش تمامی قطعات کمپرسورهای هوای فشرده ی صنعتی در زمینه ی تامین ۱۳۹۷

این شرکت در زمینه ی ان مجرب آغاز نموده است. کارشناس با را خود فعالیت سانتریفیوژ –معدنی 

 طبق …آموزش و راه اندازی پکیج های هوای مدیکال و اکسیژن ساز،درایرهای تبریدی و جذبی و

 ۶سال متوالی بهترین و برترین نمایندگی منطقه ی  ۳المللی نیز فعالیت داشته و  بین استانداردهای

برندهای هوایار و اطلس کوپکو شناخته شده است. هدف و اولویت اصلی این مجموعه رضایت 

ساعته پاسخگوی تمامی مشتریان می باشد.در نظر داریم بهترین  ۲۴مشتریان است و در این راستا 

 شرکتها تمامی و مسلح نیروهای – صنعتی –قطعات و برترین خدمات را به واحدهای بیمارستانی 

 صمد مهد لو ، حامد موالئی : مدیران. ماییمن ارائه

 نصب و راه اندازی 

  اورهال –تامین قطعات 

 مدیریت بهینه هوای فشرده 

  مشاوره –دوره های آموزشی 

 تعمیرات برابر با استانداردهای بین المللی 

  هیدروژن – نیتروژن –مولد های اکسیژن 

  پکیج اکسیژن سازفروش و خدمات پس از فروش 

 فروش و خدمات پس از فروش پکیج هوای مدیکال 

 

 خدمات ما

 ۲۰کوچه شهید سعیدی، پالک , پل تراکتور سازی:  دفتر مرکزی تبریز 

 

 ارتباط با ما

 ۶۰۶واحد  ، ۶زینبیه غربی، ساختمان هشت بهشت، طبقه :  دفتر زنجان  

 

041-34263702     041-34248087 

024-33361458 

ata_compressor 

www.HYagency.a6@havayar.com 

 09128697646   : مهدلو 

 
 09126974657:  موالیی 

  09387679728:   آتشی 
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 مزایا خواص اصلی روغن
 محافظت از کمپرسور در برابر خوردگی و اکسیداسیون و سایر آسیب های جدی پاک کنندگی و جلوگیری از ته نشینی

 رسوب زدایی سطوح داخلی
کاهش آلودگی در سیستم و افزایش عمر فیلتر سپراتور همراه با کاهش افت -تمیز کردن سطوح داخلی

 آنفشار در 

 حفاظت خوب در برابر خوردگی
محافظت از دستگاه در برابر خوردگی در طول دوره توقف دستگاه و زمان حمل و نقل و انبارش با هدف 

 محافظت از سرمایه

 حفظ کیفیت روانکاری در زمان کارکرد طوالنی مقاومت باال در برابر اکسیداسیون

 خاصیت روانکاری روغن در ساعت کاری باالمحافظت در برابر خوردگی و حفظ  امولسیون مناسب

 ایجاد فیلم روانکاری دایمی بر سطوح جهت جلوگیری از تولید کف و کاویتاسیون مقاومت باال در برابر ایجاد کف

 جلوگیری از آسیب دیدگی اسکروها و فشرده سازی بهینه هوا –ایجاد فیلم یکنواخت روغن  sealingسازگاری عالی برای 

 پایدار نگه داشتن دمای کمپرسور در شرایط کاری مختلف کنندگی عالیخنک 

 امکان استفاده در چهار فصل سال گرانروی مناسب

 امام خمینی اردبیل و ...-اردبیل رضا امام هایبیمارستان ساز اکسیژن پکیج اندازی راه و نصب 

 تبریز سازی ماشین گری ریخته شرکت در توربو کمپرسور اندازی راه و ونصب فروش 

 مجتمع صنعتی آرتاویل تایر(اردبیل گلدستون ستیکال سایت در توربو کمپرسور اندازی راه و نصب( 

 شمس و ...-تبریز بهمن ۲۹-الغدیر تبریز هایبیمارستان ساز اکسیژن پکیج اندازی راه و نصب 

 زنجان در ایران گاز ملی شرکت به آن تحویل و جذبی درایر طراحی تغییر 

 کشور شمالغرب بیمارستان ۷۰ در مدیکال هوای پکیج آموزشتعمیرات و  و اندازی راه و نصب 

 خوی ترکیبی سیکل نیروگاه درسایت فشرده هوای پکیج اندازی راه و نصب 

 تبریز سازی تراکتور در فشرده هوای پکیج اندازی راه و نصب 

 تبریز پتروشیمی در فشرده هوای پکیج اندازی راه و نصب 

 شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو در فشرده هوای پکیج اندازی راه و نصب 

 اردبیل-خوی-ارومیه-صوفیان سیمان های کارخانه در فشرده هوای پکیج اندازی راه و نصب 

 ها پروژهنمونه ای  از 

 کمپرسورهای اسکرو معدنی 

 کمپرسورهای ثابت اسکرو 

 دستگاه های مولد گازهای صنعتی 

 فیوژیکمپرسورهای سانتر 

 دستگاه های اکسیژن ساز و نیتروژن ساز 

 درایرهای جذبی و تبریدی هوای فشرده 

 

 محصوالتنمونه ای  از 

 و خواص آن روغن چهار فصل هوایارمعرفی 
روغن هوایار یک روانکار و خنک کننده با کیفیت باال است که موجب افزایش کارایی کمپرسور اسکرو در طیف 

زیست محیطی گسترده ای از دمای کاری می شود.مزیت اصلی این روغن صرفه جویی در هزینه و کاهش آلودگی 

 است که در شرایط مختلف کاری کمپرسور بهترین عملکرد را دارد.


