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Следпродажбен сервиз
Нашият принцип е:
Услуги, ориентирани към клиента – на базата на интелигентно качество
Атлас Копко постига тази цел на три фази.
Най-важното предпоставка остава винаги: високо
качество при икономически оправдана цена.
Изследването и развитието са също толкова важни,
защото най-вече новаторските решения са от голяма
полза за нашите клиенти.
На втората място Атлас Копко обръща особено
внимание на компетентността на своя сервизен
персонал.
От техните професионални качества и от тяхната
ангажираност зависи качеството на дейностите
относно техническата помощ.

Договор за поддръжка
на оборудването

Последната фаза, но не по-малко важна, се отнася за
ефикасната комуникация с нашите клиенти.
Ние сме доволни когато
вие сте удовлетворени.
За нас е изключително
важно да предложим на
всеки клиент услуги и
консултация на базата на
индивидуалните
изисквания.

Комбинирани договори

(включително и резервни части)

Удобни решения за сгъстен въздух без проблеми

Преглед и периодическа поддръжка
на предварително договорена цена

Договори за поддръжка, сключени на базата на
специалните заявки и индивидуалните изисквания на
клиентите.

Сигурността на една отлична поддръжка с оригинални
резервни части на договорена цена.
•периодичен преглед и подмяня на всички елементи,
които изискват преглед (филтър, масло, сепаратор, и
др.)
•пътни разходи, разходи за труд
•оптимизирани разходи

Освен сигурност предлагат и по-голяма свобода,
клиентът не трябва повече да се притеснява за нищо.

Договор за пълно покритие на оборудването
Full-Service, пълна помощ, която не пропуска нищо

Експлоатационните разходи са ясни от началото.
Дълготрайността на станцията за сгъстен въздух
нараства значително.
И не трябва да мислите за резервните части.
•преглед, поддръжка и периодична помощ
•включени са всички необходими ремонти,
независимо от дейностите,
които трябва да се извършат
•всички части подлежащи на
преглед, на износване
и резервни части
•пътни разходи
•труд
•общи разходи
•евентуалeн общ преглед

Договаряне на сгъстен въздух
Осигуряване на сгъстен въздух според разхода

Много интересна алтернатива на “outsourcing на сгъстен
въздух” е осигуряване на сгъстен въздух в зависимост от
разхода. Цялата услуга може да бъде cгласувана
индивидуално.

Отдаване под наем на
сгъстен въздух
Подаване на сгъстен въздух по твърда цена

Атлас Копко ви предоставя всичко, което е необходимо,
включително помощ. По-лесно от това е невъзможно.
Цялата услуга може да бъде съгласувана индивидуално.
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ELEKTRONIKON®
ELEKTRONIKON®: електронна система за контрол, мониторинг и
комуникация на по-високо ниво
Подарете на вашия компресор глава – мозък като
ELEKTRONIKON® на Атлас Копко, защото това
изключително модерно устройство за мониторинг и
контрол знае във всеки момент работните условия на
вашия компресор.
ELEKTRONIKON® регулира постоянно дебита на
сгъстен въздух на базата на консумацията,
предоставяйки желаното количество сгъстен въздух
точно когато е необходимо. То посочва своевременно
аномалиите в работата, сроковете на техническо
обслужване и визуализира съобщения за
предупреждение ако е необходимо.

Системата Elektronikon® представлява изключително
решение от икономическа гледна точка, което освен
че предлага значителна икономия и спомага за
планирането на производството. Регулаторите ELEKTRONIKON®, патентовани от Атлас Копко, са модерни
операционни системи в реално време, базирани на
микропроцесор.

ELEKTRONIKON® I

ELEKTRONIKON® II

регулатор за компресори

регулатор за компресори

• MKIV, E1 с интерфейс и пиктограми за клиента

• MKIV, E2

Според типа на компресора се монтира една от
следните системи ELEKTRONIKON®.
Друга информация при поискване

ELEKTRONIKON® III
регулатор за компресори

Предимства на регулаторите
ELEKTRONIKON® MKIV E2/E3
(според типа):
• ергономичен дигитален потребителски интерфейс
• защитава компресора проактивно с индикации за
обслужване и предупреждение
• спира компресора надеждно в случай на повреди
• точна регулировка на налягането за оптимална
производителност
• може да бъде програмирано на 3 езика и по избор
между 23 налични езика
• въвеждане на различни работни параметри
• визуализиране на текущи и исторически данни върху
лесно четим дисплей
• автоматично визуализиране на сроковете за
обслужване, намалява времето за престой на
машината и опростява планирането на
поддръжката
• възможност да пуска/спира и да установява
компресора в натоврен/разтоварен режим
дистанционно
• индикация от разстояние на автоматичната
работа, обща повреда и стоп

• MKIV, E3

• интерфейси за комуникация
• функция за централизиран контрол на инсталации
от няколко компресори
• функция DSS за икономична работа на компресора
чрез предварително изчислено спиране на
електродвигателя
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ES
Системи за контрол и мониторинг ES
всичко под контрол
Системите за контрол и мониторинг на по-високо ниво
ES 4. ES 8 и ES 1000-3000 правят така, че
компресорната инсталация да работи винаги
икономично, спестявайки енергия в рамките на
намалено общо налягане. Всяко намаление на
налягането с един bar се равнява на намаление със 7%
на разхода на енергия.

В гамата Атлас Копко е възможно да се намери поикономичната функция за контрол и мониторинг за
всякаква употреба.

Горните системи се използват в зависимост от броя и
типа на компресорите и на индивидуалните изисквания
за контрол и мониторинг.
Друга информация при поискване

ES 4
Система за контрол за макс. 4 компресора

ES
1000/2000/3000
Системата за контрол за макс. 30 компресора

ES4 е интегриран (по заявка) в системата за контрол
за компресори ELEKTRONIKON® MKIV E2/E3. Управлява
до 4 компресора в границите на налягане и разпределя
равномерно натоварването върху компресорите,
свързани чрез различна последователност на пускане.

Контролерите ES 1000, 2000 и 3000, всеки един в
отделно устройство, могат да следят и контролират
до 30 компресора. ES 1000 е предвиден за стандартни
компресори, ES 2000 за стандартни компресори и VSD,
а ES 3000 може да управлява и турбокомпресори.

Вследствие на това не е необходимо повече каскадно
настройване на налягането. Само един от 4
управлявани компресори може да бъде компресор VSD.

Системите ES увеличават значително
икономичността и простотата на поддръжка на
компресорната система.

ES 8
Система за контрол за макс. 8 компресори

ES8 е интегриран в отделно устройство за контрол,
управлява/контролира до 8 компресора в една
инсталация, използвайки като централа чувствителен
на допир 5,7” дисплей с картинки.
Всичките 8 компресора могат да бъдат стандартни
и/или VSD.
ES8 е в постоянен диалог с контролeрa на всеки
отделен компресор, за да го пуснe в действие или да го
спре според предварително установените параметри.
По-специално с ползването на компресорите VSD
винаги се гарантира работа при оптимални условия.

Друго предимство е възможността да се интегрира
модул за мониторинг от разстояние (AIRConnect). По
този начин системата може да бъде наблюдавана чрез
Интернет.
Софтуерът ES 1000-3000 е високо развит до степен на
произведение на изкуството. Използваните алгоритми
показват постоянно данните за системата и
сравнението с теоретичните стойности,
предварително зададени от оператора и с
параметрите на машините.
Възможно е да се избере между три различни начина за
работа и е възможно да се оптимизира метода на
регулиране, въвеждайки специални параметри.
Функциите за контрол и мониторинг се активират
чрез текст върху чувствителен на допир 14” дисплей.
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AIRmonitor™

AIRScan™

Предварителен мониторинг чрез Интернет

Пълен анализ на системата за сгъстен въздух, което
намалява разходите за енергия

С тази услуга компресорната станция се свързва
директно с местната сервизна организация на Атлас
Копко чрез Интернет. Необходимото устройство AIR
Monitor™ се доставя от Атлас Копко вградено в
компресора.
•мониторинг от разстояние 24 часа на ден, седем дни
в седмицата
•автоматично съобщение за предупреждение или стоп
чрез Е-мейл или SMS
•минимално време за спиране на машина, ефикасни
мерки за помощ, известяването става преди
проблемите да се появят, икономия на разходите
•ефикасна теледиагностика
Устройство
AIRmonitor™

В AIRmonitor™ е възможно да се интегрира
•всяко поколение компресори, регулирани чрез
Elektronikon™ MkIV
•всяко поколение компресори, регулирани
електропневматично, както и машини от други
производители
•устройства за обработка на сгъстен въздух,
интегрирани в компресора

AIR Scan™ е система за диагностика и оценка.
Тя проверява бързо и безопасно възможните слабите
точки в системата за сгъстен въздух и показва
потенциала за подобрение.
AIR Scan™ е гъвкав пакет за диагностика, цялостният
анализ на системата за сгъстен въздух, може да бъде
избран свободно. От пълния и задълбочен одит – с пълна
основна проверка, пълен доклад с предложения за
решение и окончателен анализ – до услуги за
индивидуален анализ съобразно съоръженията на
клиента.
Предимствo: бюджетът, необходим за експертната
оценка е винаги под контрол и може да се провери.
Как функционира AIR Scan™ :
•Диагностична проверка – анализира се
ефективността на цялото съоръжение за сгъстен
въздух (включително и тръбите) и се предлагат мерки
за намаляването на разходите
•пълен анализ на системата – между които анализ на
профила на нуждата от сгъстен въздух, измерване на
обемния разход, проверка на течовете и качеството
на сгъстения въздух, проверка на консумираната
мощност и др. (по норма не е необходимо да спирате
съоръженията по време на процедурата AIR Scan™).

Необходими условия за инсталиране:
•аналогова телефонна линия и модем
•достъп до Internet, ISP
•регистрация AIRMonitor™ в Центъра за услуги
на Атлас Копко
•

Събраната информация
по време на одита
позволява подробен анализ
и показва евентуални
източници на повреди,
както и спомага за
откриването на
евентуални дефекти.
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AIRConnect™

AIROptimizer™

Мониторинг и диагностика от разстояние чрез Интернет

Пълно обслужване за оптимизиране на енергията

Системата за управление на сгъстения въздух AIR Connect™ свързва съоръжението за сгъстен въздух са
модерна високо автоматизирана системата за
мониторинг, базирана на Интернет - 24 часа на ден, 365
дни на година.
С AIRConnect™ залата с
компресори става част
от LAN или Интернет.
Превантивният мониторинг
от разстояние на всички
машини позволява:
•да се избегнат
производствени загуби
•по-голяма обща ефективност на комплектното
съоръжение за сгъстен въздух
•по-дълъг живот на апаратурата
Други характеристики AIRConnect™:
•всички данни са налични незабавно (compr. SPM)
•съобщения чрез е-мейл или SMS
•теледиагнстика
•предварително планиране на работите за поддръжка
•включено в договор за поддръжка Атлас Копко
•може да се актуализира с AIR Optimizer™
В AIRConnect™ да се включи:
•всяко поколение компресори, регулирани чрез
Elektronikon™ MkIV
•всяко поколение компресори регулирани
eлектропневматично, дори машините на
други производители
•устройствата за обработка на сгъстен въздух,
интегрирани в компресорите

AIROptimizer™ е договор за помощ, който увеличава
ефективността на цялата система за сгъстен въздух,
намалява до абсолютен минимум разхода на енергия и
разходите за жизнения цикъл и спомага да са спазват
все по-строгите норми за опазване на околната среда.
AIROptimizer™ съдържа изпитание на продукта AIRScan™
на Атлас Копко и може да бъде комбиниран с AIRConnect™, за да се получи пълен пакет от решения за
системата за сгъстен въздух.
Предимствo: системата се актуализира постоянно с
най-новата версия в рамките на пакет за сервизно
обслужване. Не е необходимо клиентът да инвестира в
хардуера или в софтуера на AIROptimizer™.
Разходи за поддръжка
Разходи за инвестиции

разходи за енергия за
производството на
сгъстен въздух

икономия на енергия
с AIROptimizer™

Характеристики на AIROptimizer™:
•Енергиен и системен одит с AIRScan™
•мерки за оптимизиране на енергията чрез мониторинг
на измервателната и регулиращата апаратура
•значително намаление на диапазона на налягането на
цялата система - резултат:
по-малко разход на енергия – по-малко разходи
•непрекъснато оптимално състояние на системата в
комбинация с AIRConnect™
•периодично повторение на енергийния и системен
одит с AIRScan™ за проверка на оптималните
условия
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AIRNet™

СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
Идеалният избор за вашите съоръжения

Това е един от най-новите, продукти предлагани
Атлас Копко за изграждане на системата за
сгъстен въздух: от
производството до
дистрибуцията. Това са
анодирани алуминиеви
тръби със серия свръзки,
които позволяват лесно
изграждане на системата.
Анодираният алуминий,
освен че
притежава
предимствата
на ниско
специфично
тегло, които
дават лекота
на
kонструкцията, е
материал,
който
гарантира ниско хидравлично съпротивление и
устойчивост на корозия: във времето същият е
гаранция за по-малко загуба на налягане и
следователно по малки енергийни загуби.

Диагностичен контрол
Благодарение на диагностичните контроли, можем да
извършим подробен и прогностичен анализ на
състоянието на вашите машини.
Верни и точни проверки, които могот да покажат
какви дейности да се предвидят за намаляване на
нежелателните спирания.
Прави се картина на всички термодинамични
параметри на машината, както в натоварено
състояние на работа, така и в разтоварен режим.
Прави се картина и анализ на вибрациите на
въртящите се части на машината, за да се
установи дали установените парметри са в
съответствие с параметрите, дадени от
производителя, единствени валидни и надеждни.
Тези контроли се извършват с апаратура на различни
нива на компютъризация.
На клиента се издава писмен доклад за състоянието
на машината и евентуалните действия, които да се
предприемат за коригиране на тенденцията,
благодарение на което е възможно да се избегнат
внезапни повреди и непрограмирани дейности.

Компресорите и изсушителите Атлас Копко са
произведени за да работят. Ден след ден
доставят сгъстен въздух по най-ефективния
начин и на оптимална цена. Те са движещата
сила в бизнеса без да оставят място за грешка.
За да се запазят високите оперативни
стандарти, за които проектираме тези
съоръжения,
и за да извлечем всичките
възможни предимства от
повишената им надеждност
и от оперативната
дълготрайност, е
съществено да се използват
най-подходящи смазочни
материали и охладителни
течности.
Никой не се намира в подобра позиция от Атлас
Копко да формулира
точните характеристики на маслото за неговите компресори.
Никой друг смазочен материал или охладителна течност не е за
предпочитане за нашите точни механизми и никое друго масло
или грес не може да гарантира оптималните характеристики на
всяка част на Атлас Копко.
За компресорите и изсушителите Атлас Копко,
смазочните материали и охладителните течности
Атлас Копко са единствения възможен избор.
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Програма Смяна на
Електродвигателя

Проект смяна винтовите
елементи

Смяна на основния двигател на компресора

Програмата за Смяна на Електродвигатели на Атлас
Копко е една програма за рационална смяна на
двигателите, които изискват пренавиване или са

Това е продукт, който който включва всички групи
винтови елементи на маслените компресори от
серията GA. Благодарение на тази особена процедура е
възможно клиентът да върне износена степента и да
закупи нова, идентична степен, вече ремонтирана и
готова в склада, намалявайки драстично времето за
наличност на резервната част, така критична в случай
на извънредна поддръжка.
В случай, че нашият клиент няма възможност да върне
част, се продава нова част.
Смяната представлява, следователно, по-икономична
възможност и алтернативна на покупката на нова
част, но без компромиси с качеството, предложена от
Атлас Копко, както на своите директни клиенти, така
и на дистрибуторите.
За директните клиенти смяната е приложима за
случайни изисквания или заедно с периодичните
програмирани прегледи, както може да бъде включено в
обичайните договори за поддръжка.

напълно повредени. Тъй като всички двигатели са
налични на склад, времето за доставка е минимално и
непрекъснатостта на вашия производствен процес
няма да бъде изложена на опасност от ненужна загуба
на време. Освен това двигателите с висок КПД в
комплект с аксесоари, които са част от програмата,
ще превишават винаги спецификациите на вашия
оригинален мотор.
Всеки нов мотор има пълна гаранция от две години за
вашето спокойствие.

следпродажбен сервиз

Коректната информация е всичко:
Позволете да ви информираме и посъветваме – заслужава си
Всичко, което бихте желали винаги да знаете
за сгъстения въздух, неговото производство
и неговите много възможни приложения –
голяма база данни със информация и нашия
квалифициран персонал, са на ваше
разположение.

разглеждат въпроси като “Икономична
станция за сгъстен въздух” или “Поддръжка на
машините със сгъстен въздух” – пълната
програма е налична при поискване.

Освен това предлагаме на вас и вашия
персонал широка гама семинари, които

Проспекти на
продукти
Подробни проспекти на всички
компресори и устройства за
обработка на сгъстения въздух от
гамата Атлас Копко.

Ръководство
за сгъстения въздух
“Ръководството за технологията на сгъстения въздух” помага
да се задълбочат знанията за планирането и инсталирането и
предлага на 160 страници с много илюстрации, предложения за
приложими решения за планирането на новите инвестиции и
реконструкцията на съществуващата система.

www.atlascopco.com
Cайт за информация онлайн за Атлас Копко
24 часа на ден…
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Големи възможности, Абсолютна надеждност
В центъра на Вашата дейност Атлас Копко доставя качествен сгъстен въздух за
ненадмината производителност. Може да избирате измежду широка гама продукти
за генериране на компресиран въздух до точката на употреба, с цел изграждането на
цялостна система, пригодена за конкретното приложение. Всички продукти на Атлас
Копко са разработени за безпроблемно свързване, което гарантира максимално ниво
на надеждност и енергийна ефективност. Това дава възможност на Атлас Копко да
поеме пълна отговорност за изградената от вас инфраструктура за компресиран
въздух, с гарантирано най-високо качество в този клас. Благодарение на
присъствието си в над 150 страни можем да предложим поддръжка и непрестанни
подобрения на възможностите на Вашата система за сгъстен въздух без всякаква
конкуренция.
Качество и производителността на продуктите на Атлас Копко се основават върху
над 100 годишен опит в челните редици на технологиите за компресиран въздух.
Нашата цел е да станем първото име, което се свързва с тази област, и да бъдем
първия избор (First in Mind – First in Choice™). Поради това Атлас Копко непрекъснато
се стреми към нововъведения, за да задоволи Вашите очаквания и дори да ги надмине.
В непрестанно сътрудничество, ние сме се посветили на целта да Ви предоставим
конкретно решение за осигуряване на компресиран въздух, което да се превърне в
движещата сила на Вашата дейност.
Атлас Копко:
Конкретно решение за компресиран въздух с високо качество чрез нововъведения,
сътрудничество и доверие.
First in Mind – First in Choice™

