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گــروه آســه بــه دلیــل واردات مســتقیم و حــذف واســطه هــا، محصــوالت شــرکت امبراکــو را بــا قیمت 

بســیار رقابتــی در انــواع کاربری هــای خانگــی و صنعتــی ارائــه می نمایــد.

ــا مبردهــای R134a و R600a ســازگار بــوده و طیــف وســیعی از تــوان برودتــی  ایــن کمپرســورها ب

ــد. ــی و تجــاری را پوشــش می دهن ــاز در کاربردهــای خانگ ــورد نی م

تامین و موجودی انبار باال

ارتقای دانش و مهارت فعاالن صنعت

رهبری بازار تبرید

کیفیت تضمین شده

قیمت رقابتی و واقعی محصوالت

ضمانت اصالت کاال

واردات و ارتباط مستقیم با شرکت امبراکو

)HP( تنوع باال در قدرت کمپرسورها

آســـه تجـــارت آســـیا تنهـــا وارد کننـــده محصـــوالت امبراکـــو در ایـــران

و برودتی  معتبرترین صنایع  و  برترین  تامین  و  واردات  زمینه  در  فعالیت  از 40 سال سابقه  بیش  با 

تهویه مطبوع، سعی بر آن داشته تا از طریق همکاری با برترین برندهای بین المللی، امکان خرید کاالی 

با کیفیت را برای مشتریان فراهم کند. همچنین این گروه با راه اندازی 3 کارخانه تولیدی با مجموع بیش 

از 80 هزار متر مربع فضای تولید در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین واحد تولیدی و صادراتی تجهیزات 

برودتی در ایران و خاورمیانه قرار گرفته است.

ــیا ــارت آسـ ــه تجـ ــی آسـ ــدی و بازرگانـ ــروه تولیـ گـ
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500
میلیون

4000
اختراع

ــا بیــش از  ــه در حــال حاضــر ب ــوده ک ــِدک )Nidec( ب ــو یکــی از زیرمجموعه هــای شــرکت نی امبراک

110 هــزار نفــر پرســنل در 40 کشــور دنیــا راهکارهایــی را بــرای کاربردهــای خانگــی و تجــاری از جملــه 

ــویی و...  ــویی، ظرفش ــین لباسش ــای ماش ــد، موتوره ــه، تبری ــی، تهوی ــتم های گرمایش ــزای سیس اج

ــن  ــای ای ــن برنده ــده تری ــناخته ش ــن و ش ــرح تری ــی از مط ــو، یک ــرکت امبراک ــد. ش ــه می نمای ارائ

ــد.  ــت می نمای ــی فعالی ــزات برودت ــواع تجهی ــور و ان ــد کمپرس ــه تولی ــه در زمین ــوده ک ــه ب مجموع

ــعه  ــی و توس ــگامان طراح ــده و از پیش ــیس ش ــل تاس ــادی در برزی ــال 1۹۷1 می ــرکت در س ــن ش ای

ــود  ــوالت خ ــی در محص ــای طبیع ــتفاده از مبرده ــر( و اس ــر )اینورت ــرعت متغی ــورهای س کمپرس

می باشــد. در حــال حاضــر کمپرســورهای تولیــد شــده توســط ایــن شــرکت در بیشــتر از ۹0 کشــور 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــع و م ــان توزی جه

محصـوالت
این شـرکت
عبارتست از

درباره امبراکو

کمپرسورهای
سرعت متغیر

تولید بیشتر از
40 میلیون کمپرسور 
در سال

۹ آزمایشگاه )مرکز 
تخصصی جهت 
تحقیق و توسعه(

41%
سهم از بازار

40
میلیون

90
کشور

صادرات به بیش از 
۹0 کشور

%41 سهم از بازار 
کمپرسور یخچال های 

خانگی در جهان

120
دانشگاه

همکاری علمی با بیش 
از 120 دانشگاه در 
سراسر دنیا

12
کارخانه

12 کارخانه و 4 دفتر 
تجاری در ۹ کشور

بیش از 4000 اختراع 
ثبت شده

تولید بی وقفه و فروش 
بیش از 500 میلیون 
کمپرسور تا به امروز

EM سریNJ سری NT سری F سریNE سری

9
آزمایشگاه

کندانسینگ 
یونیت

کمپرسورهای
سرعت ثابت
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کارخانجات امبراکو
ــر  دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در برزیــل واقــع شــده اســت. عــاوه ب

برزیــل، کارخانجــات دیگــر آن در اســلواکی، اتریــش، مکزیــک، چیــن 

و دفاتــر فــروش، توســعه و بازاریابــی ایــن شــرکت در آمریــکا، روســیه 

و ایتالیــا قــرار دارد. 

ــود را در  ــص خ ــد خال ــی 4 درصــد از درآم ــاالنه 3 ال ــن شــرکت س ای

ــد. ــی کن ــذاری م ــق و توســعه محصــوالت خــود ســرمایه گ تحقی

مزایای کمپرسورهای امبراکو:
  راندمان و کیفیت باال

  توان سرمایشی رقابت ناپذیر

  سطح صدا و نویز بسیار پایین

  صرفه جویی در انرژی

  استحکام و مقاومت

  طول عمر بلندمدت

  دامنه وسیع کاربرد

  طراحی فشرده و ابعاد کوچک

  GWP و ODP بسیار پایین

  مورد استفاده توسط محبوب ترین برندهای جهان

مشتریان امبـراکـــو
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ابعادکمپرسور

محبوب ترین کمپرســور در دســته بندی موتورهای یخچالی

EMYS80HSP

ظرفیت برودتی و راندمان باال

طول عمر بلندمدت

میزان صدا و لرزش کم

11cm³ بهترین کمپرسور بازار تا

توان مصرفی

توان برودتی

حجم جابه جایی

220-240 V 50 Hz

203 W

6.76 cm³ 

مبرد )COP( راندمان

حجم روغن

R-134a 1.74 W/W 

150 ml کاربرد

قدرت کمپرسور

نوع روغن

وزن

نوع موتور

LBP

1/4 HP

ESTER

8.1 Kg

RSCRکشور سازنده برزیل
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کمپرسورهای R600a امبراکو
کمپرســورهای R600a امبراکــو جهــت جایگزینــی بــا کمپرســورهای R134a طراحــی شــده و در انــواع 

ــط  ــه محی ــته ب ــن دس ــورهای ای ــند. کمپرس ــتفاده می باش ــل اس ــی قاب ــای خانگ ــال و فریزره یخچ

زیســت و الیــه اوزون آســیب نمی رســانند و بــه میــزان ناچیــزی در گرمایــش جهانــی نقــش دارنــد. 

 )COP( اســتفاده از ایــن مبــرد باعــث افزایــش راندمــان سیســتم برودتــی شــده و ضریــب عملکــرد

سیســتم را بــاال مــی بــرد. 

 R134a بــر حســب گــرم، تقریبــا نصــف همــان حجــم R600a در شــرایط مشــابه میــزان شــارژ مبــرد

خواهــد بــود. همچنیــن کمپرســورهای R134a بــه دلیــل حجــم جابجایــی بیشــتر مــورد نیــاز باعــث 

لــرزش بیشــتر و در نتیجــه ایجــاد نویــز و صــدای بیشــتر دســتگاه مــی شــوند.

دور ثابت
دور متغیر

(کنترل فرکانس(

دور متغیر

)Smart Drop In)

راندمان سیستم

عملکرد

کنترل دما

میزان صدا و لرزش

تاثیر بر محیط زیست

هزینه های کلی سیستم

کمپرسور اینورتر امبراکو
فنــاوری Variable Speed بــا ســرعت مــورد نیــاز سیســتم تنظیــم شــده و در نتیجــه مصــرف انــرژی 

را در مقایســه بــا کمپرســورهای معمولــی کاهــش می دهــد.

مزایای استفاده از تکنولوژی سرعت متغیر:

 طول عمر طوالنی تر               تا %20 کاهش صدا و لرزش           دستیابی سریع به دمای مورد نظر

 راندمان باالتر                      تا %40 مصرف انرژی کمتر             محافظت در برابر نوسانات ولتاژ

  %45 راندمان بیشتر نسبت به سایر کمپرسورهای موجود در بازار
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