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نظام الهواء المضغوط الجاهز لالستخدام عند 
الحاجة إلیه وبالطریقة التي تحتاج إلیها

یلبي نظام ™AIRCUBE كل احتیاجاتك. 
توفر محطة الهواء المضغوط داخل حاویة من أطلس 

كوبكو حالً فوریًا لتلبیة احتیاجاتك الكثیرة والملحة للهواء 
المضغوط. إنه نظام هواء كامل مدمج في حاویة شحن 

قیاسیة وجاهز للتشغیل عند التسلیم. یتكون كّل نظام 
AIRCUBE من مكونات معتمدة ومثبتة تم تجمیعها 

وفقًا لمتطلباتك المحددة. 

مرونة تاّمة 
نعلم أن حّل المقاس الواحد لن یناسبك. ولهذا السبب یُعد 

نظام ™AIRCUBE فریًدا من نوعه. یمكنك أوالً 
االختیار من بین مجموعة كبیرة من الضواغط والمجففات وغیرها من 

معدات الهواء المضغوط. یمكنك عندئذ اختیار كل اإلضافات الذكیة التي 
تحتاج إلیها، مهما كان عددها، لتخصیص محطة الهواء المضغوط داخل 

حاویة. 

حل كامل قابل للتوصیل والتشغیل 
AIRCUBE هو أسرع حل لتلبیة متطلبات الهواء 

المضغوط لدیك. ستحصل على نظام هواء مضغوط كامل 
مصمم خصیًصا لیكون جاهًزا للتشغیل منذ الیوم األول.

جودة أطلس كوبكو المثبتة
سیتضمن نظام AIRCUBE منتجات أطلس كوبكو العالیة 

الجودة التي تعرفها وتثق بها. ویعني ذلك أیضاً أنك لن تواجه 
أي مشاكل في التوافق والتكامل مع المعدات التابعة لجهات خارجیة. 

لضمان عدم حدوث أي مشاكل تتعلق باألداء أو االمتثال، ال نستخدم سوى 
معدات الهواء المضغوط التي تم اختبارها بدقة والحائزة شهادة المطابقة 

 .CE األوروبیة

موثوقیة رائعة 
تعتبر الموثوقیة أمًرا بالغ األهمیة في ما یتعلق بمحطات 

الهواء المضغوط داخل حاویة التي یتم تشغیل الكثیر منها في 
أجواء قاسیة. ولهذا السبب تم تصمیم AIRCUBE لیتحمل أقسى درجات 

 الحرارة 40- إلى 45+ درجة مئویة )من 50- إلى 50+ درجة مئویة 
عند الطلب(.

كفاءة ممتازة 
هل تبحث عن نظام هواء مضغوط یتّسم بالكفاءة واالستدامة 

وتكلفة الملكیة اإلجمالیة المنخفضة؟ یسّرنا إذًا أن نرّكب 
الضواغط والمجففات التي تتمیز بتقنیة اإلدارة المتغیرة السرعة من 
أطلس كوبكو التي ال مثیل لها في نظام AIRCUBE الخاص بك. 

هل تحتاج إلى تعزیز اإلنتاج اآلن؟ 

هل تنقصك المساحة الكافیة لغرفة ضغط هواء داخلیة؟ 

 هل تعبت من اإلجراءات الرسمیة وتصاریح البناء الالزمة لغرفة ضغط 
الهواء الداخلیة؟ 

هل تحتاج إلى هواء مضغوط عالي الجودة في موقع بعید؟
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ISO مبیت حاویة بحریة حائزة شهادة
یأتي نظام ™AIRCUBE في حاویة بحریة حائزة شهادة 

ISO تبلغ 20 أو 40 قدًما وذلك بحسب المعدات التي تختارها.

تصمیم مخصص لالستخدام في الظروف القاسیة
یستطیع نظام AIRCUBE القیاسي أن یعمل بشكل موثوق في حرارة    •

تتراوح بین 0 و45 درجة مئویة. 
یتوفّر كذلك خیار تصمیمه لیتحمل الظروف المحیطة القاسیة جًدا    • 

 من 40- إلى 45+ درجة مئویة
)من 50- إلى 50+ درجة مئویة عند الطلب(.

اإلضافات الذكیة
اختر من بین إضافات ذكیة متعددة 

لتخصیص نظام AIRCUBE، بما 
في ذلك: 

جهاز قیاس التدفق  •
مقیاس طاقة   •

نظام إنذار من الحریق   •

جودة مثبتة
تتمیز جمیع المعدات بجودة أطلس كوبكو: 

ال مشاكل في التوافق  •
مصدر اتصال واحد  •

معدات معتمدة   •

كفاءة اإلدارة المتغیرة السرعة
اختر الضواغط والمجففات ذات اإلدارة المتغیرة السرعة لخفض تكالیف 

التشغیل والحصول على مخرجات صدیقة للبیئة بشكل أكبر. 

اإلضاءة كمیزة قیاسیة
یتمیز كل نظام ™AIRCUBE بنظام إضاءة مدمج، بما 
في ذلك مصباح طوارئ یوّجه المشغّل أثناء انقطاع التیار 
الكهربائي.

AIRnet شبكة أنابیب
یعمل نظام AIRnet من شركة أطلس كوبكو الحائز 
براءة اختراع )والمصنوع من أنابیب من األلومنیوم 

غیر القابل للتآكل( على وصل شبكة الهواء داخل 
الحاویة. تعمل الوصالت المقاومة للتسرب على منع 
 AIRnet فقدان التدفق والطاقة. تتوفر شبكة أنابیب

المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ كخیار.

تهویة فعالة
یأتي كل نظام AIRCUBE مزوًدا بنظام تهویة كامل، 
بما في ذلك أنابیب هواء العادم ومراوح التهویة. 

نظام المراقبة عن بُعد
یتوفّر أمامك خیار انتقاء نظام مراقبة عن بُعد 

.AIRCUBE یسمح لك بتحسین أداء نظام

وصول سهل
یتیح البابان المزدوجان الوصول السهل    •

من أجل الصیانة.
یتوفر باب أمان إضافي لدخول الموظفین    •
وخروجهم. وكإجراء وقائي، یمكن فتحه 

من الداخل حتى إذا كان مقفالً من الخارج. 

أداء متقدم لنظام الهواء في حزمة قویة واحدة
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حریة تجمیع نظام ™AIRCUBE التحدید والتخصیص في 3 خطوات سهلة 
الخاص بك

یؤدي النهج المعیاري لنظام ™AIRCUBE إلى تسهیل تجمیع محطة الهواء 
المضغوط داخل حاویة وتبسیطه بشكل كبیر.

للتأكد من أن نظام AIRCUBE هو الحل المثالي لتلبیة احتیاجاتك، 
اختر من بین مجموعة واسعة من المعدات القیاسیة باإلضافة إلى 

الخیارات المتخصصة.

اختر مما یلي:
ضاغطان )تكوین مجموعة فردیة/مزدوجة(   •

GA 90 إلى GA11+  ضواغط ذات سرعة ثابتة من  -
 GA 7 VSD+  ضواغط ذات إدارة متغیرة السرعة من  - 

GA 110 VSD+  إلى
مجفّفان )تكوین مجموعة فردیة/مزدوجة(   •

FD 310 مجففات تبرید تصل إلى  -
 -  مجففات غیر حراریة قائمة على عامل تجفیف 

 CD 300+  إلى CD 45+  من
وحدة استقبال الهواء الرطب   •
وحدة استقبال الهواء الجاف   •

 یتم تضمین العناصر التالیة 
بصورة قیاسیة:

ISO حاویة بحریة تبلغ 20 /40 قدًما وحائزة شهادة   •
إمكانیة الوصول من أجل الصیانة   • 

)بابان مزدوجان + باب مفرد واحد(
الظروف المناخیة )من 0 إلى 45+ درجة مئویة(   •

التهویة   •
شبكة أنابیب AIRnet المصنوعة من األلومنیوم   •
لوحة توزیع الطاقة الرئیسیة )نقطة ربط واحدة(   •

مفتاح عزل الطاقة    •
إضاءة    •

CE شهادة المطابقة األوروبیة   •

الخطوة 1
اختر ضاغًطا أو اثنین من الضواغط 
الرائدة في المجال التي نقدمها لتشكیل 
مركز نظام الهواء الخاص بك. یمكنك 

االختیار من بین مجموعة كبیرة من ُطُرز 
اإلدارة الثابتة السرعة أو المتغیرة السرعة.

هذا كل ما نحتاج إلیه لبناء نظام AIRCUBE الخاص بك. ونظًرا 
ألن المكونات كلّها خضعت لالختبار المسبق وإجراءات االعتماد، 

فلن تضطر إلى االنتظار طویالً لتحصل على محطة هواء مضغوط 
داخل حاویة فریدة من نوعها وقابلة للتوصیل والتشغیل. 

الخطوة 2
قم باختیار المعدات التي تعرفها و ترید 

استخدامها وتثق بها بالفعل لمعالجة الهواء 
المضغوط من أطلس كوبكو ومطابقتها، 
مثل المجففات ووحدات استقبال الهواء 

والمرشحات.

الخطوة 3
انتِق الخیارات التي تجعل نظام 

AIRCUBE الحل المثالي لتلبیة 
متطلباتك الخاصة.

تتوفر العناصر التالیة بصورة اختیاریة:
شبكة أنابیب AIRnet المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ   •

طالء خاص   •
أبواب صیانة إضافیة   •

ethernet/ Modbus واجهة اتصال   •
نظام إنذار من الحریق   •

)FAT( مشاهدة اختبار قبول المصنع   •
عزل الحاویة    •

مجموعة الظروف القاسیة 1 )من 10- إلى 45+ درجة مئویة(   •
مجموعة الظروف القاسیة 2 )من 40- إلى 40+ درجة مئویة(   •

أرضیة ألواح قابلة لإلزالة من األلومنیوم   •
فحص اتفاقیة سالمة الحاویات )CSC( للحاویة   •
نظام ترشیح Cyclone للبیئات الكثیفة الغبار    •

مقیاس تدفق لتحلیل الطلب على التدفق   •
مقیاس طاقة لمراقبة الطاقة عبر اإلنترنت   •

)EQ( وحدة تحكم بالمعادل   •
ملصقات العمالء   •

 ISO8573 إضافات فئة الترشیح   •
تحویلة المجفف وجهاز االستقبال   •
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