الکتروژن در یک نگاه
شرکتالکتروژنیکیازبزرگترینتولیدکنندگانالکتروموتور
در خاورمیانه می باشد که با در اختیار داشتن کادری مجرب و
خطوط تولید مجهز اتوماتیک و نیمه اتوماتیک دارای ظرفیت
کافی جهت تولید و تامین الکترو موتورهای مختلف و پمپ های
آب مورد نیاز صنایع مرتبط و سایر مصرف کنندگان می باشد.
این شرکت در سال  1367تاسیس و در سال  1380پس از
انتقال به محل جدید کارخانه واقع در اتوبان آزادگان ،جاده
احمدآباد مستوفی در زمینی به مساحت  150000مترمربع با
 100000مترمربع سالن های تولید به فعالیت خود ادامه می دهد.
خطوط تولید شرکت الکتروژن مجهز به دستگاههای اتوماتیک
تولید الکتروموتور بوده و با در اختیار داشتن یکی از واحدهای
قالبسازی منحصر به فرد در ایران قادر به ساخت پیچیده ترین
و دقیق ترین قالب و ابزارهای خط تولید می باشد.
شرکت الکتروژن در سال  1996و 2009میالدی موفق به
دریافت لیسانس از شرکت  Hanningآلمان Sole ،و  Sismeایتالیا
گردیده و انواع الکتروموتورهای مشعل ،ماشین لباسشویی و
فنکوئل خود را تحت لیسانس این شرکت ها تولید کرده و عالوه
بر توزیع در بازارهای داخلی  ،بخشی از سهم بازارهای خارجی
را نیز در اختیار گرفته است.
شرکت الکتروژن بعنوان اولین تولید کننده الکتروموتورهای
( High Efficientراندمان باال) فصلی نو در فن آوری صنعت
الکتروموتورسازی را در کشور گشوده است.
شرکت الکتروژن با استقرار سیستم مدیریت کیفیت با دریافت
گواهینامه  ISO 9001-2008موفق گردیده تا کلیه فرایندهای خود
را به صورت موثر کنترل و پایش نماید.
الزم به ذکر است کلیه محصوالت شرکت الکتروژن دارای
نشان استاندارد  CEاز اتحادیه اروپا می باشند.

کنترلکیفیت
شرکت الکتروژن رضایت مشتری را بعنوان مهمترین رکن
موفقیت خود هدف گذاری نموده و آن را برای کلیه فرآیندهای
سازمان تبیین کرده است .در این میان کنترل کیفیت شرکت
الکتروژن بعنوان دیده بان کیفیت ،کار نظارت درتمام مراحل از
ورود مواد خام و اقالم اولیه ،تولید قطعه نیمه ساخته و محصول
نهایی را طی  24ساعت تولید ،در دستور کار خود قرار داده و
بعنوان نماینده مشتری و همچنین بعنوان بازوی واحد طراحی
گام به گام  ،همراه و پشتیبان فرایند تولید قدم برمی دارد .این
فعالیتها در  3بخش مستقل و مرتبط به هم شامل کنترل کیفیت
اقالم ورودی (آزمایشگاه مواد) ،کنترل کیفیت خطوط تولید
و کنترل کیفیت محصول نهایی (آزمایشگاه فیزیک) انجام
می پذیرد .آزمایشگاه فیزیک الکتروژن با داشتن گواهینامه
شماره  T/1002از اداره استاندارد ،بعنوان یک بازوی قدرتمند
اجرایی در خدمت متولیان کیفیت و ایمنی کشور قرار دارد.
کنترل اطالعات و تطبیق آن با نیاز مشتری  ،پردازش و تبدیل
مشخصات فنی به آیتم های کنترلی  ،جمع آوری داده ها و ترسیم
نمودارها و نهایتاًٌ تجزیه و تحلیل اولیه نتایج از دیگر وظایف مهم
محول شده به این بخش است که در امر بهبود مستمر بطور
فزاینده ای مثمر ثمر بوده و نتایج آن در قالب اقدامات اصالحی و
پیشگیرانه باعث رضایتمندی مشتریان می گردد.
همچنین این واحد همگام با واحد خدمات پس از فروش  ،از
مشتریان پشتیبانی فنی بعمل آورده و هر گونه انتقاد و شکایت
مشتری را در کمترین زمان ممکن بررسی و مرتفع می نماید و
موجب اطمینان خاطر مشتریان از بابت خدمت رسانی به
موقع می گردد.
این شرکت در سالهای  1387و  1388موفق به کسب عنوان
واحد نمونه کیفی گردید و در سال  1389عنوان مسئول کنترل
کیفیت نمونه از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی را دریافت
نمود .کسب این افتخارات  ،مهر تاییدی بر اجرای صحیح خط
مشی کیفیت بوده که توسط مدیریت عالی سازمان جهت نیل به
آن  ،از پیش هدف گذاری شده است.
چشم انداز استراتژی سازمان برای آینده این واحد ،که خود
بخش کوچکی از فرایند تضمین کیفیت الکتروژن است ،حرکت به
سمت کاهش عیوب در حد  PPMاست که پس از استقرار کامل
 SPC ، PFMEA ، COQبه آن پرداخته خواهد شد.

تحقیقوتوسعه
امروزه تحقیق و توسعه در جهان جایگاه ویژه ای دارد .به
طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و
نیروی کار خود را به فعالیت های تحقیق و توسعه اختصاص
می دهند .چرا که سهم زیادی از محصوالت ،فرآیند ها و
سیستم های جدید و پیشرفته ،حاصل فعالیت های بخش تحقیق
و توسعه هستند.
جهانی شدن سبب شده که سازمان های تجاری ،از جمله
شرکت های کوچک و متوسط ،تحقیقات خود را برای یافتن یک
استراتژی که برتری پایدار آنها را تضمین نماید ،تقویت کنند.
واحد تحقیق و توسعه در هر سازمانی با هدف برنامه ریزی
برای تثبیت نقاط قوت و تبدیل نقاط ضعف به توانمندی ها تشکیل
می شود.
این استراتژی معموال نیازمند آن است که سازمان ها در
جهت رشد و پویایی اقتصادی ،پی در پی محصوالت و خدمات
متنوعی را ارائه نمایند .به سخن دیگر سازمان ها باید پیوسته
نوآور باشند.
گسترش بازارهای رقابتی در جهان تاثیر عمیقی بر اقتصاد
کشورهای در حال رشد گذاشته است .لزوم ارائه محصوالت
و خدمات برتر از سوی شرکت های بزرگ و متوسط تولیدی
و خدماتی در این کشورها ضرورت ایجاد واحدهای تحقیق و
توسعه را اهمیت بخشیده است.
سرمایه ای که در یک کشور به بخش  R&Dاختصاص داده
می شود ،نمایانگر وضعیت صنعت ،میزان رقابت صنعتی و
میزان پیشرفت آن کشور است .بنابراین شرکت ها با تاسیس
واحد  R&Dبه دنبال اهدافی همچون پرداخت کمتر ،تولید بیشتر
و محصوالت کارآمدترهستند.
با توجه به اهمیت و نقش تحقیق و توسعه در روند گسترش
فن آوری تولید ،معاونت تحقیق و توسعه در راستای پیشبرد
اهداف علمی و با هدف گسترش و انجام فعالیت های مبتنی بر
تحقیق و توسعه در ارتباط با فن آوری های مورد استفاده،
ابزار ها ،روش ها و محصوالت از نقطه نظر اجرا و کاربرد از
سال  1372در شرکت الکتروژن شروع به فعالیت نمود،که
از جمله این فعالیت ها ،برنامه ریزی ،سازماندهی و اجرای
پروژه های تحقیقاتی ،آزمایشی و نمونه سازی در راستای
طرح های تجاری و استراتژی شرکت الکتروژن است.

یکی از فعالیت های اصلی بخش تحقیق و توسعه انجام فرآیند
طراحی برای تولید محصوالت جدید مطابق نیاز مشتریان است،
که پس از دریافت درخواست مشتری و تشخیص نیازمندی های
اولیه و امکان سنجی های الزم ،فرآیند طراحی تا ارائه محصول
نهایی بر عهده این معاونت است.
توسعه روز افزون شرکت و تبدیل آن به قلب تپنده
الکتروموتورسازی ایران حاصل از نگاه مثبت مدیریت به
معاونت تحقیق و توسعه است که سبب شکوفایی و تحقق اهداف
از پیش تعیین شده این شرکت شده است .در حال حاضر بیش
از  20نفر در معاونت تحقیق و توسعه شرکت مشغول به کار
بوده و اهم فعالیت های این معاونت به شرح زیر است:

 .توسعه و بهبود مستمر کیفیت محصوالت تولیدی.
 .کمک به تبیین استراتژی های شرکت در زمینه توسعه
محصوالت و اجرای پروژه های تحقیقاتی.
 .نظارت بر کلیه مراحل تحقیقاتی و توسعه ای تا حصول
نتیجهنهایی.
 .تهیه و تنظیم برنامه ریزی زمانی اجرای طرح های تحقیقاتی
 .هماهنگی و پیگیری انجام پژوهش های فرآیندی به منظور
افزایش توان تکنولوژیک و بهره وری بیشتر.
 .اجرا و مستند سازی کارهای مبتنی بر تحقیق و توسعه شامل
جستجو و جمع آوری اطالعات مورد نیاز در زمینه کاری شرکت.
 .بررسی و ارزیابی پیشنهادات و نیاز های اعالم شده در
پروژه ها و همکاری با سایر واحد ها جهت ارائه راهکار مطلوب
در جهت حل و اجرای آنها.
 .بررسی زمینه کاری رقبا و نیازمندی های مشتریان جهت
طراحی موتور های الکتریکی.

فروش و بازاریابی
جلب رضایت مشتریان به عنوان مهم ترین هدف واحد فروش
و بازاریابی شرکت الکتروژن می باشد .این امر با بهره گیری از
کادر مجرب و کار آزموده و همچنین برخورداری از سیستم
های پیشرفته ارتباطی واطالع رسانی در راستای تامین نیاز
مشتریان ،همگام با دیگر واحدهای سازمان صورت پذیرفته
است .عالوه بر بازار ایران ،هم اکنون حجم زیادی از محصوالت
این شرکت به طور مستقیم و غیر مستقیم به کشورهای عراق،
ترکیه ،سودان ،امارات متحده عربی ،تاجیکستان ،افغانستان و
پاکستان صادر می گردد .کیفیت باالی محصوالت الکتروژن
سبب افزایش سهم چشم گیر این شرکت در بازارهای منطقه
شده است .لذا دراین راستا دفاتر خدمات پس از فروش در
اربیل ،سلیمانیه ،بغداد و سودان فعال گردیده است.
برخی از استراتژی های اجرایی واحد فروش به شرح ذیل است:

 .ارتقا سطح کیفی محصوالت از طریق واحد تحقیق و توسعه و
توصیه های مشتریان به عنوان مهمترین شریک تجاری شرکت.
 .تحویل به موقع و تطابق با خواسته مشتریان بدون وقفه در
خطوط تولید آن کارخانجات.
 .گارانتی ،خدمات و مشاوره های فنی در اسرع وقت به
مشتریان.
 .کادر فروش و بازاریابی پاسخگو محور و کارآزموده.
 .توسعه کانال های فروش در بازار.
 .قیمت های رقابتی حتی با محصوالت خارجی.
 .برگزاری همایش های فنی و توجیهی برای مشتریان در
راستای افزایش بهره وری از محصوالت.

خدمات پس از فروش
شرکت الکتروژن به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان
الکتروموتور در خاورمیانه همواره جلب رضایت مشتریان را به
عنوان مهمترین هدف خود مد نظر قرارداده و با بهره گیری از
کادر مجرب و کارآزموده و همچنین برخورداری از سیستمهای
پیشرفته ارتباطی و اطالع رسانی در راستای تأمین نیاز مشتریان
قدم بر می دارد.
واحد خدمات پس از فروش شرکت الکتروژن جهت نیل به این
اهداف اقدام به ایجاد و عملیاتی نمودن خدمات ذیل به هموطنان
عزیز وسایر مصرف کنندگان خارجی نموده است:

 .پایه گذاری یکی از بزرگترین طرح های جایگزینی
الکتروموتورهای فرسوده و یا پر مصرف با الکتروموتورهای
راندمان باال و کم مصرف در منطقه.
 .تضمین ارائه خدمات به کلیه محصوالت تولیدی شرکت
الکتروژن از طریق شبکه نمایندگی های خدمات پس از فروش
 .تأمین قطعات و لوازم یدکی کلیه محصوالت .
 .فراهم آوردن سامانه ثبت شکایات در سایت شرکت و
رسیدگی فوری به آنها.
 .ارسال و دریافت انواع پیام از سامانه پیام کوتاه خدمات
پس از فروش شرکت ونیز ثبت دوره گارانتی برای مشتریان
از طریق این سامانه.
 .ایجاد سامانه پیامگیر  24ساعته جهت دریافت نقطه نظرات
مشتریان در جهت تسریع و تسهیل در امرخدمات رسانی و
بهبودکیفیتمحصوالت.
 .توسعه شبکه نمایندگی های خدمات پس از فروش.
 .کلیه محصوالت شرکت الکتروژن داری برچسب هولوگرام
است.

Burner Motors
الکتروموتورهایمشعل

درباره الکتروموتورهای مشعل
تولید الکتروموتورهای مشعل از سال  1375در شرکت
الکتروژن آغاز شده است .الکتروموتورهای مشعل جهت انتقال
حرارت از مشعل به سیستم عمل می کنند .این الکتروموتورها با
توجه به توان مورد نیاز مشتری در دو سری با نامهای  HAو
 HNتولید می شوند .توان الکتروموتورهای تکفاز تولیدی از 50
وات تا  550وات متغیر است و در مدل سه فاز با توان  750وات
تولید می شود .با توجه به نیاز مشتری ،فلنج الکتروموتورهای
سری  HAدر چهار نوع مختلف و برای سری  HNدر دو نوع

طراحی شده است .درپوش عقب نیز با توجه به نوع سوخت
مشعل ،در دو نوع گازی و گازوئیلی است .نوع گازوئیلی این
الکتروموتورها قابلیت نصب پمپ گازوئیل بر روی الکتروموتور
را دارند .محصوالت این خانواده تحت لیسانس Hanning
آلمان طراحی و تولید می شوند و دارای  18ماه گارانتی هستند.

الکتروموتورمشعل
الکترو موتور مشعل سری HA

موتورهای مشعل سری HA

یاتاقان

جهت گردش

بلبرینگ

درجه
حفاظت

کالس
عایقی

A

rpm

W

V

Hz.

C.W / C.C.W

40

B

0.35

2850

40-60

220/230

50

1

14500

HA630

C.W / C.C.W

40

B

1

2750

90-125

220/230

50

1

14900

HA635

C.W / C.C.W

40

B

1.5

2770

220/230 150-175

50

1

14150

HA650

C.W / C.C.W

40

B

220/230 240 -300 2700 1.8 - 2.0

50

1

14240

HA665

IP
بلبرینگ
بلبرینگ
بلبرینگ

جریان

سرعت

توان
خروجی

ولتاژ

فرکانس

تعداد فاز تیپ موتور نام تجاری ساختار موتور

خازن دائم

الکتروموتورمشعل
الکترو موتور مشعل سری HN

موتورهای مشعل سری HN

یاتاقان

جهت گردش

بلبرینگ

درجه
حفاظت

کالس
عایقی

A

rpm

W

V

Hz.

C.W / C.C.W

40

B

2.5

2700

370

220/230

50

1

15370

HN650

C.W / C.C.W

40

B

3

2700

450

220/230

50

1

15450

HN660

C.W / C.C.W

40

B

3.6

2750

550

220/230

50

1

15550

HN670

C.W / C.C.W

40

B

1.7

2850

750

380 Y

50

3

15750

HN680

IP
بلبرینگ
بلبرینگ
بلبرینگ

جریان

سرعت

توان
خروجی

ولتاژ

فرکانس

تعداد فاز تیپ موتور نام تجاری

ساختار موتور

خازن دائم
القایی سه فاز
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الکتروموتورمشعل
الکترو موتور مشعل BU551

موتورهای مشعل BU551

یاتاقان

جهت گردش

بلبرینگ

C.W / C.C.W

درجه
حفاظت
IP
54

کالس
عایقی
B

جریان

سرعت

A

rpm

1425/1725 3.9/3.8

توان
خروجی
W
550

ولتاژ

فرکانس

V

Hz.

50/60 220/230

تعداد فاز تیپ موتور نام تجاری ساختار موتور
1

16550

BU551

خازن دائم

General Specification of Motors
اطالعاتابعادیالکتروموتورهایمشعل

یک نمونه الکتروموتور مشعل HA

یک نمونه الکتروموتور مشعل HA

15

یک نمونه الکتروموتور مشعل HA

فلنج مشعل سری ( HAدرپوش جلو)
فلنج 1

فلنج 2

17

فلنج مشعل سری ( HAدرپوش جلو)
فلنج 3

فلنج 4

درپوش عقب مشعل گاز سوز سری HA

درپوش عقب مشعل گازوئیل سوز سری HA

19

یک نمونه الکترو موتور مشعل HN

فلنج مشعل سری ( HNدرپوش جلو)
فلنج 1

درپوش عقب مشعل گازوئیل سوز سری HN

21

الکترو موتور مشعل BU551

Spare Parts
فریم چدن
یدکی
قطعات
لیستفاز
موتورهای سه

لیست قطعات الکترو موتور مشعل سری HA
شماره قطعات

نام قطعات

شماره قطعات

نام قطعات

8

درپوش جلو ()3

1

استاتور

9
10
11
12
13

درپوش جلو ()4
درپوش عقب
عبور کابل

پیچالکتروموتور
پیچ مغزی

2
3
4
5
6
7

روتور
شفت

بلبرینگ

واشر موجی

درپوش جلو ()1
درپوش جلو ()2

لیست قطعات الکترو موتور مشعل سری HN
شماره قطعات

نام قطعات

6

درپوش جلو

7
8
9

درپوش عقب
عبور کابل

پیچالکتروموتور

10

پیچ مغزی

شماره قطعات

نام قطعات

1

استاتور

2
3
4
5

روتور
شفت

بلبرینگ

واشر موجی

لیست قطعات الکترو موتور مشعل سریBU551
شماره قطعات

نام قطعات

شماره قطعات

نام قطعات

7

درپوش عقب

1

استاتور

8

درپوش عقب

10

پیچالکتروموتور

9
11
12

درپوش جلو
مهره

خار تخت

2
3
4
5
6

روتور
شفت

خار چشمی
بلبرینگ

واشر موجی

Note:

Note:

Note:

الزم به ذکر است ،کلیه اطالعات فنی موجود در این کاتالوگ بدون اطالع قبلی قابل تغییر می باشد .جهت دسترسی به آخرین اطالعات
فنی محصوالت با واحد فروش شرکت الکتروژن تماس حاصل فرمائید.

