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برخی پروژه های شرکت بدرتک الکتریک
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی حرارتی،برودتی و سیستم های تهویه ایران- تبریز

خدمتی انحصاری به مشتریان خون گرم جنوب کشور
انواع سیستم های کنترلی در دستگاههای مایدیا)بخش2(

تاثیر خدمات پس از فروش بر رضایتمندی مشتری و افزایش فروش



بـرخــی پـروژه هــای 
شــرکــت 

بدرتک الکتریک
کلینیک درمانی - شیراز

چیلر مایدیا 

پروژه مسکونی - تهران
مینی چیلر مایدیا 

پروژه مسکونی - تهران
چیلرماژوالر مایدیا 

پروژه اداری - تهران
وی آر اف  مایدیا 

پروژه مسکونی - تهران
چیلر مایدیا

فن کویل سقفی توکار مایدیا

پروژه مسکونی - تهران
چیلر تک الکتریک 

فن کویل سقفی توکار مایدیا

پروژه مسکونی - تهران 
چیلر ماژوالر اسکرال 

 فن کویـل مایـدیـا
اسپلیت تک الکتریک 
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بیـست و چهـارمیـن
نمــایشـگـاه بیـن المللـی
حـــرارتــــی،  بـــرودتــی 
و سیستـم هـــای تـهویـه 

ایـران - تـبریـز
خـــــرداد مـــاه 1400

ــز  ــه تبری بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه حرارتــی برودتــی وسیســتمهای تهوی
یکــی از رویدادهــای تخصصــی در حــوزه تاسیســات و تهویــه مطبــوع در 
ــه  ــوزه تهوی ــان ح ــب متخصص ــتقبال مناس ــا اس ــاری ب ــال ج ــاه س 18خردادم

ــد. ــوع برگزارگردی مطب
شــرکت آیلیــن ســراج نماینــده شــرکت بدرتــک الکتریــک  در اســتان آذربایجان 
ــای Midea و  ــی برنده ــی و خانگ ــوع صنعت ــه مطب ــوالت تهوی ــرقی محص ش

Tech Electric را در ایــن نمایشــگاه ارائــه نمــود.
ــی  ــوع صنعت ــه مطب ــوالت تهوی ــاری محص ــده انحص ــک نماین ــک الکتری بدرت
Midea و محصــوالت تهویــه مطبــوع Tech Electric محصــوالت متنوعــی 
اعــم از انــواع اســپلیت، انــواع فــن کویــل، انــواع داکــت اســپلیت، انــواع چیلــر و 
مینــی چیلــر و انــواع VRF را بــا کیفیــت در کالس جهانــی در ایــران عرضــه 

می کنــد.
ــا  ــرکت ب ــن ش ــان ای ــا همچن ــل از تحریم ه ــای حاص ــم محدودیت ه علیرغ
قــدرت بــه ارائــه و خدمــات پــس از فــروش و پشــتیبانی محصــوالت فــوق کمــا 
فی الســابق ادامــه می دهــد تــا دغدغــه ای بــرای مشــتریان و مصــرف کننــدگان 

ــد. ــز باقی نمان عزی

2 3



مهندس پورنگ سلیمانی سالم
RACمدیر فروش منطقه _

شــرکت بدرتــک الکتریــک همــواره در تــالش اســت علیرغــم مشــکالت واردات کاال و همچنیــن شــرایط نامســاعد 
اقتصــادی، نیــاز مشــتریان کلیــه مناطــق کشــور را متناســب بــا اقلیــم و ســلیقه مشــتریان منطقــه فراهــم نمایــد 
ــرد  ــا مب ــکرال ب ــتونی و اس ــورهای پیس ــه کمپرس ــز ب ــتگاه های UN مجه ــد دس ــری جدی ــتا س ــن راس در همی

ــازار نمــوده اســت. ــه فــرد را وارد ب ــا کیفیــت مطلــوب و طراحــی منحصــر ب R410a ظ رفیت هــای متنــوع ب

خـدمتی انحصـاری بـه مشتریـان خـون گـرم جنـوب کشور

مشخصات دستگاه

استفادهازکمپرسورهایپیستونیجهتکارکرددردمایمحیطباالوشرایطحارهای

استفادهازموتورفنبیرونیمقاومدربرابردرجهحرارتهایباالیمحیط

کندانسورباپوششgoldیاblueمقاومدربرابرخوردگی

نشاندادننوعخرابیاجزایسیستمدرحینکاربرایعیبیابیوتعمیرراحتتر

امکانکارکرددردمایمحیطپاییندرزمستان

فیلترقابلشستشوبهمنظورممانعتازورودگردوغباروذراتمعلقبهفضایتهویه

تایمرجهتروشنوخاموشکردندستگاهدرمواقعغیرضروری

اعالمنشتیگازمبرددرمواقعکمبودگازدستگاه

استفادهازآلیاژمقاومدربرابرخوردگیوفرسایش

استفادهازمبردR410aجهتحفاظتازمحیطزیست

کندانسورمقاومدربرابرخوردگی

مجهزبهسیستمراهاندازیخودکاردرمواقعقطعیبرق

مـوتـورفـنکنـدانـسور کـمپـرسور

ــار  ــه اختص ــه ب ــت ک ــاص آن اس ــای خ ــد ویژگی ه ــز می گردان ــر متمای ــتگاه های دیگ ــه دس ــبت ب ــتگاه را نس ــن دس ــه ای آنچ
برخــی از آن هــا را بیــان مــی کنیــم.
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انـواع سیستمهـای کنتـرلـی در دستگـاه هـای مـایـدیـا
)Midea Control Solutions(

)Centralized Controller( کنتـرل کننـده مرکـزی

بهشــاد نظری مهنــدس 
CACکـارشنـاس فنـی _

-کلید روشن/خاموش
-کلید تغییر حالت کارکرد )فن/گرمایش/  رطوبت گیر/  سرمایش/  خودکار(

-کلید تنظیم دمای دلخواه
-کلید انتخاب دور فن )به صورت عادی تا سه دور و مدل های جدید تا 

هفت دور(
-کلید تنظیم میزان بازشوندگی دمپر خروجی هوا به صورت مرحله ای 

)دستی و خودکار( حداکثر در 5 مرحله
- نشانگر دمای اتاق 

-کلید دستیابی به حالت مصرف انرژی بهینه برای یونیت خارجی 
-کلید تنظیم نوع کارکرد در ایام تعطیل 

- نمایشگر دما براساس واحد فارنهایت یا سانتی گراد
-کلید مدیریت برنامه ریزی کارکرد روزانه _ هفتگی _ سالیانه )همانند 

روشن/خاموش،حالت کارکرد،تنظیم دما، دور فن،میزان بازشوندگی دمپر(
- نمایشگر ساعت 

-کلید تعیین سطح دسترسي کاربر جهت انجام تنظیمات )سطح 
مدیریت و سطح کاربر(

-کلید به تعویق انداختن زمان خاموش شدن دستگاه )در همان حالت 
تنظیمات کارکرد( به مدت یک الي دو ساعت

-کلید شناسایی مدل یونیت های یونیت داخلی و خارجی توسط کنترل 
کننده و نمایش با  آیکن های متفاوت 

-کلید برآورد میزان سهم برق مصرفی یونیت داخلی و خارجی به 
صورت جداگانه برای هر فضا 

-کلید انتخاب حالت نمایش نحوه کارکرد هر یک از یونیت ها روی 
نقشه جانمایی شماتیک

-کلید انتخاب مدیریت انرژی با استفاده از تعیین محدودیت هایی در 
پارامترهای انتخابی برای یونیت های داخلی در تکنولوژی وی آر اف 

)همچون کمینه دما در حالت سرمایش، بیشینه دما در حال گرمایش، 
قفل نمودن صفحه تنظیمات کنترل کننده(

- سرعت دور فن 
- حالت کارکرد 

- ثابت نمودن میزان بازشوندگی دمپر
- کلید انتخاب مدیریت گروهی یونت های داخلی براساس دسته 

بندی های تنظیم شده توسط کاربر
 LCD کلید نشانگر کد خطا در هنگام بروز آن بر روی صفحه نمایشگر -

- دریافت گزارش از خطاها، ریز عملکرد و میزان مصرف برق از طریق 
USB درگاه

 - خروجی اطالعات به کامپیوتر جهت اشتراک در شبکه
- کارکرد با برق 12 یا 24 ولت، انتخاب زبان های مختلف از جمله 

امکانات این سری از کنترل کننده ها می باشد.

MD-CCM-03/09CCM30 CCM09

بـخـش )2(
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ــک(  ــتم های هیدرونی ــای )در سیس ــن کویل ه ــا ف ــوژی VRF( ی ــی )در تکنول ــای داخل ــک از یونیت ه ــر ی ــرد ه ــوه کارک ــت نح ــت مدیری  جه
مربــوط بــه یــک سیســتم یکپارچــه از کنتــرل کننــده مرکــزی اســتفاده می گــردد. ایــن کنتــرل کننده هــا امــکان کنتــرل حداکثــر 384 یونیــت 
داخلــی )48 سیســتم سرمایشــی( در تکنولــوژی وی آر اف و یــا 66 عــدد فــن کویــل را دارا می باشــند کــه در مدل هــای جدیــد برخــالف انــواع 

قدیمــی آن از صفحــه لمســی )6 اینچــی یــا10 اینچــی( بهــره گرفتــه شــده  اســت.
انتخاب گزینه هایی همانند:

270B/WS&CCM-180A/BWSCCM-
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ــت  ــت تحــت شــبکه و مدیری ــده مرکــزی در سیســتم های هیدرونیــک، سیســتم مدیری ــرل کنن ــه کنت ــا ب ــن کویل ه ــه منظــور شناســاندن ف  ب
ســاختمان BMS اســتفاده از دو مــاژول زیــر الزامــی اســت: 

1( ماژول های واسط NIM  برای مدل های کاستی 
2(کیت کنترل برد )PCB Kit( برای مدل های سقفی و زمینی 

ــک(  ــتم های هیدرونی ــای )در سیس ــن کویل ه ــا ف ــوژی VRF( ی ــی )در تکنول ــای داخل ــک از یونیت ه ــر ی ــرد ه ــوه کارک ــت نح ــت مدیری جه
مربــوط بــه یــک سیســتم یکپارچــه، از کنتــرل کننــده مرکــزی اســتفاده می گــردد. ایــن کنتــرل کننده هــا امــکان کنتــرل حداکثــر 384 یونیــت 
ــواع  ــد برخــالف ان ــای جدی ــه در مدل ه ــل را دارا می باشــد ک ــن کوی ــدد ف ــا 66 ع ــوژی وی آر اف ی ــی )48 سیســتم سرمایشــی( در تکنول داخل

ــا10 اینچــی( بهــره گرفتــه می شــود. قدیمــی آن از صفحــه لمســی )6 اینچــی ی

نصــب تجهیــز کنتــور دیجیتــال جهــت دریافــت گــزارش ریــز میــزان بــرق مصرفــی هــر فضــا در تکنولــوژی VRF  بــا اســتفاده از 
ــا( IMM )مدیریــت هوشــمند مایدی
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ــد  ــی ده ــان م ــر نش ــای اخی ــال ه ــازار در س ــوالت ب ــی تح بررس
ــد  ــن رون ــه و ای ــترش یافت ــیع گس ــی وس ــه صورت ــات ب ــه خدم ک
ــد  ــا ســرعت بیشــتری توســعه خواه ــز ب ــده نی ــای آین ــال ه در س
یافــت. مدیــران کلیــه موسســات تولیــدی و خدماتــی بــه تدریــج بــه 
ایــن موضــوع پــی بــرده انــد کــه صرفــاً برنــد و کیفیــت محصــول 

ــردد. ــازار گ ــا در ب ــایر رقب ــا س ــز ب ــب تمای ــد موج نمی توان
بســیاری از شــرکت هــا نــه تنهــا تمــام توجــه خــود 
را از بــازار و بــه مشــتری معطــوف کــرده انــد، بلکــه 
حفــظ مشــتریان فعلــی خــود را بــه عنــوان اســتراتژی 
ــه در  ــد، ک ــر می نگرن ــت ت ــودآورتر و راح ــر، س ارزانت
ــات  ــت خدم ــتیبانی و تقوی ــور پش ــه منظ ــه ب نتیج
گرایــی بــرای جلــب رضایــت مشــتریان ســطوح 
ــکل  ــات ش ــتراتژی خدم ــوان اس ــی تحــت عن مختلف

و گســترش یافته اســت.
امــروزه نقــش خدمــات در بخش هــای مختلــف 
ــه  ــده ک ــه ش ــزون مواج ــعه روزاف ــا توس ــادی ب اقتص
در کشــورهای پیشــرفته بخــش خدمــات درصــد 
چشــم گیری از فعالیت هــا را بــه خــود اختصــاص 
داده و ارزش افــزوده بیشــتری بــرای مشــتری ایجــاد 

می کنــد.
ــی  ــت و رقابت ــر از کیفی ــزی فرات ــتار چی ــتریان خواس ــروزه مش ام
بــودن قیمــت محصــول هســتند و آن افزایــش ارزش افــزوده بــرای 
مشــتری اســت کــه ایــن مهــم را می تــوان از طریــق ارائــه خدمــات 
مطلــوب بــه مشــتریان در پیــش، حیــن  و پــس از فــروش بدســت 
آورد. بــا ایــن تفکرکــه هــم بتواننــد مشــتری را راضــی نگــه دارنــد 
و هــم فــروش خــود را بیشــتر کننــد کــه در نتیجــه باعــث کســب 

ــان می شــود. ــرای آن ــت بیشــتر ب ســود و منفع
ــات  ــا خدم ــوند ب ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــه ب ــی ک ــوالً کاالهای اص
ــل و  ــورت کام ــد بص ــات می توان ــن خدم ــا ای ــند ام ــراه می باش هم

گســترده یــا بصــورت جزئــی و مــوردی باشــند. در بازارهــای رقابتــی 
امــروزه، ارائــه کاال بــا خدمــات بســیار حائــز اهمیــت اســت و گرچــه 
ــی  ــرکت ها هزینه های ــرای ش ــات ب ــه خدم ــی ک ــر قدیم ــن تفک ای
دربــر دارد امــا در طوالنــی مــدت بــا جلــب رضایــت هرچــه بیشــتر 
ــه  ــازار  نســبت ب مشــتریان، ســود و قــدرت رقابتــی بیشــتری در ب
ســایر رقبــا کــه اهمیــت کمتــری بــه خدمــات داده انــد، برخــوردار 

ــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بــدون  ــذا بایــد ب ــود. ل خواهنــد ب
ــازار  ــهم ب ــتری، س ــه مش ــر ب ــات موث ــتم خدم ــک سیس ــتن ی داش

ــد. ــش یاب ــد کاه ــد می توان ــول و برن محص
بــرای محصــوالت مصرفــی بــادوام، خدمــات پــس از فــروش نقــش 
مهمــی در تصمیــم گیــری مشــتریان بــرای خریــد دارد. شــرکت ها 
در هنــگام فــروش محصــوالت خــود، گارانتــی آن محصــول را هــم 
بــه مشــتریان ارائــه می دهنــد کــه می توانــد یــک ضریــب اطمینــان 

و قــوت قلبــی بــرای مشــتریان در اســتفاده از محصــول باشــد.

مهندس مهـران کـردانـی زاده
مدیـرخدمـات پس از فـروش

تـاثیـر خدمـات پس از فـروش بـر رضایتمنـدی مشتری و افـزایش فـروش
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مرکـزی مـطبـوع تـهویه انحصـاری نـماینـده الـکتریـک تـک بدر شـرکـت

مایدیا،تـهویهمـطبـوعوخـدمـاتمشتـریـانتـوشیبـاوکـریـردرایـران
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