


طیف انواع محصوالت

کمپرسورهاي بدون روغن مدیک ایر حاصل نیم قرن تجربه و توسعه تحقیقات بوده و جهت مصارف دندانپزشکی مورد 
استفاده قرار می گیرد.

نیاز جهت ارائه بهترین عملکرد ممکن و کاربرد بدون دردسر ، طول عمر طوالنی و البته عاري از روغن هواي خشک و بهداشتی مورد 
دندانپزشکان و البراتورهاي دندانپزشکی تامین می گردد.

کمپرسورهاي ما جهت مرتفع نمودن نیازهاي مشتریان و با مورد مالحظه قرار دادن دائمی روشهاي بدیع و مهارت استثنایی افراد 
وارد فرایند تولید می گردند.مجرب و همچنین قطعات بسیار قابل اعتماد 

در انواع پیکربندي متفاوت در دسترس هستند.کمپرسورهاي مدیک ایر
واجد پایین ترین نسبت ایجاد صدا در بازار کمپرسور می باشد . وجود پوششی که آکنده از مواد ضد صدا می سري دکتر سونیک:

کمپرسورها باشد این قابلیت در این دسته از کمپرسورها موجود است ضمن آن که داراي فن خنک کننده داخلی نیز می باشد .این 
می توانند توسط درایر جذبی یک یا دوقلو تجهیز شده و بسیار متناسب جهت استفاده در نقاطی نزدیک به محیط کار می باشند که 

میزان صدا در آن باید در کمترین حد خود باشد.
رها استفاده شده از همان قطعات  کیفیت دار که در سري دکتر سونیک بکار رفته اند در ساخت این کمپرسو:MEDسري 

است.لکن تفاوت آن با سري دکتر سونیک در عدم وجود پوشش صداگیر می باشد.این کمپرسورها جهت دندانپزشکی هایی که می 
خواهد درایر را نیز به مجموعه کمپرسور خود اضافه نمایند توصیه می گردد چرا که قابلیت ارتقا داشته و می توان جهت بهینه سازي 

آن درایر اضافه نمود.هواي ورودي به 
متر مربع از سطح زمین را اشغال می کنند و هر دوي آنها با سیستم استارت 6/0هر دو مدل فوق بسیار جمع و جور بوده و نهایتاً 

الکتریکی ایمن تجهیز شده اند که باعث می شود کمپرسور پس از قطع احتمالی جریان برق به سادگی و سهولت استارت بخورد.

:رده حاصل از کمپرسورهاي مدیک ایرهواي فش
به جهت فشرده سازي عاري از روغن ، واجد پسماند هاي چربی نمی باشد.■
به جهت استفاده از درایرهاي جذبی قدرتمند ، فاقد میعانات می باشند.■
مخزن که حاوي رنگ آنتی اکسیدان می باشد فاقد بوهاي نامطبوع می باشد.به جهت پوشش ضخیم داخل■

تکمیل می گردند و Air Lab( با سه سال وارانتی) با طیف جدیدي ازMEDکمپرسورهاي با کیفیت دکتر سونیک و 
جهت کاربري کم هزینه در البراتورهاي دندانپزشکی و دیگر کاربریهاي ارزان قیمت پیراپیزشکی طراحی شده اند. 

وانند به عنوان قطعات یدکی در مجموعه هاي ترکیبی  عالوه بر این مدلهاي جاري، پمپهاي کمپرسور مدیک ایر می ت
ایستاي دیگر جهت نیازهاي ویژه کلینیکهاي دندانپزشکی و بیمارستان بکار روند.

ویژگی هاي تولید
شما از یک کمپرسور دندانپزشکی با کیفیت باال چیست؟تامین مطمئن هواي فشرده عاري از چربی ، خشک و بهداشتی که در انتظار

عین حال مطابق با نیازها وتوصیه هاي دیگر تولید کنندگان مواد پزشکی هم باشد و بیماران را تا حد بسیاري از بروز عفونتهاي 
می توانند با کمپرسورهاي مدیک ایر مرتفع گردند چرا که طراحی نوین و قطعات بسیار قابل محتمل برخوردارد.تمامی  این نیازها

اطمینان همانگونه که در جداول ذیل مشخص شده اند این امر را متحمل می کنند.
ابلیت ضد فرسودگی ضخیمی محافظت می گردند که از رنگ حاوي آنتی اکسیدانی ساخته شده که قسطوح داخلی مخازن با پوشش

تطابق با دقیق ترین استانداردهاي بهداشتی که از ملزومات این نوع کاربري ست را دارا می باشد.



واحد کمپرسور و ملحقات آن یک سیستم مضاعف ضد صدا عایق شده اند موتور ، مخزن و صفحه تحتانی (اگر نصب شده باشند ) نه 
شار روي قطعات مکانیکی و لوازم جانبی را هم کاهش می دهند که در نتیجه فقط میزان صدا و لرزش را به حداقل می رسانند بلکه ف

مقاطع سرویس نگهداري طوالنی مدت و نهایتاً طول عمر دستگاه را باعث می گردند.



چرا هواي خشک ؟
خشک کننده با کیفیت باال یکی از نیازهاي ضروري هر دندانپزشکی می باشد.

هواي محیطی مشتمل بر رطوبت و ناخاخالصیهایی ست که می بایست به موقع برطرف کردن تا تضمین جهت هواي خشک، خالص 
و تمیز براي بیماران بوده و از فرسودگی و زنگ زدگی لوازم گرانقیمت دندانپزشکی که متصل به کمپرسور می باشند جلوگیري به 

عمل آورد. 
ک ایر برطرف کننده مهمترین نیازمندیها بوده و تامین دائمی و بالوقفه هواي فشرده خشک فرد مدیدرایر جذبی دوقلوي منحصر به 

و عاري از روغن را جهت ایجاد حد مطلوبی از سالمت بیماران را تضمین می نماید.
مزایاي این سیستم دو قلو (دو ستونه) به شرح ذیل می باشند.

نیاز به نصب مجدد وجود ندارد ( بدلیل ادغام  کامل سیستم با کمپرسور)•
ضد زنگ زدگی و فرسودگی •
کیفیت هواي مطلوب جهت بیماران ، ادوات و تجهیزات•
کم جا و جمع وجور•
عملکرد کامالً اتوماتیک•
نگهداري آسان•
هزینه هاي جاري پایین•

دقیقه بطول می انجامد و در طول این مدت یکی از 5یک سیستم یکپارچه است که چرخه عملکرد آن حدو درایر دوقلو (دوستونه)
دو ستون فعال می شود لذا بخار آب را به همراه هواي فشرده شده انتقال می دهد و در حالی که ستون دوم در حالت باز تولید بوده 

هویه می نماید.این چرخه توسط یک تایمر بالعکس می شود.به محض باز تولید و رطوبت را به عنوان هواي مرطوب از شیر مارپیچی ت
، خشک کن به لحاظ شیمایی بال تغییر بوده و با تاثیر گذاري حداکثر ادامه می دهد.

درایر جذبی تک ستونه یک سیستم خشک کننده هواي مطمئن بوده که همان عملکرد شبیه به درایردوقلو را دارد تنها تفاوت در 
این است که باز تولید خشک کن دائمی نمی باشد(که منجر به استفاده بالوقفه از کمپرسور می گردد) و تنها در مدت زمان سکون 

% است مورد استفاده قرار 50ماشین اتفاق می افتد.در طول عملیات دندانپزشکی ، کمپرسور توسط یک چرخه که تا حد زیادي زیر 
تنهابهی با کمپرسورهاي دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.می گیرد.این سیستم در مقادیر م

مزایاي سیستم تک ستونه به شرح ذیل می باشند.
نیازي به نصب مجدد نیست (سیستم با کمپرسور یکپارچه است)•
ضد اکسیداسیون و فرسودگی•
هواي مطلوب جهت بیماران ، ادوات و تجهیزات•
کم جا و جمع و جور•
عملکرد کامالً اتوماتیک•
نگهداري اکسان•
هزینه هاي جاري پائین•
عدم اتالف انرژي در هنگام فرایند باز تولید•

چرخه عملکرد به شرح ذیل می باشد
هواي محیط از طریق فیلتر ورودي وارد کمپرسور می شود•
هوا فشرده شده و به کولر هدایت می شود•
یداز رطوبت به حالت میعان درمی آشی به واسطه خنک شدن ، بخ•
میعانات در داخل سپراتور جمع آوري شده و تخلیه می گردند•
.این هوا وارد ستون خشک کننده می شود ، جایی که یک خشک کن ویژه باقیمانده رطوبت را از بین می برد•



ی باشد ذخیره می گردد.هواي تمیز ، خشک و عاري از روغن در داخل مخزنی که واجد پوشش ضد فرسودگی م•
پس از خاموش شدن کمپرسور ، خشک کن بصورت خودکار توسط هواي خشک تولید می شود به لحاظ شیمیایی بالتغییر بوده و 

نهایت تاثیرگذاري خود را حفظ می نماید.



Med 102- Dr.Sonic 102
بودن و استفاده بهینه از فضاایده آل جهت صندلی دندانپزشکی با نهایت جمع و جور 

 لیتري با پوشش داخلی آنتی اکسیدان24مخزن
پمپ واجد پیستون خشک با مواد اولیه ترکیبی تایید شده
کلید روشن / خاموش
 با دو شاخه کابل همراهplug – and-play
فیلتر خروجی هوا
سیستم صداگیر ضد لرزش
داراي دو دستگیره جهت حمل و نقل آسان
موتور تنظیم شده براساس حرارت
مدل بی صداي دکتر سونیک با پوشش ضد صدا و درایر تک ستونه

مدلهاي واجد ولتاژها و یا فرکانسهاي متفاوت بسته به نوع درخواست موجود می باشند



Med 160- Dr. Sonic 160
با حداقل اشغال فضا و بسیار جمع و جور1/2ایده ال جهت صندلیهاي دندانپزشکی 

 لیتري با پوشش داخلی آنتی اکسیدان24مخزن
فن با گنجایش باال و هواي تحت فشار جهت بهینه کردن خنک کنندگی
کلید روشن / خاموش
 کابل همراه با دو شاخهplug – and-play(وصل می شود و کار می کند)
سیستم تعدیلی ضد لرزش
هوافیلتر خروجی
دو دستگیره جهت حمل و نقل آسان
 براساس دماتنظیم قابل موتور
صداي دکتر سونیک با پوشش ضد صدا و درایر تک ستونهمدل بدون

مدلهاي واجد ولتاژها و فرکانسهاي متفاوت بسته به نوع درخواست موجود می باشد



Med 320 – Dr.Sonic 320
با حداقل  اشغال فضا و بسیار جمع و جور4/3صندلیهاي دندانپزشکی ایده آل جهت 

لیتري با پوشش داخلی آنتی اکسیدان50مخزن
فن با گنجایش باال و هواي تحت فشار جهت بهینه کردن خنک کنندگی
کلید روشن/خاموش
 کابل بهمراه دوشاخهPlay –and –Play(وصل می شودو کار می کند)
لرزشسیستم تعدیلی ضد
فیلتر خروجی هوا
دو دستگیره جهت حمل و نقل آسان
موتور قابل تنظیم بر اساس دما
مدل بدون صداي دکترسونیک با پوشش ضد صدا و درایر تک ستونه

مدلهاي واجد ولتاژها و فرکانسهاي متفاوت بسته به نوع درخواست موجود می باشد



Med 640 – Dr.Sonic 640
با حداقل اشغال فضا و بسیار جمع و جور8/6دندانپزشکی ایده آل جهت صندلیهاي

 لیتري با پوشش داخلی آنتی اکسیدان90مخزن
فن با گنجایش باال و سیستم هواي تحت فشار جهت ارتقاي خنک کنندگی
فیلتر خروجی هوا
(با موتور و مخزن تحتانی) سیستم تعویلی مضاعف ضد لرزش
موتور قابل تنظیم بر اساس دما
ترل گر الکترونیکی با قابلیت حفظ انرژي جهت استفاده بهینه از کمپرسورکن
مدل بدون صداي دکتر سونیک با پوسس ضدصدا و درایر دوستونه

مدلهاي واجد ولتاژ و فرکانسهاي مختلف بسته به نوع درخواست موجود می باشند.





مدلهاي واجد ولتاژ و فرکانسهاي مختلف بسته به نوع درخواست موجود می باشند.



OF 550-750

طیف جدید و ابتدایی کمپرسورهاي دندانپزشکی
عادي از روشن-جمع وجور- بی صدا

که با درایر و یا بدون درایر موجود می باشند نسل نوینی از کمپرسورهاي عاري از روغن دندانپزشکی هستند OFطیف 
طراحی شده اند.این کمپرسورها جهت مصارف MEDهدف تکمیل تنوع کمپرسورهاي سري دکتر سونیک و و با

کوچک جراحی دندانپزشکی و البراتور مناسب هستند.
ویژگیهاي آن به شرح ذیل می باشد.

 2عملیات بودن صدا
 کمجا و جمع و جور
نگهداري آسان
مخازن با پوشش داخلی

فرکانسهاي مختلف بسته به نوع درخواست موجود می باشند.مدلهاي واجد ولتاژها یا 





واحدهاي مکنده
F004L #548600004

سیستم هواکش با کابینت فلزي
KW , 2800 rpm, 230V , 50Hz 0.415موتور با تزریق الومینوم:–قطعات اصلی •
l/min 1100حداکثر گنجایش هوا: •
mbar 127حداکثر میزان مکش:•
دمنده جانبی•
بی صدا کننده هواي خروجی•
وسایل ضد لرزش•
کابینت فلزي رنگ شده•
h40cm×30×25ابعاد: •
20kgوزن:•
ندارد-کنترل برد•

F006L  #548600003

سپراتور هوا/ آبسیستم هواکش با 
پمپ تخلیه و کابینت فلزي

قطعات اصلی با موتور تزریق آلومینیوم•
•0.415 kw , 2800 rpm , 230v,50Hz
l/min 1100حداکثر گنجایش هوا:•
127mbar:حداکثر میزان مکش•
دمنده جانبی•
کنترل پنل الکترونیکی•
محفظه ترشح با کاوشگر الکترونیکی•
تخلیه بهترپمپ کمکی جهت •
بی صدا کننده هواي خروجی•
قطعات ضد صدا•
RAL 9002کابینت فلزي زنگ شده •

h45cm×35×40:ابعاد •

25kgوزن :•



F2U  #548600002

سیستم تخلیه آب بهمراه سپراتور هوا / آب و کابینت فلزي ضد صدا
2800rpm,230v,50Hzبا کاوش حفاظت دما •

مایعات با مهرومومبرنزي طوقه ايپمپ•
l/min 383: حداکثر گنجایش هوا•

40cm Hg: حداکثر میزان مکش•

مکش سنج–شیر تنظیم مکش –فشار شکن –درجه فشار –تیرمارپیچی –فیلتر ترشحات •
کنترل پنل الکترونیکی•
سپراتور آب / هوا•
جداکننده/ساکت کننده•
 RAL 9002 colorکابینت فلزي ضد صدا•

h46 cm×30×42ابعاد : •

kg 45وزن :•

F1U  #548600001

سیستم تخلیه آب به همراه سپراتور آب / هوا و کابینت فلزي ضد صدا
با کاوشگر حفاظت حرارتی•
پمپ طوقه اي برنزي مایعات با مهروموم•
حداکثر گنجایش هوا•
شیر مارپیچی–فیلتر ترشحات •

مکش سنج–شیر تنظیم مکش - کاهنده فشار–درجه فشار 
کنترل پنل الکترونیکی•
جداکننده/ بی صدا•
سپراتور هوا /آب•
RAL 9002 color,کابینت فلزي•

h46 cm×42×55ابعاد:•

57kgوزن: •



FSN Quality Airیک نام
تجاري ست که در تولید و 
توزیع طیف وسیعی از 
محصوالت تولید و فشرده 

هوا تخصص دارد.سازي 
از محل فشرده سازي تا محل 
استفاده از هواي فشرده ، کاتالوگی 
را پیشنهاد می کنیم که مشتمل بر 

بوده و از انواع نیازهاي مشتریان 
یک کارگاه کوچک تا یک صنعت 
بزرگ را در بر می گیرد.این طیف 
شامل البراتورها تا یک بخش کامل 
بیمارستانی که در آن هواي 

می بایست مناسب براي تولیدشده
مصارف تنفسی باشد نیز می شود.

درایر هاي تبریدي□
درایرهاي خشک کن□
ایر درایرها جهت مصارف تنفسی□
ژنراتور نیتروژن□
هاي هوافیلتر□
سپراتورهاي میعانات□
مخازن عمودي□

سپراتورهاي آب / روغن□
تخلیه میعانات□
ادوات ذخیره انرژي□
دهنده نشتیتشخیص □
سیستمهاي بهبود دما□




