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کد 95/001 کد 95/005کمپرسور سانتریفیوژ کمپرسور دندانپزشکی
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لیست کمپرسورها 

Oil Free برندهای کمپرسور دندانپزشکی

 - کمپرسور دندانپزشکی مدیک ایر دکتر سونیک 

DR SONIC

GENTILIN کمپرسور دندانپزشکی جنتیلین - 

MAXAIR  کمپرسور دندانپزشکی مکس ایر - 

DYNAIR کمپرسور دندانپزشکی داین ایر - 

FOSHAN کمپرسور اویل فری فوشن - 

BEAUTTY  کمپرسور دندانپزشکی بیوتی - 

GIS کمپرسور اویل فری جی آی اس - 

TEK۴ کمپرسور دندانپزشکی فورتک - 

EKOM کمپرسور اویل فری ایکام - 

DURR  کمپرسور دندانپزشکی دور دنتال - 

DENTAL

FIAC کمپرسور دندانپزشکی فیاک - 

ATLAS COM کمپرسور اویل فری اطلس کام - 

هوای فشرده کامال خشک و بدون روغن

بازه زمانی بین هر مرحله تعمیر و نگهداری در فاصله 

های طوالنی است.

 به نسبت کمپرسور اسکرو هزینه تجهیزات کمتری 

دارد.

مناسب برای صنایعی که به حجم هوا دهی خیلی 

زیاد احتیاج دارند.

کد 95/002 کمپرسور فشار قوي

کد 95/006 کمپرسور اسکرو بدون روغن

‐ فشرده سازی در کمپرسور اویل فری کامال بدون 

روغن و آلودگی می باشد.‐ در کمپرسور اسکرو 

اویل فری می توان اکثر گاز ها مانند پلیمر گاز و گاز 

کثیف را فشرده سازی کرد.‐ روتور کمپرسور بدون 

روغن به نسبت نوع روغنی سرعت باالتری دارد.

‐ دمای هوای فشرده شده در خروجی باال می باشد.

‐ نیاز به ماده خنک کننده در کمپرسور اویل فری 

برای جلو گیری از ایجاد گرمای غیر مجاز‐ استفاده از 

یک سیال سازگار با گاز فشرده شده مانند آب برای 

عملیات خنک کاری‐ به دلیل زیاد بودن طول دهانه 

زیاد و سرعت باال نسبت فشار محدودی دارد.

‐ مجهز به صدا خفه کن در ورودی و خروجی 

کمپرسور‐ امکان استفاده از مواد غیر فلزی در 

روتورهای کمپرسور‐ مناسب برای تمامی کاربرد های 

پزشکی و دارو سازی

مشخصات  کمپرسور فشار قوی با فشار ٣٠٠ بار 

ATLANTIC

ظرفیت تولید هوا در کمپرسور فشار قوی از اهمیت 

باالیی برخوردار است برای مثال در کمپرسور فشار 

قوی  ATLANTICکه از محصوالت کمپانی 

 NARDIایتالیا است ظرفیت هواسازی بین ۶٠ تا 

١٠٠ بر دقیقه می باشد و از این رو بنا بر ظرفیت 

تولید هوا در دو مدل  ATLANTIC 60و 

 ATLANTIC 100موجود می باشد.

کاربرد کمپرسور فشار قوی ٣٠٠ بار یا ٢٠٠ بار 

  ATLANTICعموما برای پر کردن کپسول هوای 

تنفسی و پینت بال می باشد. کمپرسور فشار قوی 

با ظرفیت ۶٠ لیتری مخزن ١٠ لیتری را تنها در نیم 

ساعت به فشار ٣٠٠ بار می رساند و این زمان در 

کمپرسور فشارقوی ١٠٠ لیتری به ٢٠ دقیقه کاهش 

پیدا می کند.

کد 96/003 واحد هواساز

کد 95/007 درایر تبریدي

کد 95/004 رادیاتور روغن کمپرسور اسکرو
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کد 95/008 کد 95/011کمپرسور افقی کمپرسور سیلندر پیستونی 
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لیست کمپرسورها 

کمپرسور پیستونی دانفوس برای کاربرد های تبرید 

R452A ،R404A  با استفاده از مبرد های

 R507A،طراحی شده است.

 :NTZگروه کمپرسورهای توسعه یافته و با تبخیر 

پایین در دمای باال می باشند. محدوده دماي تبخير 

از C ° ‐۴۵تا ١٠‐ °  Cدر کمپرسورهاي کم دما 

بسط یافته است، بهينه شده در دماي ٣۵‐ °  Cکه 

بهره وری بهینه دمای گاز مکش را در ٢٠‐ °  Cپذیرا 

می باشد.

این نوع از کمپرسور پیستونی با نام سری  FHارائه 

می گردد.‐  دو نوع متحرک (چرخ دار) و ثابت‐ 

پایداری بهتر مخزن کمپرسور‐ نوع اتصال ار نوع 

کوپل تسمه ای ‐ قابلیت جایگذاری کمپرسور در 

فضاهای با ارتفاع کم‐ دارای شیر تخلیه مخزن

 ‐ نصب واحد هوا ساز و الکتروموتور روی مخزن  

 ‐ ظرفیت تولید هوای فشرده از ١٠٠ لیتر در دقیقه 

تا ١۵٠٠ لیتر در دقیقه‐ محدوده فشار کاری بین ٨ 

تا ١٢ بار‐ بلوک هواساز ٢ سیلندر ایتالیایی‐ 

استفاده از الکتروموتور کامال استاندارد با برندهای 

معتبر ایرانی و اروپایی‐یک سال گارانتی و ١٠ سال 

خدمات پس از فروش

Danfoss

کد 95/009 کمپرسور روتاري کولر گازي

کد 95/012 کمپرسور اسکرال

کمپرسور اسکرال  Danfossبرای مصارف تهویه 

مطبوع مسکونی و سبک تجاری ‐قابلیت نصب سریع 

و راحت ‐ دارای طراحی خاص‐  کاهش قطعات 

داخلی، کاهش وزن کلی و کاهش صدای ایجاد شده 

‐ اینکمپرسور دارای الگوی پیچشی می باشد و 

اتصاالت مایع و مکش آن تقریبا مشابه سایر 

تولیدکنندگان کمپرسورهای  Scrollاست. کمپرسور 

اسکرال  Danfossمی تواند جایگزین کمپرسورهای 

ساخته شده توسط  Danfossو دیگر شرکت ها 

شود.

کمپرسورهای روتاری  Panasoniبرای کاربردهای 

ایرکاندیشن طراحی شده اند. رنج سرمایی این 

کمپرسورها با موتورهای تک فاز بین ۵٠٠٠ تا 

٢۵٠٠٠ بی تی یو بر ساعت می باشد. این مدل از 

R،  کمپرسور های روتاری پاناسونیک در سری های

 R2، Kو  Pعرضه می گردند.

کمپرسور روتاری پاناسونیک سری  :Rرنج تولید 

سرمایش بین ۵٠٠٠ تا ٩٠٠٠ بی تی یو بر ساعت 

می باشد.

کمپرسور روتاری پاناسونیک سری  :R2رنج تولید 

سرمایش بین ٩٩١۵ تا ١۴۶٢٠ بی تی یو بر ساعت 

می باشد.

Danfoss

Panasonic

کد 95/010 Bitzerکمپرسور اسکرو کامپکت

کد 95/013 کمپرسور فشار قوي 40 بار

 ظرفیت هوادهی از ٧٠٠ لیتر بر دقیقه تا ١۶٠٠ لیتر 

بر دقیقه‐ مورد استفاده در خط تولید بطری 

 ،PETتست شیرآالت گاز و استاتور ژنراتور 

کشتی‐ توانایی تولید فشار از ١۶ تا ۴٠ بار‐ دارای 

درجه نشان دهنده مخصوص کمپرسور فشار 

قوی‐ استفاده از یاتاقان های کامال استاندارد و 

مرغوب‐ نوع خنک کاری از نوع هوا خنک و آب 

خنک‐ فشرده سازی در ٢ و ٣ مرحله‐ جنس 

سیلندر و سر سیلندر از چدن خاکستری مجهز به 

پره های خنک کننده آلومینیومی‐ قابلیت نصب 

روی شاسی و مخزن

کد 95/014 تله آبگیر
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کد 95/015 کد 95/017درایر جذبی کمپرسور اسکرو روغنی
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لیست کمپرسورها 

١. سهولت روغنکاری در بیرینگ ها

٢. به دلیل وجود روغن در واحد هواساز روتور ها 

همیشه با روغن در تماس هستند.

٣. در ایرند به علت پر کردن حجم های خالی از 

برگشت هوا جلو گیری می گردد.

۴. روتور ها در ابتدا و انتهای خود توسط بدنه آب 

بندی شده اند.

۵. با جذب مقادیری از گرمای نهان هوای فشرده، تا 

حد قابل توجهی از حرارت آن کم می شود.

۶. با استفاده از فیلم روغن بین روتورها از اصطکاک 

ما بین آنها جلوگیری می گردد.

٧. سطح صدای پایین تری نسبت به نوع پیستونی 

دارد.

رطوبت زدایی و ایجاد هوای کامال خشک (رطوبت 

PPM) کمتر از ٠٫٠٠٣

  •مجهز به سیستم کنترلر، نمایشگر و شیر برقی

•  مواد جاذب با کیفیت و بهترین برند های موجود 

در بازار و افزایش طول آنها به وسیله سیستم 

ریکاوری مناسب.

•  مخازن حاوی مواد جاذب مطابق با استاندارد های 

API وASME 

  •در مدل های هیتر دار ، وجود هیتر با راندمان باال 

و مصرف انرژی بسیار پایین

کد 95/016 کمپرسور سمی هرمتیک سیلندر پیستونی

کد 95/018 کمپرسور افقی دوبل

این نوع از کمپرسور پیستونی با نام سری  FDارائه 

می گردد.

  ‐ مناسب در کاربرد هایی که ظرفیت تولید هوای 

باال مورد نیاز است و برق ٣ فاز در دسترس نیست.

 ‐ به دلیل اینکه هواساز ها قابلیت فعالیت به 

صورت مجزا را دارند در زمانی که میزان مصرف 

پایین است می توان فقط از یکی از آنها استفاده 

نمود و در مصرف انرژی را پایین آورد.

 ‐ افزایش قابلیت اطمینان در این کمپرسور

 ‐  پایداری مخزن توسط پایه های فلزی با استحکام 

در ظرفیت های باال

 ‐ شیر تخیله از نوع اتوماتیک و دستی طبق 

درخواست مشتری

 ‐ نصب هواساز بر روی مخزن ذخیره هوا

 ‐ ظرفیت تولید هوای فشرده از۵۶٠ لیتر در دقیقه 

تا ٧۵٠ لیتر در دقیقه

BAR محدود فشار کارکرد ١٠ تا ١٢ ‐ 

 - رنگ کوره ای ( الکترواستاتیک)

 ‐ واحد هواساز ٢+٢  از مدل صدا پایین با میل لنگ 

دوسر درگیر

 ‐  دارای یک سال گارانتی و ١٠ سال خدمات پس از 

فروش 

 ‐ الکتروموتور کامال استاندارد با کمپرسور

طراحی منحصر به فرد سوپاپ کمپرسور کوپلند 

دیسکاس‐ بهبود کارایی در شرایط عملیاتی

کم مصرف در انرژی‐آزموده شده از نظر عمر طوالنی

Copeland


	Page 1
	Page 2
	Page 3

