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Zelo nizek nivo hrupa

Tudi notranja zaščita tlačne posode

Brez olja

1-8
Stisnjen zrak za do 8 
zobozdravstvenih stolov



  
Brezoljni kompresorji MedicAir izhajajo iz 
izkušenj več kot pol stoletja raziskav in 
razvoja ter so bili razviti posebej za zobno 
področje.

Zasnovani so tako, da zagotavljajo najboljše delovanje, 
nemoteno obratovanje, dolgo življenjsko dobo in seveda suh 
zrak, brez olja, kot ga zahteva zobozdravnik ali zobni tehnik pri 
svojem delu. Naši kompresorji so bili razviti tako, da izpolni jo 
ta pričakovanja s stalnim poudarkom na inovativnem oblikovanju, 
izjemni tehnični obdelavi in večji zanesljivosti vseh sestavnih 
delov, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu.

MedicAir kompresorji so dobavljivi v različnih kombinacijah:

- Serija Dr. SONIC: najnižje razmerje šumov (dB (A) proti HP-
   jem) na trgu, zahvaljujoč posebnemu pokrovu, polnjenemu z 
   zvočno izolacijo, z notranjim ventilatorjem za hlajenje. 
   Ti modeli so lahko opremljeni z ekskluzivnim dvojnim ali 
   enojnim adsorpcijskim sušilnikom zraka in so še posebej 
   primerni za postavitev blizu območja dela, kjer mora biti 
   raven hrupa minimalna.

- Serija MED: izdelana je z enakimi visoko kakovostnimi 
   komponentami kot serija Dr. Sonic, vendar brez pokrova   
   zvočne izolacije. MED kompresorji so bili zasnovani za   
   modularne aplikacije, da bi bili kakovostni "vstopni nivo" za 
   tiste zobozdravnike, ki želijo takoj ali kasneje dodati sušilec 
   zraka. 
Kompresorji dr. SONIC in MED so izredno kompaktni 
(potrebujejo manj kot 0,6 m2 tlorisa), oba pa sta standardno 
opremljena z varnim zagonom električnega sistema, ki 
omogoča kompresorju ponovni zagon, v primeru izpada 
električne energije.

Stisnjen zrak iz kompresorja MedicAir je: 
•  brez oljnih ostankov, zahvaljujoč brezoljnemu komprimiranju, 
•  brez kondenzata, zahvaljujoč adsorpcijskem sušilniku z visoko        
   sušilno močjo (v modelih, kjer je nameščen)
•  brez vonja, zahvaljujoč debelini notranjega premaz rezervoarja      
   z antioksidantno epoksi barvo.

Dr. SONIC in MED top-seriji zaključuje najnovejša ponudba 
AirLab: posebej zasnovana za "budget" aplikacije za zobne 
laboratorije in druge para-medicinske aplikacije.
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Poleg standardnih modelov so kompresorske črpalke MedicAir 
lahko dobavljive kot rezervne enote za konfiguracijo stacionarnih 
naprav glede na posebne potrebe uporabnikov 
(zobne klinike, bolnišnice itd.).



Serijske  lastnosti  
Kaj pričakujete od kakovostnega zobnega kompresorja? 
Zanesljivega dobavitelja suhega, brezoljnega komprimiranega zraka, ki 
ustreza zahtevam in priporočilom proizvajalcev zobnih materialov. Vse 
to nudijo kompresorji MedicAir z uporabo inovativne oblike in zelo 
zanesljivih komponent, kot je razvidno iz spodnje slike. V MedicAir in 
Sil-Dry serijah so tlačne posode, znotraj prevlečene z antikorozijskim 
epoksi premazom, da se prepreči oksidacija. Kompresorska enota in 
okvir sa izolirana z večstopenjskim sistemom dušenja proti vibracijam: 
pod motorjem, pod rezervoarjem, pod osnovno ploščo (v modelih, kjer 
je nameščena), ki ne samo zmanjša hrup in omogoča delovanje brez 
vibracij, ampak tudi zmanjšuje obremenitev mehanskih delov in opreme 
(kar ima za posledico manj vzdrževanja in daljšo življenjsko dobo enot).
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Aluminijasti cilindri s posebno 
obdelavo za zmanjšanje trenja

Poseben aluminijast bat s tradicionalnim ločljivim priključkom na ojnico. 
Vedno koaksialno na cilinder (modeli 160-210-320)

Motorska termična zaščita z ročno ponastavitvijo.

 

Visokozmogljiv hladilni ventilator s 
termično kontrolo in prisilnim vlekom, 
za optimalno hlajenje

 

Dvojni sistem proti vibacijam
 

 

Debel notranji epoksi premaz za 
dolgotrajno protioksidacijsko zaščito

Lahko dosegljiv, podaljšan 
izpustni  ventil  za  kondenz.

Filter na izhodu

Kroglični ventil

Ročaj za lažji transport

Veliki samomazalni zaprti ležaji

Posoda oblike krofa (modeli 102,160, 320) 
za manjši tloris



Ekskluzivni "Double Column" absorbacijski sušilnik MedicAir dosega 
najvišje zahteve in zagotavlja stalno dobavo brez oljnega in suhega 
stisnjenega zraka.

Prednosti sistema »dvojnega stolpa« so naslednje:
 •  brez do datne namestitve (sistem je integriran);
• brez oksidacije ali korozije;
• optimalna kakovost zraka za paciente, in instrumente;
• kompaktnost;
• popolnoma avtomatsko delovanje;
• enostavno vzdrževanje
• nizke operativne stroške.

Sušilnik "Double Column" je integriran sistem, njegov delovni cikel traja 
približno 5 minut, med tem ciklusom je eden od obeh stolpcev aktiven in 
tako zadržujejo vodno paro, ki jo prenaša stisnjenega zraka, medtem ko 
je drugi stolpec v načinu regeneriracije in odvaja vlažnost kot mokri zrak 
skozi elektromagnetni ventil. Cikel se obrne s časovnikom. Po 
regeneriraciji, je polnilo kemično nespremenjeno in povrne svojo polno
učinkovitost.

Dvokomorni 
 

adsorbcijski 
sušilec zraka

 
 

Zakaj suh zrak?
Učinkovit sušilnik zraka je nepogrešljiv del opreme vsakega zobozdravnika.
Zunanji zrak vsebuje vlago in nečistoče, ki jih je treba ustrezno obdelati in ločiti, da zagotovimo čisti, suhi zrak. To je v korist pacientov 
in seveda tudi, da se izognemo oksidaciji in koroziji drage zobozdravstvene opreme, ki je priključena na kompresor.

Adsorbcijski sušilnik z eno komoro je veljavna alternativa sistemu 
dvokomornega. Funkcionalnost in obratovalni cikel sta enaka; glavna 
razlika je v tem, da sistem regeneracije ne deluje stalno (torej z 
neprekinjeno uporabo kompresorja), temveč le med zaustavitvi jo 
kompresorja. Glede na to, da pri povprecni uporabi kompresorja v 
zobozdravstvu  kompresor obratuje manj kot 50%, je ta sistem je 
popolnoma primeren za to vrsto uporabe.

Prednosti sistema »ene komore« so naslednje:
 •   brez dodatne namestitve (sistem je integriran); 
•    brez oksidacije ali korozije;
•    optimalna kakovost zraka za paciente, in instrumente;
•    kompaktnost;
•    popolnoma avtomatsko delo 

Delovni cikel je naslednji:
•    kompresor sesa zunanji zrak skozi zračni filter;
•    zrak stisne in ga pošlje v hladilnik;
•    zaradi hlajenja se kondenzira del vlage;
•    kondenzat se zbira v separatorju in avtomatsko odvede;
•    stisnjen zrak vstopi v komoro sušilnika, kjer posebna snov 
     odstrani preostalo vlago;
•    stisnjen zrak, ki je tako posušen in brez olja, potuje v rezervoar, 
     z notranjo zaščito proti koroziji.   
Ob zaustavitvi  kompresorja se ponilo sušilca regenerira s suhim 
zrakom.  Ostane kemično nespremenjeno in ohranja svojo polno 
učinkovitost. 
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•   brez izgube moči med procesom regeneracije.



• 	24-litrski rezervoar, notranje prevlečen. 
• Črpalka s samomazalnim batom v kompozitnem materialu, z visoko

     
  
 zmogljivim 

 
ventilatorjem in prisilnim zračnim sistemom za boljše   hlajenje.

• On-off stikalo.  
• Kabel s vtikačem Plug-and-Play.  
• Filter na  izhodu  zraka. 
• Sistem za dušenje vibracij.
• Dvojni ročaj za lažje rokovanje. 
• Termični izklop motorja. 
• Dr. Sonic različica z zvočno izoliranim ohišjem in sušilnikom z enim   
  stolpom (FM).

 
 

 
 

Med 102 - Dr. Sonic 102
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Dr. Sonic 102-24V-FM-0,75M

56 dB(A)

Med 102-24V-0,75M

Code Product 5 bar

Model l/min. m3/h c.f.m. lt bar - p.s.i. dB(A) kW HP Volt/Ph R.P.M. n° L x D x H (cm) kg Lbs

FOCN104FMD006 Med 102-24V-0,75M OL102 55 3,3 1,94 24 8 - 116 65 0,55 0,75 230/1 1400 1 40 x 45 x 62 32 70

FOCN104FMD009 Dr.Sonic 102-24V-FM-0,75M OL102 55 3,3 1,94 24 8 - 116 61 0,55 0,75 230/1 1400 1 70 x 50 x 75 62 136
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• 24-litrski rezervoar, notranje prevlečen. 
• Črpalka s samomazalnim batom v kompozitnem materialu, z visoko
  zmogljivim ventilatorjem in s prisilnim zračnim sistemom za boljše hlajenje. 
• On-off stikalo. 
• Kabel s vtikačem Plug-and-Play. 
• Filterna izhodu zraka. 
• Sistem za dušenje vibracij. 
• Dvojni ročaj za lažje rokovanje.
• Termični izklop motorja. 
• Dr. Sonic različica z zvočno izoliranim ohišjem in sušilnikom z enim
 stolpom (FM).

 
 

Med 160 - Dr. Sonic 160
IDEALEN

 
ZA

 
2
 
DELOVNI

 
MESTI

 
-
 
MAJHNE

 
DIMENZIJE

 
IN

 
SUPERKOMPAKTEN

 
DIZAJN

      
        

 2

56 dB(A)

Dr. Sonic 160-24V-FM-1,5MMed 160-24V-1,5M

Code Product 5 bar

Model l/min. m3/h c.f.m. lt bar - p.s.i. dB(A) kW HP Volt/Ph R.P.M. n° L x D x H (cm) kg Lbs

FMCN304FNM446 Med 160-24V-1,5M
MK 160 115 6,9 4 24 8 - 116 69 1,1 1,5 230/1 1400 1

40 x 45 x 67 38 83

FOCT304FNM433 Med 160-24V-FM-1,5M 70 x 46 x 75 51 112

FMCN304FNM448 Dr.Sonic 160-24V-1,5M
MK 160 115 6,9 4 24 8 - 116 56 1,1 1,5 230/1 1400 1

40 x 50 x 75 55 120

FOCT304FNM432 Dr.Sonic 160-24V-FM-1,5M 70 x 50 x 75 68 149
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Med 320 - Dr. Sonic 320 
IDEALEN ZA 3/4 DELOVNA MESTA - MAJHNE DIMENZIJE IN SUPERKOMPAKTEN DIZAJN

      
        

• 50-litrski rezervoar, notranji premaz. 
• Ventilator z visoko zmogljivostjo in sistemom za izboljšano hlajenje. 
• On-off stikalo.
• Kabel s vtikačem Plug-and-Play. 
• Filter na izhodu zraka. 
• Sistem za dušenje vibracij. 
• Dvojni ročaj za lažje rokovanje. 
• Termični izklop motorja. 
• Dr Sonic različica z zvočno izolacijo in sušilnikom z dvema stolpoma (ES).

 
 

4

Dr. Sonic 320-50V-ES-3M

60 dB(A)

Med 320-50V-3M

Code Product 5 bar   

Model l/min. m3/h c.f.m. lt bar - p.s.i. dB(A) kW HP Volt/Ph R.P.M. n° L x D x H (cm) kg Lbs

FVDV504FNM292 Med 320-50V-3M
VKM 320

235 14 8,2
50 8 - 116 72 2,2 3 230/1 1400 2V

40 x 50 x 95 53 116

FVDV504FNM294 Med 320-50V-ES-3M 210 12,5 7,3 58 x 46 x 95 68 149

FVDV504FNM297 Dr.Sonic 320-50V-3M
VKM 320

235 14 8,2
50 8 - 116 60 2,2 3 230/1 1400 2V

61 x 50 x 88 73 160

FVDV504FNM459 Dr.Sonic 320-50V-ES-3M 210 12,5 7,3 70 x 50 x 95 89 194
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Med 640 - Dr. Sonic 640      

IDEALEN ZA 6/8 DELOVNIH MEST - MAJHNE DIMENZIJE IN SUPERKOMPAKTEN DIZAJN        

8

•	  90-litrski rezervoar, z notranjmi premazom. 
•   Ventilator z visoko zmogljivostjo in prezračevalnim sistemom
    za izboljšano hlajenje. 
•   Filter za izhodu zraka. 
•   Dvojni sistem za blaženje vibracij (pod motorjem in pod rezervoarjem)
•   Termični izklop motorja. 
•   Elektronski krmilnik za varčevanje z energijo in delovanje
   kompresorjev v najboljših pogojih. 
•     Tiha  izvedba z zvočno izoliranim ohišjem.         
    

  

 

 

Med 640-90F-6t

 

 

 

Code Product 5 bar   

Model l/min. m3/h c.f.m. lt bar - p.s.i. dB(A) kW HP Volt/Ph R.P.M. n° L x D x H (cm) kg Lbs

FVGN541FNN016 Med 640-90F-6T VKM 320 470 28,2 16,6 90 8 - 116 76 2x2,2 2x3 400/3 1400 2V 112 x 45 x 92 89 195

FVGN541FMD029 Dr.Sonic 640-90F-ES-6T VKM 320 420 25 14,6 90 8 - 116 64 2x2,2 2x3 400/3 1400 2V 112 x 72 x 82 118 258

Dr. Sonic 640-90F-ES-6t

64 dB(A)
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Code Product 5 bar   

Model l/min. m3/h c.f.m. lt bar - p.s.i. dB(A) kW HP Volt/Ph R.P.M. n° L x D x H (cm) kg Lbs

2 -CILINDRA 
FOCN104FNM450 OF 550-24V-0,75M OL 55 60 3,6 2,1

24 8 - 116 55
0,55 0,75

230/1 1400 2L
40 x 45 x 58 26,5 58

FOCC104FNM458 OF 750-24V-1M OL 75 85 5,1 3 0,75 1 40 x 45 x 58 27,5 60

2-CILINDRA S SUŠILCEM
FOCN104FNM453 OF 750-24V-FM-1M OL 75 85 5,1 3 24 8 - 116 55 0,75 1 230/1 1400 2L 44 x 55 x 58 31,5 69

1-2OF 550-750

Serija OF (na voljo s sušilcem in brez njega) je popolnoma nov niz tihih 
brezoljnih zobnih kompresorjev, ki so bili razviti s ciljem, da zaokroži  
znani seriji Dr Sonic in Med. Ti zobni kompresorji so še posebej primerni 
za majhne zobozdravstvene ordinacije in male zobne laboratorije.

Glavne značilnosti so naslednje:
•    tiho delovanje; 
•     kompaktnost;
•     nizki stroški vzdrževanja; 
•     24-litrska posoda, z notranjaim premazom.

  
 NOVA "OSNOVNA" SERIJA ZOBNIH KOMPRESORJEV: 

TIHI, KOMPAKTNI, BREZOLJNI.

      
 

OF 750-24V-1M OF 750-24V-FM-1M

55 dB(A)

55 dB(A)
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Idealni brezoljni kompresorji 
za zobne tehnike in laboratorije

Lab 320

Genius 1850

•	   Zvočno izoliran model z rezervoarjem 6 lt 
•     Vklopno stikalo
•     Kabel z vtikačem Plug-in-Play
•     Brezoljna črpalka kompresorja
•     Elektromehansko tlačno stikalo
•     Armatura z manometrom in hitro spojko
•     Veliki ročaj in kolesa za lažje rokovanje
•     Lahko se uporablja navpično ali ležeče.

 

Idealen brezoljni kompresor  
za izredne razmere.

•  	50-litrski rezervoar 
•    Stikalo za vklop / izklop 
•    Kabel s vtičem Plug-and-Play 
•    Brezoljnai kompresorska črpalka z 
     dvema cilindroma 1,5 HP.    
•    Dvojna ročica za lažje rokovanje 
•    Termična zaščita motorja 
•    4 Antivibracijske noge.

 

Idealni kompresorji brez olja za 
zobne tehnike in laboratorije.

Genius 1850

Code Product   

Model l/min. m3/h c.f.m. lt bar - p.s.i. dB(A) kW HP Volt/Ph R.P.M. n° L x D x H (cm) kg Lbs

FOBB304FNM152 Genius 1850 OL 1850 65 3,9 2,3 6 8 - 116 72 1,1 1,5 230/1 2850 1 46 x 22 x 65 14 30

FVDN504FMD028 LAB 320-50F-3M VKM 320 235 14,1 8,3 50 8 - 116 77 2,2 3 230/1 1400 2V 82 x 43 x 73 39 85

Lab 320-50F-3M




