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Kompressorid

Imusüsteemid

Kompromissitu. 

Peatamatu. 

Muretu.
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1 kasutaja kuni 2 kasutajat kuni 3 kasutajat kuni 3 kasutajat

220V-50Hz 220V-60Hz 220V-50Hz 220V-60Hz 

0,55 kW (0,75 hp) 0,62 kW (0,83 hp) 0,70 kW (0,95 hp) 0,83 kW (1,10 hp)

56 dB(A) 56 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A)

3,7 A 4,5 A 4,8 A 4,1 A

2860 rpm 3420 rpm 2820 rpm 3410 rpm

1 kasutaja kuni 3 kasutajat kuni 3 kasutajat kuni 6 kasutajat

0,75 kW (1,0 hp) 1,70 kW (2,3 hp) 1,70 kW (2,3 hp) 3,20 kW (4,2 hp)

24 l 24 l 40 l 90 l

62 dB(A) 64 dB(A) 64 dB(A) 74 dB(A)

8 bars 10 bars 10 bars 10 bars

CS120 pump AXXER MOTION
CSK240 pump

AXXER MOTION
CSK240 pump

AXXER MOTION
ESK480 pump

S3 - 70% mootor S1 - 100% mootor S1 - 100% mootor S1 - 100% mootor

Automaatne kond.eraldus Automaatne kond.eraldus

Tunnilugeja Tunnilugeja

Märge: Väärtused põhinevad 230V–50 Hz. Saadaval on ka muud pinged ja sagedused.

Kompressorid
CLINIC AIR kompressorid on õlivabad ja neid kasutatakse laias 
valikus nõudlikes meditsiini-, hambaravi- ja tervishoiu 
valdkondades.  CLINIC AIR kompressorid pakuvad maksimaalset 
mugavust madala mürataseme ja vibratsiooniga.

Tänu uudsele AXXER MOTION tehnoloogiale on kulumine viidud 
miinimumini, kus hooldus kuni 3000 töötunni korral on sisuliselt 
olematu. CLINIC AIR kompressorid on disainitud kompaktseteks, et 
säästa ruumi ning selle juures tagada pideva ja puhta õhuvoolu. 
Helisummutus kapid vähendavad müra 10 - 12 dB(A).
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Clinic 3.24

Clinic Dry 3.24
adsorptsioonkuivatiga

Clinic 1.24

Clinic Dry 1.24
adsorptsioonkuivatiga

Clinic 6.90

Clinic Dry 6.90 H
membraankuivatiga

Clinic Dry 6.90 HS
membraankuivati ja 
steriilfiltriga

Clinic 3.40

Clinic Dry 3.40 H
membraankuivatiga

Clinic Dry 3.40 HS
membraankuivati ja 
steriilfiltriga

Poolmärg 
imusüsteem
CLINIC AIR poolmärjad imusüsteemid on vastupidavad, 
vaiksed ja suure jõudlusega seadmed, mida kasutatakse 
hambaravis. Selle üheastmeline puhur ei vaja õlitamist ja tagab 
tugeva imuvõime madala müra - ja vibratsioonitasemega.

CLINIC AIR imusüsteemide eeliseks on nende patenteeritud 
mehhanism, mis takistab vee sattumist mootorisse. 
Hambakillud, hambaamalgaam ja elavhõbe eraldatakse 
separaatori kaudu. Erinevalt teistest imusüsteemidest, on filtrile 
lihtne juurde pääseda ning asendada saastunud vedelikke maha 
valamata. CLINIC AIR imusüsteemid on usaldusväärsed vaakumi 
genereerimise seadmed.  Nende tipptasemel tootmine võimaldab anda 
seadmetele 3 aastase garantii.

Epoksiidkattega paak Roostevaba paak

Omadused
Õlivaba

Varustatud uudse AXXER 
MOTION tehnoloogiaga

Kuni 3,20 kW

3-aastane garantii

Clinic SW1 Clinic SW3



AXXER MOTION on patenteeritud kolbmehhanism, 
mille on välja töötanud Itaalia tehas GENTILIN. See on 
õlivabade pumpade lahutamatu osa, mida kasutatakse 
GENTILIN kompressorites, OEM'i rakendustes ja 
litsenseeritud toodetes.

AXXER MOTION mehhanism erineb suuresti 
tavapärasest kokkusurumise tehnikast. Kolb on 
suhteliselt pikem, sellel on kaks pead ja see libiseb 
mööda kahte silindrit. Tulemused on ületamatud.

Aircom OÜ
Peterburi tee 65,
11415, Tallinn 

Tel.: +372 6051050 
aircom@aircom.ee 
www.aircom.ee

Traditsiooniline
kokkusurumine

ühe peaga kolb

    1 silinder 

radiaaljõud

AXXER MOTION 
kokkusurumine

2 silindrit

pikem, kahe peaga kolb

vähendatud 
radiaaljõud

www.axxermotion.com

Eelised

Pidev surve

Väga hea õhuvool 

Madalad hoolduskulud 

Ülivaikne 

Itaalia tehnoloogia
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