


anowni Państwo, 

 

Atlas Copco, dostawca profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie techniki sprężone-

go powietrza, dostarcza także systemy sprężonego powietrza do zastosowań w 

placówkach medycznych. W przypadku szpitali powietrze sprężone musi spełniać 

dodatkowe, wymagające warunki związane z jakością sprężonego powietrza.  

Systemy MED w pełni spełniają wysokie oczekiwania. Dostarczamy kompletne 

rozwiązania: sprężarki ze specjalnym układem uzdatniania – MED. Cały ten układ 

jest niezawodny i odpowiednio opomiarowany. Więcej szczegółów znajdziecie 

Państwo na naszych stronach www.atlascopco.pl 

Równie wysokie wymagania muszą spełniać sprężarki pracujące w gabinetach 

stomatologicznych, gdzie bezolejowe sprężone powietrze zasila cały unit stomato-

logiczny wraz z instrumentami stomatologicznymi. 

Urządzenia, ich jakość i niezawodność oraz profesjonalny serwis to nasze atuty. 

Zapraszam do przeczytania aktualnego wydania magazynu AII News.   

Wysyłając formularz kontaktowy odpowiemy na wszelkie pytania.  
Służymy pomocą , doradztwem technicznym, zapraszamy na szkolenia. 

Zapraszamy na internetowe strony Atlas Copco www.atlascopco.pl 
oraz na lokalny facebook  

Magazyn wydaje: Industrial Air Division Polska 

Materiały: Tomasz Wożniak, Dariusz Krzysztoń 

Opracowanie: Agnieaszka Trzaska 

http://www.atlascopco.pl
http://www.atlascopco.pl/plpl/contactus/enquireonline/ct-contact.aspx
http://www.atlascopco.pl
https://www.facebook.com/atlascopcopolska


Bezolejowe  
sprężarki  
spiralne SF-MED 
 
Ciśnienie pracy: 4-10 bar 
Wydajność: 3-30 l/s 
Moc zainstalowana: 1-22 kW 

 

 

 

 
 
Bezolejowe  
sprężarki  
ZT/ZR-MED 
 
Chłodzone powietrzem /  
wodą: ZT/ZR 
Ciśnienie pracy: 4-10 bar 
( >22 kW – 8.6 bar) 
Wydajność: 30-138 l/s 
Moc zainstalowana: 15-55 kW 

Firma Atlas Copco wprowadziła do 

swojej oferty bezolejowe systemy  

wytwarzania powietrza medycznego, 

których głównymi elementami są  

bezolejowe sprężarki typów LF, SF, 

AQ, ZT / ZR przystosowane do zasto-

sowań medycznych.  

Sprężarki pracując w układach redun-

dantnych z medycznymi oczyszczacza-

mi powietrza MED.+ oraz sterującymi 

całym układem sterownikiem ES MED 

są wyrobami medycznymi klasy 2b 

certyfikowanymi zgodnie z dyrektywą 

MDD 94/42/EEC.  

Produkowane są zgodnie z najnowszy-

mi medycznymi standardami ISO 7396-

1 oraz HTM. 

Dane techniczne  

 Bezolejowe  

 sprężarki    

 tłokowe LF-MED 

 Ciśnienie pracy: 4-10 bar 
 Wydajność: 8-15 l/s 
 Moc zainstalowana: 4-7.5 kW 

 

Bezolejowe  
sprężarki  
z wtryskiem wo-
dy AQ-MED. 
 
Ciśnienie robocze: 4-13 bar 
Wydajność: 29-100 l/s 
Mac zainstalowana: 15-55 

kW (=< 30kW tylko wersje 

VSD) 

http://www.atlascopco.pl/plpl/products/productsearch.aspx?q=lf%20med&isAutoCompleted=no


 

 

  





CZYSTE MEDYCZNE POWIETRZE 

NIEZBĘDNE  

W KAŻDYM  
SZPITALU 



*** 

http://www.atlascopco.pl/plpl/products/spr%c4%99%c5%bcarki-powietrza-i-gaz%c3%b3w/3533535/


 

 

 

 

 

 

 



http://www.atlascopco.pl/plpl/products/sprężarki-powietrza-i-gazów/product/3595237/
http://www.atlascopco.pl/plpl/news/productnews/atlas-copco-expands-its-ga-vsd-technology-range.aspx



