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شرکت سپهران طب ایرانیان
تولید کننده ی مدرن ترین تجهیزات الندری صنعتی در ایرانتنها 

:معرفی

سال در تعمیرات 20شرکت سپهران طب ایرانیان مفتخر است با سابقه ی بیش از 
ر و نگهداری تجهیزات مدرن الندری، پس از گذراندن دوره های تخصصی ساخت د

ز خط تولید وبازدید ا( کنگیسر،اشتال آلمان و میلنور امریکا)کمپانی های بزرگ دنیا
ت به و الهام از تکنولوژی های روز و چگونگی رفع مشکالت وارده ،در نهایت توانس

تگاه و توسط نرم افزار های مکانیک شبیه سازی و با کمک دسخداوند منان لطف 
شویی ، لیزر برش و دیگر تجهیزات ، موفق به ساخت انواع ماشین لباسCNCهای 

و تجهیزات الندری به صورت تمام ایرانی در ابعاد و وزن های گوناگون در داخل
.میهن عزیزمان شود

این شرکت آماده ی ارائه ی هرگونه خدمات وعقد قرارداد با تمامی مشتریان 
.محترم در سراسر کشورمی باشد
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شرکت سپهران طب ایرانیان
تنها تولید کننده ی مدرن ترین تجهیزات الندری صنعتی در ایران

BW 120 BW 100 BW 70 BW 50 BW 30 Unit مدل ماشین

120 100 70 50 30 Kg ظرفیت نامی

2 2 2 2 2 NO درب

2 2 2 2 2 NO شیر تخلیه

سبد 

4 4 4 2 1.5 mm ضخامت

SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 جنس

1220 1220 1064 1064 800 mm قطر

980 860 830 570 600 mm عمق

1145 1005 732 506 300 L حجم

بدنهابعاد 

2000 1840 1660 1440 1320 mm عرض

1710 1710 1500 1500 1440 mm طول

2320 2320 1980 1950 1820 mm ارتفاع

گرمایشیسیستم 

60 48 48 24 24 kw گرمایش با برق

O O O O O O گرمایش با بخار

قابل تنظیم به اندازه مورد نیاز سرعت سبد

200 350 350 400 400 rpm

مینیمم سرعت 

آبگیری

600 600 600 750 750 rpm

ماکسیمم سرعت 

آبگیری

244 250 250 250 250 G قدرت آبگیر

380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 V/P/HZ منبع برق

22 18 15 11 7.5 KW اینورتر موتور

3100 2700 2300 2000 1800 Kg وزن کل ماشین

ماشین لباسشویی دو درب تمام اتوماتیک 

کارکرد آسان و ایمن

 دارای صفحه کلید لمسی

 بدنه و سبد ازجنس استیل ضد زنگ و ضد اسید

دارای منوی فارسی وقابلیت ایجاد هرگونه تغییرات در برنامه

 تمام اتوماتیک همراه باPLC حافظه ی آزاد9و دارای

 دارای کلید ایمنی جهت جلوگیری از خطرات جانی و مالی

قابلیت استفاده از بخار مرکزی جهت افزایش دما

 محفظه مایع از جنس استیل2محفظه پودر و 3دارای

یاز می دارای سرعت و گشتاور باالی آبگیری که مصرف کننده را از خرید آبگیر جداگانه بی ن
.کند

عمر دارای فنر و کمک فنر جهت کاهش ارتعاشات وارده بر فونداسیون و درنتیجه افزایش طول
دستگاه 

ور کاهش عالوه بر داشتن دو شیر تخلیه ، شیر آب سوم نیز جهت سیستم ریسایکل  به منظ
مصرف آب و مواد شویننده تعبیه شده است

 دارا ی سیستم اتوماتیک تشخیص عیب به زبان فارسی

دارای سنسور دما وسطح آب که امکان تنظیم دقیق میزان آب را فراهم مینماید

 امکان اتصال به اینترنت ب منظور عیب یابی و برنامه ریزی از راه دور
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شرکت سپهران طب ایرانیان
تنها تولید کننده ی مدرن ترین تجهیزات الندری صنعتی در ایران

CCW 100 CCW 70 CCW 50 CCW 30 Unit ماشینمدل 

100 70 50 30 Kg ظرفیت  نامی

1 1 1 1 NO درب

2 2 2 2 NO شیر تخلیه

4 3 2 1.5 mm ضخامت سبد

SS 304 SS 304 SS 304 SS 304 جنس سبد

1240 1240 1067 900 mm قطرسبد

840 590 576 500 mm عمق سبد

115 715 515 320 L حجم سبد

7.5 7.5 5.5 4.0 KW قدرت موتور

22 11 7.5 5.5 KW اینورتر موتور

300 300 300 300 G

ماکسیمم قدرت 

آبگیر

1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1" in نارل آب ورودی

1 1/2" 1" 1" 3/4" in نازل بخار ورودی

6" 6" 6" 6" mm نازل تخلیه

8 8 8 8 mm نازل هوای فشرده

1860 1850 1790 1550 mm عرض

2120 2000 1860 1650 mm عمق

2460 2460 2200 2080 mm ارتفاع

2700 2300 1000 600 Kg وزن کل ماشین

ماشین لباسشویی تک درب تمام اتوماتیک

کارکرد آسان و ایمن

 دارای صفحه کلید لمسی

 بدنه و سبد ازجنس استیل ضد زنگ و ضد اسید

دارای منوی فارسی وقابلیت ایجاد هرگونه تغییرات در برنامه

 تمام اتوماتیک همراه باPLC حافظه ی آزاد9و دارای

 دارای کلید ایمنی جهت جلوگیری از خطرات جانی و مالی

قابلیت استفاده از بخار مرکزی جهت افزایش دما

 محفظه مایع از جنس استیل2محفظه پودر و 3دارای

یر دارای سرعت و گشتاور باالی آبگیری که مصرف کننده را از خرید آبگ
.جداگانه بی نیاز می کند

یجه دارای فنر و کمک فنر جهت کاهش ارتعاشات وارده بر فونداسیون و درنت
افزایش طول عمر دستگاه 

ایکل  عالوه بر داشتن دو شیر تخلیه ، شیر آب سوم نیز جهت سیستم ریس
به منظور کاهش مصرف آب و مواد شویننده تعبیه شده است

 دارا ی سیستم اتوماتیک تشخیص عیب به زبان فارسی

 دارای سنسور دما وسطح آب که امکان تنظیم دقیق میزان آب را فراهم
مینماید
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شرکت سپهران طب ایرانیان
تنها تولید کننده ی مدرن ترین تجهیزات الندری صنعتی در ایران

کارکرد آسان و ایمن

دارای سیلندر

بدنه سخت و مقاوم

استفاده ار بخار مرکزی

دارای صفحه پهن و بزرگ برای اتوی بهتر لباس ها

مجهز به فن مکش رطوبت

حداکثر راندمان در استفاده از دستگاه

استفاده از شیرهای فرمان بادی برای ایمنی و کارکرد بهتر

طراحی بر اساس ارگونومی بدن انسان

 مدلDCP2  دارای صفحه ی فلزی داغ جهت اتو کردن و ضد عفونی البسه
بیمار

  مدلDCP1   دارایDry cleaning  جهت البسه معمولی و صفحه ی
باال و پایین دارای پارچه ودارای  قابلیت تزریق بخار از هر دو صفحه 

UnitDCP1مدل اتو

inDN15نازل تراکم هوا

inDN15نارل بخار

"in2نازل وکیوم

mm1073طول

mm1200عرض

mm1299ارتفاع

mm319وزن

اتو پرس
UnitDCP2مدل اتو

inDN15نازل تراکم هوا

inDN15نارل بخار

mm1118طول

mm1549عرض

mm1207ارتفاع

mm374وزن
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شرکت سپهران طب ایرانیان
تنها تولید کننده ی مدرن ترین تجهیزات الندری صنعتی در ایران

UnitYC8-16-1R-EYC8-20-1R-EYC8-22-1R-Eمدل اتوغلطکی

NO111تعداد رول

mm160020002200غلطک اصلیطول

mm400400800قطر غلطک

M/min10-610-610-6سرعت غلطک

KW/h222626مصرف الکتریکی

KW/h364242گرمایش با برق

bar555گرمایش با بخار

KW1.51.51.5قدرت موتور

mm9009001200عرض

mm220026002800طول

mm125012501250ارتفاع

V/ HZ /p380/50/3380/50/3380/50/3منبع برق

اتوغلطکی

کارکرد آسان و ایمن

استفاده از روغن ویا بخار مرکزی جهت افزایش دما

دارای سنسور دما که امکان تنظیم دقبق میزان دمای دلخواه را فراهم می کند

قابلیت تیین جهت چرخش رول اصلی

دارای فن مکش رطوبت

دارای کلید ایمنی جهت حفاظت سریع از پرسنل

بدنه مقاوم بر اثر کار زیاد

راندمان بسیار باال در استفاده از دستگاه

قابلیت نصب صفحه کلید لمسی و رنگی

قابلیت استفاده از اینونتر جهت تغییر سرعت رول اصلی

قابلیت نصب منوی فارسی و عیب یابی اتوماتیک
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شرکت سپهران طب ایرانیان
تنها تولید کننده ی مدرن ترین تجهیزات الندری صنعتی در ایران

UNITGZZS30GDZE30GDZS50GDZE50GDZS70GDZS70مدل خشک کن

Kg30 kg30 kg50 kg50 kg70 kg70 kgظرفیت

steamelectricalsteamelectricalsteamsteamگرمایش

mm940115012701450قطر سبد

mm93097011201250عمق سبد

L645100814192065حجم سبد

mm610820820820درب 

KW0.751.11.52.2موتور

KW1.11.52.23فن موتور

--KW-37.8-50.4گرمای الکتریکی

mm8888نازل هوای فشرده

mm20202020نازل بخار ورودی

mm250300300310قطر 

mm1150140015001630عرض

mm1505160017801930عمق

mm2020222024002650ارتفاع

Kg75090012001400وزن

خشک کن

کارکرد آسان و ایمن

 تمام اتوماتیک به همراهplc و اینورتر

دارای سیستم هوشمند درصد رطوبت

 فیلتر پرزگیر در قسمت گردش هوا2دارای

دارای محفظه گالوانیزه و آبکاری شده ضد زنگ

راندمان بسیار باالی گردش هوا

دارای  موتور فن جداگانه

دارای کلید ایمنی جهت حفاظت از پرسنل

(بر اساس سفارش)دارای دو حالت گرمایش گازی و بخار

دارای سنسور دیجیتالی جهت تشخیص دمای محفظه ی داخلی
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شرکت سپهران طب ایرانیان
ایرانتولید کننده ی مدرن ترین تجهیزات الندری صنعتی در تنها 

خشک شویی
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DCAP24 DCAP18 DCAP12 Unit ماشینمدل 

24 18 12 kg ظرفیت

90 90 70 mm قطرسبد

60 50 40 mm عمق سبد

450 350 190 mm حجم سبد

SS 304 SS 304 SS 304 جنس سبد

3 2 1.5 KW شستشوقدرت

3 2 1.5 KW سانتریفیوژقدرت

1.2 1 0.75 KW فنقدرت

1.5 1 0.75 KW پمپقدرت 

1 0.75 0.5 KW قدرت فیلتر

40 40 40 rpm شستشوسرعت سبد هنگام

320 320 350 rpm ژسرعت سبد هنگام سانتریفیو

1/2 1/2 1/2 in ورودی آب و بخار

1/2 1/2 1/2 in تخلیه آب و کندانس بخار

70 60 50 lit فیلترحجم

28 24 20 NO تعداد صفحه کارتریج

140 130 120 mm عرض

250 200 170 mm عمق

250 250 230 mm ارتفاع

1200 1000 850 Kg وزن کل ماشین

مجهز به سه تانک مجزا جهت ذخیره،تصفیه و استفاده مستقلجهت
البسه سفید و رنگی

مجهز به سیستم جدا کننده آب از مواد

مجهز به سیستم بازیافت مواد

مجهز به اینورتر جهت کاهش مصرف انرژی،افزایش استحکلمو طول
عمر الکتروموتور،شافت و بلبرینگ

سیستم سرد کننده جهت خنک شدن و چروک نشدن لباس بعد از
خشک شدن


