
 

Σύστημα 3D εκτύπωσης



Pro95 S
Μέγιστης παραγωγικότητας  
περιεκτικός 3D εκτυπωτής.

Η απίστευτη ταχύτητα και παραγωγή συναντά  
την κορυφαία ακρίβεια του κλάδου.

Pro55 S
Οδοντιατρικός 3D εκτυπωτής  
για αποκαταστάσεις με τέλεια όρια.

Πολύ υψηλή ανάλυση για να συμφωνεί  
με τις απαιτήσεις των αποκαταστάσεων.

ΕΝΔΕΊΞΕΊΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χειρουργικοί νάρθηκες Εκμαγεία μελέτης

Βάσεις οδοντοστοιχίας Στεφάνες και γέφυρες

Νάρθηκες σύγκλεισης

Επιεμφυτευματικές 
οδοντοστοιχίες

Εκμαγεία για διαφανή 
Aligners

Δισκάρια έμμεσης 
συγκόλλησης

Δοκιμαστικές 
οδοντοστοιχίες

Σχεδιασμός χαμόγελου

Εκμαγεία κερώματος

ΕΝΔΕΊΞΕΊΣ

Επιεμφυτευματικές 
οδοντοστοιχίες

Στεφάνες και γέφυρες

Χειρουργικοί νάρθηκες

Δισκάρια έμμεσης 
συγκόλλησης

Σχεδιασμός χαμόγελου

3D Οδοντιατρικοί εκτυπωτές
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Νάρθηκες σύγκλεισης



3D Οδοντιατρικοί εκτυπωτές

Η σειρά Pro S 3D εκτυπωτών σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την παραγωγικότητα του ιατρείου ή του εργαστηρίου 
σας.

• Εύχρηστοι.

• Αυτοδιάγνωση κάνει εύκολη την 3D εκτύπωση.

• Γρήγοροι. Εκτυπώνουν τις περισσότερες συσκευές σε λιγότερο από 30 λεπτά στο ιατρείο.

• Πολυχρηστικοί. Έχουν μια ευρεία γκάμα υλικών για όλων των ειδών τις θεραπείες.
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Απλότητα για όλους

Η σειρά Pro S έχει σχεδιαστεί σχολαστικά  
για να διευκολύνει τη μάθηση, την εκπαίδευση  
και την ανάθεση. 
Λογισμικό φιλικό προς το χρήστη και αυτοδιάγνωση 
εναρμονίζονται για να δημιουργήσουν μια 
αψεγάδιαστη εμπειρία.

Νοημοσύνη συσκευής

Κάθε συσκευή Pro S  μετρά το περιβάλλον της, 
παρακολουθεί τη δραστηριότητά της και γνωρίζει 
τί χρειάζεται. Υποδείξεις και οδηγίες επί της οθόνης 
βοηθουν εσάς και το προσωπικό σας να συνεχίζετε 
ιδανικά τη λειτουργία της συσκευής.

Διαχειριστής αναλωσίμων

Προηγμένη τεχνολογία RFID ενσωματωμένη εντός 
της δεξαμενής ρητίνης επιτρέπει στους εκτυπωτές 
Pro S να παρακολουθούν τη διάρκεια ζωής της. 
Υποδείξεις επί της οθόνης, σας γνωστοποιούν πότε 
είναι ώρα να επαναπαραγγείλετε, για μηδενικό χρόνο 
διακοπής λειτουργίας.

Αναμφισβήτητη παραγωγικότητα

Η υπερταχεία εκτύπωση και η μεγάλη περιοχή 
κατασκευής κάνουν τη σειρά εκτυπωτών Pro S 
την καλύτερη επιλογή για εκτύπωση, σε μικρές 
και μεγάλες μονάδες.

Υψηλή ακρίβεια

Βελτιώσεις στο εργοστασιακό καλιμπράρισμα κι 
ένας νέος γυάλινος φακός προβολέα βελτιώνουν 
την ακρίβεια και την επαναληψιμότητα.

Διπλή θέρμανση

Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας τόσο για τη 
δεξαμενή όσο και για την πλάκα κατασκευής, 
δημιουργεί καλύτερη συγκόλληση, βελτιωμένα 
αποτελέσματα κι ακόμη μπορεί να αποτρέψει τον 
κίνδυνο βλάβης από υπερθέρμανση.
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3D Οδοντιατρικοί εκτυπωτές

• DLP ραφιναρισμένο

Η βελτιωμένη οπτική αποτελείται από ένα σχέδιο 
αποκλειστικά από γυαλί που βελτιώνει την 
ομοιομορφία σε όλη την έκταση της πλατφόρμας 
κατασκευής. Η 100% ισορροπημένη απόδοση 
φωτός αυτού του βελτιωμένου προβολέα σημαίνει 
ότι τα εκτυπωμένα αντικείμενα θα εφαρμόζουν 
ακόμα καλύτερα.

• Προηγμένη δεξαμενή ρητίνης

Προηγμένη παρακολούθηση με τεχνολογία κοντινού 
πεδίου επιτρέπει στους εκτυπωτές Pro S  
να παρακολουθούν αυτόματα τη ζωή κάθε 
δεξαμενής ρητίνης. Αυτός είναι ένας από τους 
τρόπους που η SprintRay εξαλείφει τις εικασίες από 
τη διαδικασία της 3D εκτύπωσης και μεγιστοποιεί 
την επένδυσή σας στην ψηφιακή ροή εργασίας.

• Ευφυής πλατφόρμα εκτύπωσης

Εντός του κατεργασμένου μπλοκ αλουμινίου της 
πλάκας κατασκευής υπάρχει θερμαντής πλατφόρμας 
που διατηρεί τη συσκευή σε θερμοκρασία που 
εξασφαλίζει τη μέγιστη συγκόλληση της πλάκας 
κατασκευής στη δεξαμενή. Η θερμότητα αυτή, 
βελτιώνει τα αποτελέσματα εκτύπωσης και μειώνει 
δυνάμεις που επιδρούν στη δεξαμενή κι έτσι 
επιμηκύνει τη ζωή της. Επίσης, η πλατφόρμα 
ενσωματώνεται άμεσα στη συσκευή Pro Wash/Dry 
χάρη σε έναν εσωτερικό μαγνήτη.

• Ευφυής τεχνολογία αισθητήρα

Το νέο δίκτυο αισθητήρων των εκτυπωτών Pro S 
παρακολουθεί τα πάντα, από τη ζωή της δεξαμενής  
έως υπενθυμίσεις για καθαρισμό της πλάκας 
κατασκευής ανάμεσα στις εργασίες, εξασφαλίζοντας 
μια ομαλή ροή εργασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ

• Αναβαθμισμένος σκελετός 

• Αναβαθμισμένος σχεδιασμός δομής 
• Πρωτόκολλο συγκόλλησης ελεγχόμενο από λογισμικό 
• Βελτιωμένη ακρίβεια του άξονα Ζ

• Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης

• Εκτυπώσεις χωρίς συμπίεση
• Βελτιωμένη ακρίβεια ύψους εκμαγείου

Πριν Μετά
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Pro 95S Pro 55S
3D Τεχνολογία εκτύπωσης Digital Light Processing (DLP)

Περιοχή Εκτύπωσης

Συνολικός όγκος  
18.2 χ 10.2 χ 20 cm

Συνολικός Όγκος  
10.5 χ 5.9 χ 20 cm

Περιοχή πλάκας κατασκευής  
185.64 cm2

Περιοχή πλάκας κατασκευής  
61.95 cm2

Επιλογές πάχους στρώματος 50, 100, 170 μικρά

Ελάχιστο μέγεθος αντικειμένου (ΧΥ ανάλυση) 95 μικρά 55 μικρά

Ταχύτητα εκτύπωσης Έως 2 ίντσες την ώρα

Συσκευή πολυμερισμού της ρητίνης

SprintRay ειδικής κατασκευής  
1080P FHD προβολέας

Texas Instruments DLP τσιπ

405 nm LED πηγή φωτός

50,000 ώρες αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Δεξαμενή ρητίνης 500 mL χωρητικότητα 400 mL χωρητικότητα

Συνδεσιμότητα

5GHz Wi-Fi chipset

Direct ad-hoc mode μέσω Wi-Fi b/g/n

Τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi b/g/n

Τοπικό δίκτυο μέσω καλωδίου ethernet

Στοιχεία ελέγχου χρήστη

Οθόνη αφής 7” με άμεση εκτύπωση μέσω θύρας USB

Ενσωματωμένο λογισμικό SprintRay PrintOS

Ενσωματωμένος υπολογιστής 6 πυρήνων

Διαστάσεις συσκευής (Π χ Β χ Υ)
Με κλειστό καπάκι 

38.1 x 43.9 x 53.1 cm
Με ανοικτό καπάκι 

38.1 x 54.1 x 68.6 cm

Βάρος & Διαστάσεις συσκευασίας 50 x 50 x 56 cm / 18 kg

Απαιτήσεις ενέργειας 100-240V, 50-60Hz, 200 watts, 2A

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 21 - 29°C

Pro 95 S Pro 55 SPro 95 S Pro 55 SΤΕΧΝΊΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ

3D Οδοντιατρικοί εκτυπωτές
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Ρητίνες 3D Εκτύπωσης

DENTURE BASE

Ρητίνη για 3D εκτύπωση βάσης οδοντοστοιχίας (ολικής ή μερικής).

Αντοχή στην κάμψη: 65 MPa 

Μέτρο ελαστικότητας: 2.000 MPa

Χρόνος εκτύπωσης: περίπου 110 λεπτά (100 μm, 60° γωνίωση)

Χρώματα: ανοικτό ροζ, πορτοκαλί ροζ, σκούρο ροζ

Συσκευασία: 1 Kg

SPLINT FLEX

Ρητίνη για 3D εκτύπωση εύκαμπτων ναρθήκων.

• Εξαιρετική αντοχή στη φθορά
• Χωρίς χημική γεύση

Αντοχή στην κάμψη: 10 MPa 

Μέτρο ελαστικότητας: 250 MPa

Χρόνος εκτύπωσης: περίπου 70 λεπτά (100 μm, 20° γωνίωση)

Ελάχιστο πάχος τοιχώματος: 1,5 mm

Χρώμα: ανοικτό μπλε διαφανές

Συσκευασία: 1 Kg

STUDY MODEL WHITE 2

Ρητίνη για 3D εκτύπωση εκμαγείων μελέτης.

• Εκτύπωση εκμαγείων ολόκληρου τόξου μέσα σε 18 λεπτά
• Καθαρό λευκό χρώμα

DIE AND MODEL 2

Ρητίνη για 3D εκτύπωση εκμαγείων και κολοβωμάτων.

 • Εκτύπωση έως 8 εκμαγείων ολόκληρου τόξου σε μόλις 15 λεπτά

Αντοχή στην κάμψη: 91,5 MPa 

Μέτρο ελαστικότητας: 2650 MPa

Χρώματα:  
• Τan: Φανταστικό χρώμα που μιμείται την οδοντιατρική γύψο  
• Γκρι: Χρώμα υψηλής αντίθεσης για μέγιστη ορατότητα των μικρών 
λεπτομερειών. Διαχωρίζεται εύκολα από θερμοπλαστικά υλικά.

Συσκευασία: Φιάλη 1 L
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Ρητίνες 3D Εκτύπωσης
SURGICAL GUIDE

Ρητίνη για 3D εκτύπωση χειρουργικών ναρθήκων.

• Βιοσυμβατό υλικό.
• Αντιστέκεται στην κάμψη και τη θραύση κατά τη χρήση.

Αντοχή στην κάμψη: 64 MPa

Μέτρο ελαστικότητας: 1.584 MPa

Χρόνος εκτύπωσης: περίπου 55 λεπτά (100 μm, 20° γωνίωση)

Ελάχιστο πάχος τοιχώματος: 1,5 mm

Χρώμα: Καθαρό διαφανές

Συσκευασία: 1 Kg

CASTABLE

Ρητίνη 3D εκτύπωσης για εξαερώσιμα αντικείμενα  
(π.χ. για έγχυση κεραμικού/χυτά μεταλλικά κράματα).

• Κάνει καθαρή καύση χωρίς υπολείμματα.
• Εύχρηστο υλικό με εξαιρετική ακρίβεια.

Αντοχή στην κάμψη: 68 MPa 

Χρόνος εκτύπωσης:  
•  σκελετός μερικής: περίπου 50 λεπτά (100 μm, 0° γωνίωση)
•  μονή στεφάνη γομφίου: περίπου 25 λεπτά (100 μm, 0° γωνίωση)

Χρώμα: κόκκινο

Υφή: Σκληρή

Ελάχιστο πάχος τοιχώματος: 0,3 mm

Συσκευασία: 1 Kg

TEMPORARY CROWN & TEETH

Ρητίνη 3D εκτύπωσης για προσωρινές στεφάνες μακράς 
διάρκειας και τεχνητά δόντια.

Αντοχή στην κάμψη: 112 MPa 

Μέτρο ελαστικότητας: > 2000 MPa

Χρόνος εκτύπωσης: 
•  μονή στεφάνη: περίπου 25 λεπτά (100 μm, 0° γωνίωση)
•  πλήρες τόξο: περίπου 35 λεπτά (100 μm, 0° γωνίωση)

Χρώματα: 
7 αποχρώσεις Vita: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, Bleach

Συσκευασία: 1 Kg
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Αυτοματοποιημένο Πλύσιμο & Στέγνωμα δύο σταδίων

Μηχανική Εκτόξευση
Χρησιμοποιώντας ένα μοτέρ υψηλής ταχύτητας το οποίο 
περιστρέφεται με πάνω από 10.000 rpm, η Μηχανική 
Εκτόξευση είναι ένα πατενταρισμένο σύστημα το οποίο 
διανέμει γρήγορα αναδευμένο αλκοόλ στα 3D εκτυπωμένα 
αντικείμενα με μόνο 500 ml διαλύτη.

Κύκλος πλύσης 10 λεπτών
Χάρη στην αποδοτικότητα που προσφέρει η Μηχανική 
Εκτόξευση, το Pro Wash/Dry μπορεί να ολοκληρώσει  
ένα πλήρη κύκλο πλύσης δύο σταδίων σε μόλις 10 λεπτά.

Ρυθμίστε το και ξεχάστε το
Τοποθετήστε την πλατφόρμα κατασκευής SprintRay  
ή το συμπεριλαμβανόμενο καλάθι πλύσης μέσα στη βάση 
πλύσης και πιέστε «Εκκίνηση». Το Pro Wash/Dry αυτόματα 
εκτελεί δύο σταδίων πλύσιμο και στέγνωμα.

ΠΑΤΕΝΤΑ

Γρήγορο
Μηχανική εκτόξευση  
πλένει τα αντικείμενα  

σε μόλις 10 λεπτά

Εύκολο
Απλοί έλεγχοι της οθόνης 

αφής προσφέρουν 
ύψιστη εμπειρία πλύσης

Καθαρό
Αυτόματες αντλίες 

εξασφαλίζουν ότι δεν χρειάζεται 
ποτέ να αγγίξετε αλκοόλ

Αυτόματο πλυντήριο πολλαπλών σταδίων,  
για εκτυπωμένα αντικείμενα.

Pro Wash/Dry
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Εύκολη διαχείριση διαλύτη
-  Προ-καλιμπραρισμένα υδρόμετρα βυθίζονται 

σε καθαρό IPA κι επιπλέουν  
σε βρώμικο. Έτσι, γνωρίζετε πάντα πότε 
πρέπει να αντικαταστήσετε τον διαλύτη σας.

-  Το Pro Wash/Dry μπορεί να λειτουργήσει 
με μισό λίτρο αλκοόλ και να το ανακυκλώνει 
από τον έναν θάλαμο στον άλλο με ένα απλό 
άγγιγμα.

-  Η σύνδεση της αποστράγγισης του ΙPA γίνεται 
γρήγορα με καθαρό κι ασφαλή τρόπο. 

Pro Wash/Dry

ΤΕΧΝΊΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ

Τεχνολογία πλύσης •  Πατενταρισμένη Τεχνολογία Μηχανικής Εκτόξευσης

•  Αυτόματος 2 σταδίων κύκλος πλυσίματος και στεγνώματος
• Προπέλα ακριβείας 10,000 Rpm

Διαχείριση διαλύτη •  2 προ-καλιμπραρισμένα υδρόμετρα

•  Αγώγιμος αισθητήρας στάθμης διαλύτη

•  Θύρες γρήγορης σύνδεσης για εύκολη απομάκρυνση του διαλύτη

Όγκος πλύσης Περίβλημα πλατφόρμας
17 x 12,7 x 7,6 cm

Περίβλημα καλαθιού
17 x 12,7 x 12,7 cm

Χωρητικότητα διαλύτη • Ελάχ. 500 mL ανά ρεζερβουάρ

• Μέγ. 2L ανά ρεζερβουάρ

Συμβατότητα διαλύτη •  Ισοπροπυλική αλκοόλη 91% (συστήνεται)
• Ισοπροπυλική αλκοόλη 99%
• Αιθανόλη

Οθόνη 3.5 in. Έγχρωμη οθόνη αφής

Συνδεσιμότητα USB-A θύρα

Διαστάσεις (Π χ Β χ Υ) 30 χ 30 χ 46 cm

Απαιτήσεις ενέργειας 100-240 V (μέσω DC αντάπτορα)
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ProCure 2
Το πιο προηγμένο σύστημα τελικού πολυμερισμού  των εκτυπωμένων αντικειμένων.

Κορυφαίο στο σχεδιασμό

Η ειδικά σχεδιασμένη μηχανή UVA 
φωτός είναι η καρδιά του ProCure 2.

Το μοναδικό σχέδιό της προσφέρει 
κάλυψη πολυμερισμού 360°. More Powerful

Thanks to its custom wishbone curing engine, 

ProCure 2 can completely post-cure 3D printed dental 

parts in just a few minutes using both light and heat 

for optimal mechanical properties.

Instant Heating

Because ProCure 2 delivers concentrated 385nm 

light, it generates heat locally on each part. 

This eliminates the need for ambient heating, greatly 

reducing overall cure times.

Active Thermodynamics

Outstanding engineering makes sure that ProCure 2 

is always at the right temperature. Active and passive 

thermodynamics work in perfect harmony to keep 

the exterior cool to the touch.

Chamber Scanning

The light engine in ProCure 2 gently scans across 

the curing chamber to make sure that every part 

receives an even, thorough post-curing.

x

12x
Occlusal Guards

4 Min

65 Min

ProCure 2

ProCure 1

13x
Full Arch Implant Dentures

5 Min

65 Min

ProCure 2

ProCure 1

10x
Try-in Dentures

2 Min

20 Min 

ProCure 2

ProCure 1

10x
Dental Models

2 Min

20 Min 

ProCure 2

ProCure 1

10x
Surgical Guides

2 Min

20 Min 

ProCure 2

ProCure 1

15x
Indirect Bonding Trays

2 Min

35 Min

ProCure 2

ProCure 1

Estimated time with ProCure 2 and SprintRay resins. Actual results vary based on number of models, resin brand, environment, and other settings.

25χ ένταση 
φωτός

Πιο δυνατό
Χάρη στην εξατομικευμένη μηχανή 
πολυμερισμού, το ProCure 2 μπορεί  
να κάνει πλήρως τον πολυμερισμό  
μετά την εκτύπωση σε μόλις μερικά 
λεπτά, χρησιμοποιώντας φως και 
θερμότητα για ιδανικές μηχανικές 
ιδιότητες.

Ενεργή θερμοδυναμική
Εξαιρετική μηχανική εξασφαλίζει 
ότι το ProCure 2 είναι πάντα στη 
σωστή θερμοκρασία. Ενεργητική και 
παθητική θερμοδυναμική εργάζονται 
σε τέλεια αρμονία για να διατηρούν 
το εξωτερικό δροσερό στο άγγιγμα.

Άμεση θέρμανση
Επειδή το ProCure 2 αποδίδει 
συγκεντρωμένο φως 385 nm, παράγει 
θερμότητα τοπικά σε κάθε αντικείμενο. 
Αυτό, εξαλείφει την ανάγκη θέρμανσης 
του περιβάλλοντος, μειώνοντας 
σημαντικά τους συνολικούς χρόνους 
πολυμερισμού.

Σάρωση θαλάμου
Η μηχανική φωτός της συσκευής 
ProCure 2 σαρώνει απαλά κατά 
μήκος του θαλάμου πολυμερισμού 
για να καταστήσει σίγουρο ότι κάθε 
αντικείμενο λαμβάνει ομοιόμορφο 
λεπτομερή τελικό πολυμερισμό.

Γρήγορο
Πολυμερίζει πολλά  

αντικείμενα σε 2 λεπτά  
με ειδικά σχεδιασμένη  

μηχανή UVA φωτός

Δυνατό
25 φορές μεγαλύτερη  

ένταση φωτός  
από άλλες συσκευές  

πολυμερισμού

Απλό
Συσκευή φιλική  

προς τον χρήστη 
και εργονομική 
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ΤΕΧΝΊΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ

Τεχνολογία πολυμερισμού •  Πατενταρισμένο σύστημα Light Motion Drive UV LED
• Σάρωση θαλάμου για πολυμερισμό 360°
• Καθαρό μήκος κύματος φωτός 385 nm
• 42 ατομικά LED

Τεχνολογία θέρμανσης • Άμεση, δεν απαιτείται προθέρμανση
• Μέγιστη θερμοκρασία θαλάμου 80°C

Όγκος πολυμερισμού • 22,6 x 23,4 x 7,5 cm
• Χωρητικότητα για έως 20 εκμαγεία ολόκληρου τόξου

Συμβατότητα πολυμερισμού • Συμβατό με όλα τα υλικά SprintRay
• Συμβατό με 40+ υλικά άλλων εταιρειών

Ταχύτητα πολυμερισμού Ταχύτητα να πολυμερίσει 10 πλήρη τόξα:
• Οδοντιατρικά εκμαγεία: 1 λεπτό, 50 δευτ.
• Χειρουργικοί νάρθηκες: 3 λεπτά, 38 δευτ.
• Νάρθηκες νύκτας: 7 λεπτά, 13 δευτ.

Χαρακτηριστικά λογισμικού • Πολυμερισμός διπλής ζώνης
• Bolt Mode (Εξαιρετικά γρήγορος πολυμερισμός για επιλεγμένα υλικά)
• Συνδεδεμένη στο cloud, πάντα ενημερωμένη βιβλιοθήκη υλικών
• Ενημερώσεις λογισμικού over-the-air

Οθόνη 5,5 in. Έγχρωμη οθόνη αφής

Συνδεσιμότητα 2,4 GHz WiFi chipset USB-C θύρα

Διαστάσεις (Π χ Β χ Υ) 40,9 χ 33,5 χ 31,3 cm

Απαιτήσεις ενέργειας 100-240 V 50/60 Hz

Το Pro Cure 2 είναι κατασκευασμένο για να αποδίδει τις καλύτερες μηχανικές 
ιδιότητες στις τρισδιάτατες εκτυπώσεις.
Τα προγραμματισμένα σε αυτό προφίλ ρητινών, διανέμουν με ακρίβεια τη σωστή 
ποσότητα φωτός και θερμότητας.




