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Nowość! Programat® CS2

Programat CS2 to drugiej generacji piec do wypalania i krystalizacji materiałów ceramicznych,
przeznaczony do użytkowania przez lekarzy dentystów. Piec ten został skonstruowany głównie
jako urządzenie służące do krystalizacji uzupełnień wykonanych z materiału IPS e.maxCAD.
Programat CS2 został wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran oraz sprawdzoną, szczelną
klawiaturę membranową, co sprawia że jego obsługa jest wygodna i prosta. Ponadto urządzenie
posiada programy do wypalania materiałów ceramicznych Ivoclar Vivadent oraz 20 programów
do indywidualnego wykorzystania. Nowy i nowoczesny sposób obsługi oraz nowoczesny element
grzejny QTK2 to tylko dwie spośród wielu innowacji, w które został wyposażony Programat CS2.
Mufa QTK2 to element grzejny wykonany wg specjalnej technologii, dzięki czemu rozkład
temperatury jest homogenny, a jej dystrybucja wewnątrz pieca jest doskonała, to sprawia,
że efekty wypalania są idealne, a żywotność grzałki wydłużona. Dodatkowo nowy system
sterowania pompą oraz zastosowanie technologii podwójnego zaworu zapewnia bezgłośne
i energooszczędne zarządzanie funkcją wypalania w próżni.

Wskazówki odnośnie użytkowania
 Głównie przeznaczony do krystalizacji IPS e.max CAD oraz glazurowania IPS Empress
 Także do przetwarzania materiałów ceramicznych innych producentów
 Niewskazane jest wykorzystywanie pieca do synteryzacji oraz infiltracji materiałów
ceramicznych oraz wypalania w temperaturach powyżej 1200°C i do procesów
z wydłużonym etapem wypalania
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Właściwości urządzenia
 Kolorowy, dotykowy wyświetlacz oraz szczelna klawiatura membranowa
 Automatyczna kalibracja z dwoma punktami pomiarowymi temperatury (ATK2)
 Piec idealnie dopasowany swoimi funkcjami do obróbki materiałów

Korzyści dla użytkownika
 Proste, szybkie i nieskomplikowane użytkowanie pieca, dzięki łatwej obsłudze
oprogramowania dopasowanego do potrzeb lekarzy dentystów, za pomocą ekranu
dotykowego
 Bardzo precyzyjna kalibracja i oszczędność czasu, dzięki pełnej automatyzacji
 Dzięki funkcji plug-and-play brak konieczności wprowadzania parametrów programów,
brak ryzyka zastosowania nieodpowiednich parametrów wypalania
Dodatkowe funkcje pieca
 Program szybkiej krystalizacji dla IPS e.max CAD (mniej niż 15min)
 20 indywidualnych programów ułożonych w nowej strukturze oprogramowania pieca
 Wskaźnik OSD pozwalający na szybką informację jaki etap programu jest realizowany,
nawet z dużej odległości
 Możliwość podłączenia przez USB i Ethernet: piec może być podłączony do komputera lub
internetu w dowolnej chwili np. w celu aktualizacji oprogramowania
 Nowoczesna, kompaktowa budowa
 Technologia oszczędności energii

Numer katalogowy
645986

Opis
Programat CS2 200-240V/50-60Hz

Dedykowaną pompą do pieca Programat CS2 jest VP3 easy.
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