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Programat P310 jest idealnym piecem do codziennej pracy. Charakteryzuje się kompaktową 
budową i posiada wszystkie najistotniejsze funkcje pieca do wypalania. Dzięki nowemu, 
kolorowemu, dotykowemu wyświetlaczowi oraz szczelnej membranowej klawiaturze, piec ten 
staje się jeszcze prostszy w obsłudze w porównaniu z jego poprzednikiem P300. Piec został 
wyposażony  w odpowiednią ilość programów Ivoclar Vivadent, które są odpowiednio 
dopasowane do wypalania materiałów takich jak: IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine oraz  
IPS Empress bez konieczności programowania parametrów. Ponadto dostępne jest  
300 programów do indywidualnego wykorzystania. W zależności od zakresu zastosowania, 
użytkownik może wybrać różne tryby pracy (normalny, zabezpieczony i produkcyjny). Funkcja ta 
ułatwia działanie pieca i spełnia potrzeby wszystkich Klientów. Programat P310 jest wyposażony 
w mufę wykonaną wg technologii QTK2, co zapewnia równomierny rozkład ciepła w komorze 
grzejnej i prowadzi do osiągnięcia optymalnych rezultatów wypalania oraz przedłuża żywotność 
grzałki. Wreszcie nowy system sterowania pompą próżniową oraz zastosowanie technologii 
podwójnego zaworu zapewnia bezgłośne i energooszczędne działanie pieca Programat  P310. 

Wskazówki odnośnie użytkowania 

 Głównie do wypalania materiałów ceramicznych Ivoclar Vivadent tj.:                                             
IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine 

 Możliwość wypalania materiałów ceramicznych innych producentów 
 Niewskazana jest  wykorzystywanie pieca do obróbki materiałów ceramicznych innych 

producentów, co do których należy zastosować specjalne parametry tj. wysoka 
temperatura powyżej 1200°C oraz procesy o wydłużonym czasie wypalania. 
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Numer katalogowy Opis 

645987 Programat P310 200-240V/50-60Hz 

Korzyści dla użytkownika 

 Prosta, szybka i nieskomplikowana obsługa pieca 
 Mufa grzejna o przedłużonej żywotności o 25% (1500 godz. prac) w porównaniu  

do poprzedniej generacji 
 Funkcja pozwalająca wykwalifikowanemu pracownikowi centrum serwisowego zdalną 

ocenę i udzielenie pomocy serwisowej w razie wystąpienia problemów technicznych 
 

Dodatkowe funkcje pieca 

 300 programów indywidualnych wkomponowanych w nową strukturę oprogramowania 
 Wskaźnik OSD umożliwiający szybką informację na temat etapu realizacji programu,  

nawet z dużej odległości 
 Gniazda USB i Ethernet. Piec może być podłączony w dowolnym momencie do komputera 

oraz internetu np. w celu aktualizacji oprogramowania 
 Technologia oszczędność energii 
 

Właściwości urządzenia 

 Kolorowy ekran dotykowy, szczelna klawiatura membranowa 
 Nowa ulepszona mufa grzejna wykonana wg technologii QTK2 charakteryzująca się 

przedłużoną żywotnością i polepszonym utrzymaniem homogenności rozkładu  
temperatury, dzięki zastosowaniu podstawki SiC 

 Możliwość diagnostyki na odległość poprzez Data File 

Dedykowaną pompą do pieca Programat P310 jest VP3 easy. 


