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GECE BOYUNCA 4 PARÇA GECE BOYUNCA 4 PARÇA GECE BOYUNCA 3 PARÇA
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Dental 3D Yazıcı

Hesaplamalar göstergeseldir. Ortalama örnek büyüklüğüne dayanmaktadır.

BAS PLAK

DİŞ KALIBI

İSKELE

KOLAYLIK HASSASİYET
İLE BİR ARADA
PROTEZ YARATIMI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ 3D TEKNOLOJİSİ
Onu “basit” olarak adlandırmak, DWP-80S’nin zahmetsiz üretiminin hakkını vermez. Kullanıcılar bir düğmeye dokunarak diş 
kalıbı, bas plakları ve iskeleleri oluşturabilir. Roland’ın yeni Quick Denta 3D yazılımı ile birlikte, hassas protez bileşenleri yaratmak 
bu kadar kolay ve erişilebilir olmamıştı.



ÜRETİM SONRASI

Quick Denta yazılımı, Roland’ın kürleme sonrası ünitesi ile birleştirildiğinde en iyi sonuçları sunan kolay bir üretim sonrası işlemini 
mümkün kılar.

Bas plak resini ya da diş kalıbı resini yeterince sertleştirmiyorsa iş, biyouyumluluk gereksinimlerini karşılamayacaktır. Yukarıdaki uygulamaları üretmek için gerçek resinleri ve 
kürleme birimini kullanmak zorunludur.

Sıvı Malzeme 
Fıçısı

Platform

Işık kürleme resini Destek

DİŞ KALIBI

KOLAY PROTEZLER

Diş kalıplarının, bas plakların ve iskelelerin geleneksel üretimi oldukça gelişmiş bir beceri seviyesi gerektirir. Kullanıcılar, DWP-80S 
Dental 3D Yazıcı ile protez üretimini hızlandırabilir veya basitleştirebilirler. DWP-80S’nin dijital üretim yöntemi, protez parçalarının nasıl 
basıldığını akıllıca belirler, ideal numara ve destek noktalarının düzenini seçer, malzeme daralması için ayar yapar ve sizin için başka 
kritik kararlar alır.

BASİT 3 AŞAMALI İŞLEM İÇİN QUICK DENTA YAZILIMI

Quick Denta 3D yazılımı DWP-80S ile birlikte gelir ve üç kolay adımda baskı üretimine güç verir. Kolay izlenebilen bir iş akışı sihirbazı ile 
iskeleler, diş kalıpları ve bas plakları oluşturmak için optimum parametrelerle önceden yapılandırılmıştır. Bu, tüm beceri düzeylerindeki 
kullanıcılara STL dosyalarını içe aktarabilmeleri ve minimum çabayla basmaları için imkan verir.

AYNI ANDA BİRKAÇ BİRİMİ OLUŞTURUN
DWP-80S, DLP (Dijital Işık İşleme) teknolojisi kullanılarak UV ışığıyla sertleştirilen resin 
tabakalarını oluşturur. DWP-80S üzerindeki tescilli bir lens son derece doğru ve tutarlı bir 
sonuç sağlar. Kare çalışma alanı (80 x 80 mm) çoklu diş kalıpları, bas plaklar ve iskeleler 
oluşturmak için idealdir. Quick Denta Yazılımı kullanıcıların yazdırmak için birden fazla işi 
yerleştirmelerini sağlar, yani tek seferde 4 farklı çerçeveye kadar seçebilirsiniz.

Aynı baskı işleminde yalnızca bir tür bileşen basılabilir.

1. ADIM
Uygulamayı seçin

2. ADIM
Destek oluşturun

3. ADIM
Baskıya başlayın

ANAHTAR YAZILIM ÖZELLİKLERİ

Otomatik Konumlandırma
Quick Denta ile, 3D yazdırma için bir dosya kurma artık manuel bir işlem değildir. Quick 
Denta, yazıcının çalışma yüzeyinde en verimli ve kararlı konumu elde etmek için 3D 
verisini otomatik olarak ayarlar. En iyi uyum açısı önceden ayarlanmış bir değer olarak 
otomatik olarak kaydedilebilir ve her seferinde değerleri sıfırlamayı ortadan kaldırarak 
üretilen modellerin her biri için yapılandırılmıştır.
Otomatik Destek Üretimi
Quick Denta tek bir tıklama ile otomatik olarak destek yapıları oluşturarak model desteği 
oluşturma işleminin karmaşık sürecini basitleştirir.
Hata Tespiti ve 3D Örgü İyileştirme
İsteğe bağlı bir özellik, Quick Denta’nın CAD yazılımına geri dönmek zorunda kalmadan 
STL aktarma işlemi sırasında küçük hataları otomatik olarak tespit etmesini ve onarmasını 
sağlar.
Uygun Maliyetli Resin Hesaplama
Quick Denta, her iş için gerekli resin miktarını hesaplayarak doğru, zaman kazandıran ve 
uygun ma-liyetli üretim sağlar.



Teknik Özellikler

Uygulamalar Özel tablalar, taban plakaları ve çerçeveler

Üretim teknolojisi Katmanlı projeksiyon sistemi

Üretim boyutu 80 (G) x 80 (D) x 80 (Y) mm (3.15 (G) x 3.15 (D) x 3.15 (Y) inç) (Bitmiş baskıların maksimum ağırlığı 300 gr’dır)

Işık kaynağı UV-LED (Ultraviyole ışık yayan diyot)

Güç kaynağı
Makine DC 24 V, 0.8 A

Özel AC adaptörü AC 100 ila 240V ±%10, 50/60 Hz

Enerji Tüketimi 20 W

Çalışma sesi
Çalışma sırasında 55 dB (A) veya daha düşük

Bekleme modunda 49 dB (A) veya daha az

Dış boyutlar 430 (G) x 365 (D) x 450 (Y) mm (16.93 (G) x 14.37 (D) x 17.72 (Y) inç)

Ağırlık 24 kg (53 lb.)

Arayüz USB

Kurulum ortamı
Çalışma sırasında Sıcaklık: 20 ila 30 °C, Nem Oranı: %35 ila 80 RH (yoğunlaşma yok)

Kapalı iken Sıcaklık: 5 ila 40 °C, Nem Oranı: %20 ila 80 RH (yoğunlaşma yok)

Dahili parçalar
AC adaptör, güç kablosu, USB kablosu, sıvı malzeme fıçısı, baskı/temizleme aletleri (Metal spatula, plastik spatula, cımbız, yıkama kabı x 
2, altıgen anahtar, lastik eldivenler, iş tablası vb.), kitapçık, Roland DG Yazılım Paket CD’si, vb.

Seçenekler

SR100-TR Diş Kalıpları için Photo-Cured resin, 1000g

SR100-BS Bas Plaklar için Photo-Cured resin, 1000g

SR100-CS İskeleler için Photo-Cured resin, 1000g

LMV-80 Yedek fıçı

LC-3DPrint Box Kürleme Sonrası Ünitesi

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi (OS)*
Windows® 10, 8.1, 7 (32 bit / 64 bit sürümleri) (64 bit sürüm önerilir) ile yüklenmiş bir model veya önceden orijinalde Windows® 7 veya 
sonrası ile yüklenmiş olan yükseltilmiş bir bilgisayar

CPU Intel® Core i5 veya daha iyi CPU (Core i7 veya üstü önerilir)

Bellek 4 GB veya daha fazla (8 GB veya daha fazla bellek önerilir)

Optik sürücü CD-ROM sürücü

Ekran kartı ve monitör 1,280 × 1,024 piksel ya da daha fazla

Kurulum için gerekli boş sabit disk alanı 100 MB ya da fazlası

USB kablosu Birlikte verilen USB kablosunu kullanın.

Roland DG özellikler, malzemeler veya aksesuarlar konusunda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek cihazı çıktısı değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi 
için kritik bileşenlerin periyodik bakımlarının yapılması gerekebilir. Detaylı bilgi için lütfen Roland DG bayiniz ile iletişime geçin. Açık olarak belirtilen durumlar haricinde garanti uygulanmaz. Roland DG, bu 
ürünlerdeki kusurlardan kaynaklanan, öngörülebilir olan ya da olmayan arızi veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. Tüm ticari markalar ilgili sa-hiplerine aittir. Üç boyutlu şekiller telif hakkı kapsamında 
korunabilir. Telif hakkıyla korunan materyallerin çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm kanunları gözetmekle yükümlüdür ve herhangi bir ihlale 
karşı sorumludurlar. Roland DG Corporation, TPL Group tarafından MMP teknolojisi ile yetkilendirilmiştir. 

DGSHAPE Marka Vaadi
DGSHAPE, Roland DG’den ayrılan, temel misyonu “yenilik yarat, hayatı daha iyi kıl” olan 3D iş biriminin marka ismidir. DGSHAPE fikirleri hayata geçiren, iş süreçlerinde devrim 
yaratan ve daha iyi bir gelecek şekillendiren dijital teknolojiler sunar. Amacımız; bireysel ustalıktan üretim, sağlık ve daha fazlasına kadar çok sayıda çaba boyunca özel bir değer 
sağlamak için insan yaratıcılığını dijital iş akışlarıyla kaynaştırmaktır.

Roland Care Garantisi

DWP-80S ile birlikte endüstrideki en kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip olmanın keyfini çıkarın.

*Makinenin çalışması CPU’da yerleşik olan bir Intel Graphics HD 4000 ekran kartı kullanılarak doğrulanmıştır.

Bas plak resini ya da diş kalıbı resini yeterince sertleştirmiyorsa iş, biyouyumluluk gereksinimlerini karşılamayacaktır. 
Yukarıdaki uygulamaları üretmek için gerçek resinleri ve kürleme birimini kullanmak zorunludur.

YETKİLİ BAYİ:

www.rolanddg.com.tr


