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Programat P310
Przyjazny dla u˝ytkownika

Ekonomiczne
rezultaty wypalania.
Najwy˝szej jakoÊci prace.

Najbardziej ekonomiczny
ze wszystkich

Programatów.

Sprawdzone
Piece do wypalania i t∏oczenia zosta∏y
stworzone przez Ivoclar Vivadent na bazie
wieloletnich sukcesów w produkcji urzàdzeƒ
stomatologicznych.
Od 1976 roku firma zajmuje si´ produkcjà
wysokiej jakoÊci pieców dla wymagajàcych
klientów. Urzàdzenia te sà wykorzystywane
do pracy przez tysiàce urzytkowników na ca∏ym
Êwiecie.
Innowacyjny i ekonomiczny
Programat® P310, nast´pca pieca Programat
P300, oferuje szereg wygodnych innowacji.
Sprawiajà one, ˝e piec jest jeszcze bardziej
ekonomiczny.

JESZCZE WI¢CEJ
• Du˝y stolik do chłodzenia prac
• Zintegrowany uchwyt na pincet´
• Tryb pracy dla laboratoriów komercyjnych
• Kalibracja temperatury za pomocà testu srebra
• Ró˝norodnoÊç programów obsługi
• 300 indywidualnych programów wypalania
• Kontrola parametrów pró˝ni (VPW)

¸atwoÊç obsługi.
Wyznacza
nowe standardy.

¸atwoÊç obs∏ugi
Programat P310 charakteryzuje si´ wyjàtkowà
∏atwoÊcià obs∏ugi. ˚àdany program mo˝na
wybraç szybko i wygodnie przy u˝yciu wysokiej
rozdzielczoÊci ekranu dotykowego lub przy
pomocy szczelnej klawiatury membranowej.
Opcje wyboru majà przejrzystà struktur´,
oznaczone sà ikonami, które pozwalajà
z ∏atwoÊcià znaleêç odpowiednie programy
i ustawienia.

WyÊwietlacz OSD
Kolorowy wyÊwietlacz optyczny pokazuje
informacje o aktualnym stanie pracy pieca.
Wskaênik realizacji programu jest widoczny
nawet z du˝ej odleg∏oÊci.

Wszystkie nazwy programów sà
widoczne w ustawieniach ogólnych
i podzielone na kategorie materia∏ów.

Najwa˝niejsze cechy
Mufa wykonana w technologii QTK2 oraz silikatowy
radiator ciep∏a SiC
Nowa technologia wykonania mufy grzejnej wraz
z podstawà SiC zapewnia równomierny rozk∏ad
temperatury pozwalajàc na osiàganie optymalnych
efektów wypalania.
(TSP) Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Funkcja TSP chroni ceramik´ przed szokiem termicznym
wywo∏anym zbyt wysokà temperaturà wewnàtrz pieca.

without TSP

Technologia pró˝ni z podwójnym zaworem
Ta funkcja zmniejsza poziom ha∏asu wywo∏anego pracà
pompy. Pompa pró˝niowa odprowadza wilgoç z w´˝a
pró˝niowego i z komory wypalania.

Porty LAN i USB
Dzi´ki portom LAN i USB piec mo˝e byç pod∏àczony
do innych urzàdzeƒ, takich jak drukarki, dyski flush,
USB czy zewn´trzne dyski twarde. Aktualizacje
oprogramowania mogà byç w dowolnym momencie
pobrane i zainstalowane z dysku USB.
System zabezpieczenia przed przerwami w zasilaniu
Ten system pozwala „przetrwaç” krótkie przerwy w zasilaniu,
bez koniecznoÊci rezygnacji z uruchomionego programu.

Zdejmowana g∏owica pieca
Dzi´ki zdejmowanej g∏owicy uzyskujemy mo˝liwoÊç
bezproblemowego transportu i konserwacji urzàdzenia.

Zdalna diagnostyka przez e-mail
Za pomocà jednego przycisku mo˝na stworzyç plik
z danymi diagnostycznymi. Nast´pnie mo˝e on zostaç
przes∏any e-mailem do centrum serwisowego, który
natychmiast zajmie si´ identyfikacjà problemu.

with TSP

Programat

Przycisk stand-by oszcz´dza energi´

HISTORIA SUKCESU

Efektywne oszcz´dzanie energii i odpowiedzialne zu˝ywanie
elementów: ten cel stawia przed sobà Ivoclar Vivadent.
Dlatego P300/G2 jest wyposa˝ony w nowà Technologi´
Oszcz´dzania Energii. W stanie spoczynku (Stand-by), zu˝ycie
energii jest zredukowane do 40%. To jednoczeÊnie pomaga
zmniejszyç koszty energii elektrycznej i jednoczeÊnie chroni
Êrodowisko naturalne. Oznaczenie Power Saving Technology,
która znajduje si´ na tylnej Êciance pieca potwierdza
zastosowanie w piecu tej technologii.

®

Ekonomiczny
Wydajny
Przysz∏oÊciowy

Oszcz´dzanie energii jest ∏atwe.
JeÊli nie u˝ywasz pieca, naciÊnij krótko przycisk
„Power Saving”. Piec natychmiast prze∏àczy si´ w stan
spoczynku.

Dane techniczne
Zasilanie

Maksymalne zu˝ycie energii

110 – 120 V, 50 – 60 Hz

Programat P310

200 – 240 V, 50 – 60 Hz

Kabel zasilajàcy

Dopuszczalne wahania napi´cia ±10 %

Rurka pró˝niowa

12 A 110 – 120 V
8.5 A 200 – 240 V

Dane pompy pró˝niowej

ZawartoÊç opakowania

Stolik do ch∏odzenia
Silikatowa podstawka SiC (radiator)
Zestaw podstawek typu “plaster miodu” – Programat firing tray kit 2

Maksymalny pobór pràdu: 250 W

Zestaw do kalibracji temperatury pieca

Pró˝nia koƒcowa: < 50 mbar

Zapasowe bezpieczniki

Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie dedykowane pompy

Kabel USB

Wymiary zamkni´tego pieca G∏´bokoÊç: 455 mm
SzerokoÊç: 315 mm / 390 mm (ze stolikiem)
WysokoÊç: 315 mm
Wymiary wewn´trzne

Ârednica: 90 mm

komory napalania

WysokoÊç: 80 mm

Maksymalna temp. napalania 1200 °C
Ci´˝ar

15,6 kg

Informacje

Budowa pieca odpowiada nast´pujàcym

o bezpieczeƒstwie

standardom:

USB flash drive
Szmatka do czyszczenia ekranu
Wieszak do przechowywania szczypiec

Zalecane akcesoria
(nie znajdujà si´ w zestawie)
Pompa pró˝niowa VP3 easy lub VP4
Szczypce

– IEC 61010
– UL and CAN/CSA
Zabezpieczenie radio/

Testowane EMC

elektromagnetyczne

VP3 easy

VP 4

Uzupe∏nienia protetyczne sta∏e

Programat® nale˝y do kategorii produktów „Uzupe∏nienia protetyczne sta∏e”. Produkty z tej kategorii podlegajà
procedurze tworzenia uzupe∏nieƒ protetycznych sta∏ych – od przygotowania uzupe∏nieƒ tymczasowych do opieki
pozabiegowej. Produkty mogà byç zastosowane razem z innymi z tej kategorii.

Telio®

Stopy metali

Programat®

IPS InLine® System

PRZYGOTOWANIE

ODBUDOWANIE

WYKONANIE

WYKA¡CZANIE

Multilink®

MOCOWANIE

Cervitec®

OPIEKA POZABIEGOWA

INNE PRODUKTY Z TEJ KATEGORII:

Stopy metali

IPS InLine® System

Du˝y wybór stopów

Ró˝norodnoÊç materiałów
do licowania struktur metalowych.

WydajnoÊç, jakoÊç, zaufanie

Sukces systemu

•

Szeroki zakres stopów dostosowany do wymogów nowoczesnej stomatologii
Idealnie skoordynowane z materia∏ami ceramicznymi i kompozytowymi
do licowania
• Ponad 100 lat doÊwiadczenia w stopach dentystycznych

• ¸atwoÊç

•

• Osiàganie

zastosowania
natychmiastowych wyników
• Ładne, estetyczne efekty kolorystyczne

Wi´cej informacji na temat produktów z kategorii „Uzupełnienia protetyczne stałe” uzyskasz od Przedstawiciela
firmy Ivoclar Vivadent lub znajdziesz na stronie internetowej www.ivoclarvivadent.pl.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Paw∏a II 78
00-175 Warszawa
Polska
Tel. +48 22 635 54 96
Fax +48 22 635 54 69
www.ivoclarvivadent.pl
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