
Informace o produktu

CDF - Vysokoteplotní pece pro zubní průmysl
Všeobecné informace 
Vysokoteplotní pec pro zubní průmysl CDF je vybavena 3 robustními kvalitními
topnými prvky z karbidu křemíku. Na rozdíl od topných prvků z dvojkřemičitanu
molybdenu jsou ve styku z oxidem zirkoničitým bez jakékoliv chemické reakce.

Zubní korunky a můstky jsou umístěny ve slinovacích zásobnících, které jsou
naplněny vrstvou zirkoniových podpůrných korálků. Zásobníky jsou navrženy tak,
aby přesně zapadaly do prostoru pece. Vrstvy zirkoniových korálků umožňují
slinování s nízkým třením, které nedeformují zubní můstky. Pec pro zubní průmysl
je vybavena programátorem buď s jedním nebo pěti individuálními nastavitelnými
programy až do 8 segmentů.
Maximální teplota až 1530°C umožňuje zpracování komerčně dostupnějšího oxidu
zirkoničitého. Pec CDF 15/1C poskytuje vysokou stabilitu procesu díky vynikající
teplotní uniformitě v komoře pece a přesnému řízení teploty. Přerušení slinovacího
procesu, například při výpadku energie, se zobrazí na displeji. To zajišťuje, že
slinovací proces je správně ukončen a zubní korunky a můstky mají požadovanou
hustotu a stabilitu.
Pec je vybavena topným systémem, který vyžaduje pouze běžné jednofázové
napájení (240V 13A nebo 16A). Zahrnutý je rovněž slinovací zásobník a podpůrné
korálky.

Standardní vlastnosti
Rovnoměrný ohřev z nekontaminujících elementů z karbidu křemíku
Čtyři programové 4-segmentové programátory 302P4 (4 náběhy, 4
prodlevy)
Komplet se slinovacím zásobníkem a 200g zirkoniových korálků 2 mm Ø
Objem komory 1 litr
Ideální pro malé korunky a rámy

Možnosti (uveďte při objednávce)
Náhradní slinovací zásobníky
Náhradní slinovací korálky

Technické údaje

CDF 15/1C
Maximální teplota (°C)  1530
Doba ohřevu (min)  126
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm)  80 x 90 x 150
Rozměry: Vnější
V x Š x H (mm)

 655 x 385 x 535

Objem (litry)  1
Maximální výkon (W)  3100
Pracovní výkon (W)  1145
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Informace o produktu

CDF - Vysokoteplotní pece pro zubní průmysl
Váha (kg)  42
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