
DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ

MANG LẠI QUY TRÌNH NUNG KẾT SỨ ĐÁNG TIN CẬY

Chương trình khôi phục tiện lợi giúp cho các cảm 
biến nhiệt có thể tự làm mới liên tục.

Màn hình cảm ứng được làm bằng kính có độ an toàn cao.
Màn hình LCD cường lực.

Cảm biến nhiệt chế tạo với molybdenum disilicide.
Cảm biến có độ tinh chất cao giúp nung kết nhanh chóng.

TTC - chế độ dành cho zirconia.
Làm mát tuyến tính an toàn.

Cổng kết nối USB.
Chuyển dữ liệu dễ dàng, đơn giản.

Độ sáng màn hình dễ chịu, dễ theo dõi.
Có thể đọc được từ tất cả các góc nhìn.

Chế độ kiểm soát khi mất điện (PFC).
Hỗ trợ trong trường hợp mất nguồn/ cúp điện.

Hệ thống đĩa/ khay nung thông minh.
2 mức đặt đĩa/ khay nung với buồng nung lớn.

www.nhakhoathaibinhduong.com/



Kích thước (cm) (RxCxD):

Trọng lượng:

Thể tích buồng nung:

Công suất tối đa:

Độ chính xác kiểm soát ở 1500°C:

Cơ chế đóng lò:

Nguồn điện:

330 x 830 x 570

55 kg

130 x 290 mm
sử dụng cho 2 đĩa
/ khay nung

1900 W

+/- 3°C

220V - 240V
50/60Hz

Hệ thống
nâng điện tử

Các ưu điểm của lò VARIO S400

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
VARIO S400

Quá trình nung kết trong sản xuất phục hình từ oxit zirconium 
trong labo lâu nay chưa được chú trọng. Hệ thống Dental 
Concept đã đặt ra các tiêu chuẩn mới với hệ thống nung kết 
VARIO S400 mới cùng với các ưu điểm từ kinh nghiệm nhiều 
năm của công ty Zubler Gerätebau.

Các chế độ tùy chọn mới để nhuộm màu trước quá trình nung 
cùng với nhiều loại vật liệu khác nhau đòi hỏi việc cần có 
thêm các tùy chọn xử lý vật liệu mà khó có lò nung kết nào 
trên thị trường có thể cung cấp được.

Thời gian nung kết hiệu quả nhờ quy trình gia nhiệt và 
làm mát nhanh.

Chương trình làm sạch tự động cho toàn bộ buồng 
nung kết.

Các chương trình nung kết an toàn cài đặt sẵn với tính 
năng lập trình thoải mái cho các chương trình nung 
nhanh và nung thời gian lâu.

Quy trình tin cậy nhờ vào chương trình kiểm soát lò 
nung với chế độ tự nung kết trở lại trong trường hợp mất 
nguồn điện.

Thiết lập chương trình đa dạng, không giới hạn cho các 
vật liệu trong tương lai.

Các cảm biến có độ đồng chất chế tạo từ các chất bán 
dẫn.
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