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Az új DLyte Desktop Dental egy rendkívül kompakt rendszer, amely 
összegyűjti a piacon jelenleg elérhető bármely DLyte rendszer minden 
előnyét. Ez az új berendezés lehetővé teszi bármely vállalat számára 
(bármilyen méretű), hogy hozzáférjen a bomlasztó száraz elektropolírozó 
technológiához. Kis laboratóriumok és műhelyek számára elérhető.

A csiszolástól a tükörfényezésig ez az új berendezés új egyszerű módot 
kínál az öntött, szinterezett vagy mart fém alkatrészek feldolgozására.

Egy DLyte gép 
összes funkciója, 
immár ultrakompakt 
rendszerben is 
elérhető

Gyors és pontos  · Hozzáférhető · Tiszta és biztonságos

  
Forradalom a fém felületkezelésben

DLytLytee  Desktop Dental®®
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KAPACITÁS

Desktop Dental
1 RÉSZLEGES KIVEHETŐ PÓTLÁS

Desktop PRO
1 munkadarab

ANYAGOK 

Desktop Dental Desktop PRO

Kobalt króm

Rozsdamentes acél

Titán

KEZDŐKÉSZLET

Desktop Dental Desktop PRO

Tartóujj

Tartósín analógokkal (nem tartozék)

Rugótartó (nem tartozék) (nem tartozék)

A DLyte Dektop berendezések két változatban kaphatók:

Alkalmas CoCr, titán és 
rozsdamentes acélhoz

DLYTE DESKTOP DENTAL DLYTE DESKTOP PRO

A fogászati szektorra irányul, és kész a 
CoCr darabok kezelésére.

Alkalmas CoCr, titán és rozsdamentes 
acél kezelésére.
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Hogyan működik

TECHNOLÓGIAI  
BEVEZETÉS

A DryLyte technológia által működtetett DLyte Desktop 
Dental úgy működik, hogy ötvözi a nagy pontosságú 
egyenirányító által létrehozott elektromos áramlást a 
darabok elektropolírozóanyagon keresztüli mozgásával. 
Ez ioncserét eredményez, és csak az érdesség 
csúcsaiból távolítja el az anyagot. A folyamat nem 
kerekíti az éleket, és hozzáférhet a belső sarkokhoz, 
amelyek mechanikusan nem könnyen hozzáférhetők.

Az eljárás csak az érdesség csúcsairól 
távolítja el az anyagot.

Az eljárás nem kerekíti az éleket, és áthatol 
a darab belső üregein.

Tárgy felület

Elektrolit

Az ionszállítással eltávolított anyag 

A DryLyte technológia polírozási folyamatának makroszekvenciája.

A DLyte Desktop Dental egyesíti a DryLyte technológia 
kivételes teljesítményét a plug-and-play rendszer 
egyszerűségével, lehetővé téve a kézi polírozásnál 
jobb minőségű felületkezelést. A fejlett száraz 
elektropolírozó technológia minimális anyagleválasztást, 
geometriamegőrzést és ragyogó fényt biztosít.

Automatizált felületkezelésünk biztosítja az adagok és 
az alkatrészek közötti egyenletességet, hogy minden 
alkatrész megfeleljen az Ön előírásainak.

Gyors és pontos Konzisztencia és 
tartósság
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Széles anyagválasztékkal, könnyen használható 
platformmal és megfizethetőségével, a DLyte Desktop 
Dental kiváló minőségű felületkezelést kínál, amelyhez 
minden laboratórium hozzáférhet. 

A felhasználók perceken belül az asztaluk kényelméből 
elkezdhetik a fém alkatrészek felületkezelését. Az előre 
beállított beállítások és az opcionális speciális vezérlők 
lehetővé teszik, hogy minden technikus egyetlen 
gombnyomással befejezze a kiváló minőségű fém 
alkatrészeket.

A DLyte Desktop Dental nem igényel külön telepítést. 
Szabványos háztartási elektromos csatlakozóval működik.

Mindenki számára 
hozzáférhető

Csökkentse a polírozási folyamat 
lépéseinek számát

Plug & Play

A DLyte Desktop Dental fémkeret homogén, akár 10 -szer gyorsabb, mint bármely más berendezés*. 
A DLyte növeli a termelékenységet, és lehetővé teszi, hogy minden technikus összpontosítson a nagy 
értékű tevékenységekre, miközben a berendezés befejezi a tárgyakat.

*Forrás: Belső tanulmányok a DLyte ügyfelei körében (2020)

HAGYOMÁNYOS 
POLÍROZÁSI 

MÓDSZER

Ezt a három eljárást minden 
termeléstípusban additív gyártással 
kell elvégezni.

Gyártási  
támogatások  
eltávolítása

Az elemek  
gyártás utáni 
tisztítása

Homokfúvás

Csiszolás 
A terület homogeni-
zálása és a szögek 
meghatározása.DLYTE  

POLÍROZÓ 
RENDSZER

Polírozás 
A mikro érdesség 
megszüntetése. A 
horgok szabványo-
sítása.

Csiszolás 
A terület homogeni-
zálása és a szögek 
meghatározása.

Fényesség
A darab csiszolása 
a végső ragyogás 
érdekében.

Elektrolitikus 
fürdő 
Tisztítás és fém 
fényezés.
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Az új és kényelmes tartó rögzítő rendszer egyszerű nyomással és 
automatikus reteszelőrendszerrel csökkenti a be- és kirakodási időt.

Bármely szakember könnyen, előzetes 
ismeretek nélkül megtanulhatja a DLyte 
Desktop Dental használatát.

A tartó gyors 
csatlakoztatása és kioldása

Fejlett és 
intuitív  
interfész
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A DLyte Desktop Dental kiváló minőségű automatizálást 
tesz lehetővé, és páratlan hasznosságot kínál bármely 
más felületkezelési módszer darabonkénti költségének 
töredékéért. A DLyte Desktop segítségével a szakemberek 
kiváló minőségben, gyorsasággal és megfizethető módon 
automatizálhatják a felületkezelést.

Ez az ultrakompakt gép kiváló minőségű, pontos és 
megfizethető eredményeket kínál. Az új Dlyte Desktop 
Dental korszerű megoldást kínál mindenféle fogászati 
laboratórium számára. Ezenkívül a karbantartás 
és a fogyóeszközök verhetetlen darabköltséget 
biztosítanak. 

A felületkezelés automatizálása a DLyte 
Desktop Dental segítségével megvédi a 
technikusokat a munkahelyi vegyi anyagoktól. 
A felhasznált fogyóeszközök biztonságosak és 
tiszták, nem veszélyezteti a folyékony kémiai 
hulladék vagy por a folyamat során.

Megfizethető

Tiszta & 
Biztonságos

A berendezés a legújabb technológiával büszkélkedhet, és 
elfér egy apró dobozban. Rendkívül helytakarékos, mivel 
450 x 521 mm-es asztal tetején is működtethető. Ha a hely 
korlátozott, a DLyte Desktop Dental nagy teljesítményt 
hoz egy nagyon kis tokban. Az új mechanikus kialakítás 
kivételesen sima és csendes működést biztosít.

Ultra kompakt & 
csendesKapacitás (ciklusonként) 

A gép méretei 
A gép súlya 
Teljesítmény 
Feszültség

1 Részleges kivehető pótlás

450 x 521 X 471 mm 
33 kg
1,7 kW
230 V

MŰSZAKI ADATOK
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A szilárd elektrolit használata garantálja az elektrolit 
közeg könnyű, gyors és biztonságos be- és kirakását. Ez 
a folyamat 3 literes elektrolittartályunkkal kevesebb, mint 
egy perc alatt befejezhető.

Amikor a gépet nem használja, az elektrolitot ki kell venni 
és tárolni kell. A be- és kirakodási folyamat megkönnyíti a 
gép maximális teljesítményének fenntartását.

Egyszerű elektrolit 
kezelés és tárolás 

A DLyte Desktop Dental kiváló minőségű alkatrészekkel készült, kiemelkedő kialakítással, amely 
garantálja a lehető legalacsonyabb karbantartási költségeket.

Az új, levehető elektromos dobozunk egyszerű karbantartást tesz lehetővé, amely kevesebb, 
mint egy óra alatt elvégezhető.

Egyszerű karbantartás
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DLyte előtt Dlyte után

Hogyan működik

1. lépés
Az alkatrészek a 
tartóhoz rögzítése

2. lépés
A tartó 
behelyezése a 
gépbe

3. lépés
A program 
kiválasztása

4. lépés
Felületkezelő 
folyamat végzése

Alacsonyabb költségek 
A kezelés nem igényel manuális 
feldolgozást, csökkenti a 
munkaerőköltségeket, és kiiktatja az 
alkatrészek átdolgozását és a hibás 
alkatrészek gyártását.

Időspórolás 
A DLyte egy automatikus egylépéses 
folyamat, amely csökkenti a jelenlegi 
többlépcsős folyamatok idejét és 
összetettségét. 

Ellenőrzött termelés 
A DLyte egyedülálló megoldást kínál a 
fogászati ipar igényeinek kielégítésére, 
nyomon követhető és kiszámítható 
eredményekkel, a polírozási igényeknek, 
a gyártási mennyiségeknek és/vagy a 
darabméreteknek megfelelően.

Hatás vállalkozására

A manuális polírozás közben kibocsátott por káros az egészségre.
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KÖLTSÉGEK  
CSÖKKENTÉSE AKÁR 

80% -AL

TEGYE  
TERMELÉSÉT  

RUGALMASABBÁ

STANDARDIZÁLJA  
TERMÉKEIT

A DLyte egyedülálló megoldást kínál a fogászati 
ipar igényeinek kielégítésére, nyomon követhető és 
kiszámítható eredményekkel, a polírozási igényeknek, a 
gyártási mennyiségeknek és/ vagy a darabméreteknek 
megfelelően.

A manuális polírozás közben kibocsátott por káros az egészségre.

Bár a technikusok minden részt kézzel is befejezhetnek, 
ha akarnak, ez a lépés nem szükséges, ami jelentős 
megtakarításhoz vezet közép- és hosszú távon.

A DLyte egy automatikus folyamat, amely csökkenti a 
jelenlegi többlépcsős folyamatok összetettségét. Az egész 
folyamat egy lépésben fejeződik be.

Alacsonyabb 
költségek

Időspórolás Ellenőrzött 
munkafolyamatok

A Dlyte Desktop standard csomagja egy ujjat tartalmaz, 
amely egy darabot tud megtartani.

A kiegészítő rugótartónak köszönhetően több apró 
darabot is meg tud fogni, kihasználva azok átmenő 
lyukait. Kérjük, lépjen kapcsolatba testreszabási 
szolgáltatásunkkal, hogy megtalálja az Ön igényeinek 
megfelelő megoldást.

Tartás és rögzítés
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A technológia  
előnyei

Homogén eredményeket ér 
el a felületen, és kiküszöböli a 
mikrokarcolásokat. A rendszer 
hatékonyan működik mikro- és 
makroszkopikus szinten.

A Dlyte eljárás fokozza a negatív 
felületi ferdülést (rsk), ami növeli a 
kontakt felületet, lehetővé téve a 
kenőanyag egyenletes eloszlását), 
javítva az érintkezési arányt és 
csökkentve a darabok közötti 
súrlódást.

Az ismétlés és a homogenitás 
garantált. A DLyte folyamat garantálja 
az egyenletes eredményeket a tételek 
között az elektrolit közeg élettartama 
alatt. Nincs kopás, mint általában a 
csiszolószemcséknél.

Ez a folyamat nem hoz létre csiszolási 
textúrákat, javítja a kopás- és 
törésállóságot, valamint javítja a 
fáradtságállóságot. Minden felület 
izotróp.

Akár 10 -szer gyorsabb, mint 
más jelenlegi folyamatok. Több 
folyamatlépést helyettesíthet 
versenyképes alkatrészenkénti 
költséggel.

Kategóriájában a legjobb felületi 
érdesség (Ra 0,01 mikrométer 
alatt).

A DLyte az egyetlen rendszer, 
amely képes eltávolítani az 
érdességet és javítani a fémdarabok 
korrózióállóságát, ugyanakkor 
csökkenti a gyártási folyamatban 
szükséges folyamatok számát.

Bizonyítottan biokompatibilis, és 
tiszta, nem veszélyes és egyszerű 
hulladékkezelést kínál. Az alternatív 
csiszolási eljárások rendkívül poros 
és zajos környezethez vezetnek.

500x
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Geometria megőrzése. A Dlyte megőrzi 
a geometriát. Folyamatunk tiszteletben 
tartja a tűréseket és megőrzi a kezdeti 
formát, még a vágóéleket is. A szélei 
nem gömbölyödnek, mivel a felület nem 
kopik.
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Az új ügyfélportál, amely 
egyesíti a magas színvonalú 
befejezéshez szükséges összes 
szolgáltatást

12

0,35 0,500,40 0,550,45 0,60

Vegye át a DLyte polírozó 
rendszer irányítását

Folyamattanácsadás   |   Karbantartó platform    |   Polírozáskezelés

Elektrolitkezelés   |   Tudásplatform   |   Gépfigyelés


