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TYPISCHE OUTPUT PER DAG (8 UUR)

FRAME INDIVIDUELE LEPELBASISPLAAT

8 STUKS PER DAG (4 PER PRINTCYCLUS) 12 STUKS PER DAG (4 PER PRINTCYCLUS) 6 STUKS PER DAG (3 PER PRINTCYCLUS)

4 STUKS PER NACHT 4 STUKS PER NACHT 3 STUKS PER NACHT
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Dentale 3D-printer

De berekeningen zijn indicatief. Gebaseerd op gemiddelde samplegrootte

BASISPLAAT

INDIVIDUELE LEPEL

FRAME

GEBRUIKSGEMAK EN  
PRECISIE STAAN CENTRAAL
GEAVANCEERDE 3D-TECHNOLOGIE VOOR HET MAKEN VAN 
VERSCHILLENDE TANDTECHNISCHE TOEPASSINGEN.
Het “eenvoudig” noemen, doet geen recht aan de moeiteloze productie met de DWP-80S. Met één druk op de knop kunnen 
gebruikers individuele lepels, basisplaten en frames printen. Gecombineerd met Roland’s nieuwe Quick Denta 3D software is 
het produceren van uiterst nauwkeurige tandtechnische producten nog nooit zo gemakkelijk of toegankelijk geweest.



POSTPRODUCTIE
De Quick Denta software zorgt voor een eenvoudig productieproces die, als ze met de nieuwe Roland postpolymerisatie-unit wordt 
gecombineerd, tot optimale resultaten leidt.

Als de resin van de basisplaat of de hars van de individuele lepel niet voldoende uithardt, zal de opdracht niet aan de biocompabiliteitsvereisten voldoen. Het is absoluut 
noodzakelijk voor de bovenstaande toepassingen om aangepaste resins en een postpolymerisatie-unit te gebruiken.

Vat vloeibaar 
materiaal

Platform

Licht uithardende resin Steunstructuur

INDIVIDUELE LEPEL

EENVOUDIGE PRODUCTIE VAN TANDPROTHESES
Voor de traditionele productie van individuele lepels, basisplaten en frames is een uiterst geavanceerd kwalificatieniveau vereist. Met 
de DWP-80S dentale 3D-printer kunnen gebruikers de productie van deze toepassingen versnellen en vereenvoudigen. De digitale 
productiemethode van de DWP-80S regelt intelligent hoe de componenten worden geprint, selecteert het ideale aantal en de opmaak 
van steunpunten, houdt rekening met de krimpeigenschappen van het materiaal en maakt andere kritieke beslissingen voor u.

QUICK DENTA SOFTWARE VOOR EEN EENVOUDIGE BEDIENING IN 3 STAPPEN 
Quick Denta 3D-software wordt met de DWP-80S meegeleverd en maakt de printproductie in drie eenvoudige stappen mogelijk. Het is 
vooraf geconfigureerd met de optimale parameters voor het produceren van frames, lepels en basisplaten en beschikt over een makkelijk 
te volgen workflow-wizard. Hierdoor kunnen gebruikers van alle niveaus heel eenvoudig STL-bestanden importeren en printen.

PRODUCEER MEERDERE UNITS TEGELIJK
Met behulp van DLP-technologie (Digital Light Processing) bouwt de DWP-80S laagjes 
op die uitharden nadat ze met UV-licht werden gepolymeriseerd. Een bedrijfseigen lens 
op de DWP-80S verzekert een uiterst nauwkeurig en consistent resultaat. Het vierkante 
werkoppervlak (80 x 80 mm) is ideaal voor het printen van verschillende individuele 
lepels, basisplaten en frames. Gebruikers kunnen met Quick Denta Software meerdere 
printopdrachten inbedden, nl. tot 4 verschillende frames tegelijk.
Slechts één type component kan in dezelfde printcyclus geprint worden.

STAP 1
Selecteer toepassing

STAP 2
Creëer steunstructuren

STAP 3
Start het printen

BELANGRIJKSTE SOFTWAREFUNCTIES 
Automatische positionering
Met Quick Denta is het creëren van een bestand voor 3D-printen niet langer een manueel 
proces. Het past automatisch de 3D-gegevens aan om de meest efficiënte en stabiele 
positie op het werkoppervlak van de printer te vinden. De optimale oriëntatiehoek kan 
ook automatisch worden opgeslagen als een vooringestelde waarde en kan voor elk 
type geproduceerd model worden ingesteld - hierdoor hoeven de waarden niet telkens 
worden gereset.
Automatische creatie van steunstructuren
Quick Denta vereenvoudigt het complex ontwerpproces van steunstructuren door 
automatisch met één klik steunstructuren te creëren.
Foutdetectie en herstelling van 3D-mesh 
Met een optionele functie kan Quick Denta automatisch kleine fouten detecteren en herstellen 
tijdens het STL-importproces zonder dat u hoeft terug te keren naar de CAD-software.
Kosteneffectieve materiaalberekening
Met Quick Denta wordt nauwkeurig, tijdbesparend en kosteneffectief geproduceerd door 
exact de benodigde hoeveelheid resin voor elke opdracht te berekenen. 



Specificaties

Toepassingen Individuele lepels, basisplaten en frames

Opbouwtechnologie DLP

Objectafmetingen 80 (W) × 80 (D) × 80 (H) mm (3,15 (W) x 3,15 (D) x 3,15 (H) in.) (Het maximumgewicht van de afgewerkte print(s) is 300g (0,66 lb.))

Lichtbron UV-LED (ultraviolette lichtgevende diode)

Voeding
Machine DC 24 V, 0.8 A

Specifieke  
AC-adapter AC 100 tot 240V ± 10%, 50/60 Hz

Verbruik 20 W

Geluidsniveau
Tijdens werking 55 dB (A) of minder

In stand-by 49 dB (A) of minder

Externe afmetingen 430 (W) x 365 (D) x 450 (H) mm (16,93 (W) x 14,37 (D) x 17,72 (H) in.)

Gewicht 24 kg (53 lb.)

Interface USB

Omgeving
Tijdens werking Temperatuur: 20 tot 30 °C (68 to 86 °F), Vochtigheid: 35 tot 80% relatieve vochtigheid (niet condenserend)

Uitgeschakeld Temperatuur: 5 tot 40 °C (41 tot 95 °F), Vochtigheid: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (niet condenserend)

Meegeleverde accessoires
AC-adapter, stroomkabel, USB-kabel, vat voor vloeibaar printmateriaal, gereedschappen voor printen en reinigen (metalen spatel, 
plastic spatel, pincet, vat voor reinigingsvloeistof x 2, zeskantsleutel, rubberen handschoenen, werkblad enz...), Read First (boekje), CD 
Roland DG softwarepakket, enz.

Opties

SR100-TR Resin voor individuele lepels, 1000g

SR100-BS Resin voor basisplaten, 1000g

SR100-CS Resin voor frames, 1000g

LMV-80 Vervangbare resintank

LC-3D Print Box Postpolymerisatie-unit

Systeemvereisten

Besturingssysteem (OS)* Een met Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit/64-bits versies) (64-bits versie aanbevolen) voorgeïnstalleerd model of een geüpgrade computer waar 
oorspronkelijk Windows® 7 of hoger was voorgeïnstalleerd.

CPU Intel® Core i5 of beter CPU (Core i7 of hoger aanbevolen)

Geheugen 4 GB geheugen of meer (8 GB geheugen of meer aanbevolen)

Optische drive CD-ROM-station

Videokaart en monitor 1280 × 1024 pixels of meer

Beschikbare ruimte op de harde schijf 
vereist voor de installatie. 100 MB of meer

USB-kabel Gebruik de meegeleverde USB-kabel

Roland DG behoudt zich het recht voor om de specificaties, materialen of accessoires te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. De werkelijke productie van het toestel kan verschillen. Voor een 
optimale productiekwaliteit kan regelmatig onderhoud van kritieke componenten nodig zijn. Neem contact op met uw Roland DG verdeler voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg 
gegeven dan die die uitdrukkelijk wordt aangegeven. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of vervolgschade, al dan niet voorzienbaar, veroorzaakt door gebreken in dergelijke producten. Alle 
handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Driedimensionale vormen kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd. Reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal 
wordt geregeld door lokale, nationale en internationale wetten. Klanten zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten en zijn aansprakelijk voor eventuele inbreuken. Roland DG 
Corporation heeft een licentie gegeven aan MMP technology van de TPL Group.

De DGSHAPE merkbelofte
DGSHAPE is de merknaam van het 3D-bedrijfsonderdeel dat van Roland DG werd afgesplitst met als kernmotto: “Innoveer, maak het leven aantrekkelijker”. DGSHAPE levert 
digitale technologieën die ideeën tot leven te brengen, bedrijfsprocessen transformeren en een betere toekomst vormgeven. Het is onze doelstelling om menselijke creativiteit en 
digitale workflows samen te brengen en zo uitzonderlijke waarde te bieden aan verschillende activiteiten, van individueel vakmanschap tot productie, gezondheidszorg en meer.

Roland Care Garantie

Geniet van een gerust gevoel dankzij één van de meest uitgebreide garantiepakketten in de sector dat bij de DWP-80S is inbegrepen.

* De werking van het apparaat is gecontroleerd met behulp van een Intel Graphics HD 4000 grafische kaart die in de CPU is ingebouwd.

Als de hars van de basisplaat of de hars van de individuele lepel niet voldoende uithardt, zal de opdracht niet aan de biocompabiliteitsvereisten voldoen. Het is absoluut noodzakelijk om 
voor de bovenstaande toepassingen echte harsen en een postpolymerisatie-unit te gebruiken.

ERKENDE VERDELER

www.rolanddg.eu


