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Пещите HELIOS са усъвършенствани технологично апарати, които произвеждат безупречни 
резултати, като при това остават опростени и лесни за употреба. Продуктите от тази гама 
непрекъснато се подобряват и модернизират за да се посрещнат нуждите на постоянно 
развиващия се свят на денталните керамики.

HELIOS CLASSIC   

Пещта е подходяща за изпичане на ВСИЧКИ видове дентални порцелани. Последния модел 
на CLASSIC притежава нови възможности за програмиране, които осигуряват повторяемост 
на работния процес и получаване на висококачествени резултати. 

HELIOS PRESS    

PRESS е многофункционален модел, подходящ за изпичане на конвенционални 
зъботехнически порцелани, както и за пресоването на керамика. Притежава всички 
характеристики на модела CLASSIC, с добавена функция PRESS, което позволява да 
изработването на висококачествени безметални възстановявания.  

HELIOS ALXHELIOS PRESSHELIOS CLASSIC
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HELIOS ALX  

ALX е още един мултифункционален модел от нашата HELIOS продуктова гама. Той има 
всички параметри на основния CLASSIC, за изпичане на конвенционални дентални 
керамики, наред с допълнителна функция за синтероване на скелети от алуминиев оксид. 

OТоплоустойчивият и муфел позволява печене при температури близки до 1200 C.

Макс. температура
Точност
Височина
Широчина
Дълбочина
Работно напрежение
Мощност
Защита
Тегло

1200 °C
+/- 1°C
530 mm
240 mm
350 mm

230V/50Hz
1200 W  

10A
15 kg

1200 °C
+/- 1°C
730 mm
240 mm
350 mm

230V/50Hz
1200 W  

10A
17 kg

1200 °C
+/- 1°C
620 mm
240 mm
400 mm

230V/50Hz
1200 W  

10A
15 kg

ПЛАТИНЕНА ТЕРМОДВОИЙКА

Висококачествена платинена термодвойка гарантира 

точно следене на температурата в целя работен 

диапазон на пещта.

ПРЕЦИЗЕН ВРЕМЕВИ КОНТРОЛ 

Строг контрол на времето, с точност до 1 секунда, 

помага да се постигне желания естетичен резултат.

СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ВХОДЯЩИЯ ТОК

Волтажни филтри и стабилизатори осигуряват защита 

от колебания в електрозахранването.

АНТИВИБРАЦИОННА СИСТЕМА (NVTS)

Системата за противодействие на вибрациите 

използва амортисьори и прецизно инженерно 

проектиране, за да подсигури непрекъснато и гладко 

движение на лифта – към и от камерата. Пусни видео.  

ПРОТИВОИНЕРЦИОННА СИСТЕМА (AIS)

Противоинерционната система елиминира 

нежеланите ефекти на термална инерция – остатъчно 

температурно покачване в работния обем на муфела, 

след изключването на нагревателя.  

    

ПРЕВЪЗХОДНА ВАКУУМ ПОМПА 

Помпата, която върви в комплект с HELIOS PRESS, е 

безмаслен модел от ново поколение и по-тиха и 

ефективна от конвенционалните такива. 

100 ПРОГРАМИ

Предлагат богат набор възможности за печене. 

Потребителите могат да променят предварително 

зададени показатели или да задават свои собствени 

програми, за посрещането на конкретни нужди. 

ПРЕЦИЗЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ

Системата за температурен контрол подсигурява 

точност до ±1 °C.

    

 

МУФЕЛ ОТ QMK 

Последно поколение QMK муфел използва Канаталов 

спирален нагревател, вграден в тънък кварцов кожух. 

Проектиран е така, че да осъществява равномерно 

предаване на топлината в целия обем на работната 

камера, като по този начин гарантира стабилни 

резултати при печене.   

СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО КАЛИБРИРАНЕ (AC)

Системата за самокалиброване следи температурните 

сензори и автоматично регулира параметрите на 

процеса за да гарантира прецизни и повторяеми 

условия на печене. 
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