
VITA SMART.FIRE

VITA – perfect match.

Stan z 07.17

Opis produktu

VITA SMART.FIRE to specjalny piec do pracy w gabinecie –
w urządzeniu tym przeprowadzamy proces krystalizacji, napalanie 
glazury oraz niewielkie korekty we wszystkich materiałach 
Chairside (do wykonywania uzupełnień natychmiastowych). 

Wybór materiału i start programu odbywają się w jednym etapie. 
W celu wykonania prostego napalania, zainstalowano idealnie 
dobrane do materiałów programy. Dzięki kompaktowej budowie, 
piec można ustawić i użytkować w każdym gabinecie. 

Wydajny piec do napalania uzupełnień bezpośrednich (chairside)

dalsze dane dotyczące produktu

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

VITA komunikacja koloruVITA ustalanie koloru VITA reprodukcja koloru VITA kontrola koloru



•  VITA SMART.FIRE to specjalny piec do pracy w gabinecie – w tym urządzeniu 
przeprowadzamy proces krystalizacji, napalanie glazury, niewielkie korekty we 
wszystkich materiałach Chairside (do wykonywania uzupełnień natychmiastowych). 

 
•  Piec sterowany jest przy pomocy panelu dotykowego.  W celu wykonania prostego 

napalania, zainstalowano idealnie dobrane do materiałów programy.  

•  VITA SMART.FIRE SYSTEM zawiera piec, panel sterowania oraz zintegrowany zestaw 
osprzętu. 

Co?

W jakim celu?

Czym?

zintegrowany 
zestaw osprzętu 

VITA SMART.FIRE SYSTEM – wszystkie możliwości na pierwszy rzut oka

Wydajny piec do napalania 
uzupełnień natychmiasto-
wych (chairside)

Panel sterowania 



VITA SMART.FIRE SYSTEM – wszystkie możliwości na pierwszy rzut oka

•  Intuicyjna obsługa polegająca na właściwym doborze materiału 
i startowi programu w jednym etapie 

•  Klarowne menu posiada samoobjaśniające ikony programów 

•  Fabrycznie zainstalowane programy do wszystkich standardowych 
materiałów natychmiastowych (Chairside)

•  Komfortowe użytkowanie dzięki kompaktowej budowie 

•  Niezawodne funkcjonowanie dzięki niezawodnej technologii wypalania 
• Solidna obudowa o trwałej powierzchni 

Intuicyjnie

Komfortowo

Niezawodnie 

Korzyści

Wybrać zainstalowany program, bezpośrednio 
włączyć program napalania - gotowe!

1. intuicyjne sterowanie

3. niezawodne funkcje 

2. komfortowe użytkowanie 

dalsze dane dotyczące produktu

TOUCH & FIRE!



•  Kompaktowy piec do uzupełnień natychmiastowych o komfortowej obsłudze 
•  Trwała, solidna technologia napalania w celu niezawodnego funkcjonowania   
•  Trwała obudowa o nieprzepuszczalnej powierzchni umożliwia łatwe czyszczenie 
•  Wbudowana szuflada serwisowa umożliwia komfortowy dostęp do osprzętu np. podstawek 

do napalania
•   W pełni automatyczna kalibracja temperatury zezwala na uzyskanie niezawodnych wyników 

•  Do wykonania krystalizacji, glazury, napalania farbek i przeprowadzania korekty

VITA SMART.FIRE piec

Co?

W jakim celu?

Do wszystkich powszechnych 
programów napalania oraz materiałów 

Krystalizacja

Glazura

Farbki

VITA SMART.FIRE KOMPONENTY 
Piec

Korekta



•  Panel starowania z fabrycznie zainstalowanymi programami do wszystkich popularnych materiałów Chairside
•  10-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, perfekcyjnej i łatwej obsłudze oraz obrazie najlepszej 

jakości
•  Intuicyjna koncepcja obsługi w celu właściwego wyboru materiału i startu programu, który odbywa się w 

jednym etapie 
•  Przejrzyste menu z samoobjaśniającymi ikonami do szybkiego wyboru programu
•  Funkcja asystenta w oprogramowaniu do procedur napalania, krok po kroku

•  Do prostej i intuicyjnej obsługi programu napalania 

VITA SMART.FIRE panel sterowania 

Co?

W jakim celu?

Glazura Farbki Korekta

VITA SMART.FIRE KOMPONENTY 
Panel sterowania 

dalsze dane dotyczące produktu



VITA SMART.FIRE KOMPONENTY 
Osprzęt

•  Do pieca dołączony jest zestaw osprzętu, który umożliwia komfortową obsługę
•  Części składowe: podstawka do napalania, nośnik do napalania z waty 

żaroodpornej, szczypce i stolik do studzenia napalonych prac 

•  W ten sposób zespół stomatologiczny nieodzowne narzędzia ma zawsze przy piecu.

VITA SMART.FIRE osprzęt

Co?

W jakim celu?



VITA SMART.FIRE

VITA SMART.FIRE

VITA SMART.FIRE

VITA SMART.FIRE

OPIS PRODUKTU I SYSTEMU 

Piec do napalania uzupełnień 
natychmiastowych (chairside)

Panel sterowania 

Osprzęt

Pompa próżniowa (opcja)
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VITA SMART.FIRE

Oznaczenie Wymiary Dane techniczne Zakres dostawy Nr. art.

Piec do napalania uzupełnień 

natychmiastowych (chairside)

Obudowa

ø 230 mm 

głębokość: 300 mm 

wysokość: 340 mm 

Komora napalania 

ø 80 mm 

wysokość: 43 mm

Podłączenie do sieci: 

230 wolt AC, 50 Hz

lub 100/110 wolt AC, 50/60 Hz

Pobór mocy: 

750 W

Temperatura komory napalania: 

1050 °C

1x piec

1x zestaw osprzętu

1x instrukcja obsługi urządzenia

DSF220 

(wersja - 230V)

DSF100 

(wersja - 100V)

DSF110 

(wersja -110V)

Panel sterowania szerokość: 260 mm

głębokość: 150 mm 

wysokość: 200 mm

TFT-Touch-Display - ekran dotykowy 

10 cali, 1280 x 800

USB-/SD interfejs z funkcją WLAN

1x przewód do sieci elektrycznej 

Osprzęt

–  –

2x sztyfty platynowe

1x nośnik z waty żaroodpornej 

1x podstawka do napalania 

1x szczypce do napalonych prac 

1x stolik do studzenia napalonych prac

 

Pompa próżniowa (opcja)
– –

1x pompa próżniowa 

1x wąż próżniowy

DVPU220



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
       facebook.com/vita.zahnfabrik

Dalsze informacje dotyczące materiału VITA SMART.FIRE znajdą 
Państwo na stronie internetowej www. vita-zahnfabrik.com

Uwaga: Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkowania. Producent 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygoto-
wania i użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu w 
celu kontroli przewidzianego zastosowania. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli 
produkt ten będzie stosowany z niezgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych 
producentów. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych,niezależnie od podstawy 
prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdymprzypadku do wartości dostawy 
według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności 
niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące 
następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. 
Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawar-
tego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są 
możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub poważnego zaniedbania. Skrzynka 
modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu. 
Wydanie instrukcji obróbki materiału: 07.17

Powyższe wydanie instrukcji obróbki materiału dezaktualizuje dotychczasowe wydania 
Aktualną wersję znajdą Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

VITA SMART.FIRE jest oznaczony zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/95/WE, 2004/108/
WE i 2011/65/WE.
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