
● Az  S2316  fogászati  kezelőegység  megalkotásánál  az
esztétikai  megjelenés  mellett  legfőbb  szempont  volt  a
funkcionalitás és az ember-gép kapcsolati  koncepciónak
az integrálása a teljes tervezési folyamatba.
● A  kezelőegységnél  a  klasszikus  kialakítás  mellett
(felsőkaros, függőcsöves), a fejlett technológiát képviselő,
korrózió  álló,  rozsdamentes,  színtartó  anyagok  kerültek
alkalmazásra.
● A vákuumos nyálszívó és elszívó rendszer jól tisztítható
szűrő és ülepítő egységeket tartalmaz.
● A kezelőszék  a  pozícióinak  beállításához  Dán  LINAK
lineáris elektromotorok kerültek beépítésre.
● A  kezelőszék  háttámasza  el  van  látva  a  mozgását
korlátozó biztonsági  érzékelővel,  amely megakadályozza,
hogy  a  háttámasz  a  döntése  során  valamilyen  tárgynak
ütközve abban kárt tegyen.
● A szék és a kezelőegység biztonsági rendszere össze
van kapcsolva.
● A kezelőszék két kartámasszal van ellátva, amelyből a
jobb oldali lehajtható.
● A  kezelőeszközök  hűtésére  átkapcsolható  desztillált
vizes rendszerrel van felszerelve.
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● A műszerasztalok a tervezés folyamán a 
kezelési feladatok elvégzéséhez igazítva a 
lehető legnagyobb méretűre lettek méretezve.
● A kezelőeszközök a klinikai elvárásoknak 
megfelelően cseppenés mentesek és tartóik 
állíthatóak.
● Az S2316 kezelőegység mikroprocesszoros 
vezérlésű elektronikával van ellátva, amely 
felügyeli a szék mozgását, pozícióit, a kezelő 
eszközök működését, az operációs lámpa, a 
tálöblítés ,a pohártöltés és a vízmelegítő 
egységek működését egyaránt.
● A forgó kezelőeszközök tartói az alkalmazott 
munkapozícióknak (9 és 12 órás) megfelelő 
helyzetbe állíthatók.
● Az eszközök tömlői a használatuk közben a 
legkisebb ellenállás mellett könnyedén 
mozgathatók. 
● A műszerasztal kialakítása a típushoz 
illeszkedik és fóliakapcsolókkal rendelkezik.
● Fel van szerelve LED fényforrású rtg. film 
nézővel is.

Az aszisztensi asztalkáról 
vezérelhető a pohártöltés a
tálöblítés éa a szék 
mozgása is.  

Az állítható fejtámasz 
lehetőséget biztosít a 
gyermekfogászati 
használathoz  is

A forgatható kerámia köptál 
fel van szerelve  tálöblítővel 
és pohártöltővel.

A kezelőegység funkciói a
multifunkciós lábkap-
csolóval vezérelhetők

● A tervezés és a kivitelezés 
legfontosabb szempontja az ergonomikus
kialakítás minden dimenzióban.
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