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DWS profil

   

DWS jest jedyną firmą włoską, zdolną do opracowywania systemów do prototypowania i szybkiej produkcji, wdrażając technologię 
stereolitografii, z wewnętrzną produkcją wszystkich żywic i materiałów. Eksportuje 80% swojej produkcji do ponad 60 krajów na całym świecie i 
dzieli się na cztery jednostki biznesowe: biżuterię, aplikacje dentystyczne, aplikacje ogólne i aplikacje konsumenckie.

Zalety, które kwalifikują DWS do doskonałości, można streścić następująco:
• nowej generacji materiały światłoczułe opracowane samodzielnie
• innowacyjny laser BluEdge ®
• dedykowane oprogramowanie do edycji i produkcji 3D Nauta ® i Fictor ®
• brak fazy zanurzania modeli w żywicy
• szybkość, dokładność i wysoka jakość powierzchni. Proces produkcji jest jedyny w swoim rodzaju i jest chroniony patentami
międzynarodowymi. DWS jest liderem w sektorze biżuterii i jest również ważnym graczem z rozwiązaniami dla sektora stomatologicznego, dla
zastosowań przemysłowych oraz rynku konsumenckiego.

Przemysł    Dentystyka & Biomedycyna Jubilerstwo & Moda Konsumenci

DWS Additive Manufacturing - wytwarzanie przyrostowe
DWS, Digital Wax Systems, została założona w Vicenzie w 2007 roku, posiadając wieloletnie doświadczenie w prototypowaniu. DWS rozwinęło 
wysokotechnologiczne rozwiązania dla prototypowania oraz szybkiej produkcji, w celu skrócenia czasu rozwoju nowych produktów, a w 
konsekwencji czasu wprowadzenia ich na rynek. Systemy te stały się koniecznością i zasobami strategicznymi dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw. Celem DWS jest wprowadzanie innowacyjnych procesów aby produkcja była szybsza i bardziej elastyczna.
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DigitalWax® X systems
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DigitalWax® X lidne-up
Legenda

 

+ = Produkcyjność

> = Szybkość 

o = Rozdzielczość

         Pole robocze: 300X300X300Pole robocze: 150X150X200Pole robocze: 130X130X90
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DigitalWax® X systems
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Proces druku

    
       

    

DigitalWax ® X: System wytwarzania przyrostowego dla przemysłu.
             

              
              
          

            
              

         
        

             
             

Metoda skanowania typu Galwanometr umożliwia 
wysoką dokładność i dużą wydajność. Jest on stosowany 
w systemach DigitalWax ® 020X, 029X i 030X.

Dzięki zredukowaniu części ruchomych i niepowtarzalnej prostocie obsługi użytkownika, maszyny DigitalWax ® charakteryzują się wysoką 
niezawodnością i niskimi kosztami utrzymania. Szybka zmiana materiału oraz brak wstępnego podgrzewania i kalibracji daje ogromną 
elastyczność produkcji. Maszyny są sterowane przez dedykowane oprogramowanie, które jest kompatybilne z większością systemów CAD 3D 
stosowanych w zastosowaniach przemysłowych. Źródłem lasera BluEdge ® jest laser klasy 3B stworzony przez DWS Research & Development 
Center, który emituje promieniowanie ultrafioletowe, utrwalające warstwę żywicy światłoczułej. Za pomocą pionowego urządzenia 
pozycjonującego podstawa platformy modelowej podnosi się o miarę odpowiadającą grubości zespajanej warstwy. Te możliwości ruchu, wraz z 
synchronizowanym laserem, pozwalają na tworzenie wyjątkowo złożonych i precyzyjnych trójwymiarowych prototypów. Maszyny 
stereolitograficzne DigitalWax ® charakteryzują się innowacjami, takimi jak przezroczysty zbiornik żywicy, który umożliwia przenikanie wiązki 
lasera oraz laserową jednostkę skanującą umieszczoną bezpośrednio pod zbiornikiem. Te innowacje, w porównaniu do konwencjonalnych 
technik, sprawiają, że cały proces jest bardziej elastyczny i bardziej ekonomiczny, zwłaszcza jeśli chodzi o zużycie materiału.
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DigitalWax® 020X

Kompaktowa drukarka 3D
       

     
     

          
       

 

           
     

        
        

      
            
       

 

     

        
        

      
            
       

 

     

System przeznaczony jest do produkcji funkcjonalnych prototypów, gotowych części, modeli 
koncepcyjnych o najwyższej rozdzielczości i rozdzielczości. DigitalWax ® 020X spełnia 
najsurowsze normy jakościowe, zmniejszając do minimum konieczność wykończenia elementów. 
Wszystko to w ciągu kilku godzin dzięki szybkiemu laserowi i znacznie mniejszym zużyciu 
materiału fotopolimerowego, bez strat materiałowych czy użycia dodatkowych materiałów 
podporowych. 

DigitalWax ® 020X jest niezawodny, cichy i idealny do zastosowań inżynierskich, produktów 
konsumenckich i dla wszystkich sektorów, które wymagają szybkości i dokładności, w dziale 
wytwarzania nowych produktów oraz dziale produkcji.

Standardowe akcesora dostarczane z DigitalWax ® 020X:
                Platforma robocza mm 138 x 138 (obszar druku mm 130 x 130)

Zbiornik na żywicę RT800
Zestaw narzędzi
Oprogramowanie Nauta ® + 
Oprogramowanie Fictor ® 
Instrukcja obsługi

Dane techniczne
Źródło lasera:
Pole robocze(x, y, z):

Oprogramowanie:
Szybkość skanowania:
Metoda skanowania:
Grubość warstw:*

Format plików:
Interfejs sieciowy:
Wymiary maszyny:
Waga:
Temp. pracy i wilgotność:    22°- 25°C / 60%
Pobór mocy:
Źródło zasilania:

OS:

* Zależy od rodzaju użytego materiału fotpolimerowego. Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Galwanometr

 
380 x 515 x 810 mm
58 Kg

AC 230/115 V / 50-60 Hz

   Solid State BluEdge ® BE-1500C
130 x 130 x 90 mm
0,01 – 0,10 mm

0-4300 mm/sec
Fictor

stl, slc, .nauta, .fictor, .mkr, .3dm, .ply, .ds, .obj, .lwo, .x
Windows 7 lub nowszy

USB

400 W
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Laser BluEdge ® 
Szybka wymiana materiału

 

Duża szybkość i precyzja
Niskie koszty utrzymania
Duża trwałość i żywotność Lasera UV

 
 

 
 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY 
Kompaktowe wymiary

    OBSZAR DRUKU: 130 X 130 X 90GALWANOMETR
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DigitalWax® 029X
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System wytwarzania przyrostowego wysokiej wydajności
           
         

        
         

           
       

         
         

    
         

     

       Standardowe akcesoria dostarczane z DigitalWax ® 029X:

Platforma robocza mm 160 x 160 (obszar druku: mm 150 x 150)
Zbiornik na żywicę RT500
Zestaw narzędzi
Komputer z monitorem do obsługi maszyny
UPS 650VA 230V 50/60 Hz
Oprogramowanie Nauta ® + 
Oprogramowanie Fictor ® 
Instrukcja obsługi

Dane techniczne
 

Pole robocze (x, y, z):
Grubość warstw*
Szybkość skanowania:
Metoda skanowania:
Oprogramowanie:

Galwanometr

Format plików:
Wymiary maszyny:
Waga:
Temp. pracy i wilgotność:    22°- 25°C / 60%
Pobór mocy:
Źródło zasilania:

150 x 150 x 200 mm
0,01 – 0,10 mm
6500 mm/sec

Fictor

610x660x1400 mm

500 W

* Zależy od rodzaju użytego materiału fotpolimerowego. Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Solid State BluEdge ® BE-1800CTTT System Źródło lasera:

Windows 7 lub nowszyOS:

Głównymi cechami tego innowacyjnego systemu są wysoka dokładność, duża pojemność i 
najniższe koszty eksploatacji na rynku. W pełni kompatybilny z większością systemów 3D 
CAD / CAM, DigitalWax ® 029X jest idealnym rozwiązaniem zarówno do szybkiego 
prototypowania, jak i szybkiej produkcji złożonych części, zapewniając najwyższą dokładność i 
jakość powierzchni. Szybki wydruk 3D o wysokiej jakości powierzchni może być bardzo 
pomocny podczas fazy projektowania koncepcji: żywica nasycona ceramiką DM210 umożliwia 
projektantowi wizualną kontrolę projektu, dopasowania i funkcjonowania. Nowa żywica 
polipropylenowa DL350 została specjalnie opracowana przez firmę DWS w celu zapewnienia 
elastycznych, w pełni funkcjonalnych prototypów. DigitalWax ® 029X pozwala na wytwarzanie 
produktów metodą traconego wosku, a także pozwala na budowę modeli z wytrzymałych 
plastików. Poprzez prostą i szybką zmianę materiału gwarantuje dużą elastycznośc. 

stl, slc, .nauta, .fictor, .mkr, .3dm, .ply, .3ds, .obj, .lwo, .x

150 Kg

AC 230/115 V / 50-60 Hz
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Laser Bluedge ®
TTT - Tank Translation Technology

   
  
   

  

  

Duża trwałość i żywotność Lasera UV
 

NAJWAŻNIEJSZE CECHYOBSZAR DRUKU: 150 x 150 x 200

Duża szybkość i precyzja

Kompletny wybór materiałów
Wysoka jakość powierzchni

Niskie koszty utrzymania
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 DigitalWax ® zalety

             Łatwy i bezpieczny system zamykaniaUkład ładowania zbiorników z żywicą.  Szybka zmiana materiału
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TTT SYSTEM

    
    

   
     

     
      

    

System ochrony przed wyciekami zapobiega 
uszkodzeniom spowodowanym nieprawidłową 
infiltracją cieczy wewnątrz wyrafinowanych 
urządzeń skanujących i laserowych.

    
   

  
    
    

      
    

    

SYSTEM (Tank Translation Technology) składa się 
z elektromechanicznego urządzenia, które 
automatycznie przesuwa zbiornik żywicy podczas 
budowania modelu: umożliwia zmniejszenie 
miejscowego zużycia zbiornika spowodowanego 
promieniowaniem wiązki lasera w ten sam obszar, co 
poprawia zarówno żywotność zbiornia żywicy jak 
również poprawia wydajność procesu budowy modeli.
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DigitalWax® 030X

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

    
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

 

  Wysoko Produkcyjny System 
Wytwarzania Przyrostowego

   
      

       
        

       
       
     

      
     

       
      

        
       

       
     

Standardowe akcesoria dostarczane z DigitalWax ® 030X:
TTT System
Platforma robocza mm 310 x 310 (obszar druku mm 300 x 300)
Zbiornik na żywicę RT300
Zestaw narzędzi
UPS 1000VA 120-280VAC 50/60 Hz
Oprogramowanie  Nauta ® + 
Oprogramowanie Fictor ® 
Instrukcja obsługi

Dane techniczne

Pole robocze (x, y, z):
4x Solid State BluEdge ® BE-1800B
300 x 300 x 300 mm
0,01 – 0,10 mm

Szybkość skanowania: 6500 mm/sec
Metoda skanowania: Multi-laser
Oprogramowanie: Fictor ® , Nauta ® +
Interfejs użytkownika: 10,1" kolorowy, panel dotykowy
Formaty plików:

704 x 1446 x 2048 mm
Waga:
Wymiary maszyny:

500 Kg
Temp. pracy i wilgotność:  22°- 25°C / 60%
Pobór mocy: 500 W
Źródło zasilania: AC 230/115 V / 50-60 Hz

* Zależy od rodzaju użytego materiału fotpolimerowego. Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Źródło lasera:

Grubość warstw:

Szybki system produkcyjny DigitalWax® 030X został opracowany 
specjalnie dla przemysłu oraz wymagających zastosowań gdzie 
kuczową rolę odgrywa wydajność. Głównymi cechami tego 
innowacyjnego systemu są wysoka dokładność, duża pojemność i 
najniższe koszty eksploatacji na rynku. W połączeniu z nową 
generacją w pełni wytapialnych materiałów, urządzenie DigitalWax ® 
030X jest idealnym rozwiązaniem do masowej produkcji wzorów 
woskowych, zapewniając najwyższą dokładność i jakość powierzchni, 
zastępując konwencjonalną metodę wtrysku. Duża elastyczność 
urządzenia DigitalWax® 030X umożliwia szybką zmianę materiału i 
wybór różnych materiałów, zarówno do bezpośredniego odlewania, 
jak i do form gumowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma 
DWS opracowała serię żywic opartych na wosku, przeznaczonych do 
bezpośredniego odlewania oraz hybrydowych materiałów DM / DL do 
produkcji modeli wzorniczych do formow gumowych. 

stl, slc, .nauta, .fictor, .mkr, .3dm, .ply, .3ds, .obj, .lwo, .x
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  SYSTEM –              OBSZAR DRUKU: 300 x 300 x 300GALWANOMETR
 

  
 

 
TTT - Tank Translation technology

    
  

 
  

 

  

 

Laser Bluedge ®

Największa produkcyjność
Największa szybkość i najwyższa precyzja
Najwyższa jakość powierzchni
Kompletny wybór materiałów
Niskie koszty utrzymania

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
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DC080

DC100

DM210

DM220

DL260

DL350

DL360

DL370

DL380

DL390

AB001

AB002

GM08

GM08B

DIGITALWAX ® DC Series: żywice do odlewania metodą traconego wosku
Żywice do odlewania serii DC są przeznaczone do odlewania metodą traconego wosku. Są zaprojektowane tak, aby umożliwić produkcję 

modeli o wysokiej rozdzielczości, dużej szczegółowości i najwyższej gładkości powierzchni modeli by nie wymagały ręcznego wykończenia.
Nazwa Zastosowanie Cechy Kolor

Odlewanie bezpośrednie
Odlewanie bezpośrednie

Żywica miękka
Żywica twarda

Jasnożółty
Jasnożółty

             

             
       

              

Materiały

DIGITALWAX ® DM/DL/AB/GM Series: żywice do form gumowych i części funkcjonalnych
                  
                 

Nano żywice DM są odpowiednimi materiałami do wytwarzania części odpornych na wysoką temperaturę. Są zaprojektowane tak, by tworzyć modele 
o dużej dokładności i wysokiej gładkości powierzchni. Żywice DL, AB i GM opracowano do szybkiego wytwarzania w pełni funkcjonalnych części.
Nazwa Zastosowanie Cechy Kolor

 Gładka powierzchnia
     

 

 

  
Formy gumowe HTV
Modele koncepcyjne

Modele koncepcyjne
Funkcjonalny prototyp
Funkcjonalny prototyp
Funkcjonalny prototyp
Funkcjonalny prototyp
Funkcjonalny prototyp
Funkcjonalny prototyp
Funkcjonalny prototyp
Funkcjonalny prototyp
Funkcjonalny prototyp

  
  

  
Wysoka odporność termiczna
Wysoka gładkość powierzchni
Polipropyleno-podobna
Transparentna

Polipropyleno-podobna
Polipropyleno-podobna
ABS-podobna
ABS-podobna
Gumopodobna transparentna
Gumopodobna Czarny

Jasnożółty
Szary
Biały
Biały
Czarny

Jasnożółty
Jasnożółty
Ciemny szary
Jasnoniebieski
Ciemnoniebieski

Transparentna Transparentny
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UV Curing Units

  
  

 
   

   
  

 
   

   
  

  
   

UV Curing Units - piece do utwardzania modeli
  

   

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY 
Szybkie utwardzanie modeli

Niski pobór mocy
Prosta i intuicyjna obsługa
Wyłacznik czasowy

            
               

              
               

  

           
             

     
     
     

Dane techniczne:

Sterowanie

Wyłącznik czasowy
Obszar utwardzania UV
Wymiary maszyny
Waga
Pobór mocy
Źródło zasilania

Wentylacja
UV Curing Unit ‘S2’ 
Wbudowana

          UV Curing Unit „L”UV Curing Unit „M”
Wbudowana Wbudowana

Przycisk Włącz / Wyłącz   
Regulator czasowy 
Zabezpieczenie otwarcia drzwi

Przycisk Włącz / Wyłącz   
Regulator czasowy 
Zabezpieczenie otwarcia drzwi

Przycisk Włącz / Wyłącz   
Regulator czasowy 
Zabezpieczenie otwarcia drzwi

   0 ÷ 30 minut 0 ÷ 30 minut 0 ÷ 30 minut

265 x 300 x 330 mm
160 x 160 x 160 mm

11,8 kg
35 W
90-264 V / 50-60 Hz

225 x 250 x 225 mm
370 x 330 x 480 mm
20,5 kg
120 W
220 V / 50-60 Hz

Średnica podstawy 450 mm, Wysokość 300 mm
542 x 492 x 465 mm
26 kg
70 W
90-264 V / 50-60 Hz

Dane techniczne mogą ulec zmianie 

Urządzenia do utwardzania UV stosowane do wtórnego utwardzania modeli zbudowanych przez systemy DigitalWax ®. Budowane przez system 
modele są już w pełni ukształtowane, jednak potrzebują dodatkowej ekspozycji na precyzyjną wiązkę promieniowania UV aby zakończyć 
polimeryzację i ustabilizować strukturę modelu. Model "S2" jest zalecany dla modelu DigitalWax ® 020X. Model "M" jest bardziej odpowiedni dla 
DigitalWax ® 029X, ponieważ można w nim umieścić całą platformę roboczą. Model "L" został zaprojektowany specjalnie do umieszczenia w 
nim dużej platformy DigitalWax ® 030X.
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 DigitalWax ® modele
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DWS SYSTEMS Partner w Polsce: Hexagon Group 
ul.Okrężna 49A, 02-925 Warszawa - Polska 
Tel: +48 602 347 033; + 48 508 501 300 

info@dwssystems.pl
www.dwssystems.pl
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