Love at
first sight

NEODENT

GR:
Είμαστε περήφανοι που η πελατοκεντρική αντίληψη δεν είναι μόνο
λόγια ή κενές υποσχέσεις εδώ στη Neodent A.E
Σε ό,τι κάνουμε - από τον σχεδιασμό και την παραγωγή έως την
εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση - νοιαζόμαστε για το ευ
ζην των ανθρώπων που αλληλεπιδρούμε.
Ευ ζην για εμάς σημαίνει ποιότητα ζωής: δημιουργώντας
αξιόπιστα προϊόντα που διευκολύνουν την επαγγελματική ζωή,
μειώνουμε τα προβλήματα και κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο στην
προσωπική μας ζωή.
Σας προσκαλούμε στην εμπειρία Neodent S.A - μια εμπειρία που
εξασφαλίζει λιγότερες έγνοιες περισσότερα χαμόγελα.
EN:
We are proud that customer centricity is not just words or empty
promises here at Neodent S.A.
In everything we do - from design and production to pre- and
post-sales service - we care about the well-being of the people we
interact with.
Well-being for us means quality of life: by creating reliable products that
make professional life easier, we reduce problems and save valuable
time in our personal lives.
We invite you to the Neodent S.A. experience - an experience that
ensures less worries more smiles.
FR:
Chez Neodent S.A., nous sommes fiers que l’orientation client ne soit
pas un vain mot ou une promesse vide.
Dans tout ce que nous faisons - de la conception et de la production
au service avant et après-vente - nous nous soucions du bien-être des
personnes avec lesquelles nous interagissons.
Pour nous, le bien-être est synonyme de qualité de vie: en créant des
produits fiables qui facilitent la vie professionnelle, nous réduisons les
problèmes et gagnons un temps précieux dans nos vies personnelles.

GR:
Η Neodent ιδρύθηκε το 1989
και διαθέτει εκτεταμένη
εμπειρία στην κατασκευή
οδοντιατρικού εξοπλισμού.

EN:
Founded in 1989, Neodent
has extensive experience
as a dental equipment
manufacturer.

FR:
Fondée en 1989, Neodent
a une grande expérience
en tant que fabricant
d’équipements dentaires

Nous vous invitons à vivre l’expérience Neodent S.A. - une expérience
qui garantit moins de soucis et plus de sourires.

Our commitment
to you
Notre engagement
envers vous
H δέσμευσή μας
προς τα εσάς
2\

GR:
Για περισσότερα από 30 χρόνια,
συνεργαζόμαστε άμεσα με
επαγγελματίες υγείας στην ανάπτυξη
και το σχεδιασμό οδοντιατρικού
εξοπλισμού.
EN:
For more than 30 years, we have been
working hand in hand with health
professionals in the development and
design of dental equipment.
FR:
Depuis plus de 30 ans, nous travaillons
main dans la main avec les professionnels
de la santé au développement et à la
conception d’équipements dentaires.
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Luxury in every detail
Le luxe dans chaque détail

TRITON PLUS

NEODENT
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Compact & Flexible

TRITON

NEODENT

NEODENT

Πλήρης μονάδα
οδοντιατρικής θεραπείας
που περιλαμβάνει:

Complete Dental
Treatment Unit
including:

Unité de traitement
dentaire complète
comprenant:

GR:
Ταπετσαρία SPAC Italia
Upholstery
Υψηλά πρότυπα όσον
αφορά την τριβή, εύκολο
στον καθαρισμό, εξαιρετική
ανθεκτικότητα. ΝΕΑ
τεχνολογία Soft Cushioning
παρέχει μέγιστη άνεση στον
ασθενή. Μεγάλη ποικιλία
χρωμάτων για να διαλέξετε.

EN:
SPAC Italia Luxury
Upholstery
High standards in terms of
abrasion, good washability,
extreme durability. NEW
technology Soft Cushioning
provides max comfort to
the patient. A wide variety of
colors to choose from.

FR:
Sellerie de luxe SPAC Italia
La meilleure protection contre
l’abrasion, bonne lavabilité,
durabilité extrême. La nouvelle
technologie Soft Cushioning
offre un confort maximal au
patient. Une grande variété
de couleurs au choix.

Color Chart:
Tableau des couleurs:

14349

4003

TRITON & TRITON PLUS

13659G

Dental Treatment Units
Fauteuils Dentaires

7115*

15006F

Black

15542*

12504*

4505

GR:

GR:

EN:

FR:

Κεφαλωτό

Καινοτομία! ΑλλαγήΑντικατάσταση
Ταπετσαρίας σε 10΄
λεπτά!

Innovation! Replacement
of upholstered parts in
just 10 minutes!

Innovation!
Remplacement de
sellerie en 10 minutes!

Triton& Triton Plus
upholstered parts are made
to be easily replaced in the
dental practice in just 10
minutes. You just order the
part (headrest, backrest etc)
that needs to be changed
and an authorized service
provider will complete the
task in between one of your
appointments

Les selleries aux Triton&
Triton Plus sont conçues
pour être facilement
remplacées dans le cabinet
dentaire en 10 minutes
seulement. Il vous suffit
de commander la pièce
(appui-tête, dossier, etc.) qui
doit être remplacée et un
prestataire de services agréé
se chargera de la tâche
entre deux rendez-vous.

Διπλή άρθρωση, 180ο περιστρεφόμενη.
Ρύθμιση ύψους μέσω ενός καινοτόμου και
ασφαλούς μηχανισμού.
EN:

Headrest
Double articulated, 180o rotatable. Height
adjustment through an innovative and
secure mechanism.
FR:

Têtière
Double articulation, rotation de 180o. Réglage
de la hauteur par un mécanisme innovant et
sécurisé.
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Οι έδρες TRITON & TRITON
Plus έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να μπορεί να
αντικαθίσταται τμηματικά
μόνο το μέρος που
έχει φθαρεί (π.χ μόνο
το κεφαλωτό ή μόνο η
πλάτη καθίσματος κοκ) Η
αντικατάσταση αυτή γίνεται
εύκολα, σε μόλις 10΄ λεπτά.

4949

3493

15502G

*metallic shades
*Tons métalliques
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1

GR:

Πτυελοδοχείο TRITON PLUS (φωτο. 1)
Λεκάνη πτυελοδοχείου (φωτο. 2) κατασκευασμένη από
πορσελάνη υψηλής ποιότητας, περιστρεφόμενη προς
τον ασθενή, αποσπώμενη για τέλειο καθαρισμό και
θερμοαπολύμανση, επιπλέον επίστρωση UV κατά των
λεκέδων για την αποφυγή παραμονής αίματος, σάλιου
και άλλων αποβλήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα
στην επιφάνεια.
Λειτουργία διακόπτη ασφαλείας (φωτο. 3) που
εμποδίζει τη μετακίνηση του καθίσματος όταν η λεκάνη
πτυελοδοχείου περιστρέφεται προς τον ασθενή.
Το πτυελοδοχείο μετακινείται 45ο για πρόσβαση και από
την αριστερή πλευρά (φωτο. 4).
2

EN:

Hydric Group TRITON PLUS (image. 1)

Details are important
Les détails ont leur importance

TRITON & TRITON PLUS

Spittoon Bowl (image. 2) made of high quality porcelain,
rotatable towards the patient, detachable for perfect
cleaning and thermodisinfection, extra UV anti-stain
coating to prevent blood, saliva and other waste to remain
for a long time onto the surface.
Safety Switch (image. 3) function that prevents the seat
from moving when the Spittoon bowl is rotated towards
the patient.

3

The Hydric Group pivots 45° so it can be approached
both from the left and right side (image. 4).

FR:

Groupe Hydric TRITON PLUS (image. 1)
Crachoir en porcelaine (image. 2) de haute qualité,
orientable vers le patient, détachable pour un nettoyage et
une thermodésinfection parfaits, revêtement anti-taches
UV supplémentaire pour éviter que le sang, la salive et
autres déchets ne restent longtemps sur la surface.
Fonction (image. 3) - interrupteur de sécurité- qui
empêche le siège de bouger lorsque le crachoir est
tourné vers le patient.
GR:

Χερούλια Έδρας

4

Le groupe hydrique pivote à 45°, ce qui permet de
l’approcher à la fois par la gauche et par la droite (image. 4).

Η οδοντιατρική έδρα TRITON ή ΤRITON Plus διαθέτει
στον βασικό εξοπλισμό, αριστερό σταθερό χερούλι για
τον ασθενή. Προαιρετικά και κατόπιν ζήτησης, μπορεί να
προστεθεί χερούλι και στην δεξιά πλευρά της έδρας.
EN:

Chair Armrests
The TRITON or TRITON Plus dental chair is equipped as
standard with a left fixed patient handle. Optionally and on
request, a handle can be added on the right side of the seat.
FR:

Repose-mains
Le fauteuil dentaire TRITON ou TRITON Plus+ est équipé
en standard d’un accoudoir patient fixe à gauche. En
option et sur demande, un accoudoir peut être ajouté sur
le côté droit du fauteuil.
10 \
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Ταμπλέτα ιατρού
GR:
Πέντε (5) θέσεις εργασίας,
1 Αεροϋδροσύριγγα DCI (Βασική επιλογή) Luzzani
(προαιρετικά) εξαπλής λειτουργίας (ζεστό-κρύο)
2 Γραμμή για τουρμπίνα F.O
3 Γραμμή για τουρμπίνα F.O (2η)
4 Ηλεκτρικό μοτέρ Bien-Air DMCX (Βασική επιλογή)
Με ψηφιακή οθόνη OPTIMA
5 Υπέρηχος Piezon kit

Hanging cords
Cordons Pendants
Κρεμαστά κορδόνια

The delivery unit (tablet)

Whip arm
System fouets
Kορδόνια από πάνω
12 \

EN:
Five (5) outlets,
1 Air-Water Syringe DCI (Standard configuration) |
Luzzani (Optional) six-way (hot-cold)
2 Line for Turbine F.O
3 Line for Turbine F.O (2nd )
4 Micromotor Electric Bien-Air DMCX (Standard
Configuration ) | With OPTIMA Digital Display (Optional)
5 Outlet for PiezoScaler

Élément praticien (tablette)
FR:
Cinq (5) positions,
1 Seringue air-eau DCI (configuration standard) |
Luzzani (en option) à six voies (chaud-froid)
2 Cordon pour turbine F.O.
3 Cordon pour turbine F.O. (2ème)
4 Micromoteur électrique Bien-Air DMCX
(Configuration standard) | Avec écran numérique
OPTIMA (Optionnel)
5 Pré-installation pour Détartreur piézo-électrique

Mobile tablet
Tablette roulante
Tροχήλατη ταμπλέτα
/ 13

EN:

FR:

Σύριγγα Luzzani Mini
light 6F

Luzzani Syringe Mini
light 6F

Luzzani Seringue Mini
light 6F

ΕΥΘΕΙΑ Μήκος: 212 χιλ.
Βάρος: 120 γρ.

STRAIGHT TYPE Length:
212 mm Weight: 120 g

TYPE DROIT Longueur:
212 mm Poids: 120 g

ΓΩΝΙΑΚΗ Μήκος: 194 χιλ.
Βάρος: 6F - 120 γρ.

ANGLED TYPE Lenght: 194
mm Weight: 6F - 120 g

TYPE ANGULAIRE Longueur:
194 mm Poids: 6F - 120 g

Λειτουργίες Ψεκασμού Αέρα
- Νερού

Functions Air Water Spray

Fonctions Air Eau Spray

COLD If you turn the end
part counterclockwise and
the blue LED warning light
signal is off.

FROID Si vous tournez la
partie terminale dans le
sens inverse des aiguilles
d’une montre et que le signal
lumineux LED bleu est éteint.

ΚΡΥΟ Εάν στρέψετε
το ακραίο μέρος
αριστερόστροφα και το
μπλε προειδοποιητικό
φωτεινό σήμα LED είναι
σβηστό.

ΗΟΤ If you turn the end
part clockwise and the LED
warning light signal is on.

Hoses | Tuyaux | Kορδόνια

ΖΕΣΤΟ Εάν γυρίσετε το
ακραίο μέρος δεξιόστροφα
και το προειδοποιητικό
φωτεινό σήμα LED είναι
αναμμένο.

CHAUD Si vous tournez la
partie terminale dans le sens
des aiguilles d’une montre et
que le signal lumineux LED
est allumé.

Syringe | Seringue | Σύριγγες

NEODENT

GR:

GR:

Σύριγγα DCI
Λεία επιφάνεια για γρήγορο, σχολαστικό καθαρισμό και κομψή,
σύγχρονη εμφάνιση
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GR:

EN:

FR:

Τουρμπίνες:
κορδόνια & χειρολαβές

Turbines:
hoses & handpieces

Turbines:
tuyaux et pièces à main

Οι μονάδες Triton είναι
εξοπλισμένες με υψηλής
ποιότητας σιλικονούχο κορδόνι
για τουρμπίνες. Το περίβλημα
σιλικόνης μπορεί να καθαριστεί
εύκολα και με ασφάλεια με
οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο.

Triton Units are equipped with
high quality pneumatic straight
silicone hoses for turbines. The
silicone sheath can be easily
and safely cleaned with any
suitable agent.

Les unités Triton sont équipées
de tuyaux droits pneumatiques
en silicone de haute qualité pour
les turbines. La gaine en silicone
peut être nettoyée facilement
et en toute sécurité avec tout
agent approprié.

Τα εσωτερικά σωληνάρια
παράγονται σε ελεγχόμενο
περιβάλλον χωρίς προσθήκη
φθαλικών ενώσεων
και πληρούν τις κύριες
προδιαγραφές του Κανονισμού
που αφορά τρόφιμα (οδηγία
2002/72/ΕΚ και πρότυπο FDA,
τμήμα επαφής με τρόφιμα),
συμμορφώνονται επομένως με
την οδηγία 2007/47/ΕΚ.

Inner tubings are extruded in
controlled environment without
any added phthalates, meet the
main food regulations (Directive
2002/72/EC and FDA standard,
food contact section) and are
therefore compliant to Directive
2007/47/EC.

Les tuyaux intérieurs sont
extrudés en environnement
contrôlé sans aucun ajout
de phtalates, répondent aux
principales réglementations
alimentaires (directive 2002/72/
CE et norme FDA, section
contact alimentaire) et se
conforment donc à la directive
2007/47/CE.

Γρήγορη αλλαγή ρύγχους - Ακριβής έλεγχος του αέρα, του
νερού και του ψεκασμού
Χρησιμοποιεί μεταλλικά ρύγχη για αυτόκαυστο ή ρύγχη μίας
χρήσης.
EN:

DCI Syringe
Smooth surface for quick, thorough cleaning and a sleek,
contemporary look
Quick-Change tip, precise control of air, water and spray
Uses metallic autoclavable tips or disposable tips
FR:

DCI Seringue
Surface lisse pour un nettoyage rapide et approfondi et un look
épuré et contemporain
Débranchement rapide de l’embout, contrôle précis de l’air, de
l’eau et du spray
Utilise des embouts en métal autoclavables ou des embouts
jetables.
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GR:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ – χωρίς ψηφιακή οθόνη
Ιατρική συσκευή κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου στην Ελβετία από την
Bien-Air Dental SA. Χωρίς ψήκτρες.
Κατηγορία IIa σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΟΚ σχετικά με τα
ιατρικά προϊόντα.
Διαστάσεις 102 x 58 x 27 mm / Βάρος περίπου 53 g / Τάση 32 Vdc ±10%
Το μικρότερο και ελαφρύτερο επαγωγικό μοτέρ χαμηλών ταχυτήτων που έχει
σχεδιάσει μέχρι σήμερα η Bien-Air. Διατίθεται επίσης για ΔΥΟ -2- μοτέρ που
ελέγχονται από το ίδιο πάνελ χειρισμού.
Με φως LED και εσωτερικό spray.
EN:

ELECTRIC - without digital display
Medical device entirely made in Switzerland by Bien-Air Dental SA. Brushless.
Class IIa in accordance with European Directive 93/42/EEC concerning medical
devices.
Dimensions 102 x 58 x 27 mm / Weight approx. 53 g / Voltage 32 Vdc ±10%
The smallest and lightest induction micromotor Bien-Air has designed so far.
Also available for TWO -2- micromotors driven by the same controller.
With LED Light and internal spray.

Micromotors
Micromoteurs

FR:

ÉLECTRIQUE -sans affichage numérique
Dispositif médical entièrement fabriqué en Suisse par Bien-Air Dental SA. Sans
charbons.
Classe IIa selon la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs
médicaux.
Dimensions 102 x 58 x 27 mm / Poids environ 53 g / Tension 32 Vdc ±10%
Le micromoteur à induction le plus petit et le plus léger que Bien-Air ait conçu
jusqu’à présent. Egalement disponible pour DEUX -2- micromoteurs pilotés par
le même contrôleur.
Avec lumière LED et spray interne.

GR:

EN:

FR:

Μοτέρ Αέρος

Pneumatic

Pneumatique

• Midwest σύνδεση (4 οπών)

• Midwest (4-Hole) Connection

• Connexion Midwest à 4 trous

• Εξωτερικό spray νερού

• No Light

• Sans lumière

• Χωρίς φως

• External Water

• Alimentation en eau extérieure

• 20.000 Στροφές ανά λεπτό

• 20,000 RPM

• 20 000 RPM

• Τύπος ISO E

• ISO E-Type

• ISO E-type

GR:

EN:

FR:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ – με ψηφιακή
οθόνη

ELECTRIC - with digital
display OPTIMA

Παρέχοντας τον απόλυτο
έλεγχο ταχύτητας και ροπής,
οι μονάδες ελέγχου Optima
INT και DMX με τεχνολογία
Smart Logic μπορούν να
εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις
εξαιρετικές δυνατότητες των
μικροκινητήρων MX.

Providing the ultimate speed
and torque control, the Optima
INT and DMX control units
with Smart Logic technology
can exploit to the fullest the
outstanding capacities of the
MX micromotors.

ÉLECTRIQUE - avec
affichage numérique
OPTIMA

Χάρη στη φιλοσοφία Easy-Nav,
το Optima INT είναι απίστευτα
διαισθητικό και προσαρμόζεται
στις περισσότερες
οδοντιατρικές καρέκλες.
Είναι ιδανικό αν θέλετε να
αναβαθμίσετε την οδοντιατρική
σας έδρα για να την περάσετε
στην ηλεκτρονική εποχή.

Thanks to its Easy-Nav
philosophy, the Optima INT is
incredibly intuitive and adapts to
most dental chairs.
Standard Type: Speed
Adjustment
Optional: with Endo Functions
(torque control).

Offrant un contrôle ultime de
la vitesse et du couple, les
unités de contrôle Optima INT
et DMX avec la technologie
Smart Logic sont capables
d’exploiter au maximum les
capacités exceptionnelles des
micromoteurs MX. Grâce à sa
philosophie Easy-Nav, l’Optima
INT est incroyablement intuitif
et s’adapte à la plupart des
fauteuils dentaires.
Type standard: Réglage de la
vitesse
En option: avec fonctions Endo
(contrôle du couple).

Στάνταρ τύπος: Ρύθμιση
ταχύτητας
Προαιρετικά: με λειτουργίες
Endo (έλεγχος ροπής).
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Turbines
The Synea line by W&H

Turbines
La série Synea de W&H

GR:

EN:

FR:

Τεχνολογία υψηλών προδιαγραφών
για άριστα αποτελέσματα
προετοιμασίας: χαρακτηρίζονται
από υψηλή απόδοση, βέλτιστη
εργονομία και εξαιρετική σχέση
ποιότητας-τιμής. Η Synea Vision
είναι σύμβολο καινοτομίας όπως
το αποστειρώσιμο 5x Ring LED+
και η Synea Fusion υπόσχεται
κορυφαία ποιότητα σε συνδυασμό
με ασυναγώνιστη οικονομική
αποδοτικότητα.

High-end technology for excellent
preparation results: Both Synea
dental turbine lines are characterized
by high performance, optimal
ergonomics and outstanding value
for money. Synea Vision is symbolic
of innovations such as the sterilizable
5x Ring LED+ and Synea Fusion
promises top quality combined with
unbeatable cost-efficiency.

Une technologie haut de gamme
pour d’excellents résultats de
préparation: Les deux gammes
de turbines dentaires Synea sont
caractérisées par des performances
élevées, une ergonomie optimale
et un excellent rapport qualitéprix. Synea Vision est le symbole
d’innovations telles que la stérilisable
5x Ring LED+ et Synea Fusion promet
une qualité supérieure associée à une
un rapport coût-efficacité imbattable.

Turbines

Handpieces | Pièces à main | Χειρολαβές

NEODENT

Τουρμπίνες
Η σειρά Synea από τη W&H

Synea Vision
Types:

K-98 L / TK-98 LM

TK-100 L / TK-100 LM

Φώς:
Light:
Lumière:

Δακτύλιος LED+/ φωτεινή ράβδος
Ring LED+ / compact glass rod
Cinq LED+ / barreau de verre monobloc

Δακτύλιος LED+/ φωτεινή ράβδος
Ring LED+ / compact glass rod
Cinq LED+ / barreau de verre monobloc

W&H Roto Quick /
Multiflex®**

W&H Roto Quick /
Multiflex®**

Ø 11.5 mm

Ø 13 mm

21.4
(με εγγλυφίδα 19 mm)
(with bur 19 mm)
(avec fraise 19 mm)

21.4
(με εγγλυφίδα 19 mm)
(with bur 19 mm)
(avec fraise 19 mm)

24 W*

26 W*

360,000 rpm

330,000 rpm

2 mm
25 mm

2 mm
25 mm

2 mm
25 mm

2 mm
25 mm

2 mm
25 mm

2 mm
25 mm

3 ± 0.3 bar
2.5 – 4 bar
3 ± 0.3 bar
2.5 – 4 bar
3 ± 0.3 bar
2.5 – 4 bar

3 ± 0.3 bar
2.5 – 4 bar
3 ± 0.3 bar
2.5 – 4 bar
3 ± 0.3 bar
2.5 – 4 bar

5-fold

5-fold

Σύνδεση:
Coupling:
Connexion:
Μέγεθος κεφαλής:
Head size:
Dimensions de la tête:
Ύψος κεφαλής:
Head height:
Hauteur de la tête:

GR:

Χειρολαβές
Οι χειρολαβές είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συσκευές στην
οδοντιατρική. Μπορείτε να επιλέξετε από μια τεράστια ποικιλία
τεχνικών χαρακτηριστικών, ώστε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε το
ιδανικό για κάθε κλινική περίπτωση.
EN:

Handpieces
Handpieces are the most frequently used device in dentistry. You may
select from a huge variation in technical features so that you are sure to
get the ideal for every clinical case.
FR:

Pièces à main
Les pièces à main sont les dispositifs les plus fréquemment utilisés
en dentisterie. Vous pouvez choisir parmi une énorme variation de
caractéristiques techniques, de sorte que vous êtes sûr d’obtenir l’idéal
pour chaque cas clinique.

Ισχύς:
Power:
Puissance:
Ταχύτητα:
Speed:
Vitesse de rotation:
Εγγλυφίδα FG Ø 1.6
Μέγιστη διάμετρος:
Μέγιστο μήκος:
FG bur Ø 1.6
Max. operating part diameter:
Max. length:
Fraise FG Ø 1,6
Ø maxi. de la partie travaillante:
Longueur maxi:
Τύπος λειτουργίας Roto Quick:
Τύπος λειτουργίας Multiflex®**:
Operating pressure Roto Quick connection:
Operating pressure Multiflex®** connection:
Pression de fonctionnement
des raccords Roto Quick:
Multiflex®**,
NSK Mach®***:
Spray:

GR: * Multiflex® και *** NSK Mach® είναι επωνυμίες τρίτων που δεν συνδέονται με την W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.
EN: * Multiflex® and *** NSK Mach® are trademarks of third parties not affiliated with W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
FR: * Multiflex® et *** NSK Mach® sont des marques de parties tierces non affiliées à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
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GR:

EN:

FR:

Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης.
Απαράμιλλη άνεση του χρήστη
λόγω του βέλτιστου φωτισμού
LED, Quattro Spray και αθόρυβης
λειτουργίας χωρίς κραδασμούς.

Outstanding price-performance
ratio experience. Uncompromising
user comfort with optimal LEDillumination, Quattro Spray and quiet,
vibration-free operation.

Un rapport prix/performance
exceptionnel. Un confort d’utilisation
sans compromis avec un éclairage
LED optimal, le Quattro Spray et un
fonctionnement silencieux et sans
vibrations.

Με γεννήτρια φωτός
Δεν χρειάζεται κορδόνι με Φως
GR:
Το νεότερο AirLight V3 θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενη
προσδοκία της αγοράς στον φωτισμό LED. Το Direct-LED
είναι πιο φωτεινό και έχει μεγαλύτερο φωτεινό μοτίβο
από το παραδοσιακό σύστημα οπτικών ινών. Το καλά
σχεδιασμένο και με ακρίβεια κατασκευασμένο AirLight
παρέχει εξαιρετική ροπή για να διασφαλίσει την ισχυρή
κοπή που χρειάζεστε.
• Χωρίς σωληνώσεις οπτικών ινών
• Χωρίς ηλεκτρική πηγή
• Εξαιρετικά, φωτεινός LED φωτισμός

With Light Generator
No need of Fiber Optic Tubing

Μέγεθος κεφαλής (Πλάτος x Ύψος)
Head Size (Width x Height)
Taille de la tête (largeur x hauteur)

Turbines

EN:

Synea Fusion
Types:

TG-98 L / TG-98 /
TG-98 L RM

TG-97 L / TG-97 /
TG-97 L RM

TG-98 LM / TG-98 LN

TG-97 LM / TG-97 LN

Φώς:
Light:
Lumière:

LED+ / χωρίς φως / LED+
LED+ / no / LED+
LED+ / non lumière

LED+ / χωρίς φως / LED+
LED+ / no / LED+
LED+ / non lumière

compact glass rod
barreau de verre
monobloc

compact glass rod
barreau de verre
monobloc

Roto Quick /
RM

Roto Quick /
RM

Multiflex®** /
NSK Mach®**

Multiflex®** /
NSK Mach®**

Ø 11.5 mm

Ø 10 mm

Ø 11.5 mm

Ø 10.5 mm

21.4
(με εγγλυφίδα 19 mm)
(with bur 19 mm)
(avec fraise 19 mm)

21.1
(με εγγλυφίδα 19 mm)
(with bur 19 mm)
(avec fraise 19 mm)

21.4
(με εγγλυφίδα 19 mm)
(with bur 19 mm)
(avec fraise 19 mm)

21.1
(με εγγλυφίδα 19 mm)
(with bur 19 mm)
(avec fraise 19 mm)

21 W*

18 W*

21 W*

18 W*

Σύνδεση:
Coupling:
Connexion:
Μέγεθος κεφαλής:
Head size:
Dimensions de la tête:
Ύψος κεφαλής:
Head height:
Hauteur de la tête:
Ισχύς:
Power:
Puissance:
Ταχύτητα:
Speed:
Vitesse de rotation:
Εγγλυφίδα FG Ø 1.6
Μέγιστη διάμετρος:
Μέγιστο μήκος:
FG bur Ø 1.6
Max. operating part diameter:
Max. length:
Fraise FG Ø 1,6
Ø maxi. de la partie travaillante:
Longueur maxi:
Τύπος λειτουργίας Roto Quick:
Τύπος λειτουργίας Multiflex®**:
Operating pressure Roto Quick connection:
Operating pressure Multiflex®** connection:
Pression de fonctionnement
des raccords Roto Quick:
Multiflex®**,
NSK Mach®***:
Spray:

• No Fiber Optic Tubing
• No Electrical Source
• Brilliant, Bright LED Illumination

360,000 rpm

390,000 rpm

360,000 rpm

360,000 rpm

La toute nouvelle AirLight V3 va dépasser toutes les
attentes du marché en matière d’éclairage par LED.
L’AirLight, bien conçu et fabriqué avec précision, fournit un
couple extraordinaire pour assurer la coupe puissante dont
vous avez besoin. Pas d’ampoule

2 mm
25 mm

2 mm
21 mm

2 mm
25 mm

2 mm
21 mm

3 ± 0.3 bar

3 ± 0.3 bar

3 ± 0.3 bar
2.5 – 4 bar

3 ± 0.3 bar
2.5 – 4 bar

4-fold

4-fold

4-fold

4-fold

EN:
*Performance value applies at a rated pressure of 3 bar and exhaust air pressure of max. 0.2 bar
** Multiflex® and NSK Mach® are trademarks of third parties not affiliated with W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.
FR:
* La puissance s’applique à une pression de fonctionnement nominale de 3 bar et une pression d’air de retour de 0,2 bar maxi.
** Multiflex® et *** NSK Mach® sont des marques de parties tierces non affiliées à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

• Illumination LED brillante et lumineuse

Κωδικός / Code: HP3008
Μοντέλο / Model / Modèle:
M800-M/M4
Σύνδεση / Connection / Connexion:
Midwest® 4 hole
Περιγραφή / Description:
Direct-LED, Triple Ports

5,500

Φωτεινότητα (LUX)
Brightness (LUX)
Luminosité (LUX)

25,500

Πίεση αέρα της μονάδας κίνησης(PSI)
Drive Air Pressure (PSI)
Pression d’air de l’entraînement (PSI)

40-60

Ταχύτητα(RPM)
Speed (RPM)
Vitesse (RPM)

FR:

• Pas de tube de fibre optique

Θερμοκρασία χρώματος
Colour Temperature (K)
Température de couleur (K)

Ισχύς (WATT)
Power (WATT)
Puissance (WATT)

Avec un générateur de lumière
Pas besoin de tube à fibre optique

• Pas de source électrique

GR:
*Η αξία της απόδοσης έγκειται σε πίεση 3 bar και λειτουργεί με τη μέγιστη πίεση αέρα 0,2 bar
** Multiflex® και *** NSK Mach® είναι επωνυμίες τρίτων που δεν συνδέονται με την W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.
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The newest AirLight V3 will exceed any previous market
expectations on LED illumination. The Direct-LED is brighter
and has a larger light pattern than the traditional fiber optic
system. The well-designed and precisely manufactured
AirLight provides extraordinary torque to ensure the
powerful cutting that you need.

10.8mm x 13.0 mm

23

410,000

Περιστροφικά εργαλεία
Rotary Instruments
Instruments rotatifs

Εγγλυφίδες FG σύμφωνα με το EN ISO 1797-1
FG burs according to EN ISO 1797-1
Fraises FG selon EN ISO 1797-1

Ø / Μέγιστο μήκος (MM)
Ø / max.length (MM)
longueur max. (MM)

1.6 / 25

Spray νερού
Water Spray
Spray d’ eau

Τριπλό
Triple
3 voies

Κωδικός / Code: HP3036
Μοντέλο / Model / Modèle:
M800-M/K
Σύνδεση / Connection / Connexion:
Kavo® Connection
Περιγραφή / Description:
Direct-LED, Triple Ports

Κωδικός / Code: HP3022
Μοντέλο / Model / Modèle:
M800-M/W
Σύνδεση / Connection / Connexion:
W&H® Connection
Περιγραφή / Description:
Direct-LED, Triple Ports
/21

Sans lumière –

EN:

FR:

Η χειρολαβή υψηλής
ταχύτητας της σειράς
Maxso έχει σχεδιαστεί για
να ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες των σύγχρονων
οδοντιατρικών διαδικασιών.
Τα εξαρτήματα υψηλής
ποιότητας και η άνετη λαβή
με φινίρισμα Micro-Tex
παρέχουν ανώτερο χειρισμό.
Ο καλά στοχευμένος
τριπλός ψεκασμός νερού
θα προσφέρει άριστα
αποτελέσματα ψύξης.

The Maxso series high
speed handpiece is
designed to meet
expectations in modern
dental procedures. High
quality components and
a comfortable grip with a
Micro-Tex finish provides
superior handling. The wellaimed triple water spray
will offer excellent coolant
effects.

La pièce à main haute
vitesse de la série Maxso
est conçue pour répondre
aux attentes des procédures
dentaires modernes. Des
composants de haute
qualité et une poignée
confortable avec une finition
Micro-Tex assurent une
performance supérieure.
Le triple jet d’eau bien ciblé
offre d’excellents effets de
refroidissement.

Μέγεθος κεφαλής (Πλάτος x Ύψος)
Head Size (Width x Height)
Taille de la tête (largeur x hauteur)
Πίεση αέρα της μονάδας κίνησης(PSI)
Drive Air Pressure (PSI)
Pression d’air de l’entraînement (PSI)
Ισχύς (WATT)
Power (WATT)
Puissance (WATT)
Ταχύτητα(RPM)
Speed (RPM)
Vitesse (RPM)

10.8mm x 13.0 mm

for W&H handpieces
pour les pièces à main W&H
για W&H χειρολαβές

40-45

for Kavo handpieces
pour les pièces à main Kavo
για Kavo χειρολαβές
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400,000

Ø / Μέγιστο μήκος (MM)
Ø / max.length (MM)
longueur max. (MM)

1.6 / 25

Push Button
Τριπλό
Triple
3 voies

Κωδικός / Code: HP3008
Μοντέλο / Model / Modèle:
M800-M/M4
Σύνδεση / Connection / Connexion:
Midwest® 4 hole
Περιγραφή / Description:
Direct-LED, Triple Ports
22\

EN:
360° instrument rotation – for easy handling,
prevents the tube from twisting. Continuous
regulation of the spray water supply – quick,
customised adjustment by the user even
– during treatment. Non-retraction valve –
avoids back-flow of contaminated spray
water to minimise the risk of infection.

Rotation à 360° des instruments –
manipulation aisée, évite la torsion du cordon.
Réglage en continu de l’alimentation en eau
du système – réglage rapide et personnalisé
par l’utilisateur – même pendant le traitement.
Clapet anti-retour – empêche le reflux de
l’eau contaminée du spray, ce qui réduit le
risque d’infection.

FG burs according to EN ISO 1797-1

Spray νερού
Water Spray
Spray d’ eau )

GR:
Περιστροφή του οργάνου κατά 360° - για
εύκολο χειρισμό, αποτρέπει τη συστροφή
του σωλήνα. Συνεχής ρύθμιση της παροχής
νερού ψεκασμού - γρήγορη, εξατομικευμένη
ρύθμιση από τον χρήστη ακόμη και - κατά
τη διάρκεια της θεραπείας. Βαλβίδα μη
επαναφοράς - αποφεύγεται η αντίστροφη
ροή μολυσμένου νερού ψεκασμού για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης.

FR:

Περιστροφικά εργαλεία
Rotary Instruments
Instruments rotatifs

Chuck Type
Τype de mandrin

RQ24 by W&H

Couplings | Raccords | Ταχυσύνδεσμοι

Without Light –

GR:

EZ-Swivel by Beyes

Turbines

NEODENT

Χωρίς Φως –

Τύπος σωλήνα
Προτεινόμενο εύρος τάσης

ISO 9168 type 1, ISO 9168 type 3
3.2 ± 0.1 V AC/DC

Hose type
Recommended voltage range

ISO 9168 type 1, ISO 9168 type 3
3.2 ± 0.1 V AC/DC

Type de tuyau
Plage de tension recommandée

ISO 9168 type 1, ISO 9168 type 3
3.2 ± 0.1 V AC/DC
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Synea Fusion - un excellent rapport qualité / prix
FR:
Un confort d’utilisation sans compromis avec en plus la qualité et la longévité qui ont fait la réputation de Synea.

Contra-angles
Contre-angles
Γωνιακές χειρολαβές

√ Longévité et silence de fonctionnement avec les roulements en céramique WG-99
√ Accessibilité et visibilité parfaites avec les têtes aux dimensions réduites
√ Refroidissement sûr avec le Quattro Spray WG-99
√ Conception monocorps pour une hygiène optimale
√ Qualité d’éclairage constante par barreau de verre monobloc
√ Zone de préhension optimisée pour une meilleure tenue en main et une hygiène optimale
√ Maintien parfait et changement aisé des instruments rotatifs
√ Filtre de spray intégré, sans entretien, pour une qualité de l’eau idéale
√ Compatibles tous moteurs à connexion ISO
√ Thermodésinfectables et stérilisables
√ 24 mois de garantie

Synea Fusion

Synea Fusion
Synea Fusion - να είστε σίγουροι για την αποδεδειγμένη ποιότητα της Synea σε εξαιρετική
τιμή
GR:

Μοντέλο:
Types:
Modèles:

WG-99 LT /
WG-99 A

WG-66 LT /
WG-66 A

WG-56 LT /
WG-56 A

HG-43 A

φωτεινή ράβδος/ χωρίς φως
compact glass rod / no
Barreau de verre monobloc / non

φωτεινή ράβδος/ χωρίς φως
compact glass rod / no
Barreau de verre monobloc / non

φωτεινή ράβδος/ χωρίς φως
compact glass rod / no
Barreau de verre monobloc / non

non

Ø 9,5 mm

Ø 9,5 mm

Ø 9,5 mm

–

Ύψος κεφαλής:
Head height:
Hauteur tête:

21.6 mm
(με εγγλυφίδα 19 mm)
21.6 mm
(with bur 19 mm)
21,6 mm
(avec fraise 19 mm)

21.6 mm
(με εγγλυφίδα 19 mm)
20 mm
(with bur 19 mm)
20 mm
(avec fraise 19 mm)

21.6 mm
(με εγγλυφίδα 19 mm)
20 mm
(with bur 19 mm)
20 mm
(avec fraise 19 mm)

–

Ύψος κεφαλής:
Head height:
Hauteur de la tête:

21.4
(με εγγλυφίδα 19 mm)
(with bur 19 mm)
(avec fraise 19 mm)

21.1
(με εγγλυφίδα 19 mm)
(with bur 19 mm)
(avec fraise 19 mm)

21.4
(με εγγλυφίδα 19 mm)
(with bur 19 mm)
(avec fraise 19 mm)

–

Σχέση στροφών:
Transmission/reduction:
Rapports de transmission:

1:5

2:1

1:1

1:1

Μέγιστη ταχύτητα:
Max. Speed:
Vitesse de rotation maxi.:

40.000 tr/min.

40.000 tr/min.

40.000 tr/min.

40.000 tr/min.

2,5 mm
25 mm

34 mm

34 mm

34 mm

ISO 3964

ISO 3964

ISO 3964

ISO 3964

4 buses (> 50ml/min)

simple (> 50ml/min)

simple (> 50ml/min)

simple (> 50ml/min)

25 000 Lux

25 000 Lux

25 000 Lux

–

Φώς:
Light:
Lumière:
Μέγεθος κεφαλής:
Head size:
Dimension tête:

Ασυμβίβαστη άνεση χρήστη με αποδεδειγμένη ποιότητα Synea και βέλτιστη διάρκεια ζωής.
√ Μεγάλη διάρκεια ζωής και αθόρυβη λειτουργία με κεραμικά ρουλεμάν για το μοντέλο WG-99
√ Βέλτιστη πρόσβαση, καλύτερη θέαση χάρη στο μικρό μέγεθος της κεφαλής
√ Ασφαλής ψύξη με Quattro Spray (ψεκασμός 4 θυρών) για το μοντέλο WG-99
√ Σχεδιασμός monobloc για βέλτιστη υγιεινή και εργονομία
√ Συμπαγής γυάλινη ράβδος για σταθερή ποιότητα φωτός
√ Βελτιστοποιημένη σχεδίαση για ασφαλές κράτημα και βέλτιστη υγιεινή
√ Ασφαλής λαβή και εύκολη αλλαγή μπεκ
√ Ενσωματωμένο φίλτρο ψεκασμού χωρίς συντήρηση για κορυφαία ποιότητα νερού
√ Μπορεί να συνδεθεί σε όλους τους κινητήρες ISO
√ Απολυμαίνεται και αποστειρώνεται
√ Εγγύηση 24 μηνών

Synea Fusion - be assured with proven Synea quality at an outstanding price
EN:
Uncompromising user comfort with proven Synea quality and optimum service life.
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√ Long life span and quiet running with ceramic ball bearings for model WG-99
√ Optimum access, best view due to small head-sizes
√ Safe cooling with Quattro Spray (4 port spray) for model WG-99
√ Monobloc design for optimum hygiene and ergonomics
√ Compact glass rod for constant light quality
√ Optimised design for secure grip and optimum hygiene
√ Secure grip and easy bur changes
√ Integrated maintenance-free spray filter for top water quality
√ Can be connected to all ISO motors
√ Thermo washer disinfectable and sterilizable
√ 24 months warranty

Εγγλυφίδα FG Ø 1.6
Μέγιστη διάμετρος:
Μέγιστο μήκος:
FG bur Ø 1.6
Max. operating part diameter:
Max. length:
Fraise FG Ø 1,6
Ø maxi. de la partie travaillante:
Longueur maxi:
Σύνδεση:
Coupling:
Connexion:
Spray:
Ένταση φωτισμού:
Intensity of illumination:
Intensité lumineuse:
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EN:

FR:

For optimum comfort, safety and
efficiency of scaling and other
procedures, we recommend to
integrate the PIEZON® treatment as
part of Guided Biofilm Therapy.

Pour garantir un détartrage
confortable, sûr et efficace, nous
recommandons un traitement
PIEZON® selon le procotole GBT
(Guided Biofilm Therapy).

Product features

Caractéristiques du produit

Χαρακτηριστικά προϊόντος

• Drives both EN-060 Original
Piezon LED or EN-061 Original
PIEZON handpieces with the exact
same cord and electronic setup.

• Entraîne les deux pièces à main
EN-060 Original Piezon LED ou
EN-061 Original PIEZON avec
exactement le même cordon et la
même configuration électronique.

Piezoscalers
ultrasons
Υπέρηχοι

• Τροφοδοτεί και τα δύο
εξαρτήματα χειρός EN-060
Original Piezon LED ή EN-061
Original PIEZON με το ίδιο
ακριβώς καλώδιο και την ίδια
ηλεκτρονική ρύθμιση.
• Συμβατό με ολόκληρη τη σειρά
EMS Swiss Instrument

Xinetic Built-in
Kit by Acteongroup

Xinetic Built-in
Kit by Acteongroup

Kit intégré Xinetic
Acteongroup

GR:

EN:

FR:

3 κλινικές λειτουργίες:
Περιοδοντολογία, Ενδοδοντία,
υπέρηχος

3 clinical modes: Periodontics,
Endodontics, Scaling

3 modes cliniques: Parodontie,
Endodontie, Détartrage.

Fully compatible with CCS tip
range by Acteon (Satelec)
Compact size, lightweight.

Entièrement compatible avec
la gamme d’embouts CCS
d’Acteon (Satelec)

Latest SMD technology

Taille compacte, poids léger.

2 Versions Available: with light (3
tips in the kit) and without light
(2 tips in the kit)

Dernière technologie SMD

Πλήρως συμβατό με τη σειρά
CCS της Acteon (Satelec)
Συμπαγές μέγεθος, μικρό
βάρος.
Τελευταία τεχνολογία SMD
Διατίθενται 2 εκδόσεις: με φως
(3 ξέστρα στο σετ) και χωρίς
φως (2 ξέστρα στο σετ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βάρος χειρολαβής 100 gr
Μήκος χειρολαβής 110 mm
Διάμετρος χειρολαβής Ø 23
Είσοδος
Τάση AC 24 +/- 10%, 50-60Hz,
ισχύς 35VA
Τάση DC 34 +/- 10%, 30 Watt
Έξοδος
Συχνότητα από 27KHz έως
32KHz
• 0,1 έως 1 Watt @ Perio
• 0,4 έως 2,8 Watt @ Endo
• 2 έως 9 Watt @ Αποτρύγωση
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GR:
Για βέλτιστη άνεση, ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα των
υπερήχων και άλλων διαδικασιών,
συνιστούμε την ενσωμάτωση της
θεραπείας PIEZON® στο πλαίσιο
της Guided Biofilm Therapy.

Technical Specifications
Handpiece weight 100 gr
Handpiece length 110 mm
Handpiece diameter Ø 23
Input
Voltage AC 24 +/- 10%, 50-60Hz,
35VA power
Voltage DC 34 +/- 10%, 30 Watt
Output
Frequency from 27KHz to 32KHz
• 0,1 to 1 Watt @ Perio
• 0,4 to 2,8 Watt @ Endo
• 2 to 9 Watt @ Scaling

• Η χειρολαβή είναι ανθεκτική
σε απολυμαντικό νερού και
σε περισσότερους από 1.000
κύκλους αποστείρωσης σε
αυτόκαυστο στους 135ο C.
• Έλεγχος της ισχύος εξόδου με
ποτενσιόμετρο ή τάση 0-5/0-10V
DC.
• Με ή χωρίς LED

• Compatible with the entire EMS
Swiss Instrument range
• Handpiece resistant to water
disinfector and to more than 1.000
autoclave sterilization cycles at
135o C.
• Power Output control by
potentiometer or 0-5/0-10V DC
Voltage.

• Compatible avec toute la gamme
EMS Swiss Instrument
• Pièce à main résistante aux
désinfectants à l’eau et à plus de
1.000 cycles de stérilisation en
autoclave à 135o C.

• With or without LED

• Contrôle de la puissance de sortie
par potentiomètre ou par tension
continue 0-5/0-10V.

• Max power output 8W

• Avec ou sans LED

• Frequency range 24-32 KHz

• Puissance maximale de sortie 8W
• Gamme de fréquence 24-32 KHz

• Μέγιστη ισχύς εξόδου 8W
• Εύρος συχνότητας 24-32 KHz

2 Versions disponibles: avec
lumière (3 embouts dans le kit)
et sans lumière (2 embouts dans
le kit).

Spécifications techniques
Poids de la pièce à main 100 gr
Longueur de la pièce à main 110
mm
Diamètre de la pièce à main Ø 23
Entrée
Tension AC 24 +/- 10%, 50-60Hz,
puissance 35VA
Tension DC 34 +/- 10%, 30 Watt

EMS Built-in Kit
by EMS Switzerland

Sortie
Fréquence de 27KHz à 32KHz
• 0,1 à 1 Watt @ Perio
• 0,4 à 2,8 Watt @ Endo
• 2 à 9 Watt @ Scaling
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Πρώτα η ΑΣΦΆΛΕΙΑ
GR:
Η μακρόχρονη εμπειρία της Neodent στην παραγωγή
οδοντιατρικού εξοπλισμού και η πολύτιμη συμβολή των
οδοντιάτρων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα στην καθημερινή
πράξη οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε μια σημαντική τεχνική
αναβάθμιση όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών και των
χειριστών. Στις νέες οδοντιατρικές μονάδες περιλαμβάνονται
πλέον λειτουργίες όπως:

SAFETY First
EN:
Neodent’s long experience in the production of dental equipment
and the valuable contribution of the dentists who use the products
in daily practice have led in recent years to a significant technical
upgrade in terms of patient and operator safety. The new dental
units now include functions such as:

La SÉCURITÉ avant tout
FR:

The UNIQUE Features of the
TRITON and TRITON Plus
dental Packages

La longue expérience de Neodent dans la production
d’équipements dentaires et la contribution précieuse des dentistes
qui utilisent les produits dans leur pratique quotidienne ont conduit
ces dernières années à une amélioration technique significative en
termes de sécurité des patients et des opérateurs. Les nouvelles
unités dentaires comprennent désormais des fonctions telles que:

28\
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GR:

EN:

FR:

Ακόμη πιο ενισχυμένη
ανυψωτική ικανότητα: Οι πιο
αξιόπιστοι κινητήρες κίνησης
(LINAK Δανίας για το TRITON
και HANNING Γερμανίας
για το TRITON PLUS) με
ανυψωτική ικανότητα άνω
των 180 κιλών!

 ven more enhanced lifting
E
capacity: The most reliable
drive motors (LINAK Denmark
for TRITON and HANNING
Germany for TRITON PLUS)
with a lifting capacity of more
than 180 kg!

 ne capacité de levage
U
encore plus importante: Les
moteurs d’entraînement les
plus fiables (LINAK Danemark
pour TRITON et HANNING
Allemagne pour TRITON
PLUS) avec une capacité de
levage de plus de 180 kg!

GR:
Σύστημα αυτοδιάγνωσης στις
ηλεκτρονικές πλακέτες μέσω
ηχητικού σινιάλου σε περιπτώσεις
υπερφόρτωσης κοκ.

GR:
Μηχανικό σύστημα - μέσω διακοπτών
ασφαλείας – αλλά και ηλεκτρονικό
σύστημα- μέσω της ηλεκτρονικής
πλακέτας- που προειδοποιεί
μπλοκάροντας την κίνηση της
έδρας προκειμένου να αποφευχθεί
ανεπιθύμητη κατάσταση από ακούσια
κίνηση ή ενσφήνωση αντικειμένου.
EN:
Mechanical system - through safety
switches - and electronic system through the electronic board - that
warns by blocking the movement of the
seat in order to avoid an undesirable
situation caused by unintentional
movement or the insertion of an object.

GR:
 ιδικά για το μοντέλο PLUS,
Ε
αποτρέπεται η κίνηση της έδρας όταν
το πτυελοδοχείο είναι στραμμένο στον
ασθενή.
EN:
Especially for the PLUS model, seat
movement is prevented when the
spittoon is turned towards the patient.

The UNIQUE Features of the
TRITON and TRITON Plus
dental Packages
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FR:
Système d’autodiagnostic sur les cartes
électroniques par le biais d’un signal
acoustique en cas de surcharge, etc.

FR:
En particulier pour le modèle PLUS, le
mouvement du siège est empêché
lorsque le crachoir est tourné vers le
patient.

FR:
Système mécanique - par le biais d’interrupteurs de sécurité - et électronique
- par le biais de la carte électronique
- qui prévient en bloquant le mouvement du siège afin d’éviter une situation
indésirable causée par un mouvement
involontaire ou l’insertion d’un objet.

GR:
Σύστημα που κρατά την έδρα
ακινοτοποιημένη όταν οι χειρολαβές
βρίσκονται εν χρήσει.

EN:
Self-diagnosis system on the electronic
boards by means of an acoustic signal
in the event of overloading, etc.

GR:
Στην παραγωγή των εδρών και για την
μετατροπή του ρεύματος από 220V σε
24V χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές
μόνο από επώνυμους Οίκους του
εξωτερικού που συνοδεύονται από
πιστοποιητικά ποιότητας, ασφάλειας και
καλής λειτουργίας.
GR:
Σύστημα ανύψωσης- καθόδου του
κεφαλωτού με πλαϊνό διακόπτη
ασφαλείας για αποφυγή τυχαίας
κίνησης.

EN:
System to keep the seat immobilised
when the handpieces are in use.

EN:
Lifting-lowering system of the headrest
with side safety switch to avoid accidental movement.

FR:
 ystème permettant de maintenir le
S
siège immobilisé lorsque les pièces à
main sont en cours d’utilisation.

FR:
Système de montée/descente de l’appuitête avec interrupteur de sécurité latéral
pour éviter tout mouvement accidentel.

EN:
For the conversion of the current from
220V to 24V, we always make sure to
integrate transformers and other electrical
components of the highest quality
accompanied by certificates of safety and
widely known for their good operation.
FR:
 our la conversion du courant de 220V
P
à 24V, nous veillons toujours à intégrer
des transformateurs et autres composants électriques de la plus haute
qualité accompagnés de certificats de
sécurité et largement reconnus pour
leur bon fonctionnement.
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GR:
Ειδικό πλαστικό και διαφανές κάλυμμα για την περιοχή
των ποδιών (κατώτερο σημείο της έδρας). Προστατεύει
την έδρα από τα υποδήματα του ασθενούς, καθαρίζεται
και απολυμαίνεται άφοβα ενώ διατίθεται και ως
ανταλλακτικό σε ειδική προνομιακή τιμή.
GR:
EN:

Βρυσάκια ποτηριού και λεκάνης μεταλλικά, αποσπώμενα
για πλήρη καθαρισμό αλλά και ανταλλακτικά σε
συμφέρουσα τιμή.

Special plastic and transparent cover for the foot area (lower
part of the seat). It protects the seat from the patient’s
footwear, can be very easily cleaned and disinfected and is
also available as a spare part at a very attractive price.

EN:
Metal cup and water taps, detachable for complete
cleaning and spare parts at an advantageous price.

FR:

FR:

Couverture spéciale en plastique et transparente pour la
zone des pieds (partie inférieure du siège). Il protège le
siège des chaussures du patient, peut être très facilement
nettoyé et désinfecté et est également disponible comme
pièce de rechange à un prix très attractif.

Gobelet et robinets d’eau en métal, détachables pour un
nettoyage complet et des pièces de rechange à un prix
avantageux.

GR:
Σιλικονούχα προστατευτικά πατάκια στον δίσκο
εργαλείων – αποστειρώνονται αλλά διατίθενται και ως
ανταλλακτικά σε συμφέρουσα τιμή.
EN:
Silicone protective mats on the tool tray - sterilizable but
also available as spare parts at an advantageous price.
FR:
Tapis de protection en silicone sur le plateau à outils stérilisables mais également disponibles comme pièces
de rechange à un prix avantageux.

GR:
Σύστημα Απεσταγμένου Ύδατος και Απολυμαντικού
Παράγοντα – Φιάλη 2 λίτρων για παροχή καθαρού,
απαλλαγμένου από άλατα νερού στην ταμπλέτα που
εξασφαλίζει μακροχρόνια, απρόσκοπτη λειτουργία των
εργαλείων. Δυνατότητα προσθήκης απολυμαντικού
παράγοντα όπως π.χ υπεροξείδιο υδρογόνου,
χλωρεξιδίνη κοκ

Hygiene based on the most
demanding requirements
Une hygiène basée sur les
exigences les plus strictes
Υγιεινή με βάση τις πιο
υψηλές απαιτήσεις
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EN:
Water Bottle System- 2 litre bottle for supplying clean,
salt-free water to the tablet ensuring long, troublefree operation of the handpieces. Possibility of adding
disinfectant agent such as hydrogen peroxide,
chlorhexidine, etc.

GR:

EN:

FR:

Λεκάνη Πτυελοδοχείου σε
σχεδιασμό μονομπλοκ (ποτήρικυρίως λεκάνη) για να μην
συσσωρεύεται βρωμιά ή λύματα.
Αποσπώμενη, με δυνατότητα
θερμικής απολύμανσης. Με
επίστρωση UV για σωστή
απορροή λυμάτων, ώστε να μην
παραμένουν αίμα και λοιπές
χρωστικές που δημιουργούν
λεκέδες.

Spittoon bowl in monobloc
design (glass-main basin)
to avoid dirt or sewage
accumulation. Removable, with
thermal disinfection option.
UV coated for proper sewage
drainage, so that blood and
other stain-causing pigments
do not remain.

Crachoir de conception
monobloc (cuvette - verre) pour
éviter l’accumulation de saletés
ou d’eaux usées. Amovible,
avec option de désinfection
thermique. Une couche UV pour
une bonne évacuation des eaux
usées, afin que le sang et les
autres pigments responsables
des taches ne restent pas.

FR:
Système de bouteille d’eau - bouteille de 2 litres pour
l’alimentation de la tablette en eau propre et sans sel,
assurant un fonctionnement long et sans problème des
pièces à main. Possibilité d’ajouter un agent désinfectant
tel que le peroxyde d’hydrogène, la chlorhexidine, etc.
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Functionality- Ergonomics
Fonctionnalité - Ergonomie
Λειτουργικότητα - Εργονομία

NEODENT

GR:
Οι σειρές TRITON & TRITON PLUS είναι τα τελευταία και πιο σύγχρονα
μοντέλα στην προϊοντική γκάμα Neodent. Συνοδεύονται από όλα τα
ουσιώδη παρελκόμενα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους, είναι
ανθεκτικής κατασκευής και διακρίνονται για την αναβαθμισμένη τεχνολογία
τους πάντα σε συμμόρφωση με τα Διεθνή & Ευρωπαϊκά πρότυπα.
EN:
The TRITON & TRITON PLUS series are the latest and most modern models
in the Neodent product range. They come with all the essential accessories
for their correct and safe operation, are of durable construction and are
distinguished for their upgraded technology always in compliance with
International & European standards.
FR:
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Les séries TRITON et TRITON PLUS sont les modèles les plus récents et
les plus modernes de la gamme de produits Neodent. Ils sont livrés avec
tous les accessoires essentiels à leur fonctionnement correct et sûr, sont
de construction durable et se distinguent par leur technologie de pointe,
toujours conforme aux normes internationales et européennes.
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GR:
1 Κατά βούληση κινήσεις (άνω-κάτω κάθισμα, πλάτη
εμπρός-πίσω)
2 Αποθήκευση συγκεκριμένων θέσεων σε μνήμες
3 Last treatment position (επαναφορά στην τελευταία
θέση εργασίας μετά τη χρήση του πτυελοδοχείου)
4 Έκπλυση λεκάνης πτυελοδοχείου
5 Πλήρωση ποτηριού
6 Διακοπή νερού (γραμμών) &
Διακοπή νερού (micromotor)
7 Άνοιγμα πόρτας-κουδούνι

1

Dark-grey, oval shaped touchpads for the delivery unit L
Clavier gris foncé, de forme ovale, pour la tablette L
Μεμβράνη οβάλ ταμπλέτας L Dark Grey

3

2

5

4
7

FR:
Deux -2- membranes: sur l’élément praticien et sur la
console assistant-e avec des fonctions:
1 Mouvement libre (siège haut/bas, dossier arrière/avant)
2 Stockage en mémoire de positions spécifiques
3 Dernière position de traitement (retour à la dernière
position de travail après utilisation du crachoir)
4 Jet de cuvette
5 Jet de verre
6 Coupure d’eau (tous cordons) & coupure d’eau
(cordon micromoteur)
7 Οuverture de porte

Touchpads of the
nurse console
Claviers côté assistant,-e
Μεμβράνη για πάνελ
βοηθού Dark Grey

Touchpads of the
nurse console
Claviers côté assistant,-e
Μεμβράνη οδοντιατρικής
ταμπλέτας E & M Dark Grey
36\

6

EN:
1 Movements at will (upper-lower seat, backrest
forward-backward)
2 Storage of specific positions in memories
3 Last treatment position (reset to the last working
position after using the spittoon)
4 Flushing of the spittoon bowl
5 Cup filling
6 Cutoff water (all lines) & cutoff water
(only micromotor line)
7 Opening door-bell

6

GR:

EN:

FR:

Μεμβράνες πληκτρολογίου
εξαιρετικής ποιότητας,
μαλακής αφής, καθαρίζονται
και απολυμαίνονται για πολλές
χρήσεις.

Keyboard membranes of
excellent quality, soft touch,
easy to clean and disinfect for
multiple uses.

Membranes de clavier
d’excellente qualité, au toucher
doux, faciles à nettoyer et à
désinfecter pour des utilisations
multiples.
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min 820mm

max 1620mm

ΤRITON &
TRITON PLUS
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GR:

GR:

Διαδρομή έδρας

Κίνηση πλάτης:

Ο πιο έξυπνος σχεδιασμός πλάτης – ευρύτερο στο άνω μέρος για
άνεση του ασθενούς, στενότερη κάτω για προσέγγιση του ιατρού στο
πεδίο θεραπείας από οποιαδήποτε γωνία, καθιστός ή όρθιος.

Aπό όρθια στάση 90° έως πλήρη οριζοντίωση 180°. Επιπλέον, θέση
έκτακτης ανάγκης (αντιμετώπιση λιποθυμικού επεισοδίου) όπου το
κεφαλωτό λαμβάνει αρνητική κλίση ώστε να είναι χαμηλότερο από το
υποπόδιο (οιονεί Trendelenburg position).

EN:

EN:

Seat height adjustment

Backrest movement

The smartest backrest design - wider at the top for patient comfort,
narrower at the bottom for the doctor’s approach to the treatment field
that allows the doctor to work from any angle, sitting or standing.

From 90° upright to 180° fully horizontal. In addition, emergency position
(response to a fainting episode) where the headrest is tilted negatively to
be lower than the footrest (quasi Trendelenburg position).

FR:

FR:

Réglage de la hauteur du siège

Mouvement du dossier:

La conception la plus intelligente du dossier - plus large en haut pour
le confort du patient, plus étroit en bas pour permettre au médecin
d’approcher le champ de traitement. Permet au dentiste de travailler
sous n’importe quel angle, assis ou debout.

De 90° en position verticale à 180° en position complètement horizontale.
En outre, position d’urgence (réponse à un épisode d’évanouissement)
où l’appui-tête est incliné négativement pour être plus bas que le reposepieds (position quasi Trendelenburg).
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GR:
Τα σιλικονούχα καλύμματα για προστασία της
ταμπλέτας από τις χειρολαβές είναι ανθεκτικά,
αποσπώμενα καθαρίζονται και απολυμαίνονται
εις βάθος.
EN:
The silicone protection covers of the delivery unit
are durable, removable and can be easily cleaned
and disinfected.
FR:
Les supports repose instruments en silicone sont
durables, amovibles et peuvent être facilement
nettoyés et désinfectés.
GR:
Βραχίονες ταμπλέτας ενισχυμένοι, με εσωτερικά
υποστηρίγματα, σταθεροί σε φορτίο έως 5 κιλά
με μηχανικό φρένο για το μοντέλο TRITON και
αερόφρενο για το μοντέλο PLUS.

TRITON & TRITON

Dental Treatment Units
Fauteuils Dentaires

EN:
Reinforced tablet arms, with internal supports, stable
under load up to 5 kg with mechanical brake for the
TRITON model and air brake for the PLUS model.
FR:
Bras de la tablette renforcés, avec supports
internes, stables sous charge jusqu’à 5 kg avec
frein mécanique pour le modèle TRITON et frein
pneumatique pour le modèle PLUS.
GR:

Πάνελ Βοηθού
με προεγκατάσταση σωληνώσεων χειρουργικής
αναρρόφησης (διαμέτρου 11 και 17 χιλ)
υδροσύριγγα τριπλής λειτουργίας και βάση για
φωτοπολυμερισμό (προαιρετικός εξοπλισμός),
πλήρες χειριστήριο λειτουργιών, όμοιο με αυτό
της κεντρικής ταμπλέτας.

Εξαιρετικές Επιδόσεις –
Απόλυτος Έλεγχος Ταχύτητας!
GR:
Ο έξυπνος σχεδιασμός μέσω 2 οδοντωτών γραναζιών
(οδηγού – κίνησης) επιτρέπει διαδρομή 28mm που
ισοδυναμεί με μεγάλο εύρος αυξομείωσης της ταχύτητας,
Τι κάνει τον ποδοδιακόπτη Accelade μοναδικό;
Η πολύ μεγάλη διαδρομή στο πετάλ και η βαθμιαία
επιτάχυνση. Έτσι ο χρήστης απολαμβάνει απόλυτο έλεγχο
στα κοπτικά ξεκινώντας από λίγες στροφές και φθάνοντας
στην μέγιστη ταχύτητα, Και όλα αυτά άνετα και ξεκούραστα
για το πόδι μέσω του μεγάλου, πατητού πεντάλ.

Excellent Performance Absolute Speed Control!
EN:
Innovative mechanism which offers a wide range of speed
adjustment (28mm), via 2 metallic gears.
What makes the Accelade foot switch unique?
The wide range in speed adjustment through the pedal and
the gradual acceleration. The user enjoys complete control
over the dental handpieces starting from a few RPMs and
reaching the maximum speed.
The user is able to operate the instruments quickly and
accurately with only minimal foot movement.

Excellentes performances,
Contrôle absolu de la vitesse!
FR:
Mécanisme innovant qui offre une large gamme de réglage
de la vitesse (28mm), via 2 engrenages métalliques.
Qu’est-ce qui rend la pédale Accelade unique ?
La large gamme de réglage de la vitesse par la pédale et
l’accélération progressive.
L’opérateur est capable d’ utiliser les instruments rapidement
et avec précision avec un minimum de mouvement du pied.

Πινακας Τεχνικών Δεδομένων:
Τύπος πεντάλ: Πατητός
Βάση: Αντιολισθητική
Άγκιστρο Μετακίνησης: Μεταλλικό
Κινήσεις: Κατά βούληση (έδρα πάνω-κάτω και πλάτη εμπρός-πίσω)
On/Off Προβολέα: Ναι
Προγράμματα: P1, επαναφορά στην
τελευταία θέση εργασίας
Συμβατότητα με έδρες: Triton &
Triton Plus
Βάρος: 3,2 κιλά.
Technical Data:
Type: Footswitch with large pedal
Base: Solid floor-grip
Hook: Metallic
Movements: All (chair seat up and
down, backrest back and forth)
On / Off Dental Light: Yes
Programs: P1 – Last treatment
position
Compatible with: Triton & Triton Plus
Net Weight: 3.2 kg
Données techniques:
Type: Pédale de commande avec
grande pédale
Base: Solide poignée de sol
Crochet: Métallique
Mouvements: Tous (assise de haut
en bas, dossier d’avant en arrière)
Lumière dentaire ON\OFF: Oui
Programmes: P1 - Dernière position
de traitement
Compatible avec: Triton & Triton Plus
Poids net: 3,2 kg

EN:

Assistant’s Panel
with pre-installation of surgical suction tubing
(diameter 11 and 17 mm), triple function syringe
and base for curing light (optional equipment),
complete control of functions, similar to that of the
central tablet.
FR:

Panneau assistant
avec 2 tubes d’aspiration chirurgicale (diamètre
11 et 17 mm), seringue à eau à triple fonction et
base pour la photopolymérisation (équipement
optionnel), contrôle de toutes les fonctions,
similaire à celui de la tablette centrale.
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ACCELADE foot pedal
Pédale ACCELADE
Ποδοδιακόπτης ACCELADE

/ 41

NEODENT

Η χρυσή πενταετής εγγύηση
Μια παγκόσμια καινοτομία
GR:
Απλά, ξεκάθαρα και αξιόπιστα- 5 χρόνια
εγγύηση σε ό,τι παράγεται από τη Neodent.
Ναι και στα ηλεκτρονικά μέρη.
Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας και
εξειδίκευσης, με προσήλωση στην ποιότητα,
στα ευρωπαϊκά πρότυπα, στην ικανοποίηση
του πελάτη, στην άνεση του ασθενή, το
μόνο που θα μπορούσαν να επιφέρουν
ως αποτέλεσμα είναι ένα οδοντιατρικό
μηχάνημα τόσο τεχνικά αξιόπιστο και
μηχανικά στιβαρό που χωρίς εξαιρέσεις
και ψιλά γράμματα θα συνοδεύεται από 5
χρόνια εγγύηση. Η πιο βέβαιη επένδυση της
αγοράς λέγεται TRITON & TRITON PLUS.

The golden five-year guarantee
A global innovation
EN:

The golden five-year guarantee
La garantie dorée de cinq ans
Η χρυσή πενταετής εγγύηση

Simple, clear and reliable - a 5-year warranty
on everything produced by Neodent. Yes,
even on electronic parts.
Over 30 years of experience and expertise,
with a commitment to quality, European
standards, customer satisfaction and
patient comfort, could only result in a
dental machine so technically reliable and
mechanically robust that, without exceptions
and fine print, it comes with a 5-year
warranty. The safest investment on the
market is called TRITON & TRITON PLUS.

La garantie dorée de cinq ans
Une innovation mondiale
FR:
Simple, clair et fiable - une garantie de
cinq ans sur tout ce qui est produit par
Neodent. Oui, même sur les composants
électroniques.
Plus de 30 ans d’expérience et d’expertise,
avec un engagement en faveur de la
qualité, des normes européennes, de la
satisfaction du client et du confort du
patient, ne pouvaient qu’aboutir à une
unité dentaire si techniquement fiable,
sans exceptions ni petits caractères,
qu’elle est assortie d’une garantie de 5 ans.
L’investissement le plus sûr du marché
s’appelle TRITON & TRITON PLUS.

EXCLUSIVEMENT chez Neodent S.A.
5 ans GARANTIE
Y compris les cartes électroniques!
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GR:

EN:

FR:

Μαξιλάρι Κεφαλωτού Lunos®

Lunos® Headrest cushion

Lunos® Coussin

Το μαξιλάρι Lunos® παρέχει
ασφαλή και άνετη στήριξη του
κεφαλιού. Υποστηρίζει επίσης
το κεφάλι και τον αυχένα του
ασθενούς κατά τη διάρκεια της
θεραπείας.

The Lunos® cushion provides safe
and comfortable head support. It
also supports the patient’s head
and neck during treatment.

Lunos® Coussin pour reposer la
tête confortablement en toute
sécurité.

√ Γρήγορη και εύκολη
τοποθέτηση στο στήριγμα
κεφαλής της μονάδας θεραπείας
μέσω συνδετήρα Velcro
√ Το ιξωδοελαστικό αφρώδες
υλικό ανακουφίζει από την πίεση
και αντιδρά στη θερμότητα του
σώματος για να προσαρμόζεται
ξεχωριστά σε κάθε ασθενή
√ Μαλακό, φιλικό προς το δέρμα
και αδιάβροχο κάλυμμα
√ Πλένεται και απολυμαίνεται
44\

EN:

FR:

High technology in harmony
with modern aesthetics: optical
LED system, removable and
autoclavable lateral handles.

Haute technologie en harmonie
avec une esthétique moderne:
système optique à LED,
poignées latérales amovibles et
autoclavables.

√ Quick and easy attachment to the
head support of the treatment unit
via Velcro fastener

√ Fixation simple et rapide sur
l’appuie-tête du fauteuil à l’aide
d’une bande velcro

√ The viscoelastic foam material
relieves pressure and reacts to body
heat to individually adapt to each
patient

√ La mousse viscoélastique
diminue la pression, réagit à la
chaleur du corps et s’adapte
ainsi individuellement à chaque
patient

√ Soft, skin-friendly and waterproof
cover

√ Tissu souple, imperméable et
agréable au toucher

√ Washable and disinfectable

√ Lavable et désinfectable

TritonLux Maia by Faro

GR:
Υψηλή τεχνολογία σε αρμονία
με μοντέρνα αισθητική:
οπτικό σύστημα LED,
χερούλια που αφαιρούνται και
αποστειρώνονται στον κλίβανο.

Dental light
Lumière dentaire
Οδοντιατρικός προβολέας

Accessories - practical and functional!
Αccessories - Pratiques et fonctionnels!
Αξεσουάρ - χρήσιμα και χρηστικά!

LIGHT, an important parameter at the dental
treatment procedures
LA LUMIÈRE, un paramètre important des
procédures de traitement dentaire
ΦΩΣ, μια σημαντική παράμετρος στην
οδοντιατρική πράξη

Technical features:
Caractéristiques techniques:
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τροφοδοσία
Power supply
Alimentation électrique
Κατανάλωση
Consumption
Consommation électrique
Φωτισμός
Lighting
Éclairage
Θερμοκρασία χρώματος
color temperature
Température de couleur
Πεδίο φωτισμού
Lighting field
Champ d’éclairage

230 Vac +/- 10%, 50/60 Hz

max 9VA

3.000 up to 35.000 Lux (distance 700mm)

5.000 K.

170×85 mm
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Επιλέξτε την ιδανική θερμοκρασία χρώματος για κάθε οδοντιατρική θεραπεία χωριστά:
√ Θερμοκρασία 5.700Κ Ιδανική για υψηλή συγκέντρωση και αίσθηση 3D, κατάλληλη για
προσθετικές και θεραπείες αποκατάστασης με χρωματοληψία.
√ Θερμοκρασία 5.000Κ Ιδανική για Ορθοδοντικούς &Παιδοδοντιάτρους. Ιδιαίτερα κατάλληλη και
για θεραπείες αποκατάστασης.
√ Θερμοκρασία 4.000Κ Ιδανική για Χειρουργικά Περιστατικά.
√ Θερμοκρασία 2.700Κ Λειτουργία COMPOSAVE – αποτροπή πολυμερισμού ρητινών κατά το
στάδιο της θεραπείας.

GR:

EN:
Ideal for taking photographs,
filming, comparing and
sharing photos and videos
both live and remotely.
Exact focus to the point of
interest

Idéale pour photographier,
filmer, comparer et partager
photos et vidéos en temps
réel et, au besoin, en cabinet
ou à distance.

Ακριβής εστίαση στο σημείο
ενδιαφέροντος.

The foot pedal prevents
from the interruption of the
procedure & the diversion of
the attention

Le zoom spécifique à la
pratique dentaire garantit un
cadrage primaire direct et
précis.

Technical features:

Grâce à la commande
à pédale, aucun besoin
d’interrompre la procédure
ni de quitter le champ
opératoire des yeux.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ανάλυση 4K
• Μορφή βίντεο MP4
• Μορφή φωτογραφίας JPG
* Συμβατό με Windows, Mac
και Android

Φωτισμός
Lighting
Éclairage
Πεδίο φωτισμού
Lighting field
Champ d’éclairage
46\

• 4K resolution
• MP4 Video Format
• JPG photo format
* Compliant with Windows, Mac
and Android

FR:

Spécifications techniques:
• Résolution 4K
• Format vidéo mp4
• Format photo jpg
* Compatible avec Windows,
Mac et Android

Technical features:
Caractéristiques techniques:
Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κατανάλωση
Consumption
Consommation électrique

EVA CAM
Lampe opératoire à
caméra intégrée

Ιδανικό για φωτογράφηση,
βιντεοσκόπηση, σύγκριση
και κοινή χρήση
φωτογραφιών και βίντεο
τόσο ζωντανά όσο και από
απόσταση.

Ο ποδοδιακόπτης επιτρέπει
να μην διακόπτεται η
διαδικασία και να μην
αποσπάται η προσοχή.

Τροφοδοσία
Power supply
Alimentation électrique

EVA CAM
Integrated camera

EVA CAM by Faro

EVA CAM
Ενσωματωμένη κάμερα

Dental light
Lumière dentaire
Οδοντιατρικός προβολέας

FR:
Choisissez individuellement la température de couleur idéale pour chaque traitement dentaire:
√ Température 5,700K Idéal pour une concentration élevée et une sensation 3D, adapté aux
traitements prothétiques
√ Température de 5.000K Idéal pour l’orthodontie et la parodontie. Particulièrement adapté
également aux traitements de restauration.
√ Température 4.000K Idéal pour les cas chirurgicaux.
√ Température 2.700K Fonction COMPOSAVE - empêche la polymérisation des résines pendant
la phase de traitement.

EVA by Faro

Dental light
Lumière dentaire
Οδοντιατρικός προβολέας

EN:
Choose the ideal color temperature for each dental treatment individually:
√ 5,700K temperature, ideal for high concentration and 3D feeling, suitable for prosthetic and
restorative treatments with colorimetric restorations.
√ 5.000K temperature, ideal for Orthodontics & Pediatric dentists. Particularly suitable also for
restorative treatments.
√ 4.000K temperature ideal for surgical cases.
√ 2.700K temperature, COMPOSAVE function - prevents polymerization of resins during the
treatment stage.

24Vac 50/60Hz

max14 VA

3.000 up to 50.000Lux (distance 700mm)

190×100 mm
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Βάση μόνιτορ, μεταλλική, universal, μονού ή διπλόσπαστου
βραχίονα

Monitor Ηοlder, metal,
universal, single or
articulating bracket

Support d’écran, métallique,
universel, simple ou articulé

GR:

EN:

• Συμπαγής, ανθεκτική κατασκευή
με μεταλλικά στοιχεία και
πολυακετάλη

• Compact, durable construction
with metal elements and polyacetal

• Construction compacte et durable
avec des éléments métalliques et
du polyacétal

• In white color (RAL9002)

• En couleur blanche (RAL9002)

• Σε λευκό χρώμα ( RAL9002)

• Helps to rotate and tilt the monitor

• Βοηθά στην περιστροφή και την
κλίση του μόνιτορ

• If you choose the articulating arm,
you can move the monitor closer to
the patient

• Permet de faire pivoter et d’incliner
le moniteur.

• Εφόσον επιλέξετε τον
διπλόσπαστο βραχίονα, μπορείτε
να μετακινήσετε το μόνιτορ
εγγύτερα προς τον ασθενή
• Συμβατό με μόνιτορ με VESA 75 X
75 mm ή 100 mm X 100 mm ( πίσω
μέρος οθόνης, απόσταση μεταξύ
βιδών)
• Universal (ταιριάζει σε
οδοντιατρικά μηχανήματα με
κάθετη κολώνα έως και 60* cm)

Smart TV LG 24” + WiFi

* Η βάση σε εξατομικευμένη διάμετρο
παράγεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
Για την ορθότητα & συμβατότητα με
την δική σας μάρκα έδρας, θα πρέπει
να προηγηθεί σωστή μέτρηση με ειδικό
όργανο – παχύμετρο- της εσωτερικής
διαμέτρου της κολώνας που θα
τοποθετηθεί η βάση.

• Compatible with VESA 75 X 75
mm or 100 mm X 100 mm monitors
(back of monitor, distance between
screws)
• Universal (fits dental chairs with
vertical pole up to 60* cm)
* The monitor in customized diameter is
produced upon request. For compatibility
purposes, please check with a thickness
gauge the inner diameter of the vertical
pole in cm.

• Si vous choisissez le bras articulé,
vous pouvez rapprocher le moniteur
du patient.
• Compatible avec les moniteurs
VESA 75 X 75 mm ou 100 mm
X 100 mm (arrière du moniteur,
distance entre les vis)
• Universel (convient aux fauteuils
dentaires avec une colonne
verticale jusqu’à 60* cm)
*Le moniteur en diamètre personnalisé
est produit sur demande. Pour des
raisons de compatibilité, veuillez vérifier à
l’aide d’une jauge d’épaisseur le diamètre
intérieur de la colonne verticale en cm

articulating bracket
articulé bras
διπλόσπαστος βραχίονας

GR:

EN:

FR:

Η οθόνη που συνοδεύει τη
σειρά Triton &Triton Plus
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
πολλούς τρόπους:

The screen that comes with the
Triton & Triton Plus series can
be used in many ways:

L’écran fourni avec les séries
Triton et Triton Plus peut être
utilisés de plusieurs façons:

• To reproduce the image
obtained through the intraoral
camera.

• Pour reproduire l’image
obtenue par la caméra intraorale.

• To reproduce the digital
radiographs (connection to a PC
required).

• Pour reproduire les
radiographies numériques
(connexion à un PC nécessaire).

• For displaying relaxing images
or videos to adult patients and/
or for cartoons for children.

• Pour la présentation d’images
ou de vidéos relaxantes aux
patients adultes et/ou pour des
dessins animés destinés aux
enfants.

• Για την αναπαραγωγή της
εικόνας που λαμβάνεται μέσω
της ενδοστοματικής κάμερας.
• Για την αναπαραγωγή των
ψηφιακών ακτινογραφιών
(απαιτείται σύνδεση με Η/Υ )
• Για την αναπαραγωγή
χαλαρωτικών εικόνων ή video
προς τους ενήλικες ασθενείς
ή και/για την αναπαραγωγή
κινουμένων σχεδίων για παιδιά.
Χαρακτηριστικά:
Ανάλυση 1366 x 768
Φωτεινότητα 250 cd/m²
Θύρες USB 1xUSB
Απεικόνιση 16:9
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FR:

Characteristics:
Resolution 1366 x 768
Brightness 250 cd/m²
USB ports 1xUSB
Display 16:9

Caractéristiques:
Résolution de 1366 x 768
Luminosité 250 cd/m²
Ports USB 1xUSB
Affichage 16:9

single bracket
simple bras
μονός βραχίονας
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280˚
twist head

Τα πλεονεκτήματά της:
√ Καθαρότερες εικόνες χάρη στην λειτουργία αυτόματης εστίασης.
√ Λήψη εικόνων υψηλής ευκρίνειας χωρίς παραμόρφωση.
√ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ποντίκι (μόνο σε κάμερες Dr’s).
√ Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα για την αποφυγή απώλειας ποιότητας εικόνας
από την ανάκλαση του φωτός.
√ Περιστρεφόμενη κεφαλή 280ο για ευκολότερη προσέγγιση δύσκολων
σημείων στην στοματική κοιλότητα.
√ Λειτουργία ασπρόμαυρου.
√ Σύνδεση και άμεση λειτουργία.
√ Εύκολη λήψη εικόνας.
EN:
Advantages:
√ Clearer images thanks to the autofocus function.
√ Capture high definition images without distortion.
√ Can be used as a mouse (Dr’s cameras only).
√ Adjustable LED brightness
√ 280° rotatable head for easier access to difficult points in the oral cavity.
√ Black & White function
√ Connection and immediate operation.
√ Easy image capture.

280˚
twist head

FR:

The Good Drs HD V-Series intraoral camera
offers the highest image quality in its
category at a surprisingly affordable price.
La caméra intra-orale Good Drs HD V-Series
offre la meilleure qualité d’image de sa
catégorie à un prix étonnamment abordable.
Η ενδοστοματική κάμερα Good Drs HD
V-Series προσφέρει την υψηλότερη
ποιότητα εικόνας στην κατηγορία της και
διαθέτει μια εκπληκτικά προσιτή τιμή.

50\

Ses avantages:
√ Des images plus nettes grâce à la fonction autofocus.
√ De meilleures images qui ne sont pas déformées
√ Peut être utilisés comme une souris (caméras Dr’s uniquement).
√ Luminosité réglable pour éviter la perte de qualité de l’image due à la réflexion
de la lumière.
√ Tête rotative à 280° pour un accès plus facile aux zones difficiles de la cavité
buccale.
√ Mode noir et blanc.
√ Connexion et fonctionnement direct.
√ Acquisition d’images facile.

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά:

Technical features:

GR:

• Camera

FR:

• Κάμερα

• Operation voltage: 5V

• Camera

• Τάση λειτουργίας: 5V

• Measurement:
Approx. 202x30x28 mm

• Tension de
fonctionnement: 5V

• Weight: Approx. 53g

• Mesure: Environ
202x30x28 mm

• Μέτρηση: Περίπου
202x30x28 mm
• Βάρος: 53g

EN:

• Ανάλυση: 1920 x 1080

• Resolution: FHD 1920 x
1080

• Τύπος αισθητήρα/φακού: CMOS

• Sensor/Lens type:
CMOS

• Μήκος καλωδίου USB:
Περίπου 3 M

• USB cable Length:
Approx. 3 M

Caractéristiques
techniques:

• Poids: 53g
• Résolution: 1920 x 1080
• Type de capteur/
objectif : CMOS
• Longueur du câble USB:
environ 3 M
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GR:

Ειδικά σχεδιασμένος για οδοντιατρική και ιατρική χρήση, ο
αεροσυμπιεστής D01-2 είναι η πιο αξιόπιστη πηγή για παροχή
καθαρού πεπιεσμένου αέρα κατά την κλινική θεραπεία.

Τεχνικά Δεδομένα

Με δεξαμενή χωρητικότητας 20 λίτρων, αυτό το ελεύθερο ελαίου
(oil-free), πανίσχυρο κομπρεσέρ έχει ταξινομηθεί και πιστοποιηθεί
ως ιατροτεχνολογική συσκευή Class IIa και συνοδεύεται από το
σχετικό πιστοποιητικό CE από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της
Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία, ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε, κοινοποιημένο
Οργανισμό στην Ε.Ε με αριθμό αναφοράς 0653.
• Παρέχει άριστης ποιότητας, καθαρό, πεπιεσμένο αέρα
Η εσωτερική επιφάνεια της δεξαμενής διέρχεται από μια
επιπλέον κατεργασία κατά την οποία επενδύεται με ένα στρώμα
ειδικής βαφής για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Αυτός
είναι αποδεδειγμένα ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να
προφυλάσσεται το μεταλλικό μέρος από την ατμοσφαιρική
διάβρωση που προκαλεί οξειδώσεις π.χ σκουριά. Επιπρόσθετα,
ένα φίλτρο αέρα με βαθμό διήθησης 20μm σε συμμόρφωση με
την Οδηγία 97/23/CE PED απομακρύνει τα στερεά σωματίδια
όπως π.χ σκόνη, βακτήρια κοκ.
• 100% Ελεύθερο Ελαίου
EN:

Compressor D01-2

Specially designed for dental and medical practices, D01-2 is the
most reliable source of hygienic compressed air during patient’s
treatment.
Equipped with a 20-liter tank, this oil-free, super powerful
compressor is classified and certified as medical equipment Class
IIa and comes with the corresponding CE certificate issued by the
National Evaluation Center of Quality and Technology in Health, a
notified body under the registration number 0653 in EU.
• The inner surface of the tank goes through a special corrosion
protection painting. This is the most efficient way to protect the
metal substrate against atmospheric corrosivity, i.e. rust, and to give
the surface smooth appearance and texture. In addition, a 20 μm
filtration rate air filter in compliance with directive 97/23/CE PED
removes solid particles such as dust, bacteria etc.
• 100% Oil-free

EN:

Technical data
Voltage: 230V/55Hz
Power: 1500W = 2HP
Speed: ≥1400 r/min
Air Supply m3 / h ≥8.7m3/h @0.8MPa
≥16.8m3/h @0MPa
Operating Pressure: 0.7MPa
Max Pressure: 0.9MPa
Restart Point: 0MPa
Tank Capacity: 20 liters
Noise Level without cabinet dB(A): ≤68 dB
Noise Level with cabinet dB(A): ≤60 dB
Dimensions: 38cm x 38cm x 65cm (WxDxH
– Without Cabinet)
Net Weight: ≤17.5Kg
Air Quality: Complies with EN ISO 85731:2010 [3:5: -]

FR:

FR:

Spécialement conçu pour les cabinets dentaires et médicaux,
le D01-2 est la source la plus fiable d’air comprimé hygiénique
pendant le traitement du patient.

Données techniques

Doté d’un réservoir de 20 litres, ce compresseur super puissant
et sans huile est classé et certifié comme équipement médical
de classe IIa et est accompagné du certificat CE correspondant
délivré par le Centre national d’évaluation de la qualité et de la
technologie dans le domaine de la santé, un organisme notifié sous
le numéro d’enregistrement 0653 dans l’UE.
La surface intérieure du réservoir est soumise à une peinture
spéciale de protection contre la corrosion. C’est le moyen le plus
efficace de protéger le substrat métallique contre la corrosivité
atmosphérique, c’est-à-dire la rouille, et de donner à la surface
un aspect lisse et une texture. En outre, un filtre à air à taux de
filtration de 20 μm conforme à la directive 97/23/CE PED élimine les
particules solides telles que la poussière, les bactéries, etc.
100% sans huile
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Τάση: 230V/55Hz
Ισχύς: 1500W = 2HP
Ταχύτητα: 1400r/min
Πίεση Λειτουργίας: 0.7MPa
Παροχή Αέρα: m3/h ≥ 8.7m3/h
Μέγιστη Πίεση: 0.9MPa
Χωρητικότητα ∆εξαµενής: 20Liters
Επίπεδο θορύβου χωρίς ερµάριο: ≤ 68dB
Επίπεδο θορύβου µε ερµάριο: 60dB
∆ιαστάσεις: 38cm x 38mm x 65mm (WxDxH) (Χωρίς Ερµάριο)
Καθαρό βάρος: 17.5Kg
Ποιότητα παρ/νου αέρα σύµφωνα µε: EN
ISO 8573-1:2010 [6:4:-]

Tension : 230V/55Hz
Puissance : 1500W = 2HP
Vitesse : ≥1400 r/min
Alimentation en air m3 / h ≥8.7m3/h
@0.8MPa ≥16.8m3/h @0MPa
Pression de fonctionnement : 0.7MPa
Pression maximale : 0.9MPa
Point de redémarrage : 0MPa
Capacité du réservoir : 20 litres
Niveau sonore sans armoire dB(A) : ≤68 dB
Niveau sonore avec armoire dB(A) : ≤60 dB
Dimensions : 38cm x 38cm x 65cm (LxPxH
- sans armoire)
Poids net : ≤17.5Kg
Qualité de l’air : Conforme à la norme EN
ISO 8573-1:2010 [3:5 : -]
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Look at the pink
side of your
professional life
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Κάθισμα-σέλα: ένας ευρύτατα
διαδομένος τύπος καθίσματος
στους επαγγελματίες της
Υγείας. Όχι τυχαία.

Saddle seat: a widely used
type of seat among healthcare
professionals. Not by chance.

GR:

• It allows you to work comfortably
for long periods of time.

• Σας επιτρέπει να εργάζεστε
άνετα για μεγάλα χρονικά
διαστήματα
• Δεν ασκείται δυσάρεστη
πίεση στο σώμα καθώς η πλάτη
παραμένει ευθεία
• Η σέλα EPOS έχει ειδικά
μελετηθεί και ως προς την
αίσθηση άνεσης του καθίσματος:
είναι εξοπλισμένη με μια πλούσια
επένδυση αφρού πολυουρεθάνης.
Ο ισορροπημένος αφρός (ούτε
πολύ μαλακός ούτε πολύ σκληρός)
προσδίδει την τέλεια αναλογία
στήριξης αλλά και ανακούφισης
από σωματική καταπόνηση.

EN:

• You avoid the unpleasant
pressure on the body as the back
remains straight
• The EPOS saddle has also been
specially designed to offer you
a enjoyable seating feeling: it is
equipped with a rich polyurethane
foam padding. The balanced
foam (neither too soft nor too
hard) provides the perfect ratio of
support and relief from physical
stress.

Η σέλα παρέχει φυσική κλίση της λεκάνης. Αυτό
διευκολύνει την ορθή στάση:
Καθώς οι μηροί δείχνουν προς τα κάτω σε γωνία περίπου
45 μοιρών, η λεκάνη γέρνει προς τα εμπρός και το κάτω
μέρος της πλάτης παίρνει αυτόματα τη φυσική της
καμπύλη. Η καταπόνηση του κάτω μέρους της πλάτης
μειώνεται, το κυκλοφορικό σύστημα διευκολύνεται,
γεγονός που αυξάνει την παροχή οξυγόνου στους μύες.

Tabouret de selle: un type
de siège très utilisé par les
professionnels de la santé.
Ce n’est pas un hasard.
FR:
• Il vous permet de travailler
confortablement pendant de
longues périodes.

The saddle provides a natural inclination of the pelvis. This
facilitates the correct posture:
As the thighs point downwards at an angle of about
45 degrees, the pelvis tilts forward and the lower back
automatically takes on its natural curve. The strain on the
lower back is reduced, the circulatory system is facilitated,
which increases the supply of oxygen to the muscles.

• La selle EPOS a également
été spécialement conçue pour
vous offrir une sensation d’assise
agréable: elle est équipée d’un
riche rembourrage en mousse de
polyuréthane. La mousse équilibrée
(ni trop souple, ni trop dure) offre un
rapport parfait entre le soutien et le
soulagement du stress physique.

14349

4003

EN:

• Vous évitez la pression
désagréable sur le corps car le
dos reste droit.

Color Chart:
Tableau des couleurs:

13659G

7115*

FR:
La selle permet une inclinaison naturelle du bassin. Cela
facilite l’adoption d’une posture correcte:
Lorsque les cuisses pointent vers le bas selon un angle
d’environ 45 degrés, le bassin s’incline vers l’avant et le bas
du dos prend automatiquement sa courbe naturelle. La
tension sur le bas du dos est réduite, le système circulatoire
est facilité, ce qui augmente l’apport d’oxygène aux muscles.

15006F

Black

Saddle type Stool
Tabouret-selle

GR:
Η ιδανική θέση είναι να κρατάτε τα πόδια σας ίσια, ελαφρώς
ανοιχτά και τα πέλματά σας επίπεδα στο έδαφος. Aυτή η θέση
θα σας επιτρέψει να κάθεστε για πολλές ώρες. Κατάλληλη για
κάθε σωματότυπο με μεταβλητό ύψος και κλίση – διαθέσιμη σε 2
μεγέθη ανάλογα με το ύψος του χρήστη (μέγεθος S για χρήστες
έως 1.80 μ, μέγεθος Μ για άτομα υψηλότερου αναστήματος)

EPOS

EN:
The ideal position is to keep your legs straight, slightly apart and your
feet flat on the ground. This position will allow you to sit for many
hours. Suitable for any body type with variable height and inclination
- available in 2 sizes depending on the height of the user (size S for
users up to 1.80 m, size M for people of higher users)

15542*

12504*

4505

FR:
La position idéale est de garder les jambes droites,
légèrement écartées et les pieds à plat sur le sol. Cette
position vous permettra de rester assis pendant de
nombreuses heures. Convient à toute morphologie avec une
hauteur et une inclinaison variables - disponible en 2 tailles
-en fonction de la taille de l’utilisateur (S pour les utilisateurs
jusqu’à 1,80 m, M pour les personnes de taille supérieure)

4949

3493

15502G

GR:

GR:

Η λειτουργία του μηχανισμού 2 µοχλών παρέχει
ανεξάρτητη ρύθμιση για το κάθισμα (ύψος και κλίση).

Κατασκευασµένη από εξαιρετικά ανθεκτική,
πολυτελή ταπετσαρία, χωρίς ραφές για εύκολο
καθαρισµό και απολύµανση.

EN:

EN:

The 2-lever mechanism operation provides independent
adjustment for the seat (height and inclination).

Made from extremely durable, luxurious seamless
upholstery, for easy cleaning and disinfection.

FR:

Fabriqué à partir d’un rembourrage sans couture
extrêmement durable et luxueux, pour faciliter le
nettoyage et la désinfection.

*metallic shades
*Tons métalliques
• Επιλογή ανάµεσα σε 13 χρώµατα.
• Choices between 13 colours.
• Choix entre 13 couleurs.

FR:

56\

Le mécanisme à 2 leviers permet réglage indépendant
de l’assise (hauteur et inclinaison).
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NEODENT

GR:

EN:

FR:

Το κάθισμα Triton με τη
στιβαρή ακτινωτή βάση
και τους ανθεκτικούς
τροχούς εξασφαλίζει ομαλή
ολίσθηση και διευκολύνει τις
μετακινήσεις σας μέσα στο
οδοντιατρείο.

The Triton stool with its
robust radial base and sturdy
wheels ensures a smooth
glide and facilitates your
movements in the dental
office.

Le tabouret Triton, avec sa
base radiale solide et ses
roues robustes, assure un
glissement en douceur et
facilite vos déplacements
dans le cabinet dentaire.

GR:

EN:

FR:

Το κάθισμα του ιατρού
διαθέτει μεταλλική, λείας
επιφάνειας, βάση για τον
εύκολο καθαρισμό, και
μεγάλης αντοχής έμβολο για
την ρύθμιση του επιθυμητού
ύψους από τον ιατρό.

The dentist’s stool has a
smooth-surfaced metal
base for easy cleaning, and
a strong plunger to adjust
the doctor’s desired height.

Le tabouret de dentiste est
doté d’une base métallique
à surface lisse pour un
nettoyage facile, et d’un
solide piston permettant de
régler la hauteur souhaitée
par le médecin.

Color Chart:
Tableau des couleurs:

14349

4003

13659G

TRITON Stool

7115*

GR:

EN:

FR:

Η ταπετσαρία είναι
καλουπωτή, χωρίς ραφές,
σε μεγάλη παρακαταθήκη
ανταλλακτικών. Αυτό
προσφέρει το πλεονέκτημα
της εύκολης και
εξαιρετικά οικονομικής
αντικατάστασης σε
περίπτωση τυχαίας φθοράς.

The upholstery is molded,
seamless, in a large stock
of spare parts. This offers
the advantage of easy
and extremely economical
replacement in case of an
accident.

Le rembourrage est moulé,
sans couture, dans un grand
stock de pièces détachées.
Cela offre l’avantage d’un
remplacement facile et
extrêmement économique
en cas d’accident.

15006F

Black

15542*

12504*

4505

4949

3493

15502G

GR:
GR:
Η πλάτη του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενη
καθ’ ύψος.
EN:
The back of the seat is height adjustable.
FR:
Le dossier du siège est réglable en hauteur.
58\

Ένας προαιρετικός δακτύλιος-υποπόδιο, που παρέχει
άνετη & σταθερή στήριξη, είναι διαθέσιμος σε κάθε
μοντέλο.
EN:

*metallic shades
*Tons métalliques
• Επιλογή ανάµεσα σε 13 χρώµατα.
• Choices between 13 colours.
• Choix entre 13 couleurs.

An optional footrest ring, which provides comfortable &
stable support, is available for every model.
FR:
Repose-pieds en option, qui offre un support confortable
et stable, est disponible pour chaque modèle.
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Ρόδες

Υλικό

Κίνηση

Στήριξη Βάρους

Standard

Ελαστικό

Ομαλή

Έως 180 kg

Premium

Σιλικόνη

Extra αθόρυβη

Έως 250 kg

Wheels

Material

Movement

Weight support

Standard

Rubber

Smooth

Up to 180 kg

Premium

Silicone

Extra quiet

Up to 250 kg

Roues

Matériau

Mouvement

Poids supporté

Standard

Caoutchouc

lisse

Jusqu'à 180 kg

Premium

Silicone

Extra silencieux

Jusqu'à 250 kg

GR:
Διατίθενται δύο ειδών τροχοί, ο standard με ειδική
ελαστική επένδυση και ο premium με ρουλεμάν και
στον τροχό αλλά και στην περιστροφή του άξονα.
Ταιριάζουν σε όλα τα προϊόντα κατασκευής Neodent
(swift max, epos, κάθισμα, black & white cart).
EN:
With two types of wheels available, the standard with
special rubber lining and the premium with bearings,
both on the rolling and the rotating axe.
Fit to all Neodent’s products (swift max, epos, seat,
black & white cart).
FR:
Deux types de roulettes sont disponibles: a) standard
avec revêtement en caoutchouc et b) premium avec
roulements, tant sur l’axe de roulement que sur l’axe
de rotation.

60\

S’adapte à tous les produits Neodent (swift max,
epos, seat, black & white cart).

Swift cart
Max Edition

Ιt rolls... you ROCK !
/ 61

Swift Cart Max Edition

CART White & Black Edition

NEODENT

GR:

EN:

FR:

Αποθηκευτικός χώρος με 4.000cm2
ωφέλιμης επιφάνειας

Swift: Storage space with 4.000cm2
usable surface

Swift: Espace de rangement avec une
surface utile de 4.000cm2

Ανθεκτικότητα, κατασκευή που διαρκεί
στον χρόνο και την σκληρή, συχνή
χρήση
Ευελιξία, ιδανικό μέγεθος με 4 ελαστικούς
τροχούς για εύκολη, ομαλή μετακίνηση
Ποιότητα, εξολοκλήρου μεταλλικός
σκελετός, συμπαγής και στέρεος, κάθε
ράφι μπορεί να δεχθεί έως και 15 kg
βάρος!
Χρηστικότητα, μπορείτε να
αποθηκεύστε ή να μεταφέρετε τα
πάντα: από ιατρικές συσκευές έως
μικροσκοπικές εγγλυφίδες.

62\

Durability, a solid construction that lasts
in time and rough, everyday use
Flexibility, ideal size with 4 rubber wheels
for an easy & smooth movement
Quality, a Sturdy metal frame
Each shelf can hold up to 15 kg weight!
Usability, you can store or transport
everything: from medical devices to tiny
burs.

Durabilité, une construction solide qui
résiste au temps et à un usage quotidien
exigant.

GR:

EΝ:

FR:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Technical features

Caractéristiques techniques

Διάστασεις
(Ύψος x Πλάτος x Βάθος)

46x40x78 cm

Dimensions
(Height x Width x Depth)

46x40x78 cm

Dimensions
(Hauteur x Largeur x Profondeur)

46x40x78 cm

Βάρος

21 kg

Weight

21 kg

Poids

21 kg

Μέγιστο φορτίο τοποθέτησης
συνολικά

20 kg

Maximum load capacity total

20 kg

Capacité de charge maximale total

20 kg

Maximum load per shelf

10 kg

Charge maximale par étagère:

10 kg

Μέγιστο φορτίο τοποθέτησης / ράφι

10 kg

Διαστάσεις Ραφιών
Διαστάσεις επάνω ραφιού

44x33 cm

Διαστάσεις κάτω ραφιού

36x23 cm

Διαστάσεις βάσης

46x40 cm

Qualité, une Châssis métallique robuste

Μέγιστο ύψος / ράφι

39 cm

Chaque étagère peut supporter un poids
de 15 kg !

Προδιαγραφές πολύπριζου
Πρίζα

3

Facilité d’utilisation, vous pouvez tout
stocker ou transporter: des dispositifs
médicaux aux consommables dentaires.

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος

16 A Max.

Τάση

250V~

Συχνότητα

50/60 Hz

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς

3500 Watt Max.

Μήκους καλωδίου

3m

Flexibilité, taille idéale avec 4 roulettes en
caoutchouc pour un déplacement facile
et fluide

Shelf dimensions

Dimensions de l’étagère

Upper Shelf Dimensions

44x33 cm

Dimensions de l'étagère supérieure

44x33 cm

Lower Shelf Dimensions

36x23 cm

Dimensions de l'étagère inférieure

36x23 cm

Base dimensions

46x40 cm

Base dimensions

46x40 cm

Maximum load height per shelf

39 cm

Hauteur de charge maximale par
étagère

39 cm

Multi socket features
Socket

3

Max. current consumption

16 A Max.

Voltage

250V~

Frequency

50/60 Hz

Max. electrical power

3500 Watt Max.

Extension Cord Length

3m

Fonctions multiprises
Prise de courant

3

Consommation de courant max.

16 A Max.

Tension

250V~

Fréquence

50/60 Hz

Puissance électrique maximale

3500 Watt Max.

Longueur de cable

3m
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GR:

EN:

FR:

Τα συστήματα αναρρόφησης
αποτελούν μέρος του βασικού
εξοπλισμού κάθε οδοντιατρείου.
Χωρίς αυτά, η καθημερινή
εργασία δε θα ήταν δυνατή. Η
Neodent ανταποκρίνεται στις
υψηλότερες απαιτήσεις σας,
παρέχοντάς σας ευρεία γκάμα
προϊόντων.

Suction systems are part of the
basic equipment of every dental
practice. Without them, daily work
would not be possible. Neodent
meets your highest demands by
providing you with a wide range
of products.

Les systèmes d’aspiration font
partie de l’équipement de base
de tout cabinet dentaire. Sans
eux, le travail quotidien ne serait
pas possible. Neodent répond à
vos exigences les plus élevées
en vous proposant une large
gamme de produits.

EXCOM hybrid 1s
02010153*

EXCOM hybrid 1
02010311

EXCOM hybrid A1
02010251

EXCOM hybrid 2
02010312

EXCOM hybrid A2
02010221

EXCOM hybrid 5
02010313 | 02010314

EXCOM hybrid A5
02010222 | 02010224

Τροφοδοσία τάσης
Power supply
Alimentation en tension

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC | 400 V AC

230 V AC | 400 V AC

Συχνότητα
Frequency
Fréquence

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος
Max. current consumption
Consommation électrique max.

3,5 / 4,5 A

6,7 A

6,7 A

6,7 A

6,7 A

9,0 / 10,0 A | 4,3 / 4,4 A

9,0 / 10,0 A | 4,3 / 4,4 A

0,55 / 0,63 kW

0,94 / 1,1 kW

0,94 / 1,1 kW

1,1 / 1,3 kW

1,1 / 1,3 kW

1,5 /1,75 kW

1,5 /1,75 kW

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

1100 l/min

1100 / 1300 l/min

1100 / 1300 l/min

1450 / 1750 l/min

1450 / 1750 l/min

2000 / 2400 l/min

2000 / 2400 l/min

120 / 140 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

Επίπεδο θορύβου
Noise level
Niveau de bruit

63 dB(A)

57 / 62 dB(A)

57 / 62 dB(A)

58 / 63 dB(A)

58 / 63 dB(A)

64 / 68 dB(A)

64 / 68 dB(A)

Επίπεδο θορύβου με κάλυμμα
Noise level with cover
Niveau de bruit avec capot

54 dB(A)

45 / 49 dB(A)

45 / 49 dB(A)

46/ 50 dB(A)

46/ 50 dB(A)

51 / 54 dB(A)

51,2 / 54,4 dB(A)

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
Dimensions (H x W x D)
Dimensions (H x l x P)

530 x 350 x 320 mm

570 x 422 x 400 mm

570 x 770 x 400 mm

580 x 450 x 400 mm

645 x 780 x 400 mm

620 x 460 x 455 mm

620 x 915 x 455 mm

Διαστάσεις με κάλυμμα (Υ x Π x Β)
Dimensions with cover (H x W x D)
Dimensions avec capot (H x l x P)

565 x 387 x 365 mm

785 x 500 x 550 mm

785 x 745 x 550 mm

785 x 500 x 550 mm

785 x 745 x 550 mm

785 x 500 x 550 mm

785 x 745 x 550 mm

15 kg

22 kg

24,5 kg

27 kg

29,5 kg

30 kg

35 kg

Βάρος με κάλυμμα
Weight with cover
Poids avec boîte

16,5 kg

59 kg

61,5 kg

64 kg

66,5 kg

67 kg

72 kg

Διάρκεια ενεργοποίησης
Operating time
Durée de mise en circuit

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

99,3 %

-

99,3 %

-

99,3 %

40030007

40030004

40030004

40030004

40030004

40030004

40030004

SUCTION SYSTEMS
SYSTÈMES D’ASPIRATION

Order no.

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος
Max. electrical shaft power
Puissance absorbée max.
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος
Max. ambient temperature
Température ambiante max.
Όγκος αναρρόφησης
Air flow rate
Volume d’aspiration
Ρυθμιζόμενο εύρος κενού
Negative pressure regulated
Plage de dépression régulée

Βάρος
Weight
Poids

Ποσοστό διαχωρισµού
Separation rate
Taux de séparation
Αριθμός αναφοράς/παραγγελίας με
κάλυμμα
Order no. cover
Réf./Numéro de commande avec capot
64\
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Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
Dimensions (H x W x D)
Dimensions (H x L x P)
Βάρος
Weight
Poids
Τροφοδοσία τάσης
Power supply
Alimentation en tension

Dry suction systems
Systèmes d’aspiration à sec

Μέγιστο ρυθμιζόμενο εύρος κενού
Max. vacuum
Plage de dépression régulée
Επίπεδο θορύβου με κάλυμμα
Noise level with housing
Niveau de bruit avec boîte
Βάρος με κάλυμμα
Weight with housing
Poids avec boîte
Συχνότητα
Frequency
Fréquence

V 600

V 900 S

VS 300 S

VS 600

VS 900 S

VS 1200 S

63/65 dB(A)

65 dB(A)

65 dB(A)

63/65 dB(A)

65 dB(A)

65 dB(A)

65 dB(A)

38 x 31 x 32 cm

48 x 41 x 39 cm

52 x 41 x 43 cm

38 x 31 x 32 cm

48 x 41 x 39 cm

52 x 41 x 43 cm

52 x 41 x 43 cm

13 kg

21 kg

26,5 kg

Βάρος
Weight
Poids

13,25 kg

22 kg

27,5 kg

27,5 kg

230 V, 1~

230 V, 1~

400 V, 3~

Τροφοδοσία τάσης
Power supply
Alimentation en tension

230 V, 1~

230 V, 1~

400 V, 3~

400 V, 3~

180 (mbar)1

170 (mbar)1

170 (mbar)1

Μέγιστο ρυθμιζόμενο εύρος κενού
Max. vacuum
Plage de dépression régulée

180 (mbar)1

170 (mbar)1

170 (mbar)1

170 (mbar)1

51/54 dB(A)2

57 dB(A)2

61 dB(A)2

51/54 dB(A)2

57 dB(A)2

61 dB(A)2

61 dB(A)2

21 kg

-

-

Βάρος με κάλυμμα
Weight with housing
Poids avec boîte

21. 25 kg

-

-

-

-

50 Hz

50 Hz

Συχνότητα
Frequency
Fréquence

50/60 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

VSA 300 S

VSA 600

VSA 900

VSA 1200

63 dB(A)

65 dB(A)

65 dB(A)

66 dB(A)

47 x 31 x 32 cm

47 x 31 x 32 cm

95 x 63 x 61 cm

95 x 63 x 61 cm

16 kg

51 kg

59 kg

59 kg

230 V, 1~

230 V, 1~

400 V, 3~

400 V, 3~

180 (mbar)1

160 (mbar)1

170 (mbar)1

170 (mbar)1

-

-

-

-

21. 25 kg

-

-

-

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

Επίπεδο θορύβου
Noise level
Niveau de bruit
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
Dimensions (H x W x D)
Dimensions (H x L x P)

Wet suction systems
Systèmes d’aspiration humide

Επίπεδο θορύβου
Noise level
Niveau de bruit

V 300 S

Επίπεδο θορύβου με κάλυμμα
Noise level with housing
Niveau de bruit avec boîte

Επίπεδο θορύβου
Noise level
Niveau de bruit

Επίπεδο θορύβου
Noise level
Niveau de bruit
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
Dimensions (H x W x D)
Dimensions (H x L x P)
Βάρος
Weight
Poids

V 2400

65dB(A)

70dB(A)

52 x 41 x 43 cm

26,5 kg

Τροφοδοσία τάσης
Power supply
Alimentation en tension

400 V, 3~

Μέγιστο ρυθμιζόμενο εύρος κενού
Max. vacuum
Plage de dépression régulée

170 (mbar)1

Επίπεδο θορύβου με κάλυμμα
Noise level with housing
Niveau de bruit avec boîte
Βάρος με κάλυμμα
Weight with housing
Poids avec boîte
Συχνότητα
Frequency
Fréquence

66\

V 1200 S

61 dB(A)2

-

50 Hz

115 x 80 x 48 cm

68 kg

400 V, 3~

170 (mbar)1

-

-

50/60

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
Dimensions (H x W x D)
Dimensions (H x L x P)
Βάρος
Weight
Poids
Τροφοδοσία τάσης
Power supply
Alimentation en tension
Μέγιστο ρυθμιζόμενο εύρος κενού
Max. vacuum
Plage de dépression régulée
Επίπεδο θορύβου με κάλυμμα
Noise level with housing
Niveau de bruit avec boîte
Βάρος με κάλυμμα
Weight with housing
Poids avec boîte
Συχνότητα
Frequency
Fréquence

GR:

EN:

FR:

1: Με βοηθητική βαλβίδα αέρα.
2: Το επίπεδο θορύβου επηρεάζεται από το
δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η
μονάδα. Σε ένα δωμάτιο με αντήχηση (π.χ.
τοίχοι με πλακάκια) το επίπεδο θορύβου
μπορεί να είναι υψηλότερο.

1: With auxiliary air valve.
2: The noise level is influenced by the
room in which the unit is installed. In a
reverberant room (e.g. tiled walls) the
noise level may be higher.

1: Avec valve d’air auxiliaire.
2: Le niveau sonore est influencé par la
pièce dans laquelle l’unité est installée.
Dans une pièce réverbérante (par
exemple, des murs carrelés), le niveau
sonore peut être plus élevé.
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ECO II Tandem
01050007

ECO II Tandem D
01050006*

Μέγιστος ρυθμός ροής νερού
Max. water flow rate
Débit d‘eau max. (par la séparation air/eau)

1 l/min

2 l/min

2 l/min

Ποσοστό διαχωρισµού
Separation rate
Taux de séparation

99,3%

99,3%

99,3%

700 cm3

2 x 700 cm3

2 x 700 cm3

min. 1 x yearly or when 100% full

min. 1 x yearly or when 100% full

min. 1 x yearly or when 100% full

308 x 164 x 201 | 664 x 238 x
201* mm

371 x 407 x 243 mm

664 x 407 x 243 mm

Βάρος (κενό)
Weight (empty)
Poids (vide)

1,7 kg | 3,2 kg*

3,6 kg

5,3 kg

Βάρος (πλήρες)
Weight (full)
Poids (complet )

2,7 kg | 4,2 kg*

Χωρητικότητα δοχείου συλλογής
Collection container capacity
Volume du récipient collecteur
Διάστημα αλλαγής δοχείου
Change interval per collection container
Exchange interval
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
Dimensions (H x W x D)
Dimensions (H x L x P)

2 x 2,7 kg

2 x 2,7 kg

EN:

FR:

The CAS 1 Combi-Separator
combines air/water separation
and amalgam separation. It can
be accommodated easily in
many units and is installed exworks by leading manufacturers.
The two-stage system achieves
a much higher separation
capacity than conventional
technology.

Le séparateur combiné CAS 1
combine la séparation air/eau et
la séparation des amalgames.
Il s’adapte facilement à de
nombreuses unités et est installé
en usine par les principaux
fabricants. Le système à deux
étages permet d’atteindre
une capacité de séparation
beaucoup plus élevée que la
technologie conventionnelle.

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
Dimensions (H x W x D)
Dimensions (H x L x P)
Επίπεδο θορύβου
Noise level
Niveau de bruit
Μέγιστο ρυθμιζόμενο εύρος κενού
Max. vacuum
Plage de dépression régulée
Τροφοδοσία τάσης
Power supply
Alimentation en tension
Συχνότητα
Frequency
Fréquence

CAS 1 Combi-Separator
Séparateur combiné CAS 1

METASYS Amalgam separation
METASYS Séparation des amalgames
METASYS Διαχωριστής αμαλγάματος

NEODENT
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ECO II
01050004 | 01050005*

Item no.

GR:
Ο διαχωριστής CAS 1 CombiSeparator συνδυάζει το
διαχωρισμό αέρα/νερού και
το διαχωρισμό αμαλγάματος.
Μπορεί να τοποθετηθεί
εύκολα σε πολλές μονάδες.
Το σύστημα δύο σταδίων
επιτυγχάνει πολύ μεγαλύτερη
χωρητικότητα διαχωρισμού από
τη συμβατική τεχνολογία.

25.5 x15.1 x 11 cm

56 dB(A)

160 (mbar)

24 V AC; 24 - 36 V DC

50/60 Hz

Βάρος
Weight
Poids

~2.7 kg

Ποσοστό διαχωρισμού
Separation rate
Taux de séparation

95 (%)1
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Βαλβίδα πτυελοδοχείου
Η βαλβίδα πτυελοδοχείου είναι το πιο σημαντικό εξάρτημα στο σύστημα
υγρής αναρρόφησης. Ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο τα λύματα από το
πτυελοδοχείο διοχετεύονται στο σύστημα αναρρόφησης. Η εγκατάσταση
μιας βαλβίδας πτυελοδοχείου αποτρέπει την απώλεια αναρρόφησης
και τους ενοχλητικούς θορύβους και τις οσμές που θα μπορούσαν
διαφορετικά να προέρχονται από το σύστημα αναρρόφησης.
EN:

Spittoon valve
The spittoon valve is the most important accessory in the wet suction system.
It controls how the waste water from the spittoon is led into the suction
system. Installing a spittoon valve prevents loss of suction and annoying
noises and smells that could otherwise come from the suction system.
FR:

Valve de crachoir

Aspiration unit Uni-Jet 75
Unité d’aspiration Uni-Jet 75
Μονάδα αναρροφησης Uni-Jet 75

La vanne de crachoir est l’accessoire le plus important du système
d’aspiration humide. Elle contrôle la manière dont les eaux usées du crachoir
sont acheminées vers le système d’aspiration. L’installation d’une vanne
de crachoir évite la perte d’aspiration et les bruits et odeurs gênants qui
pourraient autrement provenir du système d’aspiration.

GR:

Βαλβίδα επιλογής θέσης
Η βαλβίδα επιλογής θέσης ρυθμίζει τη ροή του αέρα μεταξύ της
μονάδας αναρρόφησης και της μονάδας θεραπείας. Εξασφαλίζει ότι
η αναρρόφηση γίνεται μόνο όταν απαιτείται, αποφεύγοντας έτσι τους
περιττούς και ενοχλητικούς θορύβους.
EN:

Place selection valve
The place selection valve regulates the air flow between the suction unit and
the treatment unit. It ensures that vacuum is only applied when it is required,
thereby avoiding unnecessary and annoying noises.
FR:

Vanne de sélection
La vanne de sélection régule le flux d’air entre l’unité d’aspiration et l’unité de
traitement. Elle garantit que le vide n’est appliqué que lorsqu’il est nécessaire,
évitant ainsi les bruits inutiles et gênants.
Μονοφασική ισχύς
Single-phase output power
Puissance rendue

GR:

Βοηθητικό ακροφύσιο αέρα
Το βοηθητικό ακροφύσιο αέρα παρέχει σταθερή ροή αέρα για να
διασφαλίσει τη βέλτιστη μεταφορά υγρών στις γραμμές κενού όταν η
κάνουλα είναι ανενεργή.
EN:

Auxiliary air nozzle
The auxiliary air nozzle provides a constant flow of air to ensure optimised
fluid transport on the vacuum lines when the cannula is inactive.
FR:

Buse d’air auxiliaire

0,4 kW - 3,1 A

Μέγιστη παροχή
Maximum flow
Débit maximum

1250 l / min

Επίπεδο θορύβου
Noise level
Niveau de bruit

62 dB (A)

Καθαρό βάρος
Net Weight
Poids

10 Kg

Διαστάσεις
Dimensions
Dimensions

231,5 x 246 x 251 mm

Συχνότητα
Frequency
Fréquence

50 Hz

La buse d’air auxiliaire fournit un flux d’air constant pour assurer un transport
optimal des fluides sur les lignes de vide lorsque la canule est inactive.
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Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση εισόδου

220/240 V AC
Συχνότητα 50/60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας

100 έως 900 VA

Έγκριση τύπου

CE

Βαθμός στεγανότητας - Ποδοδιακόπτη

IPX1

Παροχή νερού και αποστράγγιση
Προτεινόμενη παροχή νερού

Απιονισμένο νερό

Σκληρότητα νερού

1.5 to 2.14 mmol/l
8.4 to 12 °dH
pH 7.2 to 7.8

Πίεση εισόδου νερού

2.0 to 6.0 bar

Σωλήνας αποχέτευσης (διάμετρος)

40 mm

Παροχή αέρα
5.5 bar

Αναρρόφηση
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης

40 mm

Τύποι αναρρόφησης

WET/DRY/SEMI-DRY
Flow rate: HIGH VOLUME

Προτεινόμενο λειτουργικό περιβάλλον
Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+10 to +40 o C

Σχετική υγρασία

30 to 75%

Πίεση αέρα

700 hPa to 1,060 hPa

Μέγιστο φορτίο αντοχής καρέκλας

250 kg

Βοηθητικό ταψάκι (μέγιστο φορτίο)

5 kg

TRITON

Πίεση εισόδου αέρα

Κινητήρες

Linak - LA34/31210H+00150X4N

• Αθόρυβη λειτουργία
• Μέγιστο φορτίο 4000 N, Τάση 24V DC, Μέγιστο ρεύμα 3,8 Α,
Θερμική ασφάλεια 5 Α – κεντρική πλακέτα έδρας,
Επίπεδο θορύβου < 50 dB, IPX6

Linak - LA31/3332HO+0X1600A

• Αθόρυβη λειτουργία
• Μέγιστο φορτίο 10000/4000 N, Τάση 24V DC, Μέγιστο/Ελάχιστο ρεύμα 3,8/3,5 Α,
Θερμική ασφάλεια 5 Α – κεντρική πλακέτα έδρας,
Επίπεδο θορύβου < 50 dB, IP54

TRITON
Technical characteristics
Caractéristiques techniques
Πίνακας Τεχνικών Δεδομένων
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Electrical system

Système électrique

Input voltage

230/240 V AC
Frequency 50/60 Hz

Tension d'entrée

230/240 V CA
Fréquence 50/60 Hz

Power consumption

100 to 900 VA

Consommation électrique

100 à 900 VA

fuse protection

Screw-plug fuse 10 A

Protection par fusible

Fusible à vis 10 A

Degree of waterproofing - Footswitch

IPX1

Degré d’étanchéité - PÉDALE

IPX1

Water supply and drain

Alimentation et évacuation de l'eau

Suggested water supply

Distilled

Proposition d’alimentation en eau

Distillée

Water hardness

1.5 to 2.14 mmol/l
8.4 to 12 °dH
pH 7.2 to 7.8

Dureté de l'eau

1,5 à 2,14 mmol/l
8,4 à 12 °dH
pH 7,2 à 7,8

Water inlet pressure

2.0 to 6.0 bar

Pression d'entrée d'eau

2,0 à 6,0 bar

Diameter of the sewerage pipe

40 mm

Raccordement au drainage

40 mm

TRITON

Air inlet pressure

Alimentation en air
5.5 bar

Suction

5.5 bar

Aspiration

Diameter of the drain connection

40 mm

Raccordement au aspiration

40 mm

Suction type

WET/DRY/SEMI-DRY
Flow rate: HIGH VOLUME

Type d'aspiration

WET/DRY/SEMI-DRY
Débit : HAUT VOLUME

Suggested operating environment

Environnement de fonctionnement suggéré

Ambient temperature

+10 to +40 o C

Température ambiante

+10 to +40 o C

Relative humidity

30 to 75%

Humidité relative de

30 à 75%

Air pressure

700 hPa to 1,060 hPa

Pression de l'air

700 hPa à 1,060 hPa

Chair maximum load

250 kg

Charge maximale du fauteuil

250 kg

Auxiliary tray (maximum load)

5 kg

Plateau à outils (charge maximale)

5 kg

Motors

74\

Pression d'entrée d'air

TRITON

Air supply

Moteurs

Linak - LA34/31210H+00150X4N

• Silent operation
• Max load: 4000Ν, 24V DC, Max: 3,8A
– thermal fuse 5A, operation: max 10%/
max 2min/ 18min, IPX6

Linak - LA34/31210H+00150X4N

• Fonctionnement silencieux
• Charge maximale: 4000Ν, 24V DC,
Max : 3,8A - fusible thermique 5A,
fonctionnement: max 10%/ max 2min/ 18min, IPX6

Linak - LA31/3332HO+0X1600A

• Silent operation
• Max load: 10000/4000Ν, 24V DC,
Max/Min: 3,8/3,5A – thermal fuse 5A,
operation: max 10%/ max 2min/ 18min, IP54

Linak - LA31/3332HO+0X1600A

• Fonctionnement silencieux
• Charge maximale: 4000Ν, 24V DC,
Max/Min: 3,8/3,5A - fusible thermique 5A,
fonctionnement: max 10%/ max 2min/ 18min, IP54

/75

NEODENT

GR:
Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση εισόδου

220/240 V AC
Συχνότητα 50/60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας

100 έως 900 VA

Έγκριση τύπου

CE

Βαθμός στεγανότητας - Ποδοδιακόπτη

IPX1

Προτεινόμενη παροχή νερού

Απιονισμένο νερό

Σκληρότητα νερού

1.5 to 2.14 mmol/l
8.4 to 12 °dH
pH 7.2 to 7.8

Πίεση εισόδου νερού

2.0 to 6.0 bar

Σωλήνας αποχέτευσης (διάμετρος)

40 mm

Παροχή αέρα
Πίεση εισόδου αέρα

5.5 bar

Αναρρόφηση
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης

40 mm

Τύποι αναρρόφησης

WET/DRY/SEMI-DRY
Flow rate: HIGH VOLUME

Προτεινόμενο λειτουργικό περιβάλλον
Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+10 to +40 o C

Σχετική υγρασία

30 to 75%

Πίεση αέρα

700 hPa to 1,060 hPa

Μέγιστο φορτίο αντοχής καρέκλας

180 kg

Βοηθητικό ταψάκι (μέγιστο φορτίο)

5 kg

TRITON PLUS

Παροχή νερού και αποστράγγιση

Κινητήρες
Hanning - SH80

• Αθόρυβη λειτουργία
• Μέγιστη δύναμη: 8000-10000 N, 25-100 HZ, MAX 20A,
INPUT 280W, 4,5~24VDC

Hanning - S95

• Αθόρυβη λειτουργία
• max. 36V, 25-100Hz,
750-3000 rpm, max Fpull= 2000N,
max Fpush= 2000N, input: 540W, max. 25A

TRITON PLUS
Technical characteristics
Caractéristiques techniques
Πίνακας Τεχνικών Δεδομένων
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Electrical system

Système électrique

Input voltage

230/240 V AC
Frequency 50/60 Hz

Tension d'entrée

230/240 V CA
Fréquence 50/60 Hz

Power consumption

100 to 900 VA

Consommation électrique

100 à 900 VA

fuse protection

Screw-plug fuse 10 A

Protection par fusible

Fusible à vis 10 A

Degree of waterproofing - Footswitch

IPX1

Degré d’étanchéité - PÉDALE

IPX1

Alimentation et évacuation de l'eau

Suggested water supply

Distilled

Proposition d’alimentation en eau

Distillée

Water hardness

1.5 to 2.14 mmol/l
8.4 to 12 °dH
pH 7.2 to 7.8

Dureté de l'eau

1,5 à 2,14 mmol/l
8,4 à 12 °dH
pH 7,2 à 7,8

Water inlet pressure

2.0 to 6.0 bar

Pression d'entrée d'eau

2,0 à 6,0 bar

Diameter of the sewerage pipe

40 mm

Raccordement au drainage

40 mm

Air supply
Air inlet pressure

Alimentation en air
5.5 bar

Suction

5.5 bar

Aspiration

Diameter of the drain connection

40 mm

Raccordement au aspiration

40 mm

Suction type

WET/DRY/SEMI-DRY
Flow rate: HIGH VOLUME

Type d'aspiration

WET/DRY/SEMI-DRY
Débit : HAUT VOLUME

Suggested operating environment

Environnement de fonctionnement suggéré

Ambient temperature

+10 to +40 o C

Température ambiante

+10 to +40 o C

Relative humidity

30 to 75%

Humidité relative de

30 à 75%

Air pressure

700 hPa to 1,060 hPa

Pression de l'air

700 hPa à 1,060 hPa

Chair maximum load

180 kg

Charge maximale du fauteuil

180 kg

Auxiliary tray (maximum load)

5 kg

Plateau à outils (charge maximale)

5 kg

Motors
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Pression d'entrée d'air
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TRITON PLUS

Water supply and drain

Moteurs

Hanning - SH80

• Silent operation
• 8000-10000 N, 25-100 HZ, MAX 20A,
INPUT 280W, 4,5~24VDC

Hanning - S95

• Silent operation
• max. 36V, 25-100Hz,
750-3000 rpm, max Fpull= 2000N,
max Fpush= 2000N, input: 540W, max. 25A

Hanning - SH80

• Fonctionnement silencieux
• 8000-10000 N, 25-100 HZ, MAX 20A,
INPUT 280W, 4,5~24VDC

Hanning - S95

• Fonctionnement silencieux
•max. 36V, 25-100Hz,
750-3000 rpm, Fpull max= 2000N,
max Fpush= 2000N, input: 540W, max. 25A
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Τα TRITON & TRITON PLUS είναι ιατροτεχνολογικές συσκευές κατηγορίας ΙΙa που πληρούν τις
απαιτήσεις του κανονισμού MDR745/2017 και πληρούν μεταξύ άλλων τα παρακάτω πρότυπα:
• IEC 60601-1 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1, Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια.
• ISO 7494-1 Οδοντιατρική - Οδοντιατρικές Μονάδες - Μέρος 1, Γενικές απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμών.
• ISO 7494-2 Οδοντιατρική - Οδοντιατρικές μονάδες - Μέρος 2, Νερό και παροχή αέρα.
• ISO 6875: 2011- Απαιτήσεις καρέκλας των ασθενών, μέθοδοι δοκιμής, πληροφορίες
κατασκευαστή, σήμανση και συσκευασία.
• ISO / IEC 80601-2-60: 2011, Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός - Μέρος 2-60: Ειδικές
απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και τις βασικές επιδόσεις του οδοντικού εξοπλισμού.
• ISO 21530, Οδοντιατρική - Υλικά που χρησιμοποιούνται για επιφάνειες οδοντικού
εξοπλισμού - Προσδιορισμός αντοχής σε χημικά απολυμαντικά.
EN:
TRITON &TRITON PLUS are medical technologies, class IIa, that fulfill the requirements of
Regulation MDR745/2017 and comply with the below listed standards:
• IEC 60601-1 Medical electrical equipment- Part 1, General requirements for safety
• ISO 7494-1 Dentistry – Dental Units – Part 1, General requirements and test methods.
• ISO 7494-2 Dentistry – Dental Units – Part 2, Water and air supply.
• ISO 6875:2011- Patients’ chair- requirements, test methods, manufacturer’s information,
marking and packaging.
• ISO/IEC 80601-2-60:2011, Medical electrical equipment — Part 2-60: Particular requirements
for basic safety and essential performance of dental equipment
• ISO 21530, Dentistry — Materials used for dental equipment surfaces — Determination of
resistance to chemical disinfectants.
FR:
TRITON &TRITON PLUS sont des technologies médicales, classe IIa, qui répondent aux
exigences de le Règlement MDR745/2017 et sont conformes aux normes énumérées cidessous:
• IEC 60601-1 Appareils électromédicaux - Partie 1, Règles générales de sécurité pour la sécurité.
• ISO 7494-1 Dentisterie - Unités dentaires - Partie 1, Exigences générales et méthodes d’essai.
• ISO 7494-2 Soins dentaires - Unités dentaires - Partie 2, Alimentation en eau et en air.
• ISO 6875:2011- Fauteuil de patient- exigences, méthodes d’essai, informations du fabricant,
marquage et emballage.
• ISO/IEC 80601-2-60:2011, Appareils électromédicaux - Partie 2-60: Exigences particulières
pour la sécurité de base et les performances essentielles des équipements dentaires.
• ISO 21530, Médecine dentaire - Matériaux utilisés pour les surfaces des équipements
dentaires - Détermination de la résistance à la désinfection chimique. Détermination de la
résistance aux désinfectants chimiques.

TRITON &TRITON PLUS
Classification –
Compliance with standards/norms
Classification Conformité aux standards/normes
Ταξινόμηση –
συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα
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T imeless
R eliable
I nspiring
T ried and True
O riginal
N oble

P owerful
L uxurious
U nlimited
S atisfying
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Color Chart:
Tableau des couleurs:

14349

4003

13659G

7115*

15006F

Black

15542*

12504*

4505

4949

3493

15502G

*metallic shades
*Tons métalliques

Create a space of high
aesthetics.
Créer un espace de haute
qualité esthétique.
Δημιουργήστε ένα χώρο
υψηλής αισθητικής.
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Discover the variety of
available colors.
Découvrez la variété des
couleurs disponibles.
Ανακαλύψτε την πλούσια
γκάμα χρωμάτων.
/83

Get your Triton Plus.
Expand your possibilities
FACTORY
10km. Old Highway
Thessaloniki / Thessaloniki - Kilkis
P.O. Box 142 GR 57008
T: (+30) 2310 780 692 / (+30) 2310 780 792
F: (+30) 2310 783 692
E: info@neodent.eu

ATHENS - Greece
Feidippidou 45 (ground floor)
GR 11527, Athens
T: (+30) 210 7705020
(+30) 210 7718596
(+30) 210 7718595
F: (+30) 210 7718595

FOLLOW US ON

www.neodent.eu

