
3D PRINTERS
THE LAST PIECE OF YOUR DIGITAL WORKFLOW



A MICROLAY VERSUS É UMA IMPRESSORA 3D DENTÁRIA PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA 

ATENDER ÀS NECESSIDADES MAIS EXIGENTES DE LABORATÓRIOS E CLÍNICAS DENTÁRIAS.

EXPERIMENTA

2018AWARD
INDUSTRIAL DESIGN

MOTOR DE LUZ LED FULLHD UV 385NM 
COM RADIÓMETRO INTERNO

Para manter a qualidade de impressão ideal, é necessário fornecer 
exatamente a mesma quantidade de energia UV em cada camada. 
Outras impressoras do mercado que incluem projetores de LED 
não conseguem manter essa energia constante durante a mesma 
impressão, causando irregularidades na superfície. Além disso, com 
algumas horas de uso, os LEDs tendem a perder intensidade, 
necessitando de ajustes constantes nos perfis dos materiais e no 
final a sua inevitável substituição.

Graças ao seu radiómetro interno, a Microlay Versus é capaz de 
calibrar automaticamente a quantidade de energia não só antes de 
cada impressão, mas também antes de cada camada em menos de 
um segundo, garantindo precisão na mesma impressão e também 
ao longo dos anos (até 50.000 horas de vida).
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Graças ao seu motor de luz de estado sólido e 
projetor DLP FullHD (1920×1080px), a nova 
Impressora 3D Microlay Versus Dental é capaz de 
imprimir numa resolução incrível de 65μm no 
plano XY horizontal e 50μm no plano Z vertical 
(até 10μm). O grau de detalhe e confiabilidade é 
surpreendente e o acabamento da superfície é 
simplesmente espetacular.

A fonte de luz UV 385nm garante compatibilidade 
com a maioria das resinas odontológicas Premium 
no mercado, incluindo resinas brancas e              
transparentes que são problemáticas com outras 
impressoras com projetores de luz visível. Não 
deixe ninguém lhe dizer qual material usar, escolha 
o que você gosta.

RESOLUÇÃO E PRECISÃO INCRÍVEIS

ABERTO A MATERIAIS DE TERCEIROS

Os detalhes são muito importantes para a                 
Microlay, por isso tiveram extremo cuidado com o 
design e acabamento de todas as partes da 
máquina, especialmente aquelas que entrarão em 
contato direto com o utilizador. Escolheram o 
alumínio com um bom acabamento anodizado 
como material para a superfície de impressão e 
para o tanque. Isso minimiza o desgaste natural 
das peças em contato com a resina e permite uma 
economia considerável nas substituições.

ACABAMENTOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO

Aquecemos a câmara de impressão com ar 
quente por convecção, desta forma conseguindo 
criar o microclima ótimo para cada resina, 
reduzindo a sua viscosidade e reproduzindo um 
ambiente controlado que facilita a repetibilidade.

CONTROLO DE TEMPERATURA

Sabemos que em determinados setores, como o 
Dentário ou Científico, não só a precisão, mas 
também a previsibilidade e a repetibilidade são 
essenciais, e embora muitas vezes encontremos 
no mercado impressoras 3D capazes de alcançar 
bons resultados, encontramos o problema de 
esses resultados nem sempre são repetíveis 
devido ao grande número de variáveis que podem 
afetar o sucesso de uma impressão, como a      
orientação, a localização na bandeja, a geração 
correta dos suportes, a temperatura ambiente e o 
mais importante, as pequenas deformações 
causadas por um módulo ótico que não atende às 
demandas ou um projetor mecânico pobre).

PROJETADA PARA REPETIBILIDADE



Temos consciência da importância de                  
economizar tempo e conforto no dia-a-dia de 
Laboratórios e Clínicas dentárias.
A Microlay Versus funciona como um servidor de 
impressão e inclui uma interface web para que 
você possa monitorar e controlar absolutamente 
tudo através do seu PC, Tablet ou Smartphone 
de onde quer que esteja.
Envie um arquivo do computador onde você 
instalou o software CAD / CAM remotamente 
usando o Wi-Fi local. Você pode até solicitar 
suporte remoto usando o aplicativo TeamViewer 
integrado.

CONECTIVIDADE WIFI

A Microlay Versus foi criada para facilitar             
trabalhos difíceis. Entre outras funcionalidades, 
possui um grande ecrã táctil de 7" com uma 
interface limpa e intuitiva para lidar com            
procedimentos de rotina. Carregue o arquivo 
digital (STL, SLC, ZIP), selecione um perfil que 
corresponda à resina que você vai usar e vá em 
frente e imprima. É tão fácil. Outro recurso       
conveniente é a câmara de monitorização colo-
cada abaixo do depósito para que você possa 
manter uma verificação constante do que está a  
acontecer.

7 ”TOUCHSCREEN

MATERIAIS COMPATÍVEIS:

DLP (Digital Light Processing)TECNOLOGIA:

COMPRIMENTO DE ONDA: 385nm

125 x 70 x 185 mmVOL. IMPRESSÃO:

10-100µmALTURA DE LAYER:

350 x 422 x 624 mm      DIMENSÕES:

35KgPESO:

80mm/horaVELOCIDADE MAX.:

65µmRESOLUÇÃO HORIZONTAL (X-Y)

+130 Materiais incluindo Keystone, 
Detax, Dentona, Nextdent, 
Dreve, GC, Kulzer, Microlay, Voco, 
3Delta e Bego range.
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A NOVA MICROLAY EVE PRO MELHORA A VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM ATÉ 

2X EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR E MINIMIZA A DETERIORAÇÃO DO LCD AO 
MINIMIZAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. ALÉM DISSO, A ÁREA DE 

IMPRESSÃO É AUMENTADA PARA 128X78 MM. PROJETADA PARA O PEQUENO E 
MÉDIO LABORATÓRIO QUE BUSCA DIGITALIZAR O SEU FLUXO DE TRABALHO DE 
FORMA ESCALONÁVEL, SEM GRANDES INVESTIMENTOS E SEM COMPROMETER A 

PRECISÃO E CONFIABILIDADE EXIGIDAS PARA O TRABALHO DIÁRIO. 

Um poderoso conjunto de LEDs de 405nm 
distribui a energia uniformemente por toda a 
superfície de impressão, alcançando um resul-
tado preciso e repetível. O módulo de lente de 
projeção paralela evita a dispersão de raios de 
luz que causam imprecisões e zonas de energia 
desiguais em outras impressoras LCD. O resul-
tado são impressões precisas e confiáveis nas 
quais o profissional do Laboratório ou Clínica 
pode confiar.

MATRIZ LED COM LENTE DE
PROJEÇÃO PARALELA

NOVOMODELO



Mantenha a sua impressora atualizada com todas 
as atualizações gratuitas que o levará para a era da 
indústria 4.0 e aprendizado de máquina, com foco 
na manutenção preventiva da máquina.
A Microlay Eve PRO comporta-se como um servi-
dor de impressão 3D que fornece serviço a qual-
quer computador, Tablet ou Smartphone conecta-
do na mesma rede.
Ao mesmo tempo, se você tiver várias impressoras 
Microlay, você pode escolher no mesmo PC para 
qual dispositivo enviar o trabalho com apenas um 
clique do nosso software Microform®. 

PRONTA PARA A INDÚSTRIA 4.0 

O design robusto, com acabamento em aço e 
alumínio anodizado, confere a confiabilidade e 
durabilidade necessárias nos ambientes profissio-
nais mais exigentes.
O tanque de resina, feito de alumínio, não precisa 
ser substituído. O filme do tanque, com desenho 
otimizado, pode ser trocado por qualquer utiliza-
dor em menos de dois minutos.

UM DESIGN ROBUSTO PARA
RESULTADOS PROFISSIONAIS

Com um tamanho de pixel de 50μm, a Impressora 
3D Microlay Eve PRO atinge níveis impressionantes 
de detalhes. Ao contrário de outros sistemas LCD, 
esta resolução é real e eficaz graças à fonte de luz 
paralela. 

RESOLUÇÃO XY DE 50 MÍCRONS



A Microlay Eve PRO torna o difícil mais fácil. Con-
trole a impressora a partir do seu ecrã tátil de 5 
polegadas, com uma interface simplificada, limpa 
e intuitiva. Faça upload de arquivos STL / SLC / 
OBJ, selecione um perfil de material e imprima. 
Tão fácil quanto isso.
Você também pode abrir o Teamviewer direta-
mente do ecrã tátil para se conectar remotamente 
ao nosso serviço técnico ou suporte.

TOUCHSCREEN DE 5 POLEGADAS

SISTEMA ABERTO A MATERIAIS DE TERCEIROS

A máquina é otimizada para materiais Microlay Printfit®, entre outros, mas pode operar em modo aberto, 
permitindo ao utilizador experimentar qualquer outro material compatível com 405nm. 

MATERIAIS COMPATÍVEIS: +30 materiais + Open Mode

LCD monocromático com lentes de colimaçãoTECNOLOGIA:

COMPRIMENTO DE ONDA: 405mm (luz visível violeta)

127 x 77,5 x 170mmVOL. IMPRESSÃO:

RESOLUÇÃO VERTICAL (Z):

250 x 265 x 500 mmDIMENSÕES:

12KgPESO:

30 a 50mm/hora   VELOCIDADE MAX.:

50μmRESOLUÇÃO HORIZONTAL (X-Y)

Selecionável (10-200μm) *depende do material



Resp. Norte, Centro e Algarve: +351 911 173 750
Resp. Grande Lisboa e Margem Sul: +351 912 357 222
Escritório: +351 224 884 026

Rua da Bélgica, 1304
4400-045 Canidelo VNG
PORTUGAL

Consulte a lista de resinas validadas

www.goldentav.com


