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Dental 3D-Scanner INO - 100

20
μm

<

60
sec

<

Without A.I.

With A.I.

A.I.
Intraoral Scanner
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Accuracy
دقت باال 

اســاس کارکرد صحیح در
دیجیتال دنتیستری است

Speed
اسکنر INO100 یک اسکن
روان و بدون اشکـال را برای

شما مهیا می کند

Scan

: A.I تکنولوژی
بواسطه استفاده از این تکنولوژی می توانید بصــورت
اتوماتیک لب ها و زبان و کلیه دیتایی که الزم  نیستند

را حین اسکن حذف نمایید.
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Specifications

Output Format

Operating Temperature

STL,PLY

10℃ ~ 40℃

Interface USB 3.0

Scan Technology Continuous Scanning

Accuracy 20 micron

full Arch Scan Speed 60 Sec

Power Supply DC12V 2A

Cable Length 1.8m

Weight 480g

Size 306mm*48.5mm*57.5mm

Motion Control Yes

Light Source LED

A.I. Tech Yes

Intraoral Scanner

اسکنر داخل دهانی INO100 ساخت شرکت BLZ TECH با کارایی باال برای ترمیم، ایمپلنت و ارتودنسی مناسب است 
و می تواند یک مدل سه بعدی داخل دهانی را در اختیار دندانپزشکان و بیماران قرار دهد. عملکرد INO100 آسان است 
کار  گردش  کردن  دیجیتالی  آورد.  دست  به  را  دقیق  و  اعتماد  قابل  بعدی  سه  ساختارهای  سرعت  به  تواند  می  و 
دندانپزشکی می تواند در زمان و هزینه های مواد صرفه جویی کند، تجربه بیماران را به میزان قابل توجهی بهبود 

بخشد و ارتباط پزشک و بیمار را تسهیل کند.
-تجربه اسکن سریع با ساده ترین سیستم

با استفاده از اسکنر داخل دهانی INO100 بدون نیاز به پودر، قالب های ناخوشایند دندان را با داده های دیجیتالی 
بسیار دقیق که به سرعت و به راحتی به دست می آورید، جایگزین کنید.

-کنترل اسکن توسط یک دکمه
می توانید اسکنر خود را برای شروع و مکث اسکن توسط دکمه روی اسکنر کنترل کنید و با استفاده از همان دکمه به 

مرحله بعدی بروید.
-سری(TIP) قابل اتوکالو

-به روز رسانی نرم افزار بصورت رایگان و مادام العمر
BLZ Dental به طور مداوم نرم افزارهای خود را به روز می کند و زمانی که یکی از کاربران ما باشید می توانید از مزایای 

به روز رسانی مادام العمر برخوردار شوید.
-دارای تکنولوژی A.I. که میتواند بصورت اتوماتیک لبها و زبان وکلیه دیتایی که الزم نیستند را حین اسکن حذف نماید.



60“ Triple Tray

22“12 unti multi-dies scan

16“All-in-one

10“Full arch

Imperssion
اسکن دوطرفه ایمپرشن

Articulators
امکان اسکن تمامی آرتیکوالتورها

Multi Die Scan
قابلیت اسکن دای ها که باعث
افزایش دقت اسکن می شود

Dental 3D-Scanner LS - 100

Denture

Lorem ipsum

اسکن تمام رنگی که می تواند عالمتگذاری
شما را بطور دقیق نشان دهد

Implant

Lorem ipsum

به دست آوردن مدل بدنه اسکن
در دو مرحله

Precise Color

Lorem ipsum

اسکن رنگی دقیق واقعی ترین مدل
سه بعدی را به شما ارائه می دهد
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قابلیت اسکن دو نیم فک بهمراه
دای های مربوطه

(افزایش ســرعت اسکــن تا ٥٠٪)

طــراحی ایمپلنت توسط اسـکن
کردن اسکن بادی برای اطمینان
از موقعیــت و جهت صحیح آن

ISO12836 توسط LS100 دقت
تســت شده است که نتیــجه
قابل اعتماد را برای االینرهای

شفاف تضمین می کند.
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Specifications

Camera Resolution

Accuracy

Projector

Scanning Time

Functions

Output

Size

Weight 

Interface

Power Supply

Free CAD Software

2*1.6 MP

8 micron

Full arch: 10 second

8Units Die: 22 second

All in one: 16 second

Triple Tray:60 second

All-in-one scan

One click scanning triple tray

Big articulator scan

Detect margin line

True color texture scan

Unsectioned models scan

Side lay for Occlusion scan

STL ; PLY ; OBJ

Compatible with all
dental CAD software

430*280*370mm

7 kg

USB 3.0

AC240-110V , 50HZ

ExoCad

Customized blue light /
Multi-color scanning

LS-100

اسکنر رو میزی BLZ اسکنر کامال حرفه ای و باکیفیت با دو دوربین 1.6 مگاپیکسلی، سریعترین اسکنر رنگی مارکت 
ایران هست، LS100 اولین اسکنر جهان بدون نیاز به زمان پردازش پس از اسکن است، شما می توانید یک اسکن 
تمام رنگی فول آرچ را در ١٠ ثانیه  دریافت کنید و کل فرآیند اسکن شامل نیم فک باالیی، نیم فک پایینی و دای ها را در 
2 دقیقه و با دقت 8 میکرو متر انجام دهید و نکته مهم اینکه بواسطه افزایش سرعت اسکن از کیفیت اسکن آن 

کاسته نشده است.
این اسکنر می تواند با استفاده از Add-Scan بصورت موضعی(Intelligent Add Scan)، کستهای اره نشده، اباتمنها 
به ویژه UCLA ها رو بدون اینکه از روی کست باز شوند با دقت باالیی اسکن کند. این اسکنر از لحاظ قیمتی نیز با توجه 

به امکاناتی که دارد و در مقایسه با اسکنرهای همرده، بسیار مقرون به صرفه می باشد.
در بدنه این دستگاه از کاور تمام فلزی و رنگ کوره ای استفاده شده که باعث ثبات رنگ و عمر طوالنی تر دستگاه 
الکترونیکی و  از دو فن قوی جهت خنک کاری قسمتهای  (ABS) می شود. همچنین  نسبت به کاورهای پالستیکی 
پروژکتور استفاده شده است که عالوه بر خنک کاری بهتر، بواسطه محل قرارگیری فن ها، تا حد قابل توجهی مانع 

نفوذ گرد و خاک یا گرد اسپری اسکن که به وفور جهت اسکن کیسهای ایمپلنت استفاده می شود.
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Digident Lite

وکس و روکش موقتکست ارتودنسیاباتمنتگاید جراحی
5110870~80

پلیت ساخت بادوام ، بدون نیاز به 
کالیبراسیون مکرر

با جاگذاری و جابجایی راحت روی پرینتر
رزین تانک دایمی با تفلون

تعویض شونده، بادوام و عمر طوالنی
سیستم پروسسوری هوشمند و پیشرفته

که سرعت و دقت پرینت را باال میبرد.

راههای ارتباطی با دستگاه

USB

Wifi

LAN

3840*2160 یعنی بیش از 5.5 اینچ بوده و رزولوشن این دستگاه  LCD با سایز  Digident Lite دارای  پرینترهای 
باشد. ابعاد پلیت ساخت این دستگاه 7*12 سانتی متر می باشد و برای کاربردهای وکساپ، 8 میلیون پیکسل می 
روکش موقت، پرینت کست، کاستــوم اباتمنت و سرجیـکال گاید مناسب می باشد. این دستگــاه با ابعادی کوچــک

کامال مناسب مطب های دندانپزشکی و البراتوارهای دندانسازی می باشد.

5.5˝
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گاید جراحی

اباتمنت

کست ارتودنسی

وکس و روکش موقت

6

120

10

80~90

پرینتــــرهای Digident Quick دارای LCD با سایــز 6 اینچ بوده و رزولوشن این دستگاه 2560*1620 یعنی بیش از
4 میلیون پیکسل می باشد. ابعاد پلیت ساخت این دستــگاه 8*13 سانتی متر می باشد و برای پرینــــت وکساپ،
روکـش موقت، پرینت کــست، کاستـــوم اباتمنت و سرجیــکال گاید مناسب می باشد. این دستگاه با ابعادی کوچک

کامال مناسب مطب های دندانپزشکی و البراتوارهای دندانسازی می باشد.

Digident Quick

پلیت ساخت بادوام ، بدون نیاز به 
کالیبراسیون مکرر

با جاگذاری و جابجایی راحت روی پرینتر
رزین تانک دایمی با تفلون

تعویض شونده، بادوام و عمر طوالنی
سیستم پروسسوری هوشمند و پیشرفته

.که سرعت و دقت پرینت را باال میبرد

راههای ارتباطی با دستگاه

USB

Wifi

LAN

6˝
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Digident Zoom

راههای ارتباطی با دستگاه

پلیت ساخت بادوام ، بدون نیاز به 
کالیبراسیون مکرر

با جاگذاری و جابجایی راحت روی پرینتر
رزین تانک دایمی با تفلون

تعویض شونده، بادوام و عمر طوالنی
سیستم پروسسوری هوشمند و پیشرفته

.که سرعت و دقت پرینت را باال میبرد

USB

Wifi

LAN

وکس و روکش موقتکست ارتودنسیاباتمنتگاید جراحی
2025030200~210

8.9˝
پرینتــرهای Digident zoom دارای LCD با سایــز 8.9 اینچ بوده و رزولـوشن این دستگاه  3840 * 2400 یعنی حدودا 
9 میلیون پیکسل می باشد. ابعاد پلیت ساخت این دستگاه 12*19 سانتی متر می باشد و برای پرینــت وکساپ، 
روکش موقت، پرینت کست، کاستوم اباتمنت و سرجیکــال گاید مناســب می باشد. این دستــگاه با ابعاد 55*50*70 
سانتــی متر و بصورت رومیــزی می باشد. این پرینترها برای تولیــد کستهای ارتودنسی و سرجیکال گاید با تیراژ باال 

بسیار مناسب هستند.
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Digident Zoom+

پرینترهای +Digident zoom دارای LCD با سایز 13.3 اینچ بوده و رزولوشن این دستگاه 5450*3064 یعنی بیشتر از
16 میلیون پیکسل می باشد. ابعاد پلیـــت ساخت این دستگــاه 15*27 سانتی متر می باشد و برای پریــنت وکساپ،
روکش موقت، پرینت کســت، کاستوم اباتمنت، سرجیکال گایــد و روکش دائـــم مناسب می باشد. این دستگـــاه با
ابعاد 55*50*70 سانتی متر و بصورت رومیزی می باشد. این پرینترها برای تولید کستهای ارتودنسی و سرجیکال گاید

با تیراژ باال بسیار مناسب هستند.

راههای ارتباطی با دستگاه

پلیت ساخت بادوام ، بدون نیاز به 
کالیبراسیون مکرر

با جاگذاری و جابجایی راحت روی پرینتر
رزین تانک دایمی با تفلون

تعویض شونده، بادوام و عمر طوالنی
سیستم پروسسوری هوشمند و پیشرفته

.که سرعت و دقت پرینت را باال میبرد

USB

Wifi

LAN

گاید جراحی

اباتمنت

کست ارتودنسی

وکس و روکش موقت

40

450

50

350~380

13.3˝



Specifications

LCD Resolution

Layer Thickness

Print Volume

Print Precision

Print Speed

Printer Dimension

Screen

Net Weight

Software

File Input Format

Power Input

Z-axis Resolution

Resin Tank

Function

Guarantee & Warranty

Connectivity method

 Capacity of print

2160*3840 pixel 1620*2560 pixel

(25-100 µm)

45~25 min for each cm

7 Inch Touch Panel

Chitu Box

STL-PNG-ZIP-OBJ

USB-LAN-WiFi

220 Vac, 50Hz

less than 5 micron

permanent resin tank

1 year warranty and 10 years aftersales service

wax-temperories-sergical guide-night guard-abutment-
UCLA-mock-up-Ortho cast-laminate-

2400*3840 pixel 3064*5448 pixel

170*120*68mm 170*128*81 mm 180*190*120 mm 180*153.2*272.4 mm

(30 µm) (50 µm) (50 µm) (50 µm)

52*24*26 cm 52*24*26 cm 70*50*55 cm 70*50*55 cm

27 kg 35 kg 45 kg 50 kg

wax:70~80 wax:80~90 wax:200~210 wax:350~380

temp:70~80 temp:80~90 temp:200~210 temp:350~380

Ortho cast: 8 Ortho cast: 10 Ortho cast: 30 Ortho cast: 50

abutment:110 abutment:120 abutment:250 abutment:450

sergical guide:5 sergical guide:6 sergical guide:20 sergical guide:40

Digident Lite Digident Quick Digident Zoom Digident Zoom+
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دستگاههای پرینتر سه بعدی تولید شده توسط شرکت مبتکران مکاترونیک ارک بواسطه شاسی تمام آلومینیومی 
و استفاده از ریل و بال اسکرو مناسب در محور Z، دستگاههایی با پایداری باال ، با دقت زیاد و ثابت و دائم کار می باشند 
که قابلیت ارتقا و بروز رسانی به ورژنهای جدیدتر و باالتر را با پیشرفت تکنولوژی دارند. در ساخت این دستگاهها از 
این  در   UV نور  پارالل  تابش  است.  شده  استفاده  مطرح  برندهای  و  کیفیت  با  قطعات  الکترونیکی،  برد  سنسور، 
پرینترهای سه بعدی بواسطه استفاده از تکنولوژی LCD تا 90 درصد بهبود یافته و تقریبا با تمام رزینهایی که فرکانس 

آنها از 380 تا 420 نانو متر می باشد سازگار هستند.
یکی از مهمترین نکات در طراحی و ساخت پرینترهای سه بعدی که در پرینترهای Digident نیز در نظر گرفته شده 
است، قرار گرفتن LED ،LCD و مدارات کنترلی و الکترونیکی در فضایی با ابعاد مناسب مجهز به فن خنک کننده قوی 
برای تخلیه گرمای حاصل از کار کردن LCD و LED حین عملیات پرینت است که هر چقدر این فضا بزرگتر باشد و 

تخلیه گرمایی بهتر انجام شود عمر LCD و LED دستگاه بیشتر می شود.
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Digimill 500 - D
Digimill 500 - W
Digimill 400 - W
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Digi Mill
دستگاه های میلینگ سری Digimill در دو سیستم پنج محور و چهار محور همزمان طراحی و ساخت می شوند. این 

دستگاهها به یک موتور اسپیندل قوی 1500 وات  rpm 60000 مجهز شده اند.
 CAM برای کاربری راحت تر، دستگاه مجهز به سیستم کامپیوتر داخلی با نمایشگر 13/3 اینچی شده است. نرم افزار
استفاده شده در این سری از میلینگ ها آخرین ورژن Hyperdent می باشد که نرم افزاری تخصصی و قدرتمند در 

زمینه CNC های دنتال است.
در ساخت این دستگاهها از شاسی چدنی یک تکه چهار فصل که تنش زدایی شده است استفاده شده است که باعث 
از لرزش دستگاه در حال کار  افزایش عمر دستگاه در استفاده طوالنی مدت و بصورت دائمی می شود. همچنین 

جلوگیری کرده و سیستم را از کالیبراسیونهای مکرر بی نیاز می کند.
و  با دقت  به سروموتورهای  بهتر، همه محورهای دوار و خطی دستگاه  و کیفیت خروجی  به دقت  برای دستیابی 
رزولوشن باال مجهز شده اند و در همین راستا محورهای اصلی دستگاه توسط گیربکس های هارمونیک به محورها 

کوپل شده اند.
یکی از نقاط قوت این دستگاهها استفاده از سیستم روغنکاری اتوماتیک برای روغن کاری ریل و واگن های دستگاه 
است که در دراز مدت باعث افزایش عمر قسمتهای متحرک و سرو موتورها شده و از گیر کردن و خطای محورها 

جلوگیری می نماید.
خنک کاری اسپیندل توسط آب می باشد که سیستم خنک کاری آن که شامل پمپ و رادیاتور و فن خنک کاری است 

در میز زیر دستگاه تعبیه شده و همراه دستگاه ارسال می گردد.
تمامی  برای  توسط شرکت  جدید  آپدیتهای  ارائه  با  همزمان  افزاری دستگاه  نرم  و  افزاری  بروزرسانی سخت  امکان 

دستگاه ها، یکی دیگر از امکانات جذاب این سری از میلینگها می باشد.

DRY 5AX
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سیستم خنک کاری اسپیندل با
آب بوده و نیاز به کمپـــرســـور

بزرگ هوا ندارد

Lorem ipsum

قابلیــت تنظیــم زاویــه بلنــک
تا 25 درجه

نرم افزار CAM قدرتمند تخصصی
Hyperdent

شاسی یکپارچه چدنی افزایش دقت و بهره وری دستگاه بهقابلیت تعویض هولدر
واســطه استفــاده از ســرو موتور و
گیربکس های هارمونیک در محورها



Specifications

Model

Number of Axes

Control Motors

Controller

Interface

CAM Software

Number Of Tool change

Milling Method

Electro Spindle
Power and Speed

Average Milling time for
zirconia, soft metal, wax

Average Milling time for Pre-
milled Abutment , Lisi, Titanium

Desktop

5

Desktop Desktop

Dry Wet Wet

1.5 KW/60000RPM

Internal Industrial PC

HYPERDENT

13.3 inch Touch LCD

8 8 4

10 min - -

100~230 VAC max 10A

80×75×85 cm 80×75×85 cm chairside

12 months

-  14 min  14 min

Ball screw/Gearbox

Material

Power consumption

Dimensions

Guarantee

Hiwin /Liming

zircon-Wax-Soft metal PMMA-Glass-Titanium-Pre-milled abutment-Emax IPS

5

servo motor

4

Digimill 500 - D Digimill 500 - W Digimill 400 - W
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افزایش رضایت و اطمینان مشتری همواره یکی از اهداف اصلی شرکت مبتکران مکاترونیک ارک بوده و در همین 
راستا همواره سعی نموده ایم با تحویل بموقع محصوالت ،افزایش کیفیت و عدم استفاده از قطعات ارزان قیمت 
یا استوک، آموزش کامل نحوه کاربری تجهیزات، آموزش نرم افزارهای طراحی بصورت کاربردی و عملی، ارائه قیمت 
به  ، تامین قطعات یدکی به موقع و سریع،  از فروش قوی  ارائه شده، خدمات پس  با کیفیت  مناسب و متناسب 

رسالت خود عمل نماییم.
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3D Scanners:

3D Printers:

Dental Milling Machines:

INO100 Intra oral Scanner

Digident Quick

Digimill 500 - D Digimill 500 - W Digimill 400 - W

Digident Lite Digident Zoom Digident Zoom+

LS100 Desktop Scanner

Scan

Milling

3D Printing

Design

4



و  شده  پایــه گــذاری   ١٣٩٠ سال  در  ارک  مکاترونیک  مبتکـران  مهندســی  فنـــی  شرکت 
فعالیت های تجاری خود را در سال ١٣٩٦ آغاز کرده است. این شرکت مفتخر است که در 
به  DLP شده که  روش  به  بعدی  پرینترهای سه  و ساخت  به طراحی  کوتاه مدت موفق 
شماره ٩٤٨٧٢ نزد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، اداره ثبت اختراعات به ثبت رسیده 
است و این شرکت با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه در حال بهینه سازی تولیدات و کار بر 

روی پروژه های جدید می باشد.
DLP و  این شرکت بعلت گران بودن و مقرون به صرفه نبودن پروژکتورهای پرینتر های 
قیمت تمام شده باالی دستگاه و پایین بودن دقت ابعادی این پروژکتورها در خروجی ، به 
 LCD رو آورده و با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی در زمینه تولید LCD ساخت پرینترهای
های با عمر و رزولوشنهای باال، موفق به ساخت پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی LCD با 
سایز ٥٫٥ اینچ  تا ١٥ اینچ برای کارهای دنتال و ساخت مدلهای طال و جواهر تا انتهای سال 
١٣٩٩و ساخت میلینگ پنج محور همزمان دنتال در سال ١٤٠٠ شده است. تقریبا تمامی 
انجام می شود، محصوالت فنی  تحت نظارت مستقیم  و  تولید در داخل شرکت  مراحل 
نسبت  پایین(به  بسیار  قیمتی  و  کیفیت  بهترین  در  ارک  مکاترونیک  مبتکران  مهندسی 
خدمات پس از فروش و پشتیبانی قوی نرم افزاری و سخت افزاری و قطعات یدکی و دوره های 

کاربردی وآموزشی ) ارائه می شوند.

info@mma-co.com

@mma_3dprinter


