
Lepsza jakość powietrza to bezpieczniejsze  
miejsce pracy

Ultimaker S5 Air Manager zapewnia bezpieczniejsze 
środowisko pracy, tworząc zamknięty, wewnętrzny obieg 
powietrza w drukarce 3D Ultimaker S5. Wbudowany filtr usuwa 
do 95% wszystkich, najdrobniejszych cząstek (UFP) 
emitowanych podczas drukowania 3D i tworzy bezpieczną, 
fizyczną barierę oddzielającą komorę drukowania. 

Więcej materiałów, mniej problemów

Zoptymalizowane profile oprogramowania precyzyjnie 
kontrolują filtrowanie powietrza dla każdego materiału 
Ultimaker i ponad 40 filamentów innych firm. Możesz więc 
skupić się na stworzeniu idealnego drukowanego elementu z 
dowolnie wybranego materiału bez obaw o ewentualną emisję 
UFP i straty czasu na konfigurowanie drukarki.

Kluczowe własności

	Filtr EPA:	Usuwa do 95% UFP (Ultra Fine Particles)
	Kontrolowany przepływ: Wewnętrzny przepływ powietrza 
zoptymalizowany pod kątem filtrowania i jakości wydruku
	Poprawa bezpieczeństwa: Bariera fizyczna uniemożliwia 
dostęp do wnętrza drukarki
	Dostosowanie do materiału:	Wykrywa używany materiał i 
odpowiednio dostosowuje przepływ powietrza
	Łatwa instalacja:	Podłączenie Air Managera jest 
automatycznie wykrywane przez drukarkę
	Inteligentny monitoring:	Drukarka śledzi użycie filtra i w 
razie potrzeby informuje o konieczności jego wymiany

Dlaczego Ultimaker

Drukarki 3D które po 
prostu pracują
Nasze wielokrotnie nagradzane 
drukarki 3D są solidne, 
niezawodne i łatwe w użyciu. 
Dostarczają wydruki wysokiej 
jakości raz za razem i są 
certyfikowane do pracy 24/7, 
dzięki czemu pozwalają 
szybciej i łatwiej osiągać 
oczekiwane rezultaty.

Oprogramowanie gotowe 
na Przemysł 4.0
Używany przez miliony 
użytkowników w 14 językach 
program Ultimaker Cura 
dopasowuje się do każdego 
rodzaju działalności dzięki 
wtyczkom z Ultimaker 
Marketplace. Oprogramowanie 
chmurowe Ultimaker Cloud do 
skalowania produkcji i 
cyfrowej dystrybucji.

Największy wybór 
materiałów do drukowania 
Ultimaker oferuje najszerszy 
wybór materiałów do druku 3D 
na rynku. Dzięki programowi 
Material Alliance możesz 
dopasować idealny materiał dla 
Twojej aplikacji - od 
zaawansowanych polimerów po 
kompozyty z włóknem 
węglowym.

Niezawodne wsparcie 
techniczne
Gdziekolwiek na świecie byś nie 
był, wsparcie Ultimakera jest w 
pobliżu. Nasza globalna sieć 
partnerów technicznych oferuje 
profesjonalną instalację, 
szkolenia i obsługę w Twoim 
języku i Twojej strefie czasowej.

Ultimaker S5 Air Manager
Informacje techniczne

Zapytaj o ofertę na ultimaker.com/quote/request lub na get3d.pl
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Ultimaker S5 Air Manager - specyfikacja techniczna 

Właściwości

Wymiary fizyczne

Technologia filtrowania 

Wentylator

Wydajność

Skuteczność filtrowania

Żywotność filtru         

Głośność 

Podłączenie (dane i zasilanie) 

Kompatybilność z drukarką 

Kompatybilne materiały 

Wymiary

Filtr EPA

Wyciąg powietrza przez cichy wentylator bezszczotkowy 

1 - 50 m3/h (35 m3/h nominalnie dla większości materiałów przy 23°C)

Do 95%

Rekomendowana wymiana co 1500 godzin druku (~1 rok)

< 51 dBA (włącznie z drukarką Ultimaker S5)

Złącze UMB (w zestawie) 

Ultimaker S5

Zoptymalizowane dla Ultimaker PLA, Tough PLA, ABS, Nylon, CPE, CPE+, 
PC, PP,  TPU 95A, PVA, Breakaway (Obsługuje materiały firm trzecich) 

490 x 503 x 350 mm (19.3 x 19.8 x 13.8 in) 

490 x 503 x 967 mm (19.3 x 19.8 x 38 in) 

Oprogramowanie

Wymiary (razem z Ultimaker S5)  

Waga netto

Dostępne oprogramowanie

Gwarancja Okres gwarancji

3,6 kg (7.9 lbs)

Ultimaker Cura, nasz darmowy program do przygotowania wydruków 
Ultimaker Connect, nasze darmowe oprogramowanie do zarządzania 
Ultimaker Cloud, do zdalnego drukowania i zarządzania 

12 miesięcy

Kompatybilne produkty

Ultimaker	S5	Material	Station

Upraszcza i automatyzuje 
obsługę materiałów

Materiały Ultimaker

Air Manager jest kompatybilny 
z pełną ofertą materiałów 
Ultimaker

Materiały innych producentów

Można używać z każdym innym 
materiałem, włącznie z 
kompozytowymi

Ultimaker	S5

Drukarka 3D Ultimaker S5 jest 
wymagana do działania Air 
Managera

Kompatybilne materiały
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Skorzystaj z najszerszej oferty materiałów do druku 3D. Używaj oryginalnych materiałów Ultimaker, materiałów firm trzecich, lub dostarczanych 
przez wiodących, światowych producentów wraz z dopasowanymi profilami drukowania.

Łatwe do drukowania 
• Ultimaker PLA
• Ultimaker Tough PLA

Wytrzymałe mechanicznie
• Ultimaker ABS
• Ultimaker PC
• Ultimaker CPE

Odporne na ścieranie
• Ultimaker Nylon
• Ultimaker PP
• Igus Iglidur l180-PF 

Odporne na temperaturę
• Ultimaker CPE+ 
• DSM Arnitel ID 2060 HT

Elastyczne
• Ultimaker TPU 95A
• DuPont™ Hytrel®

3D4100FL 

Materiały kompozytowe
• Owens Corning 

XSTRAND™ GF30-PA6 
• DSM Novamid® ID1030

CF10 

Materiały podporowe 
• Ultimaker PVA
• Ultimaker Breakaway

Dystrybucja w Polsce
get3D Sp. z o.o. 90-009 Łódź, Sienkiewicza 59
tel.: 42 630 50 50 / biuro@get3d.pl




