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ART-Deblocker-2
DESBLOCAGEM DE LENTE TOTALMENTE 
AUTOMATIZADO E LIVRE DE ALLOY



ART-DEBLOCKER-2
A ART-Deblocker-2, é a próxima geração da tecnologia de 
desblocagem ART totalmente automatizada. A tecnologia de 
desbloqueio ART separa lente do bloco usando um jato de 
água de alta pressão, tudo de forma automática, permitindo 
que os laboratórios automatizarem totalmente sua operação 
de surfaçagem. 

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS 
 

•	Sistema automático de desbloqueio de lentes ART por jato 
de água, limpa e remove resíduos de cola da lente e do 
porta bloco;

•	Classifica com precisão os blocos e os devolvem na bande-
ja de trabalho após o desbloqueio;

•	Reduz o uso de água em até 80% com o novo sistema 
externo de filtragem de água WFS-2 (necessário);

•	Necessita de até 18% menos espaço do que seu anteces-
sor, incluindo os periféricos;

•	Maior nível de robustez;
•	As portas lateral e traseira podem ser totalmente abertas 

para melhor manutenção e facilidade de acesso;
•	O MES-360 Lite incluído fornece relatórios diários usando 

KPI pré-estabelecidos para rastrear a utilização da máqui-
na, a produção e os cinco principais erros. Faça upgrade 
para o sistema MES-360 completo conforme as necessida-
des do laboratório aumentam. 

OPCIONAIS
 

•	Elimine o papel com o leitor RFID

Projetada para facilitar o acesso 
e a manutenção

Desbloqueio de lentes por jato 
de água

Retorna o porta bloco na ban-
deja de trabalho após o desblo-
queio
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produtividade ~ 200 lentes / hora

Faixa de trabalho Diâmetro do bloco: 50 – 85 mm
Espessura do bloco: até 30 mm
Plano até +18 dpt curva base
Prisma até 5.5°, lentes progressivas, 
multifocais e monofocais

Requisitos de 
energia

208 V / 63kVA ou 400 V / 32 kVA,  
50/60 Hz, 3 fases

Dimensões  
(l x d x a)*

1502 x 2140 x 2078 mm* 
60 x 85 x 82 pol*  

Peso Aproximadamente 1900 kg / 4190 lb

Comunicação TCP / IP ou RS232

* Sem sistema de filtragem de água e resfriador

Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.
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