facetadora para Varejo
Superando expectativas

Outros recursos
Ranhura (Nylon exceto em lentes mineral);
SFB Safety Bevel (Quebra Canto);
Polimento de borda;
Corte em todos os tipos de materiais de lentes
oftálmicas;
Edição de modelos (Edita modelos podendo aumentar
ou diminuir na parte inferior, superior, nasal, temporal
ou total sem descaracterizar o modelo original).

Mecanismo resistente e durável
A LE -1200 tem alcançado uma operação estável
para processamento de lente, por um conjunto de
acionamento direto do eixo Y recentemente projetado
controla o tamanho da lente com um motor específico
para essa função, o que otimiza a velocidade e
proporciona precisão consistente.

Todas as facetadoras NIDEK são projetadas para superar as expectativas dos clientes.
Desde aqueles que procuram as últimas tendências em óculos esportivos, até os que
procuram o visual minimalista dos óculos sem aro.
A NIDEK constantemente escuta e atende as necessidades dos clientes, sempre se esforça
para estar à frente da tecnologia de corte da lente e para atender as constantes mudanças
de desenho de lentes e armações.

ESTAÇÃO DE CORTE COMPACTA E POTENTE
Edging Station

A LE-700 não é apenas um facetadora, é uma estação
de corte, com um blocador inteligente integrado e
leitura das lentes de demonstração.

Edging Station

Rastreamento de alta precisão por mecanismo de
medição 3D original. Alta capacidade de traçar
armações com curva base alta, resistente à poeira.

RECURSO MINI BISEL
NORMAL BISEL (0.8)

MINI BISEL (0.4)

Leitor de lentes demonstrativas
(demo lens ou modelo) -Tecnologia de
leitura

Equipamento opcional
Traçador de armações com novo
design e a unidade SFB estão
disponíveis como opcional.

A combinação de um novo design da unidade de
medição das lentes (LMU – Lens Measuring Unit)
e da unidade de medição do raio da lente (RMU –
Radius Measuring Unit), permite a leitura de lentes
demonstrativas (demo lens ou modelo) através da
câmara de corte, além da leitura com alta precisão o
resultado é projetado em 3D na tela.

A LE -1200 é um modelo da NIDEK patternless edging
uma das soluções mais rentáveis de qualidade para
lojas de varejo.
*Aparência dos óculos se torna muito melhor (especialmente
armações com cavidade rasa).

CHUCK ESTABILIDADE PRESSÃO

VELOCIDADE PROCESSAMENTO

O mandril de pressão é mantido pelo estabilizador,
integrado ao longo de todo processo de corte. Impede
a distorção em lentes super hidrofóbicas.

As lentes se movem em direção ao rebolo de desbate,
enquanto se calcula o resultado da medição = Redução
do tempo quase pela metade.
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Novo modo de corte suave
A LE - 1200 alcançou um corte mais rápido com o novo
modo de corte suave. A velocidade de processamento
pode ser ajustada dependendo da qualidade de
revestimento da lente.

Polimento de Bordas Espelho

Painel intuitivo
Fácil operação de forma intuitiva com um design
universal dos ícones, tela touch screen e o assistente
“next-step” (próximo passo) que orienta o operador a
seguir um passo a passo até o final do processo.

Recém projetado “braço multi-disco” faz ranhura
e bisel de segurança totalmente automático. Disco
especialmente projetado para atingir alta precisão
em ranhura e chanfro de segurança. A LE-1200
proporciona um acabamento bonito, mesmo para as
lentes de curva de base alta.

QUALIDADE CONFIÁVEL

Blocador simples e inteligente embutido
Com uma tela touch screen de alta resolução,
a máxima precisão para blocagem pode ser
alcançada constantemente.

8

ranhura e bisel de segurança

NOVO TRACER

No processamento de lente simples em CR-39, o
tempo de processamento total da LE-1200 pode ser
cerca de 12 segundos mais curto do que o modelo
anterior.

Para armações de três peças ou armações nylon,
o processamento do bisel espelho está habilitado
com precisão pela nova função de controle de
processamento.
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Processamento patenteado de lente curva
base alta
A LEX - 1200 cria um perfil completo de bisel para lentes
de curva base elevada, processando o bisel frontal e
traseiro de forma independente.

Simulação bisel 3-D
Sofisticada simulação do bisel em 3-D permite ao operador
controlar o posicionamento do bisel, mostrando a lente
real a partir de qualquer ângulo selecionado.

Modo avançado de desbaste suave
Semi Step
*Disponível apenas em modo de curva base alta.
Depois que o
processo de
chanfro da curva
estiver concluído, a
parte vermelha é
desbastada pelo
rebolo da ranhura.
Exemplo de processamento: lente de curva 6 para
armação curva 8.
Aparência do
óculos torna-se
melhor, mesmo
que a curva da
armação e curva
da lente não
correspondam.

Modo avançado de desbaste suave monitora a pressão
do desbaste, e mantém a um nível ótimo durante todo o
ciclo o que ajuda a eliminar giro de eixo em lente oftálmica
cilíndrica super-hidrofóbica.

Operação Silenciosa
O nível de ruído na LEX -1200 é extremamente baixo por
um método inovador de controle de processamento. A
vedação da tampa do compartimento de corte permite uma
barreira de ruído, que também ajuda significativamente.

Ângulo do furo ajustável

Design fino

São perfurados furos de 90°, perpendicular à curva
frontal da lente de base automaticamente. Ângulos
personalizados podem ser ajustados de 0 a 30°.

A largura da broca da Lex é apenas 145
mm (5,7 polegadas). Pode caber em um
pequeno espaço de 180 mm (7 polegadas)
de largura e 480 mm (19 polegadas) de
profundidade.

Limpeza fácil
O Lex Drill recolhe resíduos de tratamento em seu
escaninho de poeira que é facilmente esvaziado
quando ela está cheia.

FACETADORA MULTIFUNÇÃO
A Me - 900 é um modelo de entrada de facetadoras
multifunções. Com um painel de fácil utilização oferece
operabilidade confortável para quem irá utilizar. Sem
mencionar sua alta velocidade de processamento, a
Me - 900 cumpre uma qualidade absoluta de acabamento.
Perfuração 3-D automática e Ranhura 3-D.
Bisel de segurança de alta qualidade com máquinas
recém estruturadas. Função de gestão de dados
satisfatória.
O formato do furo é feito
simplesmente escolhendo um dos
ícones ilustrados.

Modo Design
A Me -1200 tem todas as funções de design para
elaboração de desenhos de arte (state-of-the-art).

Ajuste altura do Bisel

EDITOR DE MODELO
AVANÇADO

*Altura Bisel (parte dianteira) e ajuste da largura do
Bisel.

HC Bisel

MINI BISEL

U Bisel

ALTURA (TRASEIRA)

1.8

0.4

0.8

ALTURA (FRONTAL)

0.8

0.4

0.8

ELEGANTE, UNIDADE DE PERFURAÇÃO

LARGURA BISEL

0.3

0.1

0.5

O Lex Drill funciona perfeitamente com o LEX -1200
ocupando o mínimo de espaço. Esta unidade de
perfuração realiza trabalhos de perfuração complexos
automaticamente com o toque de um botão.

A Me -1200, modelo mais completo das facetadoras
NIDEK, ganhou uma reputação excepcional por ser a
solução para uma ampla variedade de necessidades
em acabamento de lentes. Ela excede as demandas
de hoje com recursos de alto desempenho, incluindo
primeira perfuração 3-D automática do mundo e
modo de design.

Perfuração de alta qualidade

Perfuração 3-D automática

A broca do Lex Drill encara facilmente
perfurações desafiadoras como furos individuais, furos
retangulares, entalhes, furos jóia, e furos escareados
automaticamente.

Função de perfuração 3-D permite ao operador criar
várias formas de furo, como fendas, entalhes, furos
rebaixados e furos jóia. A entrada de dados do furo
pode ser facilmente configurada com uma caneta stylus
na tela de toque que indica o real tamanho do furo.

”

Outros Recursos
Ranhura (Nylon exceto em lentes mineral);
SFB Safety Bevel (Quebra Canto);
Polimento de borda;
Corte em todos os tipos de materiais de lentes oftálmicas;
Edição de modelos (Edita modelos podendo aumentar
ou diminuir na parte inferior, superior, nasal, temporal ou
total sem descaracterizar o modelo original).
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O FUTURO DO CORTE DAS LENTES ESTÁ AQUI
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RANHURA PARCIAL

CORTE DESIGN

FACETA

Step Bevel/ Parcial Step
Bevel (Tipo de PLB-8S e
PLB-2R8S)
Com bisel e bisel parcial, as lentes RX podem ser
facilmente montadas em armações de óculos de sol
que são tradicionalmente difíceis de montar devido ao
perfil desigual/curvatura dos óculos.

Processamento patenteado de lente
curva base alta

A NIDEK Me 1200 cria um perfil completo de bisel
para lentes de curva base elevada processando o
bisel frontal e traseiro de forma independente.
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facetadora para Laboratório
O processamento final da lente

Capacidade de forma múltipla
Incorporando cinco ferramentas de processamento
individuais, a facetadora Xtrimer SE-1 acelera o processo
de desbaste em todos os materiais orgânicos, incluindo
lentes Trivex e policarbonato. A unidade completa do
ciclo de corte 3-D é capaz de fazer “perfis de bisel
inclináveis” chanfros inclinados e perfuração de um
grande número de formas difíceis, tudo ao mesmo tempo
proporcionando uma lente acabada de forma precisa.

FERRAMENTA DESBASTE
DESBASTE
FERRAMENTA PERFURAÇÃO E RANHURA
PERFURAÇÃO, CORTE DESIGN, RANHURA,
RANHURA PARCIAL

FERRAMENTA FASE DE CORTE
CORTE, CORTE PARCIAL

Velocidade surpreendente e “3D-fit”
Os sistemas de facetadoras Nidek para laboratórios industriais são extremamente
precisos, duráveis, robustos e adequados para laboratórios de todos os tamanhos.

O projeto de engenharia de 5 eixos, combinado com
o motor de alta velocidade, maximiza a eficiência de
transferência de força. Nossa verdadeira tecnologia
“3D-fit” é complementada por um novo método de corte
mecânico de bloqueio, que aumenta muito a taxa de
ajustes.

De acordo com as necessidades específicas de cada laboratório, várias configurações
estão disponíveis com as facetadoras Xtrimer SE-1, a SE-9090 Supra, a AHM-1000
supra, e a unidade robótica RHU-2200/1500/1000.

FACETADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRODUTIVIDADE.

Corte mais rápido com sistema de eixo
duplo
O sistema de eixo duplo original da série SE-9090
incorpora um programa que controla automaticamente
a pressão do corte em sete níveis diferentes.

ranhura automática

TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE DESIGN “V”
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POLIMENTO, BISEL DE SEGURANÇA,
FACETA

A NIDEK tem avançado tecnologicamente com uma
série de sistemas de montagem para laboratórios de
produção de alto volume. Estes sistemas inovadores
têm um histórico comprovado como relatado por
muitos dos melhores laboratórios de todo o mundo. No
centro desses sistemas é a série SE-9090, que possui
tecnologia espetacular da NIDEK.

Dados do trabalho e definições de condições de corte são
exibidos em gráficos de alta resolução no display touch de
LCD, para verificação da tarefa de forma rápida e fácil.
Projetada para ser extremamente fácil de usar, a facetadora
Xtrimer SE-1 permite ao operador obter um desempenho
preciso, confiável e flexível, com um simples toque na tela.
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BISEL, FLAT, BISEL PARCIAL
FERRAMENTA DE POLIMENTO

FACETADORA DE USO INDUSTRIAL

Painel intuitivo de design e gráficos de alta
resolução

O design revolucionário da facetadara Xtrimer SE-1
fornece o estado do processamento de arte com todos
os novos conjuntos de “ferramenta em V”, que introduzem
um método inteiramente novo e mais eficiente de corte a
seco, abordando a crescente complexidade das formas de
modelos e materiais das lentes do mercado.

FERRAMENTA ACABAMENTO

Alta qualidade no polimento e bisel de
segurança
A série SE-9090 oferece bisel de segurança e chanfro de
segurança polido, prestando a máxima atenção a estética
de belas lentes como uma característica padrão.

LCD touch screen simples de usar
A tela SVGA LCD colorida touch screen de 10.4
polegadas fornece todas as informações necessárias
para todos os procedimentos. Simulações cônicas
podem ser observadas, garantindo um acabamento
perfeito.
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AHM - 1000 SUPRA

SISTEMA AUTOMÁTICO DE FURO E RANHURA
O AHM -1000 lhe proporciona furos e ranhuras em
3D para os vários estilos de armação. Combinado
com o RHU-1500 (braço robótico) + SE-9090 (Facetadora) o AHM-1000 oferece serviços automáticos e
contínuos para os laboratórios, nas opções de esteira
ou empilhamento de trabalhos.
Furos automáticos 3D de acordo com
a superfície esférica da curva da lente;
Ranhura diferenciada com função de inclinação para
trabalhos sem aro;
Display de LCD touch screen com 10,4 polegadas
para facilitar a operação.

IRX SERVER

SOFTWARE SERVIDOR PARA LABORATÓRIO
O servidor IRX, juntamente com o uso de equipamentos
NIDEK cria pacotes simples e completos de sistema de
rastreamento.

AES - 2200
ABRE UMA NOVA FASE DE NEGÓCIO, PARA
LABORATÓRIOS
O AES-2200 é o sistema automático para laboratório
da NIDEK, combinando o RHU -2200 e duas facetadoras
SE- 9090 Supra. Ele oferece uma grande vantagem
de ser capaz de organizar um sistema de laboratório
inovador. Este sistema de automação único abre a nova
porta para o estágio de negócios para laboratório.

Processamento de alta velocidade
O NICS (sistema de transporte inteligente NIDEK) pode
operar mais de 1.600 postos de trabalho em apenas 14
horas ao ligar quatro unidades da AES-2200.

dUPLO MECANISMO DE BRAÇO
Excepcional mecanismo de braço
duplo melhora o ajuste da lente,
aumenta a capacidade e proporciona um
desempenho de alta velocidade.

Estrutura de dados.

IRX SATELLITE

Função de servidor;
Edição de modelo.

Sistema de rastreamento
remoto via Internet
Rastreamento remoto via internet da Nidek é
a verdadeira solução, sem a necessidade de
um servidor dedicado instalado. Traçadores e
facetadoras NIDEK com tecnologia 3D de encaixe
proporcionam alta qualidade da lente para
enquadrar o que é crucial para o rastreamento
remoto exato e preciso.
14

O sistema AES-1500 está disponível em duas
combinações robóticas diferentes: configuração de
empilhamento (RHU-1500s) ou configuração com esteira
transportadora (RHU-1500CB). A combinação ideal
do SE-9090 Supra/Supra L comprovada, furo 3-D e
ranhura do AHM-1000 e do RHU -1500 automatizado,
proporciona uma solução confiável e eficiente para
grandes laboratórios.

Grande capacidade de adaptação para
todos os laboratórios
Duas configurações diferentes da AES-1500 fornecem
fluxo de trabalho altamente produtivo e eficiente para
o processamento automático e contínuo de lente para
qualquer tipo de laboratório com sistema que oferece
flexibilidade.

ICE -1200

WWW.MELLOOPTICAL.COM.BR | WWW.VENDAS.MELLOOPTICAL.COM.BR

AES - 1000

Alta eficiência do
sistema robótico
industrial AES-1500,
uma combinação
vencedora

Função de servidor para laboratórios pequenos e de
médio porte;

CONECTANDO LOJAS DE VAREJO COM
LABORATÓRIOS

NICS (sistema de transporte inteligente Nidek) pode
ser executado em um circuito fechado ou ligado ao
software de gerenciamento de laboratório. Custo
inicial mais baixo o que contribui para atualizar o valor
do investimento e maximiza a eficácia do espaço de
laboratório.

AES - 1500

Sistema de rastreamento remoto via Internet com
sistema de encomendas via internet;

Comunicação de dados ou
modo de design com as
facetadoras ME-1200 e
ME-900

Fácil configuração de
automação completa

SISTEMA DE COMBINAÇÃO COM SE-9090
SUPRA E RHU-1000
Disponível com a SE-9090 Supra/Supra L, o sistema
AES-1000 é oferecido com o RHU-1000, em uma
configuração de empilhamento (RHU-1000S) ou
uma configuração de esteira transportadora (RHU1000CB).

Transporte de alta velocidade
Unidade de Tratamento do RHU Robótico oferece
transporte automático da lente para ajudar a
automação da SE-9090 Supra/Supra L, durante o
processamento da lente em laboratórios industriais.

Ranhura automática;

Processamento patenteado de lente de curva base
alta;

Pequenas dimensões;

Fácil operação e manutenção;

Processamento de chanfro de segurança (SE-9090
Supra PLB-8S).

Transporte de alta velocidade.
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Leitura 3-D dupla automática
com agulha variável
Uma agulha variável mantém o ângulo do eixo perpendicular ao quadro, em qualquer altura o mecanismo
único 3-D digitaliza a medida binocular de 1.000 pontos de referência por olho.

Função de leitura de multi
laboratório e tracer web

Tela de LCD colorida touch
screen

Função de editor de modelo
avançado

Com tela de LCD de 10.4 polegadas colorida facilita a
entrada de dados dos trabalhos. É possível determinar
na tela o tipo de corte e material. Esses dados são
facilmente inseridos ou alterados. A curva e ângulo da
armação são exibidos com precisão.

O LT-1200 tem uma função única de inclinação da
altura (b) e de adição e ajuste de dimensões na
largura (a) através de um simples toque de tela ou
selecione +/- para fácil modificação do modelo.

ICE - 1200

INTELIGÊNCIA AUTOMATIZADA
O blocador ICE -1200 é um dos blocadores mais
avançados disponíveis, além de sua função de blocagem de lentes, ele também pode ler a forma do contorno de uma lente demonstrativa (demo lens) para
montagens de armações balgriff (três peças), editando
a posição dos furos, as formas e gerenciando dados.
O ICE -1200 faz o necessário para o processamento
de uma lente, trabalha em perfeita combinação com
as facetadoras Lex -1200, ME -1200, e ME - 900.

Como um marcador de laboratório, o leitor LT-980
pode ser conectado a qualquer computador servidor
e / ou facetadora de lente para enviar dados de
armação completa rastreada. Além disso, ele pode ser
utilizado como um marcador da web com o uso do
IRX satélite.

Espaço de armazenamento de acessório
DESEMPENHO VITAL PARA O CORTE PRECISO
DA LENTE

O Leitor LT-980 tem um compartimento de armazenamento ergonômico que é conveniente para guardar
todos os acessórios opcionais.

A leitura da armação é a base essencial para um
óculos bem construído, a tecnologia avançada do
LT-980 proporciona o ajuste final e acabamento dos
óculos.

LT - 1200

DE FORMA PRECISA EXECUTA TODAS AS
CURVAS
O leitor LT-1200 incorpora um estado avançado da
técnica e mecanismo de rastreamento atualizado que
opera em um contexto de precisão 3-D em todos os
modelos de armações, independentemente do grau
de curvatura.

Altíssima precisão
Lente com baixa dioptria pode ser
medida corretamente e lentes
progressivas podem ser detectadas automaticamente.

Edição de alto desempenho

Mecanismo de aperto

As funções de edição apoiam as facetadoras ME1200 e ME - 900 em operações complexas como a
criação de furos, editor de forma avançada e edição
de borda.

O blocador ICE - 1200 apresenta um grampo de lente
única que assegura que a lente será blocada automaticamente. Ele facilita a blocagem de lentes super
hidrófobicas sem risco de deslocamento do eixo.

Sistema de rastreamento Remoto via internet

Leitura 3-D dupla automática
com agulha variável
Uma agulha variável mantém o ângulo do eixo
perpendicular ao quadro, em qualquer altura o
mecanismo único 3-D digitaliza a medida binocular de
1.000 pontos de referência por olho.

Leitura Composta
Leitura composta mede a DPF / DBL
(ponte) e ângulo da armação, juntamente com a forma
da armação. Assim, o cálculo de todas as medições
das armações são realizadas automaticamente.
16
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CE - 9

LFU - 220

Eliminação fácil e conveniente dos
resíduos

SINTA A DIFERENÇA
O centralizador CE-9 é um dispositivo de centralização
manual livre de manutenção, é compacto e tem um
design atraente e ergonômico.

Descartar os resíduos produzidos durante o processamento das lentes é um trabalho muito fácil, é necessário apenas realizar a substituição de um balde de
plástico interno.

Longa vida útil do LED

Conservação da água

O LED elimina a necessidade de troca por um longo
período e reduz o consumo de energia com brilho
ajustável.

Utilizando a tecnologia de centrifugar e filtrar, a unidade diminui drasticamente o consumo de
água na loja/laboratório. O LFU
220 também é projetado para
eliminar o descarte dos resíduos
das lentes diretamente no sistema de esgoto, evitando a contaminação.

ICE - MINI +
Simples, rápido e exato
Operação em apenas 3 etapas. Permite a marcação
de furos na imagem ampliada da lente. Editor de forma
avançado, capaz de visualizar quando as medidas do
progressivo não se encaixam no modelo.

Tela touch screen de LCD
Tela touch, LCD colorido de 8.4”. Visualização clara.
O contorno da lente terminada é indicado simultaneamente em tamanho real, que é útil ao determinar se o
contorno externo é suficiente para o contorno seguido.

UM PASSO À FRENTE

Função de edição de furo

O blocador Ice mini recebe elogios por sua blocagem
precisa, simples e rápida. Ele oferece a solução ideal
para o complicado cálculo de descentração, edição
de modelos de lentes e mudança do eixo durante a
blocagem.

As informações de posição dos furos podem ser convertidas em dados digitais e são editadas pelo operador com o auxílio do LCD de 8.4” e do programa
editor de furos Nidek.

ICE - 900

Blocagem motorizada automática
O novo processo de blocagem motorizada e
automática leva apenas dois segundos, aumentando
a produtividade.

fácil operação

As operações são realizadas de forma confortável e
ágil com o uso dos seletores laterais ou através do
Display de LCD touch screen.
O display pode ser inclinado em quatro ângulos
diferentes.

Gerenciamento de dados
EXPANDINDO FUNÇÕES
O blocador Ice-900 possui alta precisão, fácil
visualização e operação rápida.
18

O recurso de gerenciamento de dados permite o
armazenamento e a busca dos dados salvos na
memória interna. Os dados podem ser salvos também
em uma unidade flash USB (opcional).
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Sistema híbrido
LFU 220 apresenta o original “sistema híbrido” NIDEK,
combinado com os métodos de centrífuga e filtragem,
a unidade é altamente indicada para a eliminação de
“fio de cabelo” e arranhões nas lentes, mantendo assim
a câmara de processamento da facetadora limpa,
prolongando a vida útil do rebolo e do equipamento.

AMBIENTALMENTE AMIGÁVEL
Questões ambientais continuam a ser uma preocupação
em todos os setores, o LFU-220 possui tecnologia de
“sistema híbrido“, que separa a água dos resíduos,
reduzindo o consumo de água drasticamente, além de
possuir um design compacto.

Fino e design compacto

LED - 200

LED - 200 é fino e compacto. Ele pode ser
armazenado na lateral da bomba d´agua NIDEK.

Início e parada automáticas
LED - 200 inicia-se automaticamente e para simultaneamente com a facetadora, o que agiliza
o fluxo de operação.

Desodorização de alto desempenho
Sulfeto de hidrogênio, o que provoca odores
desagradáveis, é desodorizado eficientemente
usando alto desempenho do carbono alcalino.

Baixo custo de manutenção
A vida útil do desodorizador é de cerca de seis
meses a um ano, dependendo da frequência de
uso e pode ser facilmente trocado. Portanto, o
LED - 200 permite a manutenção de baixo custo.

AMBIENTE MAIS AGRADÁVEL
LED - 200 aspira o ar para fora da câmara da
facetadora e absorve a fonte do odor e cria um
melhor ambiente de processamento.
WWW.MELLOOPTICAL.COM.BR | WWW.VENDAS.MELLOOPTICAL.COM.BR
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PM - 700

DESIGN INTUITIVO
E PRECISÃO REFINADA

O medido de distância pupilar PM - 700 fornece ergonomia e medição precisa.
Apesar de manter características úteis contidas em Pupilômetros convencionas
a Nidek continua evoluindo sua tecnologia com inovações.

CODE: 11514
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Lensômetro Automático

LM - 600

LM - 600P

LM - 600PD

O Auto Lensômetro LM-600 UV NIDEK fornece uma medição simples e rápida com tecnologia de ponta NIDEK.
Sua rápida detecção e suave medição fluem mesmo para lentes progressivas, enfatizando os benefícios de um
Lensômetro Automático. Também oferece uma impressora de alta velocidade com um cortador automático atendendo a demanda dos clientes.

Sensor de Hartmann com 108 pontos múltiplos de medição
Avançado sistema de medição simultânea de 108 pontos múltiplos fornece medições mais fáceis e rápidas com
maior precisão e confiabilidade. Lentes multifocais e lentes de curva base alta também são medidas facilmente.
LM-600P

Não é possível determinar a direção do
ponto de leitura sem mover a lente.

Decide imediatamente o sentido do ponto
de leitura.

O LM-600 UV tem um design compacto e uma estrutura leve que se adequa facilmente em sua ótica ou laboratório, realizando o desejo de qualquer cliente, mesmo quando colocado em laboratórios com espaço reduzido.

Visor LCD de 4,7’’
O design completo recentemente projetado do LCD
com tela colorida de 4,7 polegadas oferece fácil
reconhecimento de todos os valores apresentados
pela medição da lente visão simples ou progressiva.

Impressora de alta velocidade com cortador de papel automático
As características do LM-600 UV são de uma
impressora de alta velocidade com impressos rápidos e fáceis de ler.

ADIÇÃO

ADIÇÃO

CONVENCIONAL

Forma compacta e leve

DISTÂNCIA

DISTÂNCIA
Detecta o ponto de leitura
imediatamente.

PONTOS MÚLTIPLOS
SENSOR

O Cortador automático deixa uma pequena
secção do papel sem cortes para impedir que o
papel caía.

ADIÇÃO

ADIÇÃO

Incapaz de detectar imediatamente o
ponto de leitura.

Os dados da medição são apresentados de forma simples e são úteis para a explicação aos clientes. Substituir papel é fácil e rápido.

SENSOR HARTMANN

DISTÂNCIA

DP OD/ DP BINOCULAR / DP OE
(LM-600PD UV SOMENTE)

Escala de medição de prisma

DISTÂNCIA

A faixa de medição de prisma foi ampliada para 20 na horizontal e vertical, oferecendo maior
versatilidade.

Detecção do tipo de lente automaticamente
Colocar a lente no apoio nasal, ativa o auto detector para determinar automaticamente o tipo de lente –
visão simples ou progressiva – e altera automaticamente o seu modo de medição. Movendo a lente
colocada que segue o alvo mostrado na tela, mesmo a lente progressiva pode ser medida de
maneira fácil e rápida com grande precisão.

Função de Layout de Prisma
Inserir o valor da receita de prisma com antecedência permite bloqueio fácil, apenas seguindo o
destino mostrado na tela para lentes na posição de prescrição do prisma.

Luz de Medição Verde
A luz verde perto do padrão ISO fornece valores mais precisos sem a necessidade da compensação
do valor abbe.

Pontos de marcação melhorados

Medição de transmitância de UV

A tinta de marcação recentemente desenvolvida pela NIDEK fornece pontos claros mesmo em
lentes com revestimentos hidrofóbicos.

Uma medida UV com exibição visual na tela demonstra a transmitância UV
na escala 0 à 100% por uma escala de 1 ou 5%. A comparação das duas
lentes pode ser facilmente visualizada após a medição seguinte ser finalizada.
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310013371 INK CARTRIDGE RED FOR LM (PACK 3) (NIDEK) – CODE: 11012
310013330 MARKER ASSY RED FOR LM (NIDEK) – CODE: 11013
AUTO LENSMETER LM-600P – CODE: 10882
AUTO LENSMETER LM-600PD – CODE: 10881

LM - 600P UV
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Lensômetro Automático

LM - 1800PD / 1800P
Não existe nada que se compare
O ponto alto da Nidek é a experiência
acumulada e a paixão pelos lensômetros digitais

Uma nova escala de lente ampliando a
faixa de medição

Gráfico completo LCD touch screen de
5,7 polegadas

O novo mecanismo de escala da mesa permite que
o apoio nasal encoste parcialmente na mesa. A alteração mecânica possibilita a fácil medição de perto,
da porção da lente progressiva sem tirar a mesa da
lente mesmo que a parte de perto se situe na borda
da armação.

O painel atinge exibição de layout ideal. Superior em
visibilidade, operacionalidade e aparência externa.
Além disso, você pode escolher uma cor favorita entre
diversas opções.

Fácil medição de dp
(somente para o LM – 1800PD)

LCD Inclinável fácil de usar

A distância pupilar pode ser facilmente medida. O LM – 1800PD
oferece detecção automática
do olho direito e esquerdo com
controle deslizante, oferencendo
facilidade ao operador.

Função de Layout de Prisma
Introduz o valor antecipadamente permitindo fácil bloqueio para seguir somente o alvo mostrado na tela,
de acordo com a prescrição.

Sensor de Hartmann com 108 pontos múltiplos da medida

Decide imediatamente o
sentido do ponto de leitura.

DISTÂNCIA
Incapaz de detectar
imediatamente o ponto
de leitura.

DISTÂNCIA

Detecta o tipo de lente automaticamente

ADIÇÃO

ADIÇÃO

DISTÂNCIA

As três interfaces convencionais,
além de interface LAN é pré-carregada no LM – 1800PD / 1800P. É
acessível para o refratômetro automático, o auto-sistema de optometria e um PC diretamente.

Tinta de marcação recém desenvolvida da NIDEK fornece pontos claros mesmo em lentes com revestimento
hidrofóbico.

Medição de transmitância de UV

ADIÇÃO

ADIÇÃO

LM-1800PD/1800P
Não é possível determinar
a direção do ponto de
leitura sem mover a lente.

Aprimoramento da interface

Pontos de marcação melhorados

AUTO LENSMETER LM-1800PD - CODE: 10874 - AUTO LENSMETER LM-1800P - CODE: 10880

Avançado sistema de medição simultânea de 108 pontos múltiplos, fornece medições mais fáceis e mais rápidas
com maior precisão e confiabilidade.
CONVENCIONAL

O monitor de LCD inclinável (30
graus) fornece uma operação mais
fácil para o operador estando em
pé ou sentado.

Detecta o ponto de leitura
imediatamente.

Uma nova medição de UV com
visor aprimorado visualmente
mostra a transmitância de UV
no intervalo de 0 a 100% em
incrementos de 1 ou 5%. A comparação das duas lentes pode
ser facilmente exibida.

As séries LM – 1800 caracterizam uma impressora de
alta velocidade com impressos rápidos e fáceis de ler.
Os dados da medida simplesmente são apresentados
e são úteis para a explicação aos clientes.

Medição do Índice de refração
ACESSÓRIO OPCIONAL

DISTÂNCIA

Luz de medição verde

A luz verde perto do padrão de ISO fornece vaColocando a lente no apoio nasal ativa a auto
lores mais precisos da medida sem valor do Abbe
detecção de lente para determinar automaticamente
compensação.
o tipo de lente e muda automaticamente o modo de
medição em conformidade.
24
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Impressora de linha de alta velocidade
com corte automático

*”GO-MEISAN” É UMA MARCA
DA TOKI OPTICAL CO., LTD.

O índice de refração é mensurável
com kit opcional “GO-MEISAN”.
Nenhum software especial é necessário um operador pode iniciá-lo
com intervenções gráficas na tela
de medição apenas pressionando
o botão de modo de lente e o índice é medido automaticamente.

IMPRESSO TESTE
(LM-1800 PD)
310013371 INK CARTRIDGE RED FOR LM (PACK 3) (NIDEK) - CODE: 11012
310013330 MARKER ASSY RED FOR LM (NIDEK) - CODE: 11013
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