
TRAÇADOR MULTI-EIXO MODERNO
Gravação precisa das características da armação, forma 

e curvatura. 

O traçador patenteado, que vem com uma capa protetora, é protegido contra poeira e 
pulverização de água. Permite ao operador inserir armações metálicas e plásticas, padrões 
de lentes e lentes de demonstração. O posicionamento da armação é particularmente 
simples e o aperto é feito manualmente. Para evitar qualquer distorção de armações 
ultrafinas. O realinhamento é feito suavemente durante a operação de aperto, além disso, 
o ajuste da espessura da lente na armação. O tempo de ciclo é particularmente curto: 1 

minuto para ambos os olhos.

your eyes, our world

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Graças à função Modificação de Forma, você pode garantir conforto e satisfação para seus clientes.
Modificação proporcional
Usado para aumentar ou reduzir uma forma proporcionalmente.
Modificação vertical
Provavelmente a modificação de forma mais amplamente utilizada. Para uma adaptação de porção 
próxima com um Supra ou armações sem aro.
Modificação horizontal
Usado para adaptar suas armações sem aro a todos os tipos faciais.

NOVO / Função de rotação da forma
A nova função de rotação encontrada. No modo, o menu de 
modificação permite a forma a ser girada por um especificado 
ângulo conforme introduzido pelo operador. Isso ajuda a corrigir os 
padrões traçados com um erro de eixo visual.

NOVO / Determinação da broca
Furos Coordenados com o Visualização ao vivo. Uma imagem da 
lente de demonstração na posição certa com a forma traçada é 
tomada e os furos podem ser inseridos facilmente à mão. Funciona 
em toda a distância do centro do boxing, ou da borda da lente. 200 
formas podem ser armazenadas em um banco de                                                                         
dados separados para uso posterior.

NOVO / Procedimento de trabalho paralelo
Atualmente, dois trabalhos podem ser processados em modo 
paralelo para resultados mais rápidos. Isso permite de você traçar 
uma armação, e com a lente. De outra armação estando a ser 
cortada. Durante o processamento (Rastreamento, gerenciamento. 
De formas, bloqueio e afino). você pode ter dois trabalhos em modo 
paralelo ao qual pode ter acesso para alterar entre o trabalho ativo 
e passivo.   

O bloqueador digital combina no ecrã visualização e fácil 
manipulação de bloqueios, graças a um  sistema de manuseio 
exclusivo.  
                                                                  
Os resultados são livres de paralisações paralelos e efeitos 
Prismáticos. O bloqueio é simplificado e a inserção do bloqueio é 
facilitada graças ao disparo à prova de erros e à possibilidade de                                                                      
visualizar a posição e a inserção do bloqueio.  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Largura

Profundidade

Altura

Peso

Poder

Voltagem

parâmetros

Rastreamento Automático 3D-rastreamento
Um lado/Ambos os lados/ Lentes Demo/Padrões
Aperto de trama manual suave

Cumpre as diretrizes de segurança:                                                                 
 EN 61010-1, Di 2006/42/EC                                                                             
Di 2006/95/EC, Di 2002/95EC

Di2002/96/EC
Cumpre as diretrizes de EMC:

 Di 2004/108/EC EN 55022 ”Classe B” 
EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 

61000-6-2

728mm

600  mm                          

442 mm                                                                                    

75 Kg                                                                                         

9,5 A

230 V-50Hz 

60Hz

Forma-
Administração

Memoria trabalho: 300 trabalhos (incluindo os parâmetros Centrado e 
Afino)  
Memoria de formas: 200 formas
Modificação da Forma: A / B / 1/2B / Circunferência /Racius
Eixo da forma 
Dados de perfuração: Coordenadas de perfuração 2D, slots, furos, Notches
Captura de dados de perfuração: Layout manual na foto da lente de 
demonstraçã                                                                                                    

Centrado                                      Visão única, Progressivo, trifocal, bifocal
Centramento manual: bloqueio digital livre de paralelo                                                                                                         

Afino                                      Processamento de Mineral, CR 39, Alto índice, Policarbonato e Trivex
Medição de ambos os lados da lente com um sensor de medição 
processamento 3D
Bisel com diferentes programas
Polimento de flat e Bisel                                                                                                         

Ranhura/
Perfuração                                     

Ranhura com um ângulo definido de 10º incl, diferentes programas
Largura e profundidade da ranhura variável
Chanfro: Frente em um passo / De volta em 3 passos
Perfuração: em um ângulo definido de 10º                                                                                                            

Comunicação                    OMA V3.02
Preparado para o rastreamento remoto                                       

3D      
Traçador                       
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INDO OPTICAL SLU

SANT CUGAT DEL VALLÉS (BARCELONA)
Alcalde Barnils, 72, 08174 

+34) 93 298 26 00 · (+34) 93 298 86 30
E-mail: indo@indo.es

Web Site: www.indo.es                               
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