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Desblocadora de alloy
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
· Máquina especialmente destinada à desblocagem e recuperação de alloy de lentes oftálmicas blocadas
· Ajuste da condição de trabalho para Alloy de baixa fusão (47ºC) ou de alta fusão (68ºC)
· Capacidade de desblocagem de 20 lentes de uma só vêz, considerando diâmetro médio de 70 mm
· Sistema de aquecimento da água por resistência elétrica e controle da temperatura por termostato eletrônico, garantindo 
a temperatura ideal compatível com o allloy que esta sendo utilizado
· Aquecimento da torneira de saída do alloy através de resistência blindada e controle por termostato eletrônico
· Termostato com mostrador digital para visualização, controle e ajuste das temperaturas do tanque e da torneira de saída 
do alloy
· Proteção do circuito elétrico com fusíveis do tipo ampola

DADOS COMPLEMENTARES
· Tensão de Alimentação: 220V 50/60Hz (monofásico)
· Potência instalada: 1,12 KW

DIMENSÕES E PESO
Largura: 485mm      Profundidade: 360mm      Altura: 320mm      Peso Líquido: 7,7kg

Alloy deblocker
KEY FEATURES
· Machine designed to deblock and recover the alloy used to block ophtalmic lenses
· Adjustment of working conditions for low (47ºC) or high (68ºC) melting point alloy
· Capacity to deblock 20 lenses at a time, considering diameters of 70 mm in average 
· Water heated by an electrical resistance controlled by an eletronic thermostat, thus guaranteeing the ideal temperature for 
the melting of the alloy 
· Shielded resistance heating of alloy exit device controlled by an eletronic thermostat 
· Thermostat with a display that informs, controls and adjusts the water and the alloy exit temperatures
· Bulb type fuses protect the electrical circuit              

COMPLEMENTARY DETAILS
· Tension of Feeding: 220V 50/60Hz (single-phase)
· Installed power: 1,12 KW

DIMENSIONS AND WEIGHT
Width: 19,1in      Depth: 14,2in      Height: 12,6in      Net Weight: 7,7kg

cmsatisloh.com.br
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As máquinas e equipamentos CMsatisloh funcionam adequadamente com blocos de qualquer fabricante.


