
Micro-blocker

BLOCAGEM COM ALLOY 
DE MANEIRA FÁCIL E RÁPIDA

Soluções na produção óp�ca.



CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

Ÿ Alerta de troca dos anéis de blocagem, eliminando 
erros operacionais;

Ÿ Leitor de código de barras para envio de dados Rx;
Ÿ Reconhecimento dos anéis de blocagem (padrão 

Sa�sloh);

Ÿ Indicador de tempo de resfriamento do alloy;

Ÿ Fácil de usar: interface, instalação e operação.
Ÿ Câmera colorida de alta resolução com 1.3MP;

SISTEMA DE CÂMERA

Este acessório opcional para a Micro-blocker garante 
maior precisão no posicionamento do bloco através da 
câmera colorida de alta resolução. O so�ware de 
reconhecimento iden�fica os anéis de blocagem e alerta 
o operador sobre a necessidade de troca, eliminando 
erros operacionais, assim como o indicador de tempo de 
resfriamento do alloy.

Ÿ Sistema de câmera;

Ÿ Suporte de alumínio para câmera;
Ÿ Câmera de alta resolução (1288x964).

Ÿ Leitor de código de barras;

Lente de 38-85mm e prismas até 4º, podem 
ser processados com anéis de blocagem 
intercambiáveis (versão SL) e diferentes 
diâmetros de 55-85mm (versão S)

Plana/prisma�ca (versão SL); plana (versão S)
lentes progressivas, mul�-focais, visão simples

da lente:

Dimensões 
(lxpxa):

489 x 510 x 482 mm / 19 x 17 x 19 pol

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

Produ�vidade: Até 60 lentes/hora

Faixa de  
trabalho:

Diâmetro 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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Ÿ Liberação do fluxo de alloy através de controle 
pneumá�co;

produção.

Ÿ Conexão para unidade de refrigeração externa;

Ÿ Ejeção das lentes blocadas com controle pneumá�co 
através de botão;

permite uma blocagem fácil, ideal para baixo volume de

Ÿ Fixação pneumá�ca da lente;

Essa estação individual de blocagem necessita de seleção 
manual dos anéis de blocagem e posicionamento do 
eixo, que é auxiliado por uma escala angular.

Blocadora mais compacta da Sa�sloh, a Micro-blocker

Ÿ Kit de anéis de blocagem intercambiáveis (versão SL).

Versão S com blocagem em
53 x 6 mm 

Sistema de câmera com leitor 
de código de barras  

Diversos diâmetros, alturas de 
blocagem e prismas

Versão SL com anéis de blocagem 
intercambiáveis

CONTATO

Brasil

Vendas
                       

Serviços

Fone: +55 11 2930 8600 +55 11 2930 8600 - (opção 2)

Email: info.br@sa�sloh.com service.latam@sa�sloh.com 

www.sa�sloh.com.br

Sa�sloh Brasil

www.sa�sloh.com.br

Alameda Tocan�ns, 350
Alphaville Industrial
Lojas 9 e 10 - Barueri/SP
CEP: 06455-020
Brasil
Telefone: +55 11 2930-8600
E- mail: info.br@sa�sloh.com
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