
 CCL m dulo X
Marcação automatizada a laser excimer, combinada com inteligência
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Rápida automação 
A máxima 

produtividade é obtida 

pelo simultâneo 

carregamento, 

marcação e 

descarregamento, 

com redução do tempo 

improdutivo.

Excelentes 
resultados de 
marcação
O excimer produz 

marcações de alta 

qualidade de forma 

consistente. A 

intensidade pode ser 

facilmente ajustada 

de acordo com as 

exigências.
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dados técnicos

material da lente todos os materiais orgânicos e minerais 

tamanho do campo de marcação ø 100 mm

tamanho do ponto aprox. 80 μm

precisão +/− 30 µm

sistema de fixação bloco ø 43 mm

consumo de energia 1 kVA em média

necessidade de ar comprimido 6 bar (87 psi)

segurança do laser laser classe I

peso da máquina aprox. 600 kg (1323 lb.)

dimensões sem o painel de controle 
(larg. x prof. x alt.)

aprox. 1275 x 1450 x 1800 mm
(51 x 57 x 71 pol.)

Novo conceito de 
escaneamento total 
das lentes
A CCL Modulo X 

marca qualquer 

ponto na lente sem 

perda de tempo com 

o posicionamento 

lateral da lente.

Benefícios
—     Rendimento consistentemente alto de +300 lentes/hora

—     Excelente qualidade de marcação em qualquer material

—     Visibilidade ajustável da marcação a laser

—     Laser de longa duração 

—     Baixa manutenção

—     Monitoramento eficiente da energia elétrica

—     Altos padrões de segurança

—     Oferece suporte à nova filosofia de máquina cognitiva Modulo

CCL m dulo X
O potente laser excimer, CCL Modulo X, foi projetado para o 
ambiente de produção totalmente automatizado, fornecendo o 
maior rendimento e uma excelente qualidade de marcação. 

Suas três estações e a rápida automação dão conta simultanea-
mente do carregamento, da marcação e do descarregamento, o 
que reduz o tempo improdutivo a um mínimo absoluto. 

Diferentemente de outros excimers, a máquina CCL Modulo X 
utiliza um conceito novo e ultra rápido de escaneamento total 
das lentes, que permite marcações em qualquer ponto da lente, 
sem perda de tempo com o reposicionamento lateral da lente. 
O resultado é um rendimento significativamente maior em 
comparação com outros excimers. A intensidade do laser pode 
ser facilmente ajustada de acordo com as exigências. 

Não importa se são logotipos, símbolos, acréscimos ou outras  
marcações, o potente laser de fluoreto de argônio produz 
marcações de alta qualidade em todos os materiais orgânicos 
e minerais. Com a remoção do material, as zonas afetadas 
pelo calor não causam problemas como desvios de cor e 
anormalidades cromáticas no processo subsequente de 
tratamento ou coloração. 

A combinação de alto rendimento, resultados de altíssima 
qualidade, baixo custo de operação e baixa manutenção faz da 
CCL Modulo X um sólido investimento para qualquer laboratório 
maior.

Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
Favor verificar os detalhes junto à SCHNEIDER.

Para a lista completa das filiais SCHNEIDER, favor acessar www.schneider-om.com 


