
LCU m dulo
Limpeza automatizada, combinada com inteligência 
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Linha de limpeza totalmente automatizada mostrando o robô HRA de carregamento, a unidade de limpeza LCU Modulo e o robô PRA de descarregamento.
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Robô HRA de 
carregamento, 
totalmente 
automatizado 
O robô HRA retira as 
lentes da bandeja 
de trabalho e as 
coloca centradas no 
sistema de fixação 
da LCU Modulo.

O robô PRA recoloca 
as lentes na bandeja 
de trabalho
Os sensores verificam 
as lentes limpas 
enviando ao robô 
PRA um sinal para 
retirar as lentes da 
esteira e recolocá-
las na bandeja de 
trabalho.
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dados técnicos

diâmetro da lente de 40 a 80 mm

material da lente todos os materiais orgânicos e minerais

opção aquecedor de passagem para água DI e PRA 
para descarregamento automático e HRA para 
carregamento automático

consumo de energia 35 kVA

necessidade de ar comprimido min. 6 bar (87 psi)

necessidade de água condutividade de água Di < 1 μScm, 1,5 l/m

peso da máquina aprox. 1800 kg (3968 lb.)

dimensões (larg. x prof. x alt.) aprox.  2000 x 1615 x 1930 mm  (79 x 64 x 76 pol.)

LCU m dulo
A LCU Modulo é um sistema totalmente automatizado e 
integrado de limpeza de lentes por escovas.  A máquina 
representa um potente e eficiente sistema in line para 
remover contaminações como, por exemplo, resíduos  
de adesivos ou impressões digitais, e para preparar todos 
os tipos de lente para os subsequentes processos de  
tratamento.

Para permitir uma produção totalmente automatizada  
de lentes, a LCU Modulo pode ser ampliada com o robô  
de carregamento HRA. Depois de descarregadas e  
posicionadas em um recipiente especial, as lentes são 
pré-centradas. Uma segunda ventosa leva e transfere  
as lentes para um sensor que escaneia todas as bordas 
das lentes. Em seguida, o software integrado calcula  
a orientação medindo a distância da ventosa a fim  
de carregar as lentes na posição ótima de fixação na  
LCU Modulo.

Durante a primeira etapa de limpeza, as lentes são  
limpas por meio de produtos químicos adequados e  
escovas macias e seguras. A segunda etapa inclui uma 
cascata de água DI, que remove os produtos químicos  
e as contaminações. Durante a terceira etapa as lentes  
são secas. Depois da secagem, um robô opcional de  
descarregamento PRA, que pode ser facilmente inte- 
grado à máquina LCU Modulo, leva as lentes para fora  
da esteira e as coloca novamente na bandeja de trata-
mento. Se necessário, as lentes são transferidas para 
uma esteira que leva diretamente a uma área de inspeção  
cosmética, bem como à área de preparação para o  
hard coating. 

Limpeza in-line das 
lentes com uso de 
escovas 
A cada 24 segundos, 
um par de lentes é 
limpo e preparado 
para tratamento.  

Benefícios
— Processo in-line totalmente automatizado
— Limpeza in-line por escova de até 300 lentes/hora
— Opção adicional de secagem por impulso para o processo  

de secagem
— Opção de carregamento e descarregamento automatizados
— Sem necessidade de pré-limpeza
— Baixos custos de limpeza por lente
— Períodos curtos de retorno do investimento

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

Para a lista complete de representantes SCHNEIDER, favor acessar www.schneider-om.com


