
 CCU m dulo
Blocagem automatizada, combinada com inteligência
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Apresentando a CCU m dulo
A CCU Modulo, uma blocadora de alto desempenho, combina automaticamente blocos 
semiacabados e porta-blocos com a mais alta precisão. As etapas de processamento paralelo, 
combinadas com o uso econômico do material de blocagem, agilizam toda a operação de 
surfaçagem e, ao mesmo tempo, reduzem os custos. 

Nós projetamos essa máquina de longa vida futura tendo em mente o parque instalado 
de máquinas de nossos clientes. Compatível com os padrões atuais de blocagem e com os 
consumíveis existentes, a CCU Modulo é a solução perfeita para atender todas as exigências 
correntes de blocagem, sem a necessidade de reajustar as etapas posteriores da surfaçagem. 

Como parte integral do conceito Modulo, a CCU Modulo encaixa-se perfeitamente na Linha 
Modulo, bem como em qualquer outro processo testado de Rx e freeform.

M dulo Line
A SCHNEIDER teve a ideia de fabricar lentes individuais com 
base em descrições matemáticas livremente definíveis. Os 
geradores HSC e a polidora CCP tornaram-se ferramentas 
para desenvolver o conceito de freeform na indústria óptica 
oftálmica.  As lentes individuais freeform são atualmente 
os melhores produtos no mercado, e a SCHNEIDER tornou-
se o mais importante fabricante de equipamentos freeform 
em todo o mundo. Essas máquinas inovadoras também são 
utilizadas na produção RX convencional, proporcionando 
maior produtividade e qualidade em todas as lentes 
surfaçadas nos dias de hoje. 

O próximo passo lógico é uma solução baseada em um 
sistema altamente integrado: a Linha Modulo da SCHNEIDER, 
com sua combinação exclusiva de alto nível de inteligência 
e simplicidade de manuseio – plug-and-play. De acordo 
com a nova filosofia de auto-organização, as máquinas 
cognitivas gerenciam o fluxo de produção por conta 
própria – elas são totalmente autossuficientes e utilizam 
ao máximosua capacidade. Assim, a Linha Modulo garante 
fácil planejamento e expansão do laboratório, além de uma 
economia significativa de custo e tempo. 



 

Perfeita coordenação de tarefas
Vários sistemas de manuseio independentes permitem que 
a CCU Modulo realize múltiplas tarefas simultaneamente. 
A coleta de lentes, o fornecimento do porta-bloco, a 
medição da lente e as três estações de blocagem são 
posicionados em uma configuração pequena e de fácil 
acesso. Os dois braços robóticos, montados no meio da  
plataforma de operação, trabalham virtualmente 
sem intervalos. Juntamente com um terceiro braço 
independente de carregamento, o sistema maximiza 
os processos em operação paralela, reduzindo assim 
de forma significativa o tempo ocioso e incrementando 
a eficiência e o rendimento. Enquanto as lentes são 
resfriadas nas estações de blocagem, as próximas lentes 
já são carregadas e alinhadas com precisão antes de serem 
colocadas sobre seus porta-blocos. Blocagem num piscar 
de olhos!

Blocagem econômica
Controlado por computador, o processo de injeção da  
CCU Modulo garante uma blocagem muito econômica, com 
perdas mínimas. Um magazine para porta-blocos contendo 
160 porta-blocos permite um processamento longo e sem  
interrupções. Os porta-blocos são carregados fora da 
máquina, eliminando o tempo parado de produção. Os 
porta-blocos reutilizáveis minimizam significativamente  
o consumo de material de blocagem. 

Do alloy para o não-alloy
Com uma atualização mecânica, a CCU Modulo pode ser 
convertida do alloy para o Connex. O novo Connex é um 
material plástico de blocagem, isento de elementos 
tóxicos, totalmente reutilizável e reciclável. Isso propicia 
o mais baixo custo de blocagem por lente do mercado. 

Altíssima precisão, excelentes resultados de surfaçagem
O sistema de alta resolução responsável pelo reconhecimento 
e alinhamento das lentes garante um posicionamento 
perfeito das lentes e do porta-bloco.   

O exclusivo ajuste do prisma e do eixo, controlado por CNC, 
e o posicionamento variável de fixação da lente garantem 
lentes perfeitamente blocadas, independentemente da 
complexidade das exigências. O resultado é uma blocagem de 
alta precisão e consistência por longos períodos de operação.

Trabalho em conjunto
A CCU Modulo apresenta uma filosofia de interface global 
integrada, que permite a conexão com o sistema Modulo. 
Uma vez conectado ao LMS Modulo e ao posto de controle, 
a blocadora passa a trabalhar como parte integral desse 
sistema único e está sujeito ao monitoramento centralizado 
do centro de controle. O gerente do laboratório é plenamente 
informado acerca da situação atual da máquina.  Assim, 
situações críticas e tempos inativos podem ser evitados antes 
que surjam. Tempos de trabalho mais longos e rendimentos 
mais altos são garantidos. 

Características
— Blocagem totalmente automatizada
— Três estações de blocagem
— Processos paralelos de manuseio, blocagem e  

carregamento de lentes
— Reconhecimento e alinhamento de lentes baseados  

em câmera
— Blocagem prismática

Benefícios
— Blocagem precisa e consistente
— Operação totalmente automatizada
— Altíssima produtividade 
— Adequada para lentes visão simples, multifocais  

e progressivas
— Baixo custo de operação
— Possibilidade de atualização mecânica do alloy para  

a versão Connex 
— Oferece suporte à nova filosofia da máquina cognitiva 

Modulo

Magazines com oito 
tubos para porta-blocos 
integrados permitem 
longos períodos 
ininterruptos de produção.

Rápido carregamento 
e descarregamento das 
lentes.

A estação de blocagem ajusta 
com precisão o prisma e o 
ângulo do eixo, resultando em 
lentes perfeitamente blocadas 
em todas as condições.

Preciso reconhecimento 
e alinhamento das lentes 
progressivas e multifocais. 
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dados técnicos

diâmetro da lente até ø 85 mm

material da lente todos os materiais orgânicos e minerais 

material da blocagem alloy

diâmetro da blocagem 53 – 63mm

altura da blocagem 7 – 10 mm

sistema de fixação bloco ø 43 mm

ângulo do prisma até 5° (opcional: 7°)

consumo de energia 2.4 kVA em média

necessidade de ar comprimido 6 bar (87 psi)

peso da máquina aprox. 1000 kg (2205 lb.)

dimensões sem painel de controle (larg. x prof. x alt.) aprox. 1650 x 1360 x 1715 mm (65 x 54 x 68 pol)

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

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

SCHNEIDER 
Somos um dos maiores fornecedores mundiais de soluções de processamento para a indústria de oftalmologia e ótica de 
precisão. Fundada em 1986, nossa empresa é conhecida por ser pioneira do conceito freeform e por manter a liderança. 
Distinguimo-nos pelo desenvolvimento de novas tecnologias e pela rápida tradução de conceitos tecnológicos em inovações 
centradas no cliente. Nosso sucesso tem origem na criatividade, no compromisso e no entusiasmo de nossas equipes 
altamente qualificadas. Por meio de nossos escritórios na Alemanha, nos EUA, em Hong Kong, no Brasil, na China e na 
Tailândia, podemos atender nossos clientes a qualquer momento – em âmbito mundial, sempre com fascínio pela inovação.


