
SPP m dulo
Proteção automatizada de lentes, combinada com inteligência
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Aplicação eficiente  
de verniz
A camada de 
proteção de filme 
fino é distribuída 
uniformemente por 
bicos de pulverização.
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dados técnicos

diâmetro da lente até ø 85 mm

material da lente CR39, Hi-index, Policarbonato, Trivex®

capacidade do tanque de verniz 1l (33.82 fl.oz.)

método de cura UV LED

consumo de energia 2.3 kVA em média

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

peso da máquina aprox. 500 kg (1103 lb.)

Dimensões sem painel de controle
(larg. x prof. x alt.)

aprox. 1560 x 1351 x 1715 mm
(62 x 54 x 68 pol.)

SPP m  dulo
O sistema de proteção totalmente automatizado da SPP 
Modulo protege as lentes durante a surfaçagem utilizando 
camadas de proteção líquida curadas por UV. Problemas 
como rugas, bolhas e deslocamentos, comuns com as so-
luções atuais de fita, são coisa do passado. Pré-condições 
ideais para blocagem automática.

O sistema de automação inteligente trata oito lentes de 
cada vez, transferindo-as rapidamente de uma estação 
para outra. Enquanto duas lentes são cobertas com uma 
fina camada de proteção em verniz, outras duas já estão 
sendo curadas na próxima estação usando luz UV. Ao 
mesmo tempo, as duas próximas lentes são carregadas e 
outras duas são devolvidas à bandeja de trabalho. 

A camada de proteção com cura UV é distribuída uniforme-
mente pela lente, com excelente cobertura e firme adesão 
– mesmo em lentes extremamente curvas ou lentes bifo-
cais extremamente planas. Bolhas e rugas, que frequen-
temente resultam em defeitos de potência ou de estética, 
deixam de existir. 

Um tanque de verniz dura o turno todo e pode ser rea-
bastecido com rapidez e facilidade, resultando em pro-
cessamento ininterrupto e mínimo tempo parado. Sem o 
transtorno da substituição da fita. 

Após o processamento, a camada de proteção pode ser 
removida facilmente com as soluções da SCHNEIDER para 
desblocagem e retirada da fita. 

Benefícios
— Proteção totalmente automatizada da lente 
— Sem bolhas, rugas ou deslocamentos – mesmo com lentes de 

características extremas
— Processamento ininterrupto durante o turno todo
— Rapidez e facilidade no reabastecimento do verniz
— Solução ecológica que resulta em redução significativa de resíduos
— Melhor custo benefício que a fita 
— Projetada para integração com o Centro de Controle Modulo 
 

Rápida cura por UV 
Luz ultravioleta é usada 
para curar o verniz.

Lado-a-lado: Fita  
vs. Proteção Spin
À esquerda: Bolhas 
e deslocamentos – 
problemas comuns  
com o uso de fita
À direita: Uma camada 
de verniz distribuída 
com uniformidade 
cobre perfeitamente 
a lente.  

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

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


