
DTS m dulo
Desblocagem e remoção da fita automatizadas, combinadas com inteligência
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Pré-tratamento
As lentes são 
preparadas para a 
desblocagem com 
um banho de água 
quente.

Separação 
automatizada  
dos porta-blocos
Os porta-blocos 
são separados e 
preparados para 
rápida reutilização 
na blocadora 
CCB Modulo.
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dados técnicos

diâmetro da lente até ø 85 mm

material da lente todos os materiais orgânicos

consumo de energia 10 kVA em média

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

peso da máquina aprox. 850 kg (1874 lb.)

dimensões (larg. x prof. x alt.) aprox. 1750 x 1800 x 1715 mm
(69 x 71 x 68 pol.)

DTS m dulo
Projetada como um complemento perfeito da CCB Modulo, 
a DTS Modulo oferece uma tecnologia refinada e eficiente 
para a desblocagem e a remoção da fita de duas lentes 
simultaneamente. Após o pré-tratamento, o rápido sis-
tema de manuseio transfere as lentes para a câmara de 
trabalho.  A camada EFT é removida com água quente,  
o que garante uma separação segura e muito rápida das 
lentes e dos porta-blocos, sem restar qualquer resíduo. 

Na etapa seguinte do processo, a fita é removida sem  
risco de quebra das lentes. Os porta-blocos são separa-
dos em caixas e preparados para reutilização rápida na 
CCB Modulo, o que garante máxima facilidade de uso. A 
fita e o material EFT são coletados usando um sistema de 
filtragem de banda e podem ser facilmente descartados. 

Adequada para todos os materiais de lente, a DTS Modulo 
é a melhor escolha para satisfazer as necessidades de 
laboratórios de médio e grande porte. 

O valor máximo pode ser obtido graças a uma filosofia de 
interface integrada, que permite conexão com o sistema 
automatizado Modulo.

 

Benefícios
— Desblocagem e remoção da fita totalmente automatizadas em uma unidade
— Limpeza e separação automatizadas dos porta-blocos
— Altíssimo rendimento
— Baixo risco de quebra das lentes
— Fácil instalação plug & play 
— Pouca manutenção
— Oferece suporte à nova filosofia da máquina cognitiva Modulo 

Estação dupla
O projeto permite 
a desblocagem e 
a remoção da fita 
de duas lentes ao 
mesmo tempo.

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 


