
„POTŘEBUJI 
JEDNODUCHÉ
A SPOLEHLIVÉ ŘĚŠENÍ 
PRO KAŽDODENNÍ 
BROUŠENÍ.“

VŠE, CO POTŘEBUJETE PRO ZVLÁDNUTÍ NÁROČNÉHO PRACOVNÍHO DNE

Division Instruments 
64 bis, avenue Aubert 
94306 Vincennes Cedex France 
Tel.: 33 (0)1 72 94 71 00 
Fax: 33 (0)1 72 94 70 27 
www.essilor-instruments.com

*Essilor patent
V rámci neustálé snahy zlepšovat se nejsou tyto specifikace závazné a mohou být změněny bez předchozího upozornění.
NeksiaTM a Essibox jsou obchodními značkami Essilor International. 

Načítací a centrovací zařízení Brus

Rozměry L280 x W/D520 x H610 mm L560 x D420 x H620 mm
Váha 22,5 kg 67 kg
Příkon 250 W 1350 W
Napájení 230 V or 115 V – 50/60 Hz 230 V or 115 V – 50/60 Hz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NEKSIA: 3 úrovně vybavení 
brusu pro vaše každodenní 
potřeby

+ +

+ + +

NEKSIATM s druhým 
NEKSIATM brusem

+

NEKSIATM s dalším
Essilor brusem

External 
network

+

MOŽNOSTI KONFIGURACÍ
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POKUD JDE O KVALITU
A PRODUKTIVITU, JSOU VAŠE
OČEKÁVÁNÍ VYSOKÁ.

NEKSIATM*, ESSILOR KOMBINUJE 
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI 
V OBLASTI VYSOCE VÝKONNÉHO 
A PŘESNÉHO BROUŠENÍ DO JEDNOHO 
Z NEJVÍCE UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝCH 
A PRODUKTIVNÍCH SYSTÉMŮ NA SVĚTĚ

NAČÍTACÍ A CENTROVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Načítání obrub  Automatické binokulární načítání ve 3D – vysoce precizní načítání s meřením profilu lemu obruby
Ukládání dat Databáze 1000 zakázek
Centrování    2cestný optický systém bez paralaxních chyb. Centrovací kříž přizpůsobený pro všechny typy čoček. 3-D kompenzace*
  Centrační módy: boxing, PD + výška, nebo x, y
Centrační pomoc  Možnost zoomu. Automatické potvrzení správného nacentrování podle značek z fokometru
Změna tvaru   Změna velikosti, výšky, 1/2 výšky, šířky, 1/2 šířky, změna tvaru v jednom bodě, vyrovnání tvaru, oprava pravidelnosti tvaru
Optické načítání (volitelné)   Snímá demo čočky a šablony s automatickým rozpoznáním vrtaných dírek, zářezů a ploché fasety

BRUS 

Měření čočky*  Současně přední i zadní stranu čočky.
Předbrušovací cyklus Standardně(*), EAS cyklus s inteligentním přiblížením na kotouč. EAS: Edging Assisted system
Dokončovací cyklus  • Faseta: 3D zobrazení fasety, nastavitelná trajektorie fasety (automaticky nebo manuálně)
  • Drážkování: Nastavitelná šířka a hloubka (v krocích po 0,05 mm), nastavitelná pozice drážky (automaticky nebo manuálně)
 •  Vrtání: Automatické nastavení úhlu vrtání, průměr dírky od 0,8 do 3.0 mm, oválné dírky, rovné nebo šikmé zářezy, 

částečné zahloubení
  • Srážení hran*: Z přední strany a/nebo zadní strany flexibilním srážecím kolečkem
  • Leštění: plochá i střechová faseta
Minimální výška očnice  17 mm naplocho, 18,5 mm střechová faseta
Verze  3- nebo 4kotoučová verze (záleží na materiálu): minerál, plast, vysokoindexový plast, polykarbonát,Trivex,Trybrid, leštění

SYSTÉM 

Barevná doteková obrazovka 8,4´´ – Automatické otestování při zapnutí – Auto diagnostika
Statistiky a technická historie. Ethernet síťové připojení. Propojení s Essibox a PC.
ISO 16 284 (kompatibilní s OMA 3.09). V souladu s CE. 

ESSILOR – OPTIKA, spol. s r o.
Moulíkova 1a/3286, Praha 5, 150 00

Email: milan.ters@essilor.cz
www.essilor.cz



PRACUJTE SNADNĚJI

DOTEK VÝKONNOSTI

8,4palcová barevná doteková obrazovka 
s velice rychlou reakcí. Požadovanou 
operaci zvolíte rychle a jednoduše 
pouhým dotekem prstu.

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Díky všem ikonám umístěným pohodlně na 
centrovací části systému můžete rychle definovat 
nastavení pro finální opracování čočky a spustit 
brousicí cyklus jen několika kliknutími.
Pokud je to nutné, můžete ještě upravit nastavení 
po přeměření dotykovými čidly.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ 
DATABÁZE ZAKÁZEK 
(AŽ 1000 POLOŽEK)

Šetří drahocenný čas díky snadnému ukládání 
kompletních zakázek do databáze a snadnému 
zpětnému přístupu k těmto zakázkám, a to přes 
dotekovou obrazovku nebo pomocí čtečky 
čárových kódů.

ÚČINNOST PRACOVNÍHO POSTUPU

POHODLNÉ 
CENTROVÁNÍ 
A BLOKOVÁNÍ

NEKSIATM je vyzbrojena hodnotnými 
funkcemi, které činí centrování 
a blokování přímočaré a přesné:

°  Manipulace s čočkami je snadná 
v široce otevřeném centrovacím 
prostoru

°  Zvýšení přesnosti s inteligentním 
zaměřováním a práce bez paralaxních 
chyb

°  Výhoda intuitivního rozhraní na 
obrazovce

RYCHLÉ, 
JEDNODUCHÉ 
A VYLEPŠENÉ 
NAČÍTÁNÍ 
OBRUB 

Vybavena automatickým 
výběrem načítané obruby, 
jednoduchým upnutím 
obruby a rychlými načítacími 
cykly Vám Neksia pomůže 
načíst bez námahy jakýkoliv 
typ obruby, a to včetně 
dětských obrub, nízkých 
obrub a širokých obrub.

AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁNÍ 
VRTANÝCH DÍREK

Dosáhněte ještě větší produktivity díky volitelným funkcím, 
jako jsou automatické rozpoznání dírek a zářezů nebo 
načítání tvaru pomocí režimu focení.

VYLEPŠENÁ 
PŘESNOST OS
Kombinací nových algoritmů 
brousicího cyklu a regulací 
řezné síly máte zaručeny 
optimální výsledky při každém 
broušení:

°  Optimalizovaná rychlost 
broušení v závislosti na 
tvaru, materiálu a tloušťce 
čočky zaručuje rychlé 
opracování, správné 
umístění čočky a zarovnání.

°  Nový brousicí systém 
(EAS) zabraňuje pootočení 
os na nové generaci 
hydrofobních čoček, nízkých 
obdélníkových tvarech nebo 
křehkých čočkách.

NEJLEPŠÍ AUTOMATICKÉ CYKLY

U 90 % zakázek vše trvá pouze několik kliknutí pro dosažení 
dokonale vypočítaného průběhu fasety, drážky nebo vrtacího cyklu. 
Výsledkem je vždy perfektně a esteticky vsazená čočka, a to bez 
ohledu na druh materíálu čočky a typ obruby.

DŮSLEDNÉ, INTELIGENTNÍ 
SRÁŽENÍ HRAN (OCHRANNÁ 
FASETA)

S Neksia patentovaným flexibilním srážecím kolečkem se tlak 
působící na srážecí kolečko dokonale přizpůsobí hraně čočky 
v závislosti na jejím tvaru a zakřivení.

DOSAŽENÍ VYSOKÉ VÝKONNOSTI
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