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A biseladors Weco e5 combina todas as funcionalidades 
da prática actual de biselar de vanguarda. O centralizador 
Weco c6 e o traçador t6 oferecem uma oferta completa 
para a preparação do trabalho desde a captura da forma, 
até à centralização e bloqueio com velocidade e precisão 
espantosas. O Weco c6 é o equilíbrio perfeito entre a 
precisão e velocidade.
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O sistema Weco e5  
proporciona um  
dimensionamento perfeito 
para todas as armações



Melhorar a qualidade
de traçagem
Ao oferecer as dimensões perfeitas em todas as  
armações
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TRAÇAMENTO SEGURO 
DE ALTA TECNOLOGIA

O novo apalpador com tecnologia de eixo distingue-se por 
oferecer os resultados mais fiáveis, bem como por ser mais 
resistente ao pó e aos detritos a longo prazo.

.

ADAPTA-SE A QUALQUER ARMAÇÃO: 
APALPADOR OSCILANTE  

O inovador mecanismo de oscilação mantém o apalpador sempre 
perpendicular ao sulco da armação, independentemente do tipo 
de armação. Todas as armações, das pequenas às grandes e das 
planas às curvas (até base 9) podem ser delineadas em modo 
binocular

CONSISTÊNCIA E EFICIÊNCIA  

A traçagem perfeita e consistente é a chave para a elevada taxa 
de formas à primeira tentativa Por este motivo, o Weco diminui a 
pressão aplicada à armação, tanto na traçagem como no encaixe, 
oferecendo os melhores e mais consistentes resultados sem 
distorcer a armação. 
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INDUSTRY 4.0 - TRABALHO EM REDE 
INTELIGENTE

O t6 está preparado para o ambiente digital. Oferece 
interfaces de comunicação de ponta, o que torna a integração 
extremamente fácil e eficiente. Uma vez que utiliza a rede, pode 
ser colocado em qualquer lugar.

SIMPLICIDADE PROFUNDA

O WECO t6 inclui um ecrã tátil de 3,5», adaptável à utilização 
otimizada. É sempre possível exibir o resultado da traçagem antes 
da transferência. É possível comparar ambas as formas e enviar 
apenas a melhor.

TRAÇAGEM ILIMITADA

As micas e os moldes são colocados no 
adaptador de traçagem adicional. O eixo da 
mica é facilmente alinhado com as marcações. 
O resto é assumido pelo traçador - só é 
preciso determinar e inserir manualmente a 
distância entre lentes.
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DEFINIÇÃO DE TRABALHO PERFEITO POR GRAVITECH® 

INSPECÇÃO DE LENTES COM BASE NA FRENTE DE ONDA

Traçagem com GraviTech® 
Engenharia e testes minuciosos levaram a um novo conceito de 
traçagem que leva em consideração o ponto de gravidade de cada 
lente. Graças ao seu algoritmo proprietário, uma reprodução perfeita 
do tamanho de qualquer mica pode ser obtida em questão de 
segundos.

Gravuras Visíveis
A imagem de alta resolução torna possível ver anteriormente 
marcas de água invisíveis e gravuras de lentes. Agora pode 
ajustar lentes progressivas de acordo com as marcações, reduzir 
a deterioração, e assegurar a satisfação do cliente.

Tecnologia Wavefront
Pela primeira vez em Acabamento de retalho, ver lente 
progressiva real desenhos de layout à sua frente. As 
características do c6 permitem-lhe medir todos os tipos de 
lentes multifocais, incluindo as com prisma com facilidade. 
Poupe tempo e dinheiro ao incorporar a lensometria no processo 
de acabamento.

Modificação de forma à medida
c6 oferece múltiplas funções de modificação de forma que irão 
permitir para alcançar os melhores resultados. Combinado com 
o patenteado Tecnologia Power Map®, pode modificar as formas 
conforme necessário para ajuste e personalização total de cada 
lente que processa.

Preparação de montagem de perfuração
Os furos são capturados automaticamente e podem ser geridos 
com uma facilidade nunca vista antes usando a interface 
intuitiva do c6. de qualquer mica em segundos.

Smart Design 2.0 
Não há limites à sua imaginação enquanto trabalha com a 
característica de Desenho Inteligente. Captura facilmente formas 
complexas e delineia e começa a produzir arte usável.

Definição de trabalho perfeita
e inspecção de lentes.
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Extensa gama de
aplicações de acabamento

PROGRAMA ESPECIAL PARA CURVAS DE 
BASE ALTA

Com uma mó diamantada de formato especial, o operador 
pode abaixar o bisel traseiro para um ajuste ideal em 
estruturas de alta curvatura. Com esta função, o bisel é 
facilmente adaptável às armações da moda de hoje.

BISEL PARCIAL INCLINADO 

A e5 oferece um bisel parcial com inclinação único. No caso de 
dioptrias mais fortes, o lado posterior da lente pode atingir a 
armação na têmpora ou no lado nasal. Com o biselado parcial 
inclinado, o lado posterior do bisel pode ser mais inclinado numa 
região dedicada, melhorando a estética e, mais importante, o 
ajuste da lente sem dobrar a armação.

PRODUTIVIDADE OPTIMIZADA

Com ciclos de biselar optimizados e medição 3D precisa a Weco 
fornece uma tecnologia altamente eficiente. Com tecnologia de 
tração e uma mó diamantada de 90 mm a WECO oferece um aca-
bamento impecável em lentes de alta curva de base e desenhos 
contendo cantos afiados.
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EXTENSA GAMA DE APLICAÇÕES

A Weco e5 oferece a versatilidade necessária para as  
atuais oficinas de óptica. Para além do padrão bisel em V,  
o sistema oferece uma ranhura perfeitamente inclinada  
e um quebra-arestas tanto na frente como na retaguarda.  
O ranhuramento e o bisel podem ser realizados com uma 
grande variedade de programas úteis. A colocação automática 
do bisel do e5 assegura o melhor ajuste das lentes utilizando  
a análise dos dados de forma e curvatura da lente.

MINI-BISEL PARA UM AJUSTE PRECISO

Para além dos programas de bisel padrão, existe também um 
programa de bisel manual disponível que lhe permite manipular 
o bisel em qualquer ponto da forma da lente após o ciclo de 
medição ser realizado. Isto permite o controlo total do operador 
do bisel. Além disso, está disponível um mini-bísel em cada 
programa reduzindo o tamanho do bisel e dando-lhe a mais 
alta precisão quando montar a lente na armação. Usando esta 
característica, o operador pode evitar o anel esbranquiçado à 
volta a lente normalmente vista com biséis standard e metal fino.

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE 
PERFURAÇÃO

A unidade de perfuração personalizada da WECO permite a 
perfuração angular de lentes ópticas para conseguir o encaixe 
perfeito em fixações sem aros. Esta função torna possível a 
montagem de lentes sem qualquer pós-processamento manual. 
Caso seja necessário um pós-processamento, o processo de 
perfuração pode ser repetido com um diâmetro diferente com o 
toque de um dedo.
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Especificações técnicas

WECO T6 - Traçador de armações de gama completa

Tecnologia de 
Traçagem 
TrueScan® 

•  Traçador mecânico automático 3-D: 
- Largura da forma: 20 mm a 70 mm 
- Altura da forma: 18,6 mm a 70 mm 
- Largura horizontal da armação: 90 mm a 160 mm

• Tecnologia própria para medição binocular de armações de modelo “máscara” até base 9
•  Traçamento 4D das dimensões da armação, incluindo posição do sulco, assegurando que a 

primeira prova é a prova certa
•  Traçamento monocular (direita ou esquerda) e binocular (direita e esquerda). Apresentando 

um novo reprodutor inteligente da forma e capacidade de alterar a circunferência
•  Traçamento e encaixe manual delicado da armação com modo especial para as armações 

mais exigentes
•  Traçamento mecânico automático em 2-D de moldes e micas: 

- Largura da forma: 28 mm a 70 mm 
- Altura da forma: 17 mm a 60 mm

• Ecrã tátil a cores de 3,5” 

 Duração dos ciclos • Traçagem binocular: ~30 s
• Traçagem monocular: ~15 s 

Comunicação • OMA (Norma VCA 3.10) 
• Fácil integração com o Lab Management Software* 
*Softwares de gestão laboratorial 
• Comunicação por porta de série (RS232) / Porta TCP/IP - LAN (RJ45) - WiFi Opcional
• Atualizações via Internet (LAN) ou USB 

WECO C6 - Dispositivo de traçagem óptica, bloqueio e centralização

Reconhecimento  
de Forma

•  Sistema de reconhecimento óptico superior PROS 2.0, incluindo detecção precisa de furos e 
SD Smart Design Detection Technology 2.0

•  Modificação de forma incluída: modificação de forma avançada com lente sobreposta e 
Power Map®

•  Extensa biblioteca alfanumérica, incluindo 5.000 e 10.000 formas (padrões, formas 
perfuradas, etc.) com funções avançadas de pesquisa

• Transferência automática de dados do bloqueador para a biseladora

•  Crie novas formas a partir das existentes usando as funções úteis de importação e 
exportação de perfuração

Centralização  
& bloqueio

• Tipos de descentramentos Suportados ½ PD, ∆ x - ∆ y, altura da caixa ou altura da armação

• Descentramento: passo de 0,05 mm

• Detecção automática de lentes monofocais (incl. Prismáticas), Bifocais e Progressivas

• Medição de potência com base na tecnologia Wavefront para lentes monofocais

• Mapeamento incluindo medição de potência ponto a ponto para lentes progressivas e 
monofocais

• Pressão de bloqueio controlada

• Processo de bloqueio totalmente automatizado e sem erro de paralaxe

• Rampa ergonômica para retirar a lente bloqueada

Conexões •  Protocolo de dados padrão VCA/OMA através de RS232

• Compatível com Equipamento WECO (e5 / E.6 / Trace 3 / Trace 2HC)

• Porta USB para Transferência de Dados de Forma (por exemplo, bibliotecas OMA externas)

• Adaptador de rede RJ45 para processo de atualização de software via Internet
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LARGURA 527 mm

ESPESSURA 538 mm

ALTURA 600 mm

PESO 75 kg

TENSÃO 
230V
50Hz / 60Hz

LARGURA 350 mm

ESPESSURA 386 mm

ALTURA 600 mm

PESO 27 kg

TENSÃO 
230V
50Hz / 60Hz

A unidade atende ao EMV europeu
Normas Classe A
Padrão industrial

A unidade atende ao EMV europeu
Normas Classe A
Padrão industrial

DIMENSÕES E5:DIMENSÕES C6:

WECO E5  

Configuração  
padrão

•  e5 S.line todos os materiais – Quatro mós de 90 mm (3,5 pol): todos plásticos (CR 39, 
policarbonato, Trivex™, alto índice), mó mineral, acabamento bisel e sem aro, polimento bisel 
e sem aro, mini-bisel.

•  e5 Todos os materiais – Quatro mós de 90 mm (3,5 pol): todos os plásticos (CR 39, 
policarbonato, Trivex™, alto índice), mó mineral, acabamento bisel e sem aro, polimento sem 
aro, modo de curva alta, mini-bisel.

•  e5 Versão totalmente em plástico - Três nós de 90 mm (3,5 pol): todos em plástico (CR 39, 
policarbonato, Trivex™, alto índice), acabamento em bisel e sem aro, polimento em bisel e 
sem aro, modo de curva alta, mini-bisel.

•  Função de furação integrada: furos, entalhes, furos oblongos cegos ou abertos.

• O ângulo de perfuração ajusta-se automaticamente de 0° a 30°.

•  Medição da lente antes do desbaste com precisão de 0,05 mm. Medição de curvatura frontal 
e traseira e espessura da lente.

• Pré-visualização da lente a pedido, antes de iniciar o ciclo de desbaste.

•  5 biseis diferentes: face frontal, percentagem (configuração padrão), bisel automático, bisel 
de acordo com uma curva específica, bisel manual.

•  Processo de biselar controlado de acordo com o material selecionado, o tratamento 
necessário e sua fragilidade.

•  Diâmetros mínimos de biselagem: 
- Acabamento sem aro 17,75 mm 
- acabamento ranhurado 18,2 mm 
-  acabamento bisel 19,4 mm 
-  acabamento em quebra-arestas 22 mm

• Polimento sem aro e biselado (dependendo dos materiais de desbaste).

• Ranhuras: diferentes programas com profundidade e largura ajustáveis.

Ângulo de ranhura ajustado automaticamente de acordo com a curva e a altura da lente.

• Quebra-arestas personalizado (face frontal, face traseira)..

Outros recursos/opções • Protocolo de dados padrão VCA/OMA através de interface RS232 ou TCP/IP opcional

• Compatível com equipamentos WECO

LARGURA 321 mm

ESPESSURA 306 mm

ALTURA 170 mm

PESO 9 kg

TENSÃO 
100V - 240V
50Hz / 60Hz

Em conformidade com  
as diretivas de segurança:

EN 61010-1:2010 (Terceira edição)
Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE,  

Di 2012/19/UE
Em conformidade com  

as diretivas de EMC:
Di 2014/30/UE, EN 55016, 

EN 61000-3-2, EN61000-3-3,
EN 61000-6-3

Normas UL para a versão de 115 V:
UL/CSA 61010-1

DIMENSÕES T6:
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VISIONIX PORTUGAL UNIPESSOAL LDA
Av. Eng. Duarte Pacheco emp. Amoreiras torre2 - 13ª 1099-042 Lisboa - Portugal
Tel. 214 170 225 
contact-pt@visionix.com

www.visionix.com


