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Inspirada no design industrial, esta biseladora evoca 
inequivocamente a robustez da marca alemã. Um dos 
principais recursos de desenvolvimento do e6 tem sido a 
maior produtividade possível sem comprometer os resultados 
da biselagem. Esta biseladora vem com todas as funções 
para atender às necessidades atuais dos óticos.

Além de uma ampla gama 
de opções, este sistema 
oferece flexibilidade,  
rapidez e qualidade



Melhorar a qualidade
de traçagem
Ao oferecer as dimensões perfeitas em todas as  
armações

TRAÇADOR 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 traçadas em modo 
binocular

CONSISTÊNCIA E EFICIÊNCIA  

A traçagem perfeita e consistente é a chave para a elevada taxa 
de modelos 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 T.6 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 T.6 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 PERFEITA COM 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 C.6 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
C.6 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 C.6. 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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Acabamento ilimitado

INTERFACE: CLARA E ERGONÔMICA   

A tela sensível ao toque grande e inclinável combina 
simplicidade com ergonomia moderna. Todos os programas de 
biselar disponíveis são diretamente acessíveis. Os parâmetros 
correspondentes são exibidos na tela e podem ser facilmente 
personalizados, se necessário. Para qualquer trabalho, os olhos 
esquerdo e direito são exibidos simultaneamente. Além disso, 
os parâmetros para a segunda lente podem ser ajustados 
enquanto a primeira lente está sendo processada. 

ACABAMENTO: VERSÁTIL E MODERNO 

A linha e6 s possui uma variedade de opções de ajuste fino 
que impõem limites. Por exemplo, a combinação de um sulco 
mais largo e mais fino é muito útil armações complicadas.  
A tecnologia Smart Design Sd, baseada nas curvas de Bezier, 
oferece a possibilidade de traçar projetos que antes não eram 
possíveis. Dependendo da configuração da mó, você também 
pode polir o bisel em V. O quebra-arestas frontal e traseiro 
da lente pode ser ajustado separadamente de acordo com 
suas necessidades. A biseladora calcula uma ranhura perfeita 
que se adapta à curva da lente e oferece opções versáteis de 
perfuração. A função de chanfro estendida para lentes com 
curvas de base altas completa a gama de possibilidades deste 
sistema de biselar.

BISEIS: INDIVIDUAIS E FLEXÍVEIS 

O processamento individual do bisel é uma das principais 
características da linha e6 s. A altura do bisel pode ser 
ajustada para combinar com a calha das armações finas, 
alcançando assim um encaixe perfeito. Também é possível 
ajustar o bisel de cada seção de forma independente. Este 
modo de processamento é baseado no princípio do “sistema 
de bisel inclinado”. Aqui, o bisel é ligeiramente inclinado para 
trás para obter uma melhor aderência na calha das armações 
com uma curva alta. Devido ao pequeno diâmetro dos discos 
diamantados, é alcançado um bisel estético e funcionalmente 
impecável, principalmente no caso de combinações de lentes/
armações de alta curva. Com o ciclo de processamento 
parcial, agora também é possível combinar um bisel em V 
com sem aro ou ranhura. A inclinação de 15° do novo bisel em 
degrau torna este processo único em biseladoras e atende 
aos requisitos de armações mais complexas. As armações 
desportivas, que apresentam um perfil assimétrico, só podem 
ser produzidas perfeitamente com um bisel em degrau.
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BISELAR: SEGURO E PRECISO

O processamento ideal de uma lente depende de muitos 
fatores. O material, o revestimento, o tipo de lente e o design 
da armação desempenham um papel no processamento 
subsequente. Quatro programas de biselar estão disponíveis: 
modo padrão, segurança, antiderrapante e ultra-segurança. 
Nestas configurações, todos os parâmetros podem ser 
combinados e adaptados de acordo. Tanto as lentes muito 
escorregadias quanto as muito finas serão seguras. Esta 
biseladora, projetada e desenvolvida para produção de alto 
volume, ajusta sua velocidade de acordo com o processo, sem 
perder o equilíbrio ideal entre produtividade e qualidade de 
acabamento.

DESIGN: PRÁTICO E FUNCIONAL

Uma biseladora deve facilitar a vida do oculista. A linha e6 s 
foi projetada com um tamanho reduzido, o que permite uma 
fácil integração em oficinas menores. Para organizar melhor o 
fluxo de trabalho, uma bandeja é incorporada ao design, onde 
podem ser colocados blocos e lentes. Além disso, a linha e6s 
inclui um leitor de código de barras integrado capaz de ler 
diretamente as bandejas de trabalho.
Isso ajuda a manter o controle mais preciso, mesmo em uma 
situação de alto volume.



10 | weco e6 s line

Especificações técnicas

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 Descentralização Suportados ½ PD, ∆ x - ∆ y, altura da caixa ou altura do quadro

• Descentralização: 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 de visão simples

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

• Pressão de bloqueio controlada

• Processo de bloqueio totalmente automatizado e sem paralaxe

• Rampa ergonômica para retirar a lente bloqueada

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

• Compatível com Equipamento WECO (e5 / e6 / 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

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
•  Traçagem 4D das dimensões da armação, incluindo posição do sulco, assegurando que a 

primeira leitura é a prova certa
•  Traçagem monocular (direita ou esquerda) e binocular (direita e esquerda).
•  Apresentando um novo reprodutor inteligente da forma e capacidade de alterar  

a circunferência
•  Traçagem e encaixe manual delicado da armação com modo especial para as armações mais 

exigentes
•  Traçador 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 
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WECO E6 - Biseladora

Standard
Configuration

•  Versão e6 Mineral / Plástico – Cinco mós de 90 mm (3,5 pol.): todos plásticos (CR 39, policarbona-
to, Trivex™, índice alto), mó mineral, acabamento chanfrado e sem bisel, polimento sem bisel, bisel 
chanfrado inclinado.

•  Versão E.6 Somente em Plástico - Quatro mós de afiação de 90 mm (3,5 pol): todas de plásti-
co (CR39, policarbonato, Trivex™, alto índice), acabamento chanfrado e sem aro, polimento de 
chanfro e sem aro, roda de chanfro inclinado

•  Tecnologia Sd (Smart Design) para projetos complicados com uma nova ferramenta  
de fresamento

• Função de perfuração integrada: furos, entalhes, cegos ou ranhuras

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

•  Medição da lente antes do desbaste com precisão de 50 μ Sensor de curvatura frontal  
e traseira e espessura da lente

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

•  6 biseis diferentes: face frontal, face traseira, percentagem (configuração padrão), chanfro 
automático, chanfro de acordo com uma curva específica, chanfro manual

•  Podem ser selecionados 4 processos específicos de biselar por material, permitindo o controle 
total das tensões aplicadas a cada lente devido ao revestimento, material e espessura

• Força de fixação variável para redução de desperdício devido a quebra ou rotação do eixo

•  Diâmetros mínimos: acabamento sem aro 17,75 mm, acabamento ranhurado 18,2 mm, acabamento 
biselado 19,4 mm, bisel seguro 22 mm

• Polimento sem aro e bisel (dependendo do material da lente)

•  Ranhura: diferentes programas com profundidade e largura ajustáveis   Ângulo de ranhura ajustado 
automaticamente de acordo com a curva e a altura da lente

•  Processamento Parcial combinando diferentes chanfros Bisel em V/ Ranhuras, Ranhuras/ 
Ranhuras, Bisel em V/ Plano, Ranhuras/Flat

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

• Processamento de lentes solares Chemistrie™

• Entrada, modificação dos dados do furo de perfuração na biseladora é possível

• NOVO BISEL EM DEGRAU: o melhor bisel para armações esportivas com perfis assimétricos

• Protocolo de dados padrão VCA/OMA através de RS232

• Compatível com outros equipamentos WECO. Consulte-nos

LARGURA 321 mm

ESPESSURA 306 mm

ALTURA 170 mm

PESO 9 kg

TENSÃO 
100V - 240V
50Hz / 60Hz

A unidade atende ao EMV europeu
Normas Classe A
Padrão industrial

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

A unidade atende ao EMV europeu
Normas Classe A
Padrão industrial

DIMENSÕES E6:DIMENSÕES T6: DIMENSÕES T6:

LARGURA 592 mm

ESPESSURA 535 mm

ALTURA 570 mm

PESO 88 kg

TENSÃO 
230V
50Hz / 60Hz

LARGURA 350 mm

ESPESSURA 386 mm

ALTURA 600 mm

PESO 27 kg

TENSÃO 
230V
50Hz / 60Hz



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
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