
VISULENS 500 ZEISS

Lensmetru automat

Uºureazã-þi munca de zi-cu-zi.



Modul cel mai uºor 

de mãsurare al lentilelor.

Uºureazã-þi munca de zi-cu-zi cu lensmetru 

automat ZEISS VISULENS 500 .

Prin utilizarea lensmetrului automat ZEISS VISULENS 500 

mãsurarea lentilelor se face mult mai simplu, mai rapid ºi 

mai precis.

ZEISS VISULENS 500 este echipat cu un LED verde pentru 

mãsurare. Acesta permite mãsurarea cu precizie a 

dioptriei tuturor lentilelor fãrã sã fie nevoie sã se ajusteze 

numãrul Abbe în concordanþã cu cel al lentilei de 

mãsurat. Astfel creºte viteza ºi precizia mãsurãtorilor. În 

plus, ZEISS VISULENS 500 dispune de un mod avansat de 

mãsurare a transmisiei UV prin lentile, utilizând 4 lungimi 

diferite de undã (365, 375, 395 ºi 405 nm). Rezultatul 

este, câºtigarea increderii clienþilor dvs. ºi câºtigarea unui 

suport pentru vânzare.  

Uºureazã-þi munca ºi câºtigã încrederea clientului 

în acelaºi timp.

ZEISS VISULENS 500 este un lensmetru foarte performant, 

uºor de utilizat, conceput sã-þi uºureze munca ºi sã te 

ajute sã realizezi o centrare perfectã pentru evitarea 

reclamaþiilor.

Alege calea uºoarã spre mãsurãtori precise.



Caracteristici principale pe scurt

LED-ul cu luminã verde pentru mãsurare, permite mãsurarea cu 

precizie a dioptriei tuturor lentilelor, indiferent de tipul de material 

ºi de indicele de refracþie, fãrã sã fie nevoie sã se ajusteze numãrul 

Abbe în concordanþã cu cel al lentilei de mãsurat. Folosind un 

dispozitiv special (opþional), se pot mãsura lentile de contact moi 

sau dure. Acest dispozitiv se achiziþioneazã separat.

Analizã completã a proprietãþilor de protecþie împotriva radiaþiei 

UV, prin mãsurarea transmisiei UV în 4 lungimi de undã între 365 

ºi 405 nm.

ZEISS VISULENS 500 asigurã fixarea lentilei în 4 puncte pentru 

mãsurãtori precise a oricãrui tip de lentilã. Un sistem precis de 

punctare asigurã marcarea corectã ºi precisã a centrului optic ºi 

axului cilindrului.

Sistem de fixare a lentilelor adaptat pentru toate tipurile 

de rame de ochelari (cadru întreg, extracurbate, fir, 

ºurub sau capse)

Dispozitiv care permite poziþionarea precisã dupã 2 axe 

a lentilelor de contact ºi care se achiziþioneazã separat

Imprimantã termicã integratã

Ecran TFT color cu înclinaþie variabilã pentru                                

o vizualizare perfectã din orice poziþie

Mãsurarea distanþei interpupilare

Ieºire de date prin interfaþã serialã RS232

Mod de lucru pentru lentile bifocale                                                    

ºi progresive

Beneficii suplimentare



Domeniu de mãsurare

Dioptrie sfericã

Dioptrie cilindricã

Ax

Adiþie

Prismã

Distanþã interpupilarã

Ecran de mãsurare

Precizie dioptrie

Cilindru+ / ± / -

Prismã

Ecran

Port de comunicare

Alimentare

Dimensiuni

Greutate

Mãsurarea transmisiei UV

Lungimi de undã

Caracteristici tehnice

ZEISS VISULENS 500 

Sunt disponibile 6 moduri diferite de mãsurare:

   Mod standard pentru lentile monofocale, bifocale ºi lentile prismatice

   Mod de mãsurare pentru lentile colorate

   Mod de mãsurare pentru lentile progresive

   Mod de mãsurare pentru lentile de contact moi

   Mod de mãsurare pentru lentile de contact dure

   Mod de mãsurare a transmisiei UV

Lungime de undã de mãsurare 546nm

-25 Dpt ÷ +25 Dpt

0 ÷ ±10 Dpt

0 ÷ 180°

0 ÷ 10 Dpt

0 ÷ 10 Ä

0 ÷ 81,8 mm 

0,01; 0,125; 0,25 Dpt

+ / ± / -

0,01 Ä; 0,125 Ä; 0,25 Ä, coordonate rectangulare, 

coordonate polare, descentrare

TFT-LCD, color, mare, 

cu orientare reglabilã pentru o vizualizare perfectã

RS232-C

220 VA / 50 Hz

210 X 270 X 417 mm

6 kg

365, 375, 395 ºi 405 nm.
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ZEISS VISULENS 500

oferã acurateþe ºi

fiabilitate încã 

de la început


