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• Foarte rapid

Uşor de utilizat

Precizie ridicată
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A leader in precision optics since 1846.



®i.Terminal  2 de la ZEISS.

Foarte rapid.

• Măsurare şi evaluare rapidă a tuturor parametrilor (ai ramei 

de ochelari şi felul cum se aşează rama pe faţa pacientului)

• Captare rapidă a imaginilor şi procesarea lor

Uşor de utilizat.

• Software intuitiv

• Poziţionarea flexibilă a pacientului 

(nu este necesară o distanţă foarte strictă)

• Recunoştere automată a măsurătorilor suspecte de eroare

Precizie ridicată.

®• i.Terminal  2 oferă rezultate foarte precise ale măsurătorilor 

tuturor parametrilor ramei de ochelari şi felul cum se 

aşează aceasta pe faţa pacientului

• Orice dimensiune de ramă de ochelari şi curbură a acestuia

• Pacienţi cu ametropii ridicate

• Înălţimea pacientului: cuprinsă între 120 şi 208 cm 

(corespunzătoare înălţimii ochilor de 110 ÷ 195 cm)

• Distanţa aparat-pacient: 50÷100 cm

• Rezoluţie cameră: rezoluţie fizică 100 µm la o 

distanţă de 50 cm.

• Metodă de captare imagini: camera digitală cu 

autofocus

• Controlul convergenţei: tehnologia de ţintă laser

• Conectivitate: interfaţă XML integrată în întregime în 

i.Com.

Date tehnice

Cerinţele sistemului

• Sistem de operare: Windows XP, Windows Vista 

(32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)

• Protocol de reţea TCP/IP - viteză minimă a reţelei de 

100 Mbps; WLAN (opţional)

• Acces internet pentru update şi service

• Conectare la imprimantă color

Măsurare intuitivă, funcţionare auto-explicativ

Rezultate: toţi parametrii de centrare şi comandă

Date măsurate

• Dimensiunile ramei: lungimea anoului (A), înălţimea 

anoului (B), distanţa dintre lentile (DBL)

• Distanţă interpupilară (PD)

• Distanţa interpupilară monoculară (PD ; PD )R L

• Înălţimea de centrare (y)

• Distanţa vertex-spate (BVD)

• Unghiul pantoscopic (PA)

• Unghiul de curbură al ramei

• Rotirea capului pentru compensarea valorilor

• Diametrul necesar al lentilelor.

Dimensiuni

• Dimensiuni: 125 ÷ 210 cm  x  60 cm  x  60 cm

• Greutate: 47 kg

• Alimentare: 220 V 50 Hz
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