
TRACEN-CENTREREN-OPBLOKKEN 
MONTUUR TRACEN  ·  Automatisch 3-dimensionaal optisch tracen van de vorm. Automatisch tracen van vormschijven, demolenzen, overzetters en 

gekleurde glazen.
·  Voorpositionering van de boorgaten en hun instellingen op een demolens of een overzetters.

GLAS CENTREREN ·  Optisch tweewegsysteem zonder parallax.
Handmatig centreren  ·  Enkelvoudige glazen (met de lensmeterpunten of opnieuw gemarkeerde lasergravering). Progressieve glazen en glazen voor 

middellange afstand (met opnieuw gemarkeerde lasergravering of fabrieksmarkeringen). Bifocale, trifocale en executive glazen.
Centreerhulp  ·  Speci� ek centreerkruis aangepast aan elk type brillenglas. Geïntegreerde zoommodus. Vergroting: X2. Automatische 

bevestiging van de centreerpositie gebaseerd op de lensmeterpunten.
·  Invoer van de centreerparameters: PD: 1/2 PD, ΔX. Centreermodus: Boxing, Datum of X, Y.
·  3D compensatie.

GLAS OPBLOKKEN Handmatig. Speciaal hulpmiddel voor hydrophobic glazen met sticker.
VORMVERANDERING  Verhoudingen wijzigen, A-zijde, B-zijde, ½ A-zijde, ½ B-zijde, D-maat, vormverandering in één punt, rotatie, vormuitlijning,

Vormregelmatigheid corrigeren.
JOBDATABASE jobdatabase met 500 posities. (1.000 als optie).

SLIJPEN 
SLIJPEN  ·   STANDAARD. EAS-CYCLUS (EDGING ASSISTED SYSTEM) MET INTELLIGENTE BENADERING VAN DE SLIJPSCHIJF.
GLASMATERIALEN ·  CR39, MHI, PC, TRX, TRIBRID EN MINERAAL (optie). Variabele slijpdruk afhankelijk van het te slijpen materiaal.
TYPEN AFWERKINGEN

Facet  ·   Automatisch facet. Handgestuurd facet: verdeeld facet (%), voorzijde volgen, achterzijde volgen, gedeeltelijke en globale 
aanpassing, verplaatsing.

Groeven  ·  Automatische groef. Handgestuurde groef: verdeelde groef (%), voorzijde volgen, achterzijde volgen, gedeeltelijke en globale 
aanpassing, verplaatsing.

·  Groefdiepte regelbaar van 0,20 tot 1,20 mm. Groefbreedte instelbaar van 0,55 tot 1,20 mm. 
Afzoeten ·  Afzoeten regelbaar op voor- en achterzijde.
Boren ·  Automatische aanpassing van de boorhoek afhankelijk van de glascurve tot 15°.

·  Gatdiameter: 0,8 tot 3 mm. Boormethoden: gat, potgat, recht of onder een hoek, sleufgat en verzinkgat.
Polijsten en vlakslijpen ·  De Glasslijpcapaciteit: Min. B-maat: 17 mm voor vlakke rand, 18,5 mm voor facet.

DIVERSEN  ·  Mono-aftaster, niet gelijktijdig voor- en achterzijde van het glas. 3D proefbeeld van het facet en de groef voor
de start van de cyclus.

·  Automatische schoonmaakcyclus voor de slijpschijf.
·  Versies 3 of 4 slijpschijven (afhankelijk van het glasmateriaal).

SYSTEEM 
NETWERKMOGELIJKHEDEN  ·  Tess Tracer, PC, Essibox.
DIVERSEN   ·  Kleuren-touchscreen: 8,4 inch; Beeldschermresolutie: 800 x 600.

·  Statistieken en technisch logboek. Geïntegreerde automatische onderhoudsfuncties (automatische kalibrering, automatische tests).
·  Afmetingen: L 550, D 500, H 580 mm - Gewicht: 58 kg.
·  Voeding: 220-240V - 50/60 Herz of 100-120V - 50/60 Herz.
·  Stroomverbruik: 1350 W - 10A voor 220-240V en 15A voor 100-120V.

 conformiteitsmarkering
Als onderdeel van een voortdurend streven naar verbetering zijn deze speci� caties niet bindend en kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Delta2TM, Essibox® en TessTM zijn handelsmerken van Essilor International.

      U KUNT UW DELTA 2 INDIEN NODIG KOPPELEN
Voor zeer speciale monturen of voor externe slijpservices, biedt 
de Delta 2 aansluitingsmogelijkheden:

      3 CONFIGURATIENIVEAUS VOOR AL 
UW BEHOEFTEN
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Verrijn Stuartweg 42
1112 AX Diemen
020 - 5 696 555
www.hollandopticalinstruments.nl

ESSIBOX®

Slijpen

Groeven + Afzoeten

Boren
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DELTA 2TM COMPACT EN FUNCTIONEEL

“  M I JN  VOLLEDIGE  WERKPLAATS
GECONCENTREERD  IN  D IT
ALLES-IN-ÉÉN  APPARAAT. “



HET NIEUWE 
COMPACTE 
SLIJPSYSTEEM, 
DE INNOVERENDE 
OPLOSSING 
VOOR UW GEMAK

PROFITEER VAN EEN COMPACT, HOOGWAARDIG SYSTEEM MET 
ALLE ESSENTIËLE FUNCTIES
•  Alle noodzakelijke functies voor het tracen, centreren, opblokken en slijpen

•  Tracen van alle typen brillenglazen inclusief demolenzen, overmakers en vormschijven – ongeacht de glaskleur 
en lenssterkte

•  Centreert en blokt alle typen corrigerende glazen inclusief overmakers

•  Slijpen van alle typen materialen tot basis 6 inclusief hydrophobic glazen

•  Beschikbaar in 3 con� guraties voor al uw gebruikelijke werkzaamheden

Heeft u weinig ruimte of een beperkt budget?
Zoekt u eenvoudige, gebruikersvriendelijke 
en meer intuïtieve oplossingen?
Wilt u uw productiviteit verhogen maar de 
compatibiliteit met mechanische tracers behouden?



PROFITEER VAN DE PRECISIE 
EN SNELHEID BIJ HET OPTISCH 
TRACEN VAN DE VORM  
Dankzij de nieuwe “Place & Trace 3D 
technology” kunt u elke vorm in een paar 
seconden tracen met een extreme precisie 
van de glascontouren in 3D met de Optical 
Shape Tracing technologie (OST).

SNELLER WERKEN 
MET DE STAP-VOOR-
STAP VIDEO

De Delta 2 werkwijze voor de 
jobvoorbereiding met video-
assistentie garandeert een 
nauwkeurige en parallax-vrije 
centrering van het glas. De 
selectieve zoomfunctie geeft 
een perfect beeld van het glas.

WERK MET MEER COMFORT, SNELHEID, 
PRECISIE EN VEELZIJDIGHEID
BEHEER ALLE FUNCTIES OP EEN 
NIEUW HOOGWAARDIG ALLES-IN-ÉÉN 
BEELDSCHERM
Alle werkzaamheden die traditioneel op 2 of 3 apparaten 
worden uitgevoerd (tracer, centreer- en opblokunit, 
slijpautomaat), zijn nu op een enkel beeldscherm 
beschikbaar, met een verbeterd ergonomisch comfort:

•  Een natuurlijke werkhouding om de spierbelasting te beperken

•  U hoeft niet meer te wisselen tussen diverse apparaten

DOE TWEE DINGEN TEGELIJK
Dankzij de volledig parallelle werkvolgorde, kunt u een nieuwe job voorbereiden terwijl u op hetzelfde moment een glas 
slijpt, zonder enige beperking.

STROOMLIJN UW BEWEGINGEN
Zijn gepatenteerde innoverende centreer- en opbloksysteem biedt een 
natuurlijke en eenvoudige reeks bewegingen en vermindert het aantal 
handelingen aanzienlijk.


