
EXPERIENȚĂ PE CARE 
TE POȚI BIZUI  
IERI, AZI ȘI MÂINE 



GraviTech®   
O NOUĂ GENERAȚIE 
A SISTEMELOR DE 
SCANARE 

GraviTech® - scanare optică cu 
rezultate incredibile 
 
Prin intermediul tehnologiei GraviTech®, 
Briot a dezvoltat primul sistem de 
scanare optică de înaltă precizie capabil 
să se raporteze la un singur punct de 
referință pentru a recrea în coordonate 
3D forma anoului monturii. GraviTech® 
asigură opticianului un control optim al 
montajului: scanerul optic identifică 
perfect formele și dimensiunile, 
rezultatele fiind superioare scanerelor 
mecanice. 

Găurire inteligentă 
 
Alta Evolution se remarcă prin 
detectarea inteligentă a coordonatelor 
alezajelor: identifică rapid și exact 
amplasamentul punctelor de găurire. 
Interfața intuitivă permite modificarea 
facilă a coordonatelor de găurire sau a 
porțiunilor frezate. 



O NOUĂ 
GENERAȚIE A 
SISTEMELOR DE 
BLOCARE 

Citirea și evaluarea marcajelor gravate cu 
laser pe lentilele progresive 
 
Camera foto digitală de înaltă rezoluție are 
capacitatea de captare a gravurilor laser aplicate 
pe lentilele progresive, procesul de centrare-
blocare devenind simplu și comod. Alta Evolution 
șlefuiește orice tip de lentile oftalmice. 

Tehnologia brevetată de Briot oferă un 
blocaj perfect, fără erori de paralaxă 
 
Noua tehnologie dezvoltată de Briot permite în 
mod constant blocarea rapidă și precisă, precum 
și eliminarea influențelor negative cauzate de 
erori de paralaxă și reflexii ale luminii. 

Măsurători mai cuprinzătoare determină o 
acuratețe mai mare a blocării 
 
Luând în considerare atât curbura anoului, cât și 
curbura lentilei, Alta Evolution este capabilă să 
ofere soluția perfectă pentru rezultate premium. 



O NOUĂ ETAPĂ ÎN 
PRELUCRAREA 
LENTILELOR 

Flexibililitate și viteză cu noua Whisper 
Quiet Technology 
 
Șlefuire mai rapidă și mai silențioasă prin 
intermediul motorului fără perii din clasa 
industrială adaptat alimentării cu energie 
electrică de 220V. 

Găurire și frezare efectuate sub unghi 
variabil pentru finisaje remarcabile 
 
Nu există două monturi identice. Prin 
intermediul ajustării dinamice a găuririi/ frezării 
cu înclinații de până la 30°, dublată de 
tehnologia Best-Fit®, Alta Evolution realizează 
lucrări remarcabile și un finisaj excepțional. 

Controlul absolut al minifațetului asigură 
un montaj perfect 
 
Discurile cu diametru de 90mm pot prelucra 
fațete pe care discurile standard nu le pot 
realiza. Controlul absolut al lățimii și înălțimii 
fațetului asigură montaje estetice, mai ales în 
cazul anourilor metalice cu secțiuni reduse. 



SPECIFICAȚII TEHNICE 

ALTA EVOLUTION  ● TRACER & BLOCATOR 

Baza de date   Număr de lucrări: 5.000 
 Număr de forme: 10.000 
 Număr de monturi/fabricanți: 100 

Scaner Optic  

Centrator/Blocator  

 Scaner Automat 3D cu tehnologie GraviTech® 
 Un anou / Ambele anouri / Demolens / Șabloane 
 Prindere delicată a monturii 
 Dimensiune Maximă «A» 70mm ● Dimensiune 

Maximă «B» 60mm 
 Detecție automată a coordontalor de găurire 
 Modificare și amplasare facilă a găurii 

 

 Lentile monofocale, bifocale, trifocale, progresive 
 Centrare manuală: blocare digitală fără erori de paralaxă și 

reflexii ale luminii 
 Cameră foto digitală de înaltă definiție ce identifică 

gravurile laser marcate pe lentile 
 Corecția distanței pupilare 

ALTA EVOLUTION  ● MAȘINA DE ȘLEFUIT 

 Funcționare rapidă și silențioasă datorită motorului fără perii 
din clasa industrială  

 4 discuri de 90mm pentru lentile minerale și organice (CR39, 
high Index, policarbonat și Trivex®) 

 Palparea ambelor fețe ale lentilei cu un palpator 3D a cărui 
precizie de măsurare este de 50 de microni 

 Previzualizarea lentilei înaintea ciclului de degroșare 
 5 programe de fațetare: procentual (implicit), curbura 

anoului, fațet personalizat (manual), fațet automatic 
 Presiune variabilă de strângere în funcție de materialul 

lentilei și tratamentul aplicat 
 Fațet tip V cu diferite programe 
 Polisare a fațetului plan și tip V 
 Contrafațet 
 Diametre minime de prelucrare: polisare rimless=17mm, 

polisare canal=18,2mm, polisare fațet=18,6mm, polisare cu 
contrafațet=21mm. 

 Funcții integrate de găurire ce realizează frezări și găuri 
alungite. Unghiul de găurire se ajustează în mod dinamic în 
intervalul 0-30°. 

LUNGIME          325mm  

TRACER 

ADÂNCIME       305 mm  

ALIMENTARE   230 V - 50Hz / 115 V - 60Hz 

ÎNĂLȚIME          435 mm  

GREUTATE        11 Kg 

LUNGIME          510 mm  

ADÂNCIME       615 mm  

ALIMENTARE   230V/ 50Hz 
                            115 V - 60Hz 

ÎNĂLȚIME          570 mm  

GREUTATE        65 Kg 

Finisare 

ZGOMOT          66 dB 

CONSUM         230V/ 10 A 

PUTERE             2300 W 


