
RD-100 Rimless Designer

Εύκολη και ακριβής δημιουργία δεδομένων.
Η συσκευή RD-100 μπορεί να διαβάσει εύκολα και με ακρίβεια το εξωτερικό περίγραμμα
φακού για σκελετούς χωρίς πλαίσιο και να δημιουργήσει την κατάλληλη οπή με τα σωστά
δεδομένα για τη διάμετρο, μέσα από μια απλή διαδικασία.

  

Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σαν πρότυπο και κατόπιν να μεταφερθούν σε μια
άλλη συσκευή όπως η NIDEK ME-1000 ή η AES-1500 για περαιτέρω επεξεργασία.

- Μεγάλες Δυνατότητες Δικτύωσης.
Με χρήση της λειτουργίας διαχείρισης δεδομένων, η συσκευή RD-100 προσφέρει διάφορες
διαμορφώσεις συστημάτων με τις NIDEK ME-1000, AES-1500 (AHM-1000), ICE-9000,
ICE-1000, MINILAB Plus.

Τα δεδομένα από τη συσκευή RD-100 μπορούν να μεταφερθούν στις συσκευές NIDEK
ME-1000 ή AES-1500 για ευκολότερη διαχείριση, ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη
εισαγωγής δεδομένων για τη δημιουργία οπών.

- Μεγάλη και Ευκρινής Οθόνη LCD.
Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής LCD 10.4 ιντσών προσφέρει ευκρίνεια και φιλική προς το
χρήστη λειτουργία.

- CF (κάρτα CompactFlash για αποθήκευση προτύπων): 
προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης περισσοτέρων από 2000 προτύπων, τα οποία
μπορούν να ανακληθούν και να τροποποιηθούν πολύ εύκολα. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα
απεικόνισης λίστας δεδομένων.

RD-100 Specifications

Lens measurement
Automatic demo lens outline measurement
Lens size 64.0 (H) x 47.0 (V) mm
Accuracy Dia. 0.1 mm or less
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RD-100 Rimless Designer

Semi-automatic hole position and diameter data creation
Lens size 64.0 (H) x 47.0 (V) mm
Interface 2 RS-232C, 1 LAN (10BASE-T)
Display 10.4-inch Color LCD Touch Panel
Power supply AC 100 - 120 V / 230 V
50 / 60 Hz
Power consumption 40 VA
Dimensions & weight 275 (W) x 410 (D) x 335 (H) mm / 6 kg
10.8 (W) x 16.14 (D) x 13.2 (H) " / 13.2 lbs.
Standard accessories Spare fuse (x2), Interface cable (x1), Hood (x1), Touch-panel pencil (x1),
Power cord (x1), CF card (x1)
Optional accessories Barcode scanner, USB memory
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