Pantelimon, 28 09.2015

Sistemul de șlefuit Briot Attitude a câștigat trofeul SILMO d`Or 2015

Echipa Luneau Technology în seara decernării Silmo d`Or de la
Maison de la Radio, Paris.

Grupul francez Luneau Technology a câștigat renumitul trofeu SILMO d`Or 2015 pentru Briot Attitude,
cel mai recent sistem de șlefuit din segmentul premium aparținând echipamentelor profesionale pentru
laboratoare de optică medicală. Trofeul a fost acordat în categoria “Materiale-echipamente”, Briot Attitude
fiind echipată cu o suită de inovații patentate de Briot ce sporesc viteza, calitatea şi precizia execuţiei.
Attitude include câteva tehnologii de referință - PowerMap®, GraviTech® și TrueScan, ce confirmă
poziția de lider de piață și îndelungata tradiție a fabricantului francez Briot. Spre exemplu, PowerMap® o
premieră mondială bazată pe senzorul Shack Hartmann ce utilizează tehnologia frontului de undă dezvoltată
de Visionix, una din companiile Luneau. Prin intermediul acestui senzor, invizibilul devine vizibil: pot fi
vizualizate zgârieturi fine sau gravuri laser, pot fi identificate puterile dioptrice aferente fiecărui punct al
lentilei, poate fi modificată forma pornind de la conturul real al lentilelor.
Attitude întregeşte seria de echipamente Briot ce dispun de GraviTech®, tehnologia măsurătorii
gravitaţionale reprezentând o altă funcţionalitate ce asigură opticianului o suită de beneficii esenţiale în
scanarea celor mai diverse tipuri de anouri sau direct a demolens-urilor: rapiditate - scanarea formei anoului
durează 3 secunde, simplitate - procesul este mai simplu şi mai uşor, precizie - acurateţea scanării atinge
perfecţiunea. Comparativ cu soluțiile tradiționale de măsurare, GraviTech® permite poziționarea demolensului pe fața convexă, lentila găsindu-și echilibrul gravitaţional într-un singur punct de contact. Acest mod
natural și ingenios de investigare generează o digitalizare extrem de precisă a conturului.
Înzestrată cu un ecran multi-touch de 10 inch ce oferă o rezoluţie HD (1280 x 800 pixels), Briot Attitude
dispune de un scaner de nouă generaţie ce preia forma monturii fără deformarea anoului. Axul pivotant al
palpatorului articulat este pus în mişcare graţie unui noi tehnologii - Unique Swivel Stylus Technology,
TrueScan permiţând montaje şi în monturile foarte curbate din material plastic.
Trofeul SILMO d`Or este o distincție acordată inovației, ce recompensează creativitatea și originalitatea
din sectorul opticii medicale și îngrijirii vederii. Decernarea celor 10 premii SILMO d`Or s-a desfășurat
vineri seară, 25 octombrie 2015, în cadrul Maison de la Radio din Paris, unde a fost oficiată cea de-a XXII-a
ediție a Galei. Juriul condus de președintele Emmanuel Gallina, un renumit designer contemporan, a evaluat
cele 35 de societăți nominalizate în cele 8 categorii de produse: lentile sau dispozitive pentru vedere, vedere
deficitară, ochelari pentru copii, ochelari pentru sport, monturi de vedere, ochelari de soare, materialeechipamente și inovație tehnologică în domeniul monturilor optice.
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Despre SILMO

SILMO (Salon International de la Lunetterie, de l’optique oculaire et du Matériel pour Opticiens) se desfășoară anual în
orașul luminilor, fiind cea mai celebră expoziție de toamnă din domeniul industriei optice.

Despre trofeul SILMO d`Or

Trofeul SILMO d`Or este o distincție acordată inovației, ce recompensează creativitatea și originalitatea din sectorul
opticii medicale și îngrijirii vederii.

---------------------------------------------------Sursa info
Descrierea sistemului de șlefuit Briot Attitude - http://goo.gl/q1uC64
Photoreportage: Découvrez les lauréats des Silmo d'Or 2015…, articol online apărut în Acuite.fr la data de
26 sept 2015 - http://goo.gl/VqvABf
Les nominés au grand Prix Silmo d'Or 2015, nominalizările celei de-a XXII-a ediții a trofeelor SILMO d`Or
2015 - http://goo.gl/98meIj
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