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Otomatik Fokometre



Yeni Core teknoloji ve farklı ölçüm metodu
HLM-9000  Otomatik Fokometre

Wavefront teknolojisinin keyfini çıkartmaya hazır mısınız?
Hartmann sensör ve otomatik cam tanıma.
Estetik tasarımı ile aranızda duygusal bir bağ oluşacak.

Yeni Bir Bakış, Yeni Bir Başlangıç.

Huvitz HLM-9000 Geleceğe yön veren teknolojiyi bugünden sizlere sunuyor.
Hartman sensör teknolojisi, 
Ergonomik tasarım,
Işığın gücünü ve kırılmasını en mükemmel şekilde ölçerek hatasız sonuç verir.
Yepyeni bir fokometre.

HLM-9000

Wavefront Ergonomik
Tasarım

Wi-Fi
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Yeni Core teknoloji ve farklı ölçüm metodu
HLM-9000  Otomatik Fokometre

Wavefront teknolojisinin keyfini çıkartmaya hazır mısınız?
Hartmann sensör ve otomatik cam tanıma.
Estetik tasarımı ile aranızda duygusal bir bağ oluşacak.

Hartmann Sensörü / Wavefront Analiz Teknolojisi

Hartmann Sensör ve Wavefront Analiz Teknolojisi ile çok daha 
fazla noktadan ölçüm yapar.

Bu sayede progressive ve yüksek kavisli camlarda, ölçüm
doğruluğunu en üst seviyeye çıkartır.

Hartmann Sensör / Yeşil Işık 
(540nm) Progressive Cam Ölçümü
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Ölçüm Doğruluğunda Yeni Dönem / Wavefront Teknolojisi
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Zararlı Mavi Işık ve UV Ölçümü

Hartmann Sensor Zararlı Mavi Işık Ölçümü

Hartmann Sensor  Wavefront Analiz 
Teknolojisi

Hartmann Sensör ve Wavefront Analiz  Teknolojisi ile 
çok daha fazla noktadan eş zamanlı ölçüm 
yapabilirsiniz. HLM-9000'in ölçüm kolaylığı, hızı ve  
hassasiyeti ölçüme olan güvenininizi en üst seviyeye 
çıkartacaktır.  Progressive ve yüksek kavisli camlarda 
güvenle ölçüm yapabilirsiniz.

Zararlı Mavi Işık Ölçümü
Günümüzde led ışıkları, xenon ışıkları, tasarruflu 
lambaların, LCD  monitörlerin ve  akıllı telefonların 
kullanımı giderek artmaktadır.

Bu kaynaklardan yayılan mavi ışığın, göz sağlığına zarar 
verdiği bilinmektedir.

Mavi ışığın zararlı etkisinden korunmak için gözlük 
camlarına koruyucu filtre yapılmaktadır. HLM-9000'in 
üstün teknolojisi ile gözlük camlarınızın bu "zararlı mavi 
ışığı" ne kadar  geçirdiğini ölçebileceksiniz.

UV Ölçümü
Camın UV geç i rgen l iğ in i  ko layca ö lçer.  UV 
geçirgenliğinin kesin değerini verir. Güvenilir UV ölçümü 
sayesinde müşterilerinizin güvenini kazanırsınız.

Progressive Cam Ölçümü
Progressive camları otomatik olarak tanır. Ölçüm 
ekrandaki yardımcı çizgiler ile progressive, güneş 
gözlüğü ve prizmatik camları kolayca ölçer. 

Kuvvetli Doğrusal Yeşil Işık

HLM-9000'in kuvvetli yeşil ışığı, Fraunhofer e-line 
(546.1nm) ISO standart lar ına çok yakın 
değerdedir. Kuvvetli yeşil ışık 545nm dalga boyu 
ile genel infrared ışığına göre çok daha yüksek 
doğrulukta ölçüm yapma imkanı sunuyor.

Otomatik Cam Tanıma
Progressive, tek odak ve diğer optik camlarını 
otomatik olarak tanıyarak ilgili ölçüm moduna 
geçer.

Kontakt Lens Ölçüm Kiti
Sert ve yumuşak kontakt lensleri ölçebilir.
(Yumuşak kontakt lens ölçüm aparatı opsiyonel 
bir aksesuardır.)

Progressive Ölçümü

Kontakt Lens Ölçüm  
AparatıKontakt Lens Ölçümü
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7 Renkli LCD Ekran
Çalışma yorgunluğunuzu en aza indirir, iş 
verimliliğinizi arttırır.

Geniş Eğim Açısı
HLM-9000 net ve parlak bir ekrana sahiptir. Geniş 
eğim açısı sayesinde arayüzdeki bilgileri her 
açıdan okuyabilirsiniz.

Yetenekli Prizma Yön Tespiti
Ölçüm anında cam hangi yöne doğru hareket 
ettirilirse, ekrandaki imleçte aynı yönde hareket 
eder. Bu sayede prizma yön tespiti daha kolay ve 
hatasız yapılır.

Kablosuz İletişim
Dahili Wi-Fi sayesinde, ortam şartlarından 
etkilenmeden, bağlı olduğunuz HRK-9000A ve 
HDR-9000 cihazlarına kablosuz mükemmel veri 
iletişimi sağlar.

Eski sistem ile üretilmiş olan HRK-9000A ve 
HDR-9000 modellerine RS-232 portu ile kablolu 
iletişim sağlar.

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
İlk bakışta kolayca okunabilen grafik ekran. 
Uzman olmanızı gerektirmeden kolayca ölçüm 
yapmanızı sağlayan kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Dar Çerçevelerin Ölçümü Daha Kolay
PD tablasında yapılan mekanik değişiklik, dar 
çerçeveler üzerindeki bi-fokal ve progressive 
camların, yakın odak ölçümlerinin çok daha kolay 
yapılmasını sağlar.

Otomatik Kesim Yapan Yazıcı
Hızl ı ve sessiz yazıcısı i le tüm veri lerinizi 
yazdırabilirsiniz. Otomatik kağıt kesme işlevi ile 
yazıcınızdan alabilirsiniz. Tek dokunuşla yazıcı 
rulosunu değiştirmeniz mümkündür.

Aksesuar Saklama Bölümü
Üst kısımdaki kauçuk kapaklı saklama bölümü ile 
toz girmesini önleyerek, küçük ve hassas 
aksesuarlarınızı saklayabileceğiniz bir alan 
sunmaktadır.

YazıcıPD Ölçümü ve Burunluk

Kullanıcı Arayüzü

Yetenekli Prizma Yön Tespiti
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Sezgisel ve Erişilebilir Tasarım
Kullanıcı dostu arayüz ve maksimum verimlilik
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Mucizevi ve Estetik Tasarım
Huvitz, geleceğin teknolojisini tasarlıyor. 
Yeni Hartmann sensör teknolojisi ile donatılan HLM-9000 fokometreyi sizlere sunmaktadır.

Huvitz Auto Lensmeter HLM-9000

 Teknik Değerler 
 Ölçme Sınırları
 Sph    0D˜ 25D (0.01/0.06/0.12/0.25)
 Cyl   0D˜ 10D (0.01/0.06/0.12/0.25) 
 Eksen (Aks)   0 ˜180 (1 Derece)
 Add   0˜10D (0.01/0.06/0.12/0.25)
 Cyl Modu   0 to  10.00D (Mix/ - /+) 
 Prizma   0˜20 (0.01/0.06/0.12/0.25)
 Ölçülebilir Cam Ekartmanı  Ø20 -Ø120mm (Konkav Camda: Ø5 mm daha fazla)
 Dalga Boyu    545nm (Yeşil Işık)
 Ölçüm Metodu   Hartmann Sensör
 Kontak Lens   Sert /  Yumuşak
 UV Geçirgenlik   0~100%
 Mavi Işık Geçirgenlik   0~100%
 Ekran   Eğilebilir 7 Renk IPS LCD / Dokunmatik Panel (800x480)
 Yazıcı   Termal / Otomatik kağıt kesme
 Ağ Bağlantısı   RS-232C / USB 2.0 Port / Wi-Fi(802.11b, 2.4GHz)
 Ebatlar   222(Genişlik) X 240(Derinlik) X 370(Yükseklik)mm, 5.4kg
 Güç Kaynağı   100-240VAC˜, 0.5-0.3A, 50/60Hz
 Tasarım ve ayrıntılarda, önceden haber verilmeksizin, iyileştirme amaçlı değişilikler yapılabilir.

Otomatik Fokometre 

 Ağ Kurulumu
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Çok Odaklı Ölçümler Şimdi Çok 
Daha Kolay 

İleri algoritmik yapısıyla yakın ve 
uzak odak görüşünü otomatik olarak 
doğru ve hızlı bir şekilde ölçmektedir

Geniş Ölçüm Aralığı

+25D ile -25D arasındaki kapsamlı 
dioptiri ölçüm aralığı, camları geniş 
aralıkta ölçme imkanı verir. 

Eklenmiş Prizma Görüntüleme Modu

Şimdi, eklenen Prizma Modu ile 5 veya 
10 Prizmayla görüntüleme imkanınız 
var. Yüksek Prizmalar için, 10 prizma 
modunu seçerek geniş bir alan 
konumunu elde ederken, Normal veya 
Düşük Prizma için 5 prizma ekran 
modunu kullanabilirsiniz.

Koyu Renkli Gözlük Camları Modu

Koyu renkli güneş gözlük camlarınızı, 
bu modu kullanarak sıkıntı olmadan 
daha rahat ölçebilirsiniz. 

PD Ölçümü

Dahili PD sensörüyle çerçevenin PD 
ölçümünü yapmak çok kolay. Aynı 
zamanda camın derecesini görmek 
de mümkün olmaktadır.

Kıyaslanamaz UV Ölçüm 
Değerlendirmesi

Pek az fokometre UV değerlendirmesini 
kesin rakam değeriyle verir. Farkı 
hissedin ve hastalarınıza UV'de 
güvenilir doğru değeri sağlayın. 

Kontakt Lens Ölçüme Aparatı

HLM-7000, sert ve yumuşak kontakt 
lenslerin ölçümünde kesin ve doğru  
sonucu verir. 
 Eşsiz biçimde tasarlanmış olan 
Yumuşak Kontakt Lens Ölçme Aparatı 
(*), hatasız, rahat ve doğru ölçmenize 
yardımcı olur.
 (*) Kontakt Lens Ölçme Aparatı 
opsiyonel bir aksesuardır)

Ayarlanabilir, Eğilebilir LCD Ekranı

LCD ekranı -50 ile 600 arasında 
eğ i l eb i lmek ted i r.  Bu  sayade 
ayaktayken veya otururken ekran 
görüşünüzü rahat edebileceğiniz 
konuma ayarlayabilirisiniz.
 
Kullanıcı Dostu Grafik Ekranı

Grafiklerle donatılmış ekran hızlı ve 
rahat  ku l lan ım sağlar.  Ko lay 
tanımlanır simgeler, herkese çabuk 
sonuca ulaşma imkanı verir.

TFT LCD, Görüntü Kalitesinde En İyisi

TFT LCD i le kontras t  sorunu 
olmadan çok daha fazla net bir 
görüntü ile işlem yapmak mümkün.

Yekpare Cam Tablası

Ş imdi, yekpare cam tablası  i le 
özgürlüğün keyfini çıkarın. Çocuk 
gözlükleri veya küçük boyut lu 
gözlükler, çerçeveye hiç  zarar 
vermeden ölçülebilinir. 

Yeniden tasarlanan PD Çubuğu ve 
Ölçüm Burunluğu

Yeniden tasarlanan PD Çubuğu ve 
Ölçüm Burunluğu ile küçük veya çok 
odaklı çerçeveleri ölçebilir, yakın 
numarası  ölçümlemedsinde de 
kullanabilirsiniz. 

Zarif ve Yekpare Tasarım

Yenilenen şekliyle (190 x 377 x 237 
mm) HLM-7000 çalışma masanızda 
daha az yer kaplayacaktır. 

Dahili Termal Yazıcı

Tek dokunuşlu ko l  i le kağıd ı 
değiştirmek şimdi çok kolay.  Aks ve 
PD'nin gösterildiği tasviri resim, çıkan 
sonucu müşter in iz in  daha iy i 
anlamasını sağlayacaktır.

Kalem Tarzında Markalama

Kalem tarzında markalama ile daha 
temiz ve kusursuz işaretleme garanti 
edilir.

Yenilenen dizaynıyl v   a e algoritmik yapısıyla, kullanıcıya daha hızlı ve doğru ölçümlendirme imkanı sağlamaktadır.

Huvitz HLM-7000 
Dijital Fokometre

Huvitz Dijital Fokometre HLM - 7000,
Şık, kullanışlı ve güvenilir. 
Dizayn ve Teknolojinin mucizesi.
Sizi rekabette ileri götürecek yeni standartlarla tanıştırıyor.

H U V I T Z  M U C İ Z E S İ  
Dizayn - Dijital Teknoloji
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Çok Odaklı Ölçümler Şimdi Çok 
Daha Kolay 

İleri algoritmik yapısıyla yakın ve 
uzak odak görüşünü otomatik olarak 
doğru ve hızlı bir şekilde ölçmektedir

Geniş Ölçüm Aralığı

+25D ile -25D arasındaki kapsamlı 
dioptiri ölçüm aralığı, camları geniş 
aralıkta ölçme imkanı verir. 

Eklenmiş Prizma Görüntüleme Modu

Şimdi, eklenen Prizma Modu ile 5 veya 
10 Prizmayla görüntüleme imkanınız 
var. Yüksek Prizmalar için, 10 prizma 
modunu seçerek geniş bir alan 
konumunu elde ederken, Normal veya 
Düşük Prizma için 5 prizma ekran 
modunu kullanabilirsiniz.

Koyu Renkli Gözlük Camları Modu

Koyu renkli güneş gözlük camlarınızı, 
bu modu kullanarak sıkıntı olmadan 
daha rahat ölçebilirsiniz. 

PD Ölçümü

Dahili PD sensörüyle çerçevenin PD 
ölçümünü yapmak çok kolay. Aynı 
zamanda camın derecesini görmek 
de mümkün olmaktadır.

Kıyaslanamaz UV Ölçüm 
Değerlendirmesi

Pek az fokometre UV değerlendirmesini 
kesin rakam değeriyle verir. Farkı 
hissedin ve hastalarınıza UV'de 
güvenilir doğru değeri sağlayın. 

Kontakt Lens Ölçüme Aparatı

HLM-7000, sert ve yumuşak kontakt 
lenslerin ölçümünde kesin ve doğru  
sonucu verir. 
 Eşsiz biçimde tasarlanmış olan 
Yumuşak Kontakt Lens Ölçme Aparatı 
(*), hatasız, rahat ve doğru ölçmenize 
yardımcı olur.
 (*) Kontakt Lens Ölçme Aparatı 
opsiyonel bir aksesuardır)

Ayarlanabilir, Eğilebilir LCD Ekranı

LCD ekranı -50 ile 600 arasında 
eğ i l eb i lmek ted i r.  Bu  sayade 
ayaktayken veya otururken ekran 
görüşünüzü rahat edebileceğiniz 
konuma ayarlayabilirisiniz.
 
Kullanıcı Dostu Grafik Ekranı

Grafiklerle donatılmış ekran hızlı ve 
rahat  ku l lan ım sağlar.  Ko lay 
tanımlanır simgeler, herkese çabuk 
sonuca ulaşma imkanı verir.

TFT LCD, Görüntü Kalitesinde En İyisi

TFT LCD i le kontras t  sorunu 
olmadan çok daha fazla net bir 
görüntü ile işlem yapmak mümkün.

Yekpare Cam Tablası

Ş imdi, yekpare cam tablası  i le 
özgürlüğün keyfini çıkarın. Çocuk 
gözlükleri veya küçük boyut lu 
gözlükler, çerçeveye hiç  zarar 
vermeden ölçülebilinir. 

Yeniden tasarlanan PD Çubuğu ve 
Ölçüm Burunluğu

Yeniden tasarlanan PD Çubuğu ve 
Ölçüm Burunluğu ile küçük veya çok 
odaklı çerçeveleri ölçebilir, yakın 
numarası  ölçümlemedsinde de 
kullanabilirsiniz. 

Zarif ve Yekpare Tasarım

Yenilenen şekliyle (190 x 377 x 237 
mm) HLM-7000 çalışma masanızda 
daha az yer kaplayacaktır. 

Dahili Termal Yazıcı

Tek dokunuşlu ko l  i le kağıd ı 
değiştirmek şimdi çok kolay.  Aks ve 
PD'nin gösterildiği tasviri resim, çıkan 
sonucu müşter in iz in  daha iy i 
anlamasını sağlayacaktır.

Kalem Tarzında Markalama

Kalem tarzında markalama ile daha 
temiz ve kusursuz işaretleme garanti 
edilir.

Yenilenen dizaynıyl v   a e algoritmik yapısıyla, kullanıcıya daha hızlı ve doğru ölçümlendirme imkanı sağlamaktadır.

D A Y A N I K L I  V E  G Ö S T E R İ Ş L İ

Geliştirilmiş HLM-7000 eğilebilen ekranıyla, ergonomik kullanım kolaylığı sunmakta
Grafik simgeler ile donatılmış LCD ekran 



D A Y A N I K L I  V E  G Ö S T E R İ Ş L İ
Geliştirilmiş HLM-7000 ayarlanabilen ekranıyla kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Grafiklerle donatılmış ekran kullanım rehberiniz olacaktır.

Yenilenen Kullanıcı Arayüzü ve Ölçüm Algoritması Doğru Ölçüm Yapmanızı Sağlar.

Progressive Cam Ölçümleriniz 
Doğru ve Güvenilir
Gelişmiş ölçüm algoritma yapısı, uzak 
ve yakın odak ölçümlerinde doğru ve 
hızlı sonuç verir.

Geniş Ölçüm Aralığı
+25D ile -25D ölçüm aralığı ile, cam-
ları geniş aralıkta ölçme imkanı verir.

Prizma Görüntüleme Modu
Prizma gösterim şeklini 5 Prizma veya 
10 Prizma olarak seçebilirsiniz.
Yüksek prizma değerleri için 10 
prizma modu, düşük değerler için 5 
prizma modunu kullanarak geniş bir 
kullanım alanı sunar.

Renkli Cam Ölçüm Modu
Koyu renge boyanmış güneş gözlüğü 
camlarınızı bu modu kullanarak kolay-
lıkla ölçebilirsiniz

PD Ölçümü
Dahili PD sensörü sayesinde PD 
ölçümünuz daha kolay, Çerçeve üze-
rinden yapılan ölçümde, camın 
odağını ve PD sini aynı anda ölçebi-
lirsiniz.

Hassas UV Ölçümü
Camın UV geçirgenliğini tam sayısal 
değerleri ile ölçerken aynı zamanda 
ekranda grafik olarak gösterir. Güve-
nilir UV ölçümü sayesinde müşteriler-
inizin güvenini kazanırsınız.

Kontak Lens Ölçümü
HLM-7000 Sert ve yumuşak kontak 
lenslerin ölçümünde kesin ve doğru 
sonuç verir. Özel olarak tasarlanmış 
aparat  ile yumuşak kontak lens 
ölçümünü rahat ve hatasız yapmanızı 
sağlar.

(*) Özel Tasarlanmış Kontak Lens 
Ölçüm Aparatı Opsiyonel Bir Akse-
suardır.

Ayarlanabilir  LCD Ekran
Ayarlanabilen LCD Ekran,
LCD Ekranın bakış açısı -5° ile 60° ar-
asında ayarlanabilmektedir.
Ayakta veya oturur pozisyonda 
çalışırken ekran görüşünüzü rahat 
edebileceğiniz konuma getirebilirsiniz.

Kullanıcı Dostu Grafik Ekran
Grafikler ile donatılmış ekran, hızlı ve 
rahat kullanım imkanı sunar. Kolay 
tanınan simgeler ekranda daha hızlı 
ilerlemenizi sağlar.

TFT LCD, En İyi Görüntü Kalitesi 
TFT LCD ekran yüksek parlaklığı ile 
daha net bir görüntü sağlayarak çalış-
ma verimliliğinizi artırır.

Kompakt Cam Tablası
Kompakt cam tablası ile  küçük ve 
büyük gözlük çerçevelerinize hiç bir  
zarar vermeden ölçüm yapabilirsiniz.

Yeni PD Tablası ve Burunluk
Geliştirilmiş "cam dayama tablası" ve 
"burunluk", progresivve camlarınızın uzak 
ve yakın odak ölçümünü kolaylaştırırken, 
aynı anda  PD ölçümünü yapmanıza im-
kan sağlar.

Zarif ve Kompakt Tasarım
Yenilenen tasarım ile çalışma 
masanızda daha az yer kaplayacaktır.
HLM-7000 (190 x 377 x 237 mm)

Dahili Termal Yazıcı
Gerekli bütün bilgileri  hızlı ve sessiz 
bir şekilde yazar. Bu  bilgileri, kolay 
anlaşılabilmesi için baskıda grafik 
halinde gösterir.

Markür - İşaretleme Kalemi
Patentli mürekkebi sayesinde odak 
noktasını çok daha net işaretler. Kay-
gan kaplamalı camlarda bile mükem-
mel işaretleme yapar.



TEKNİK DEĞERLER
ÖLÇÜM MODLARI
Silindir -, +, ±

Prizma  Dikdörtgen / Kutupsal / Taşırma

Ölçme Hızı  0.016 sec

LED Dalga Boyu  630nm

Ölçülebilir Cam Çapı  15~115mm

Kontakt Lens  Sert ve Yumuşak

ABBE Değerleri  30~60 (1Step)

Dalga Boyu  

UV Geçirgenlik  

e-Line : 546.07nm / d-Line : 587.56nm

ÖLÇME ARALIĞI
Sferik Değeri  0 ~±25.00D

Silindir Değeri  0 ~±10.00D

Silindir Aksı  0。~180。 (1。)

ADD Derecesi  0 ~10D

Prizma Derecesi  0 ~10Δ

ÖLÇÜM ADIMLARI
Dioptri  0.01 / 0.125 / 0.25D

Prizma  0.01 / 0.125 / 0.25Δ

BOYUTLARI

SİSTEM AĞ YAPISI

Ebatlar 90(W) x 237(D) x 377(H)mm / 5.5kg

Güç Kaynağı  AC 100-120V / AC 220-240V 50 / 60Hz

Ekran  TFT LCD Display (320 x 240 LED Backlight)

Veri Oranı  9,600 / 19,200 / 38,400 / 57,600 / 115,200 bps

Bilgi Çıktısı  RS-232C

0~%100
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Huvitz Türkiye Distribütörü
Merkez

Yenigün Mh. Köroğlu Cd. 1074. Sk. No.1 Antalya / TÜRKİYE Tel.:+90 242 
444 44 86 - +90 242 312 11 22 - Faks: +90 242 311 10 25

İstanbul Şube
Hamidiye Cd. Altınhan Kat:6 No:143 Sirkeci / İSTANBUL

Tel.:+90 212 528 11 10 - +90 212 444 44 86 - Faks: +90 242 311 10 25
www.uguroptik.com -  www.uguroptikmarket.com


