
MARCAREA Laser

MARCAJUL PRIN LASER

Tehnologiile ne permit sa oferim un laser de mici 
dimensiuni, prin urmare, uşor de integrat pe linia de 
producţie sau pur şi simplu aşezat pe o masă de 
lucru. Sursa laser poate fi integrată orizontal sau 
vertical, aceasta cantareste doar 9 kg. Modulul de 
control este foarte mic şi poate fi integrat într-o 
maşină de producţie. 

Pentru a satisface nevoile dumneavoastră, va 
oferim o gama completa de staţii de marcare ce pot 
primi lasere cu gaz CO2 sau fibre Ytterbium. Toate 
staţiile sunt clasa 1 şi sunt în conformitate cu 
reglementările europene:
Staţie cu deschidere manuala
Staţie cu deschidere automata
Staţie placă turnantă automată 

MARCAJ LASER FARA INTRETINERE

Cu un MTBF foarte mare, laserele noastre pot fi 
folosite pentru aplicaţiile care funcţionează 24 de ore 
pe zi, fără întreţinere. Foarte uşor de folosit si extrem 
de fiabile, aceste lasere au un cost de operare foarte 
scăzut. Nu sunt necesare consumabile, cu excepţia 
alimentarii cu energie electrică.

Ne rezervam dreptul de a aduce imbunatatiri si modificări  acestui material. Aceasta pagina nu are caracter  contractual



Specificaţii 
tehnice

MODEL 100

Q-switched 

Laser la fibre

MODEL 200

Q-switched 

Laser la fibre

MODEL 

C300

Laser la fibre 

monomode

PRINT 300

Laser CO2

PRINT 600

Laser CO2

Funcţionare Pulsat Pulsat Continu Continu Continu

Puterea de ieşire 10 W 20 W 30 W 30  W 60 W

Reglajul puterii de 10% la 100% de 10% la 100% de 10% la 100% de 0 la 100% de 0% la 100%

Lungimea de 

unda
1062 nm 1062 nm 1070 nm 1060 nm 1060 nm

Lăţimea 

pulsului
80 ns 100 ns CW CW CW

Energie pe puls 0.5 mJ 1 mJ ……………. ……………. …………….

Frecventa de 20 la 80 kHz de 20 la 80 kHz CW CW CW

Temperatura de 

funcţionare
+36°C la 50% du cycle        +42°C la 100% du cycle

MTBF 100 000 ore 100 000 ore 100 000 ore 30 000 ore 30 000 ore

Preîncălzire 5 min 5 min 1 min Aucune Aucune

Răcire pe aer pe aer pe aer pe aer sau pe apa Pe apa

Ecran tactil 10 " 10 " 10 "
10 "

10 "

Garantie

Sursa laser
3 ani sau 20 000 ore de funcţionare 1 an

Consum electric 1 500 W/ora 1 500 W/ora 1 500 W/ora 2 200 W/ora 2 200 W/ora

Viteza de 

marcaj
600 caractere / secunda  (H=1mm)

Creaţi fişiere de marcare; Salvarea fişierelor pe disc sau o unitate USB,
Desene de import făcute cu Corel Draw, AutoCad, sau software alt desen, HPGL şi formate DXF folosind direct în editor,
Desenaţi linii, pătrate, cercuri, elipse şi linii de text,
Marcare coduri de bare: Code 39, Code 128, Interleave 2 din 5, EAN 8 si EAN 13,
Data, ora, minut, Utilizarea a opt loturi diferite de parametri de marcaj. 

Numerotare incrementala,Utilizaţi fonturi diferite,
Data Matrix,

Alimentare electrica 

Unitate Mini Nominal Maxi

V 225 240 250

Regim de funcţionare NEUTRU la MASA

Frecventa reţea 50 Hz

Curent absorbit A 6

Siguranţa de 

protecţie

A 10

MODEL 200 – Cote gabarit
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