
Laser umístěn na motorizovaných osách X a Z.
Laser je osazen vychylovací hlavou s objektivem f-theta 420 
mm (pole 280x280 mm). Výkon, typ laseru, velikost pole 
popisu a s tím související šíře stopy jsou volitelné.

LASERfibre
LF-MW 1200

pRůMySLová LASERová popiSovAcí StAnicE S 
AutoMAtickýMi dvEřMi A výSuvnýM StoLkEM

 Diodami čerpané vláknové lasery MediCom LASERfibre LF. Jako aktivní prostředí se využívá 
optické vlákno a jako zdroj pro čerpání je použito pole laserových diod. díky vláknové technologii 
došlo k výraznému nárůstu účinnosti laseru a tím i k významnému snížení příkonu zařízení 
a nároků na výkonnost chlazení laseru. Lasery z řady LASERfibre LF jsou přímo chlazeny vzduchem. 
vláknová technologie vyznačující se mimořádnou kompaktností eliminuje počet nastavitelných 
komponent. vzhledem k absenci výměnných dílů a bezúdržbovému provedení laseru poklesla četnost 
a náročnost údržby. použitím více laserových diod pro čerpání se významně zvýšila spolehlivost laseru 
daná zejména výrazným prodloužením životnosti diod. vláknové lasery mají díky tomu velmi nízké 
provozní náklady.

 pulsní lasery LF-Q mají výkon až 100 W a jsou používány ke značení a gravírování. 

 pro laserové aplikace je klíčová základní společná vlastnost vláknových laserů spočívající ve vysoké kvalitě 
laserového svazku. Svazek lze soustředit do velmi malého bodu a v reálných aplikacích díky takto tenké stopě 
(až 0,02 mm) lze provádět mimořádně jemný popis, gravírování nebo řezání (cW lasery).

 provedení stanice označované LF-MW 1200 je koncipováno je samostatně stojící zařízení střední velikosti o 
základním půdorysu 1200x800mm. Stanice je primárně určená k manuálnímu a poloautomatickému laserovému 
značení. Stanice je obsluhována jedním operátorem a může být používána jako samostatné popisovací centrum nebo 
být zařazena jakou součást manuální linky.

 provedení stanice umožňuje osazení řadou příslušenství jako jsou motorizované lineární a rotační osy, posuvný stolek, 
kamerový systém apod.

 Automatické posuvné dveře umožňují komfortní a rychlý přístup do vnitřního prostoru kabiny. Rozměry zakládacího 
prostoru jsou skrz automatické dveře 590 x 520**x 600 mm (š x v x h) a skrz velké dveře 1000 x 600**x 600 mm. Stanice je 
určena k nasazení v nepřetržitých provozech 7/24.
(** dle ohniskové vzdálenosti objektivu f-theta)

LASERyvo LASERdiode LASERmark LASERfibre

Popisovací stanice MW 1200 - vláknový laser 50 W
Provedení s automatickými dveřmi a výsuvným zakládacím 
stolkem osazeným kalibrovanými otvory pro zakládání 
přípravků.



TECHNICKÉ PARAMETRY LASERU:

LASER VYCHYLoVACí HLAVA

Typ: vláknový 
ytterbiový laser

Princip: galvanometrické vychylování 
svazku v ose X a y

Vlnová délka: 1064 nm Typ: rychlé vychylovače

Způsob čerpání: čerpání laserovými diodami Rychlost popisu: 0–4000 mm/s

Výkon: 20, 30, 50, 100 W Rozlišení: 2 µm

Spínání laseru: Q-pulsní / pulsy 100 ns, 
1 mJ

opakovatelná přesnost: 25 µm

FoKUSAčNí oPTIKA

Frekvence: Q-pulsní / 5–200 kHz 
Pracovní pole: 160x160 mm, 100x100 mm*, 

208x208 mm*, 280x280 mm*MTBF laserových diod: Q-pulsní / > 100 000 hod

* alternativní nebo volitelné provedení

Šířka stopy: typicky 0,05 mm, (0,02–0,1 podle 
optické konfigurace)*

Chlazení: přímé aktivní vzduchové chlazení 
(neobsahuje chladící médium)

TECHNICKÉ PARAMETRY LASERfibre LF-MW 1200:

ŘíZENí SYSTÉMU MoToRIZoVANÉ oSY

Interní:
řídící systém kontroluje 

a nastavuje veškeré provozní 
parametry laseru

osa Z:
(vertikální - fokusace laseru)

lineární posuv s kuličkovým 
šroubem

Hlavní řídící počítač: průmyslové pc, intel core i3 @ 3,1 
GHz, 4 GB RAM, uSB, SSd

Motor: krokový motor s brzdou

Monitor: Lcd displej, 19“ Zdvih max.: 300 mm, elektronické řízení

Síť: Ethernet 1000
osa X:

(horizontální - extendované pole)
lineární posuv s kuličkovým 

šroubem

Motor: servo nebo krokový motor s brzdou

Zdvih max.: 400 mm, elektronické řízení

SoFTWARE oSTATNí PARAMETRY

operační systém: Windows 10 Napájení: 100–240 v, 50/60 Hz

Návrhový SW: corel draw cZ Příkon: 1600 W

Řídící SW:

WMark – řídící program pro 
popis, Windows prostředí, 

nastavování parametrů, popisu, 
objekty, komplexní soubor 

příkazů a funkcí

Krytí: ip44

Rozměry stanice: 1220x2100x860 mm 
(š x v x h)

Rozměry zakládacího
prostoru:

skrz atomat. dveře -
590 x 520**x 600 mm

skrz velké dveře -
1000 x 600**x 600 mm

Hmotnost: 450 kg

Provozní podmínky: teplota 15 °c až 33 °c, 
nekondenzující vlhkost

** dle ohniskové vzdálenosti objektivu f-theta

VYBRANÉ PŘíSLUŠENSTVí:

RoTAčNí oSA oDSÁVÁNí:

Pohon: krokový motor,
řemenový převod

odsavač Typ 1: 
pokročilé odsávací zařízení puREX, 

prachový, HEpA/chemical filtr, 
200m3/hod

Rozlišení: 6000 kroků na 360° odsavač Typ 2: 400 m3/h, bez regulace, 400 v, 
3,4 kW

Zakládání:

kalibrované otvory
pro výměnné zakládací

přípravky, posuvné příložníky,
prizmata

oSTATNí PŘíSLUŠENSTVí

viz příslušné prospekty 
a technická data 

SídLo SpoLEČnoSti: 
Medicom a. s., dobropolská 12, 102 00 praha 10

pRovoZovnA: 
Medicom a. s., Ženíškova 3/1647, 149 00 praha 4

tel.: +420 271 001 510, fax: +420 271 001 515, e-mail: laser@medicom.cz, www.medicom.cz


