
LASERyvo LASERdiode LASERmark LASERfibre

 LASERmark v provedení „S” je CO2 popisova-
cí laser určený k následné integraci do výrobních 
linek, výrobních automatů a k ostatním průmyslo-
vým instalacím typu „OEM”. Předpokládá doplnění 
laseru odpovídajícím bezpečnostním krytím.
 Zařízení se skládá z 19palcového kabinetu 

s řídící elektronikou včetně PC. Druhou část za-
řízení tvoří vlastní laser a vychylovací hlava vše 
v odolném provedení se zvýšeným krytím. Jako 
samostatná jednotka se připojuje externí chlazení 
typu voda-vzduch (lasery s výkonem nad 40 W) 
a průmyslový odsavač zplodin. Laser je propojen 
s řídící jednotkou jedním sdruženým přívodem.
 Instalované uživatelské rozhraní umožňuje pro-

pojení a komunikaci s vyšším řídicím systémem.

  Laser ve výkonových variantách 30 W až 200 W

  Volitelné popisovací pole podle konkrétní aplikace 60x60 mm až 160x160 mm

  Samostatná vychylovací hlava je otočná v ose laseru – možnost naklonění roviny popisu

  Kompaktní rozměry laseru usnadňují jeho další integraci

  Zvýšená odolnost proti vibracím, vniknutí prachu a aerosolu, bezúdržbový provoz

 Programové vybavení – Windows prostředí, rozsáhlý soubor funkcí, uživatelská podpora

 Možnost řízení vyšším systémem – autonomní provoz bez LCD displeje a klávesnice

Laser a vychylovací hlava.
Laser je v provedení 30 W chlazený vzduchem. Vychylovací hlava je 
otočná v ose laseru po 90°.

LASERmark LM-s
CO2 popisovací laser

Řídící elektronika CO2 laseru.
Na kabinetu je umístěn LCD displej a klávesnice.
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TECHNICKÉ PARAMETRY LASERU:
Laser
Typ: 
Vlnová délka: 
Rezonátor: 
Výkon: 

Řízení výkonu: 
Frekvence: 

Vychylovací hlava 
Princip: 

Typ: 
Rychlost popisu: 
Rozlišení: 
Opakovatelná přesnost:

CO2, kvazikontinuální
10,57–10,63 µm 
zatavená trubice buzená RF 
varianty 
30, 40, 60, 100, 200 W
šířková modulace, 0 ÷ 100 % 
5 kHz pevná, 
(programovatelná 0 ÷ 25 kHz)* 

galvanometrické vychylování 
svazku v ose X a Y 
rychlé vychylovače 
0–4000 mm/s 
2 µm 
25 µm 

Fokusační optika 
Typ: 

Pracovní pole: 

Expandér svazku: 
Šířka stopy: 

Chlazení 
Vzduchem:

Vodní chlazení*: 

“near” F-theta čočka, F-theta 
čočka*
60x60 mm* 
90x90 mm 
120x120 mm* 
160x160 mm* 
6x 
typicky 0,11 mm 
podle konfigurace optiky a 
značeného materiálu
0,09 ÷ 0,35 mm 

Lasery s výkonem ≤ 40 W, 
přímé chlazení vzduchem 

Lasery s výkonem ≥ 30 W, 
uzavřený okruh vody, 
externí chladící jednotka 
typu voda-vzduch 

 TECHNICKÉ PARAMETRY LASERmark LM-s: 
Řízení systému 
Interní: 

Hlavní řídící počítač: 

Monitor: 
Síť: 

řídící systém kontroluje 
a nastavuje veškeré provozní 
parametry laseru 
průmyslové PC, Intel Core i3
@ 3,1 GHz, 4 GB RAM, USB, SSD 
80 GB
LCD displej, 19“ 
Ethernet 1000 

Laser a hlava 
Krytí: 
Laser rozměry, hmotnost: 
Vychyl. hlava rozměry: 
Pracovní poloha: 
Délka přívodu: 
Provedení přívodu: 
Mechanické připojení: 

IP54 
537x191x200 [dxvxš], 24 kg 
162x156x160 [dxvxš] 
horizontální nebo vertikální 
3 m*, 5 m, 10 m* 
Polyamid, ocelový kord* 
Al profil Bosch typ 180x45/10 
připojení pomocí “T” drážek 

Software 
Operační systém: 
Návrhový SW: 
Řídící SW: 

Windows 7
Corel Draw CZ*
WMark
 - řídicí program pro popis
 - nastavování parametrů popisu
 - Windows prostředí
 - komplexní soubor příkazů a funkcí 

Kabinet 
Napájení: 
Příkon: 

Krytí: 
Rozměry: 
Hmotnost: 
Provozní podmínky: 

100–240 V, 50/60 Hz
600 W
podle laseru a typu chlazení 
IP40 
318x577x577 mm [vxšxh] 
41 kg 
teplota 15 °C ÷ 35 °C 
nekondenzující vlhkost 

VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ*:

Připojení 
Logické: 

Sériové: 

Řízené osy: 

galvanicky izolované vstupní 
a výstupní signály pro externí 
spouštění a ovládání 
RS 232, komunikační protokol, laser 
je plně řízen 
a kontrolován nadřazeným 
systémem 
krokové motory, 
dc motory s optickým 
odečítáním pozice 

Odsávání 
Odsavač Typ 1: 

Odsavač Typ 2: 

Ostatní 
příslušenství 

180 m3/h, regulace odtahu 
230 V, 1,3 kW 
400 m3/h, bez regulace 
380 V, 3,4 kW 

viz příslušné prospekty 
a technická data 

* alternativní nebo volitelné provedení


