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 OEM řada laserových zařízení od společnosti SEI Laser je určena pro integraci do   
    různých zařízení a výrobních linek s cílem poskytnout integrátorům a konečným    
    uživatelům nejlepší a nejefektivnější laserovou technologii. Integrace těchto zařízení    
    umožňuje OEM partnerům zvýšit přidanou hodnotu jejich produktů. 
    Výrobce poskytuje plnou hardwarovou a softwarovou podporu  OEM partnerům,  
    stejně tak i výzkum a vývoj specifických aplikací. 
 
 LASER 3 byl vyvinut pro celou řadu oblastí trhu a aplikací jako je  
   například značení a kódování produktů v automobilovém, farmaceutickém,  
   elektronickém  a potravinářském průmyslu. 

 
 LASER 3 je kompaktní zařízení s integrovaným dynamickým zaostřováním,  které 
   umožňuje značení v různých úrovních profilu produktu 
     

http://www.lao.cz/
http://www.lao.cz/


LAO -průmyslové systémy, s.r.o. 
tel.: 241 046 800, fax: 241 046 850 
Na Floře 1328/4, 143 00 Praha 4 
www.lao.cz , e-mail:laser@lao.cz   ISO 9001:2011 

LASER 3 pracuje s diodami buzeným pevnolátkovým laserem emitujícím záření o vlnové délce 
1064nm. Hlavní předností  LASER 3 je jeho kompaktní provedení, ve kterém je laserový zdroj, 
scanovací hlava a veškerá elektronicka integrována do jednoho celku. To umožňuje jeho snadné 
začlenění jak do rozličných zařízení a pracovních stanic, tak  do výrobních linek.  
 

          Znační elektrických    
                komponentů 

                Značení kovů 

               Značení kovů 

            Značení plastů 

               Značení kovů 

Značení „on fly“ 
= maximální efektivita značení 

Dynamické zaostřování 
= značení různých úrovní povrchu 

Značení v různých stupních šedi 
= tvorba rastrových obrázků 
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LASER 3 je snadno ovladatelný pomocí  uživatelsky příjemného softwaru ICARO, který 
pracujíce pod operačním systémem Windows.  Software běžně monitoruje  provozní  stavy  
zařízení, jako jsou alarmy, a provozní stavy jednotlivých komponentů např. „motohodiny“ a 
mnoho dalších  parametrů. Software zároveň zajišťuje synchronizaci s výrobní linkou, roboty, 
síťovou správu a podobně. 
 
 

Flexibilní softwarové rozhraní 
= široké možnosti  kontroly a ovládání 

Široké hardwarové možnosti 
= snadná a rychlá integrace do nových nebo stávajících výrobních linek 

           Značení plastů 

Značení elektonických desek 

           Farmakologie 

            Ochranné prvky 

           Elektrické komponenty 
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Hlavní rysy 

 Kompaktní provedení 
 
 Vysoká spolehlivost 

 
 Dlouhá životnost 

 
 Minimální provozní náklady 

 Digitálně řízená elektronika 
 
 Chlazení vzduchem    

 
 Snadná integrovatelnost 
 
 Vzdálená diagnostika 

Rozměry: 
12W – viz obrázek 
20W – 397x286x198mm 

            Mikro-kódování 

         Značení vzácných kovů 

                 Gravírování 

             Značení klávesnic 

                Značení štítků 

Modely LASER3   12W               LASER 3  20W 

Laserový zdroj Pevnolátkový diodami buzený (zadní buzení)  

Výkon laseru >12W                                   >20W 

Frekvence pulsů 0-100 kHZ 

Max. výkon v pulsu  130 kW                            200 kW         

Max. energie v pulsu 0.9 mJ                              1.5 mJ                           

Kvalita svazku  <  1.5 M² 

Průměr svazku 

 f 100  = 25µm 

 f 163  = 50µm 

 f 254  = 90µm 

   f 330  = 100µm 

Pracovní plocha 

        f 100  = 60x60mm 

            f 163  = 110x110mm 

            f 254  = 180x180mm 

            f 330  = 220x220mm 

Ohnisková vzdálenost 

    f 100  = 120mm 

    f 163  = 210mm 

    f 254  = 380mm 

    f 330  = 440mm 

Dynamické zaostřování -rozsah 

   f 100  = 20mm 

   f 163  = 50mm 

    f 254  = 120mm 

    f 330  = 180mm 

Software ICARO (pro Windows) 

Podpora formátů DXF, PLT, EPS,PDF,BMP, atd. 

Chlazení vzduchem 

Bezpečnost 4. třída 

Technické parametry: 
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