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vLASE SERiES
TYPOVÁ ŘADA V-LASE
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vL

Pulse Width [ns]

1064nm
8@20KHz 1064

15@10KHz

10 W VL-UV 3 VL-UV 3 W
VL-GRVL-GREEN
10

8@20KHz
14@50KHz
355
532 nm 0.55@20KHz
355 nm 0.18@20KHz
Nominal
Power [W]
3
0.65@15KHz
0.55@20KHz 10
Jmenovitý
výkon
10 W
10 W 65@20KHz
3 W 13@25KHz
Peak power [kW]
32@10KHz
55@15KHz
Repetition
Rate Range [KHz]
10 ÷ 200
15 ÷ 200
20 ÷ 200
20 ÷ 100
20 ÷ 100
20 ÷80
55@15KHz
65@20KHz10-200
28@20KHz
14@25KHz
Opakovací
frekvence
kHz 13@25KHzMarking
15-200 kHz
20-200
kHz
20-100
kHz
20-100
kHz
capabilities
Standing, Rotary axis, 20-80
On thekHz
fly (marking in motion)
Wavelenght
12@15KHz
Vlnová
délka [nm]

Pulse Width [ns]Standing, Rotary axis,
15@10KHz
8@20KHz
On the fly (marking12@15KHz
in motion)
15 ns při 10 kHz
12 ns při 15 kHz
8 ns při 20 kHz
Max Pulse Energy
[mJ]
0.48@10kHz
0.65@15KHz
0.55@20KHz
Up to 4
mechanical axis
driving capabilities (stepper
motor)
integration
0,48 mj při 10 kHz
0,65 mj při 10 kHz
0,55 mj při 20 kHz
Maximální
energie
pulsu
Up to 10 digital
inputs
and
10 digital output fully
programmable dedicated
connectors Encoder
and Photocell
Peak
power
[kW]
32@10KHz
55@15KHz
65@20KHz

Šířka pulsu

Zaměřovací paprsek
integration

Chladicí systém
Interface
Rozsah
teplot

14@50KHz

14 ns při 50 kHz

10@50KHz

10 ns při 50 kHz

8@25KHz

8 ns při 25 kHz

0.18@20KHz

Up to 4 mechanical
axis driving capabilities (stepper mo
0.31@20KHz
0.12@30KHz

13@25KHz

28@20KHz

0,18
20 kHz
0,3110mjdigital
při 20 output
kHz
mj při 30 kHz dedicated conne
Up
tomj
10při
digital
inputs and
fully0,12
programmable
14@25KHz

polovodičový laser 630 nm
Interface Standing, Rotary axis,
Ethernet, RS 232, USB
On the fly (marking in motion)
100/240
VAC
50/60
Hz
600
W
(max.)
Optical
Detachable
–
3 meters standard- 5 meters OPZ
Detachable – 3 meters standard- 5 meters
OPZ Fiber
Up to 4 mechanical axis driving capabilities (stepper motor)
Up-to630
10 –digital
inputs
and
10 digital output fully programmable
dedicated connectors Encoder and Photocell
vzduchové chlazení
Aiming
Beam
Semiconductor Laser - 630 – 670 nm
Semiconductor Laser
670 nm

Marking capabilities

Napájecí zdroj

12@15KHz

532
14@50KHz 1064
10@50KHz 1064
8@25KHz 532
1064
nm Energy
Max
Pulse
[mJ] 1064 nm 0.48@10kHz 532 nm 0.65@15KHz
10
0.18@20KHz1515 W
0.31@20KHz20 20 W 0.12@30KHz4
4W

Optical
Fiber
Rozměr
rezonátoru
Aimingřídicí
Beam
Rozměr
jednotky
Power Supply

Cooling System
Temperature Range

Ethernet, RS 232, USB

Ethernet, RS5232,
USB
až 40
°C
100- 240 VAC 50/60Hz – 600 W max
Power Supply
Detachable
–
3
meters
standard5 meters
165 x 125
x 502 mm
165Cooling
x 125 x 587
mm
165
x
125
x
502
mm
165
x 125 x OPZ
659 mm
Air cooled
System

5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Semiconductor Laser
- 630
498 x 437
x 87– 670
mm nm

Temperature Range

100- 240 VAC 50/60Hz – 600 W max
Air cooled
5°C to 40°C (41°F to 104°F)

100- 240 VAC 50/60Hz – 600 W max
165 x 125 x 659 mm
165Air
x 165
x 676 mm
cooled
5°C to 40°C (41°F to 104°F)

TYPOVÁ ŘADA AREX

pro přímé značení dílů DPM v oborech automobilového
AREx ideální
SERiES
průmyslu a elektroniky, a rovněž pro značení štítků na kovových

S použitím uživatelsky přívětivého rozhraní HMI (člověk-stroj)
může pracovník obsluhy stanovit jakýkoliv druh štítku, loga,
textu, údajové matice i čárového kódu. Toho lze využít ke zpětné
sledovatelnosti.

Lasery AREX jsou ultrakompaktní pulsní vláknové systémy,
i plastových dílech a součástkách.

Zařízení AREX je vybaveno ovládáním až 4 nezávislých os
víceúrovňové a rotační značení.

Laserové zdroje o výkonu 10 W, 20 W, 30 W a 50 W nabízejí

AREX series represents
the ultimate
Fiber Laser
marking
system in ovládacíLaser
marker „rack“
setup and operation are
with the
(X,made
Y, Z,easy
rotační
osa) pro
vylepšenou
skenovací
hlavu,
kompaktní
jednotku
unmatched compactness.
Embedded Marker Controller platform (EMC) and LIGHTER Suite.

a pokročilé vlastnosti softwaru LIGHTER. Zařízení AREX s vyšším

Vyhrazený enkodérový vstup se používá pro značení v pohybu

výstupnímpulsed
výkonem
poskytují
větší
značení
a hloubku
AREX is the ultra-compact
fiber laser
system ideal
for rychlost
Direct
Embedded
Red Laser Spot for focus position allows fast focusing of
(MOF), během zrychlení a při proměnné rychlosti. Pokročilé
Part Marking gravírování.
in the automotive
and
electronics
industryhlavy
as well ve
as třídě IP54
thealaser
during setup.
Při
krytí
skenovací
při beam
provozní
label marking on metal parts, plastic parts and components.
funkce programového vybavení se dokáží přizpůsobit různým
teplotě 50 °C (120 °F)* tak zajišťují spolehlivost With the user friendly HMI, the operator can define any kind of
podmínkám. Umožňují provoz stanice sledované pracovníkem
Available in 10W,
20W, 30W andprostředích.
50W fiber laser sources, improved
label, logo, text, datamatrix, and bar codes for laser labeling and
i v náročných
obsluhy i plně automatizovaného značicího centra.
scan head, compact controller rack design and advanced LIGHTER
traceability applications.
Software features,
the AREX increases
performance
in term
of
Zabudovaná
platforma
ovládací
jednotky
značicího zařízení
Typová
řada (X,Y,Z,
AREX
výrazně zjednodušuje konstrukční řešení
AREX is equipped with 4 independent
axis controls
Rotating
power, reliability, quick installation and setup, flexible programming
(EMC) a programová sada LIGHTER usnadňuje rychlou
instalaci
axis) to implement multi-layers andsystému
rotating marking.
and control. Higher output power increases marking performance
a zabudování do strojů a linek.
a
nastavení
provozní
činnosti
laserů.
in term of speed marking and deep engraving. With IP54 protection
Dedicated encoder input is applied for Marking On Fly (MOF) even
class scan head and 50°C (120°F) operating temperature*, AREX
in accelerated
Zaměřovací
červená
dioda
Laser Spot) umožňuje
rychléand variable speed conditions. Advanced software
series guarantees
higher reliability
even in
harsh (Red
environments.
functions support a variety of conditions including operator
zaostření polohy laserového paprsku v průběhu nastavení.
attended working station and fully automated marking centers.
AREX drastically simplifies system design and machine integration,
all you need for your marking application is inside and included.
* Pouze u typů AREX 10 a AREX 20

*Only on AREX10 and AREX20

APPLICATIONS
• Plastic and metal marking in automotive,
electronics and healthcare industries
• 2D codes marking on automotive parts
• Laser Annealing on precision metal
components and medical equipment
• Deep engraving marking

APLIKACE
značení plastů a kovů v automobilovém průmyslu
značení elektroniky
1D a 2D kódy (čárové kódy, datamatrix, QR kódy)
DATA
laserové žíhání na přesné kovové díly aTECHniCAL
chirurgické nástroje
AREX 10
AREX 20
hluboké gravírování

AREX 30

AREX 50

Nominal power

10W

20W

30W

50 W

Pulse energy (max)

0.5mJ

1,0mJ

1,0 mJ

1,0mJ

Peak power (max)

5 kW

Modulation

10 kW
20 kHz ÷ 100 kHz

Laser source

10 kW

10 kW

30 kHz ÷ 100 kHz

50 kHz ÷ 100 kHz

Pulsed Fiber Laser

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pulsewidth (Typ)
Aiming & Focus Beam
Protection degree
Cooling

Vlnová délka

Power Supply

Jmenovitý výkon

Resonator Dimension
Opakovací frekvence
Rack Dimension

100 ns

nm
AREX 10 W Semiconductor Laser - 630 – 670AREX
20 W
Head: IP54 Controller: IP 21

Zaměřovací paprsek
Napájecí zdroj
Chladicí systém

90x112x298 mm3

20-100 kHz

106x430x370 mm3

Šířka pulsu
Maximální energie pulsu

20 W
100/240 VAC – 50/60 Hz – 400 W (MAX)

20-100 kHz
5 kW

Rozměr řídicí jednotky

30 W

50 W

30-100 kHz

50 kHz–100 kHz

10 kW

10 kW

100 ns
10 kW
polovodičový laser 630 nm
100/240 VAC - 50/60 Hz - 400 W (max.)
vzduchové chlazení

Rozsah teplot
Rozměr rezonátoru

AREX 50 W

1060-1080 nm

Air cooled

10 W

AREX 30 W

90 x 112 x 298 mm
106 x 430 x 370 mm

TYPOVÁ ŘADA EOX
EOX je skupina CO2 značkovacích laserů pro laserové kódování
a značení. Nabízí vysoce kvalitní permanentní značení
široké škály materiálů (papír, karton, dřevo, plasty, natírané
a potahované kovy a mnoho dalších organických materiálů).
Spojuje v sobě vynikající kvalitu laserového paprsku s přednostmi
pokročilé řídicí jednotky. Lasery EOX jsou vhodné pro přesnou
dohledatelnost v průmyslu, opatřování předmětů značkou
výrobce a kódovací aplikace.
EOX zařízení jsou založena na integrované platformě ovladače
značení EMC (s flexibilními režimy STAND ALONE
a MASTER/SLAVE) a poskytují kontrolu os i specializované
porty pro fotobuňku a kodér pro značení za provozu. Splňují
požadavky na flexibilitu a umožňují rozšířit značicí pole až
na plochu 140 x 140 mm (v závislosti na použité čočce).
Lasery z rodiny CO2 laserů jsou dostupné ve dvou výkonech
(10 a 30 W) se stejnou značicí platformou, ale s rozdílnou

mechanickou konfigurací. 10 W verze jsou nabízené
v ultrakompaktním značicím zařízení ALL-IN-ONE. 30 W verze
kombinuje kompaktní značicí hlavu s řídicí jednotkou, která
obsahuje napájecí zdroj a ovládací jednotku EMC.
Obě výkonové verze umožňují ovládání os a portu enkodéru pro
mód značení v pohybu (MOF), který je vyžadován v aplikacích
průmyslového značení. Rozšířené vlastnosti módu MOF nabízejí
celkovou synchronizaci mezi značicí hlavou a předmětem
v pohybu i při změně rychlosti nebo při náhlém zastavení
(Start-Stop). Výrobní linky mohou značit za pohybu lineární
rychlostí až 75 m/min a 12 000 ks/h.
EOX značicí systémy jsou spolehlivé, bezpečné a obzvlášť vhodné
pro aplikace značení s nízkými provozními náklady. Nepoužívají
žádný spotřební materiál a vyžadují minimální údržbu.
Tím zajišťují rychlou návratnost investice.

APLIKACE
Kódování a značení v potravinářském,
farmaceutickém a elektronickém průmyslu

TECHNICKÉ ÚDAJE
EOX 10 W
Vlnová délka
Jmenovitý výkon

EOX 30 W
10,6 µm

10 W

Opakovací frekvence

30 W
10-25000 Hz

Třída krytí

IP21

Popisové pole

70 x 70 mm/140 x 140 mm

Zaměřovací paprsek

polovodičový laser 630 nm

Napájecí zdroj

100/240 VAC - 50/60 Hz

Chladicí systém

vzduchové chlazení

Rozsah teplot

pracovní 15 až 35 °C, skladovací -10 až +60 °C

Rozměr rezonátoru
Rozměr řídicí jednotky

180 x 185 x 634 mm
ALL-IN-ONE

437 x 94 x 333 mm

SOFTWARE PRO LASERY DATALOGIC
SOFTWAROVÁ SADA LIGHTER PŘEDSTAVUJE PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
PRO VEŠKERÉ LASEROVÉ ZNAČICÍ PRODUKTY DATALOGIC
Sada programového vybavení pro
laserové značení LIGHTER umožňuje
OEM výrobcům a konstruktérům
vyvíjet kompletní a cenově příznivé
stanice laserového značení. Ty mohou být založeny na zabudovaných
zdrojích přístrojového a programového vybavení (režim STAND ALONE),
nebo mohou být kompletně ovládány
prostřednictvím jednoduchého připojení přes ethernetovou síť řídicím počítačem (režim MASTER/SLAVE).
Sada LIGHTER představuje jedinečnou sadu programového vybavení
pro veškeré laserové značicí produkty společnosti Datalogic Laser Automation. Kombinuje pokročilé editační funkce a nastavení laseru s jeho
ovládáním a diagnostikou. Výsledkem je flexibilní a snadno použitelný
ovládací systém pro laserové značení.
Pokročilé editovací a formátovací funkce
- grafické uspořádání (Layout), s použitím rozsáhlé knihovny kódů
pro jednorozměrné (1D) a dvourozměrné (2D) kódy, slouží pro snadné
vytváření a editování vektorových tvarů, textů, štítků a log
- vlastní kontextový prohlížeč pro rychlé a snadné nastavení
veškerých parametrů
- import a export v bitmapových a vektorových formátech (bmp, plt,
dxf, ai, svg, atd.)

- vyplňování a šrafování objektů a obrazových struktur s použitím
různých stylů
- mřížkové pole pro značení integrovaných obvodů (IC)
- značení ve stupních šedi
Parametry pro automatizaci
- čtyři nezávislé mechanické osy: X, Y, Z a R (rotační)
- uživatelsky ovládané vstupy a výstupy pro všeobecné účely
- zabudované nástroje pro značení v pohybu (MOF), s pomocníkem
MOF Wizard pro snadné a rychlé nastavení
- sekvenční programování s použitím sekvenčního editoru (ovládací
prvky pro vytváření automatizačních činností se navolí pomocí několika málo kliknutí)
- režimy STAND ALONE nebo MASTER/SLAVE
Plné ovládání v místním i vzdáleném režimu (přes grafické uživatelské
rozhraní Laser Editor GUI)

TECHNOLOGIE LASEROVÉHO ZNAČENÍ

LASEROVÁ ZNAČICÍ
ZAŘÍZENÍ DPSS V TYPOVÝCH
ŘADÁCH V-LASE

VLÁKNOVÁ LASEROVÁ
ZNAČICÍ ZAŘÍZENÍ
V TYPOVÉ ŘADĚ AREX

LASEROVÁ ZNAČICÍ
ZAŘÍZENÍ CO2 V TYPOVÉ
ŘADĚ EOX

Dlouhodobé zkušenosti ve vedoucí pozici
na trhu laserových technologií DPSS
umožnily společnosti Datalogic vytvořit
široký sortiment produktů.

Patentově chráněná technologie a konstrukční
řešení pro nejrychleji se rozvíjející laserovou
technologii značení.

Laserová technologie CO2 představuje stále
to nejlepší řešení pro trvalé laserové značení
v průmyslové zpětné sledovatelnosti
a ve značení na papír, kartón, organické
materiály, natírané nebo lakované materiály
a na plasty.

Jsou to lasery infračervené, zelené a UV
(ultrafialové) vlnové délky, v širokém
rozsahu výkonů, a rovněž inovativní
ultrakompaktní laserové značicí zařízení
ALL-IN-ONE (vše v jednom)
Charakteristiky laseru DPSS:
- špičkový výkon laseru, nejlepší ve třídě

Vláknová laserová technologie je robustní,
spolehlivá, účinná a nákladově efektivní.
Proto je nejlepší volbou pro značení
a gravírování kovů.
Charakteristiky vláknových laserů:
- dlouhá životnost a minimální údržba
(zařízení nemění seřízený stav a neobsahuje
žádné uvolňující se optické prvky),

- tři rozdílné vlnové délky určené pro
dosažení nejlepších výsledků na vysoce
reflexních nebo stabilních materiálech

- kompaktní značicí hlava umožňující snadné
zabudování a instalaci

- vynikající kvalita paprsku a přesnost
značení i na tepelně citlivých materiálech

- nulová ztráta výkonu

- procesní stabilita a opakovatelnost značení
- vynikající na kovovém a plastovém povrchu

Dlouhá vlnová délka (10,6 µm) zajišťuje
dobré výsledky i na skle, pryži, potravinách,
dřevu, a na řadě dalších materiálů.

O SPOLEČNOSTI LIFTEC CZ
Společnost LIFTEC CZ spol. s r. o. jako nástupce LIFTEC-GLOBAL, spol. s r. o. působí na českém trhu
v oblasti průmyslového značení již více než 23 let. V minulosti se společnost věnovala výhradně dovozu, prodeji a servisu zařízení značek VIDEOJET® a MARSH®.
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na průmyslové značení byla mezi produkty zahrnuta zařízení s kontaktním i bezkontaktním systémem značení výrobků od renomovaných evropských výrobců COUTH®, Datalogic®, Electrox®, KBA-Metronic®, Sauven® a Tiflex®. Naše firma LIFTEC CZ spol.
s r. o. tak navazuje na rozsáhlé zkušenosti výrobců průmyslového značení a dále rozšiřuje nabídku
produktů.
Portfolio produktů zahrnuje technologie bezkontaktního inkoustového (DOD, HR, ink-jet) a laserového značení (DPSS, vlákno, CO2) i technologie kontaktní (mikroúder, horká ražba, termotransfer, pneumatické razítko). Komplexnost nabídky zajišťuje vhodnou volbu systému značení pro každé odvětví
průmyslu od jednoho tuzemského dodavatele.
Díky přímým kontaktům s výrobci se nám pro naše zákazníky daří získávat nejvýhodnější podmínky
a pružně reagovat na jejich potřeby. Důkazem toho je spolupráce s velkými českými i nadnárodními
společnostmi v potravinářském, nápojovém, elektrotechnickém, stavebním, dřevozpracujícím i automobilovém průmyslu.
Hlavní sídlo společnosti LIFTEC CZ se nachází v Praze 10, kde jsou také umístěny centrální sklady.
Servisní a obchodní střediska jsou rovnoměrně rozmístěna po celém území České republiky tak, abychom mohli pružně reagovat na Vaše požadavky. Jsme si plně vědomi toho, že spokojený zákazník je
pevným základem pro trvalý obchodní vztah a zároveň cenná reference při získávání nových zákazníků.
LIFTEC CZ spol. s r. o.
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
Tel.: +420 296 411 823 | Fax: +420 296 411 826 | Servisní linka: +420 606 621 247
E-mail: divizepz@liftec.cz | www.liftec.cz

Mapa pokrytí
obchodní a servisní střediska
LIFTEC CZ spol. s r. o.

