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Značenie a kódovanie

Výkon

Kompaktné CO lasery poskytujú permanentné,
vysoko kvalitné značenie produktov (text,
premenné dáta, logá, čiarové a 2D kódy)
pre potravinársky, farmaceutický, nápojový
a kozmetický priemysel.
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Všestrannosť – požiadavky sa menia v závislosti

na type podkladu, formátu tlače a rýchlosti výroby.
K uspokojeniu požiadaviek každého zákazníka
sú dostupné 2 typy zariadení (patentovaný bodový
a vektorový laser), oba umožňujú ako kontinuálne,
tak stacionárne kódovanie, 3 výkonové verzie

(10, 30 a 120 W) a 2 vlnové dĺžky (10,6 a 9,3 m)

Správa – viacriadková od 1 mm do 155 mm

na výšku.

Rýchlosť tlače – do 5 m/s.

Povrchy – tlač na širokú škálu materiálov ako

napríklad PET, atramentový papier, natreté kovy,
alebo sklo.

Široký výber fontov a matríc

Možnosti tlače laserových tlačiarní CO2



Požiadavky na značenie

Nasledujúce príklady sú zamerané na cielené aplikácie. Vyšší výkon je možné dosiahnuť pri menej náročných
požadavkách na značenie. Ostatné materiály môžu byť použité recipročne.

SmartLase 110si a 7031 S sú navrhnuté so špecifickou vlnovou dĺžkou 9,3 m pre zlepšenie kontrastu tlače na

materiáloch PET. Bez ohľadu na pozíciu produktu na dopravníku (+/- 10 mm s ov 175, šošovka 120 x 120 mm),
kvalita značenia zostáva konštantná. SmartLase 110si a 7031S vyžadujú menej energie a znižujú riziko
prerazenia fľaše a vynechania tlače na najrýchlejších linkách, čiže zvyšujú produktivitu.

Formát správy: 2 riadky do 34 znakov
Výška znaku: 3 mm

Formát správy: 2 riadky do 20 znakov
Výška znaku: 3 mm

Požiadavky na značenie
Rýchlosť linky: do 1,5 m/s
Okolitá teplota: do 40 °C

Rýchlosť linky: do 0,5 m/s
Okolitá teplota: do 40 °C

SmartLase 130i a 7031 sú ideálne pre značenie na biely papier. Je preferovaná 30 W verzia pri značení na
biely papier, pretože je potrebná vyššia energia pre kontrastnejšie značenie.

Výber najvhodnejšieho laseru

PET

Biely papier

Maximálna prevádzka laseru: 90%



Požiadavky na značenie

Požiadavky na značenie

SmartLase, 7031 a Lightjet Vector sú perfektné pre značenie na atramentový papier, poskytujú odstránenie
atramentovej vrstvy. Výber medzi troma tlačiarňami závisí na požiadavkach značenia: formát správy, papier,
kvalita a rýchlosť výrobku. V súlade s ISO15415 je kvalita Datamatrix kódu optimálna.

Maximálna prevádzka laseru: 90% (50% Lightjet Vector)

Formát správy: 2 riadky do 20 znakov
Výška znaku: 3 mm

Formát správy:
- Značenie šarže: 3 riadky do 40 znakov a Datamatrix 22 x 22
- Serializované značenie: 4 riadky do 60 znakov a Datamatrix 24 x 24

Rýchlosť linky: do 1,5 m/s
Okolitá teplota: do 40 °C

Výška znaku: 2 mm
Rýchlosť linky: do 1 m/s
Okolitá teplota do 40 °C

Atramentový papier

Výber najvhodnejšieho laseru



Požiadavky na značenie

SmartLase 130i, 7031 a Lightjet Vector sú vhodné pre permanentné značenie sklenených materiálov. Výber
medzi tlačiarňami závisí na požadavkách značenia: formát správy, kvalita a rýchlosť výrobku. V závislosti na
type skla a efektu mikropraskania sa môže kontrast meniť. Optimálny výkon je dosiahnutý s ov 100 šošovkou
70 x 70 mm a nišžou frekvenciou (5 kHz 7031).

Formát správy: 1 riadok do 15 znakov
Výška znaku: 3 mm

Rýchlosť linky: do 1 m/s
Okolitá teplota: do 40 °C

Sklo

Porovnanie tlačiarní

Maximálna prevádzka laseru: 90%

Fonty Bodové Bodové Vektorové Vektorové

Áno s CoLOS Áno s CoLOS Áno, serializácia Áno, serializácia

Áno Nie Áno Áno

IP20
(IP56 voliteľné)

IP20
(IP56 voliteľné)

IP54
(IP65 voliteľné) IP56

Ov 76
Ov 102
Ov 190

Ov 76
Ov 102
Ov 190
Ov 254

Ov 100
Ov 175
Ov 200
Ov 225

Ov 100
Ov 200

Voliteľný Voliteľný Štandard Voliteľný

Ov 127/51 x 80 Ov 150/105 x 105 Ov 150/105 x 105

Datamatrix

9,3 m vlnová dĺžka

Krytie IP

Štandardná ohnisková vzdialenosť
šošovky a oblasť značenia (mm)

Voliteľné ohniskové
vzdialenosti šošovky

Ethernet

Výber najvhodnejšieho laseru
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