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Lézerjelölés nyomonkövetéshez
minden területre
Ideális megoldás minden jelölési, olvasási és ellenőrzési feladathoz

Night&Day

Kárpitozás és belső tér

Motorblokk

TESA Rapid lézercímke

Főtengely

Csapágyak

Kiegyensúlyozó tengely

Felfüggesztés

Turbó egység

Nyomtatott áramkörök

Alvázszám

Visszapillantó tükör

Fogaskerekek

Rugalmasság
Mindent. Mindenhol. Bárhova.
A Lasit lézergravírozó berendezéseket
nagy jelölési pontossággal, ismételhetőséggel, a lézeregységek széles skálájával
és nagysebességű
szkennfejekkel tervezték a minél nagyobb áteresztő képesség eléréséhez.
A Lasit S.p.A. kulcsrakész rendszereket és
teljes integrációt kínál akár új formatervezési mintáival akár szabványos egységeivel
vagy meglévő gyártósorokon. Nyomonkövethetőségi megoldásokat fejlesztettek
gyakorlatilag bármely alkatrészhez , akár
szabadon álló-, akár teljesen automatizált
jelölő rendszerről legyen is szó, szemelőtt
tartva a meghatározott ciklusidőket.
ProdEngineer
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A Lasit legújabb lézerjelölő rendszerei lehetővé teszik a négyzetes
és téglalap alakú DataMátrix kód
gravírozását, olvasását és ellenőrzését. A DataMátrix ellenőrzése
ISO / IEC, AIM-DPM szabványok
szerint történhet. A szabadalmaztatott szoftver használatával a jelölés még a passziválás valamint a
nitridáló vagy lefúvatási folyamatok után is olvasható, a jogszabályi
követelményeknek megfelelően.
A kódban rejlő hibajavító rendszer
(ECC200), garantálja az adatmátrix
olvashatóságát akár annak 30% -os
károsodása esetén is. Ezen költséghatékony, alacsony karbantartású,
ergonómikusan kialakított rendszerek képesek jelölni szinte minden
fémet és műanyagot, lapos, ívelt és
hengeres felületeket egyaránt.

A kamerás rendszerek a berendezések szerves részét képezik. Működésük az egyedi követelményeknek megfelelően testreszabható.
Ezen kamerák kiváló minőségű CCD-szenzort
(Charge Coupled Device) használnak, amely
lehetővé teszi az optimális és bővített látóteret a szükséges mérettől függően. Közepes és nagy felületek vizsgálatához az (SLR)
kamera rendszereket használjuk, míg apró
alkatrészek nagyon nagy felbontású vizsgálatakor alternatív megoldásként a TTL (lencsén
keresztüli) kamerarendszer az ideális megoldás.

A világ legsokoldalúbb lézeres gravírozógépei

Tökéletes jelölésre tervezve
Több mint 27 év iparági tapasztalattal a háta mögött a Lasit S.p.A.
képes teljes egyedi automatizálási megoldásokat kínálni szabványos összetevőkkel, kiemelve a magas műszaki színvonalat az
ésszerű megoldásokat szemelőtt tartva. Rendszerintegrátorként a
Lasit tervezi és implementálja a teljes folyamatot, amely a legjobb

megoldást kínálja mind a szabványos, mind az egyedi alkalmazások terén. A teljes folyamat egy kézben. Magas szintű gépépítési
tapasztalattal, mechanikus-, elektromos- és szoftver mérnökökkel,
valamint házon belüli CNC-gyártó kapacitással a végtermék költségének alacsonyan tartása érdekében.

MINDEN JELÖLÉSI IGÉNYRE VAN MEGOLDÁSUNK!
IDOHMEN Kft., 1171 Budapest, Strázsahegyi dűlő 7.
Telefon: +36 1 365 1091, www.idohmen.hu
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