ECO LASER

Idealny start

Ekonomiczny system spawania laserowego
do małych serii i pojedynczych części

www.laserpoint.pl

SPRYTNY JOYSTICK
Oryginalny cyfrowo-analogowy joystick
z możliwością płynnego sterowania ruchem w
trzech osiach + ruch obrotowy. Zawiera funkcję Teach-In - prosta funkcja programowania
ścieżki spawania.

PANEL STEROWANIA
Ergonomiczny, przejrzysty design, w którym
najważniejsze funkcje są dostępne za dotknięciem palca. Ponadto wszystkie parametry
techniczne można zapisywać i wczytywać
w razie potrzeby.

BINOKULARY LEICA
Wysokiej jakości binokulary z powiększeniem
10x lub 16x pozwalają na precyzyjne ustalenie
pozycji spawania z dokładnością do 0,1mm.

OPCJONALNY ZMOTORYZOWANY
UCHWYT OBROTOWO-UCHYLNY
Zmotoryzowana oś obraca przedmiot podczas
grawerowania lub spawania.
Dla systemów spawania laserowego.

ECO LASER
Nowy model stacjonarny ECO w nowej estetycznej
i oszczędnej formie. Ten został stworzony do obróbki
małych serii i pojedynczych detali np. narzędzi i form do
wagi 150 kg.
Obszar zastosowania w wielu branżach:
elektronice , budowie form i narzędzi, medycynie, przemyśle lotniczym, budowie maszyn itd.
Idealny dla spawania małych precyzyjnych detali. Dzięki otwartej budowie urządzenia można w łatwy sposób
manipulować obrabianym detalem, a sterowanie stolikiem poprzez joystick w trzech osiach pozwala na precyzyjne pozycjonowanie i spawanie.
Z dostępną mocą do 200W możecie spawać wszelkie
dostępne stopy metali. Również dla zautomatyzowanych zadań spawania mamy odpowiednie rozwiązania.
System Autofocus pozwalają na zautomatyzowane spawanie 3D. Wyjątkowym jest w standardzie posiadanie
dodatkowej osi R pozwalającej na zsynchronizowane
spawanie w obrocie.

System laserowy ECO Laser jest idealny do naprawy
małych wielkości form. Model Eco można zainstalować
praktycznie w każdym pomieszczeniu. Dzięki bogatemu
programowi akcesoriów możemy dla każdego zadania
znaleźć rozwiązanie.
System jest intuicyjnie sterowany poprzez 5’’ ekran
dotykowy. Wszystkie ważne parametry są łatwo dostępne a najważniejsze funkcje są pod dotknięciem palca.
Dodatkowo wszystkie techniczne parametry można zapisać i w razie potrzeby załadować z pamięci mieszczącej
do 100 programów.

Najważniejsze cechy ECO LASER:
• Zmotoryzowany posuw w osiach X / Y / Z oraz osi R
• Funkcja uczenia się ( Teach-In)
• Bezpośrednie źródło generacji lasera (rezonator)
• Synchronizacja
• Nowy Joystick design
• Stolik o nośności do 150 kg

Dane techniczne

ECO 160

ECO 200

Typ Lasera

Nd: YAG

Nd: YAG

Max. średnia moc

160W

200W

Moc szczytowa impulsu

7,5 KW

9,0 KW

Max. energia impulsu

80 J

100 J

Czas impulsu

0,4 - 20 ms

0,4 - 20 ms

Częstotliwość impulsu

0,5 - 20 Hz

1- 20 Hz (100Hz)

Średnica plamki

0,2 - 2,0 mm

0,2 - 2,0 mm

Zasilanie sieciowe

400V/3/50-60Hz
Nr-zam.

System lasera
Rezonator lasera wraz z mechaniką * kryształ * kwantron
* lustra rezonatora * przesłona ochronna * expander
promienia, zmotoryzowany * zasilacz wraz z zabezpieczeniami * włącznik sieciowy * wyłącznik awaryjny bezpieczeństwa * wyłącznik ochronny silnika * zasilacz niskonapięciowy 24 VDC * interfejs z funkcją monitorowania
sprzętu * wyłącznik lampy * przemysłowy panel kontrolny
do wskazań i nastawy mocy, czasu i częstotliwości impulsu, z zewnętrznym wyzwalaczem poprzez pedał nożny
* bank kondensatorów * wewnętrzny system chłodzenia
woda-powietrze.
Optyka robocza
Regulowany expander śred. promienia * pryzma załamująca promień * szkiełko ochronne * przesłona ochronna
LCD * binokular 10x (Leica) * soczewka skupiająca.

400V/3/50-60Hz
ECO-LP160

ECO-LP200

System liniowy
Sterowanie w 4 osiach * obsługa poprzez joystik * droga
przesuwu dla osi Z : 400 mm ( stół) , osie X/Y stolika roboczego napędzane silnikami krokowymi * szybkość pozycjonowania 0,5 - 15 mm/s * posuw : oś X - 200mm /
oś Y - 120 mm * oświetlenie LED * doprowadzenie gazu
ochronnego sterowane zaworem magnetycznym.
Wymiary i waga
Wymiary : szer. 472mm x wys. 1270mm x dł. 1160mm *
waga 190 kg netto.
Instalacja
W cenie urządzenia oferujemy dostawę, instalację
w zakładzie klienta oraz instruktaż.

Przydatne akcesoria

Szkiełko ochronne soczewki

Soczewki ogniskujące

Przedłużka obiektywu

idealna ochrona dla waszej soczewki chroni
soczewkę przed odpryskami podczas spawania. Dla laserów o mocy do 300 W.
Ø 40mm x 2mm. Nr-zam. 2200015/T

soczewki lasera o różnej ogniskowej:
100 mm, 150 mm, 200 mm + adapter M50/M56.
F110 mm - Nr-zam. 2200008/T
F150 mm - Nr-zam. 2200027/T
F200 mm - Nr-zam. 2200010/T

przedłużenie pozycji ogniskowania,
wysokość przedłużki 100mm,
w rozmiarze M50 oraz M55.
Nr-zam. 2200005

Oświetlenie pierścieniowe LED

Okulary ochronne

CCD- kamera

oświetlenie pierścieniowe DC 12 V - LED z 144
diodami 20000 Lux, 6400 K różne ustawienia
światła, przyciemnianie 0-100% zakres odległości : 40- 250 mm niski pobór mocy 4,5 W.
Nr-zam. 32-RB2

zakres ochronny Fiber / YAG Laser (850-1300nm),
niezbędna ochrona dla waszych oczu.
Nr-zam. 32-LSG-A

do obserwacji i dokumentacji procesu
spawania na powierzchni materiału.
Kamera analogowa, system PAL, pole
obserwacji 15mm.
Nr-zam. 2300029

Kule magnetyczne

ND lampy laserowe

Reduktor dla gazu ochronnego (Arg)
dla spawania w osłonie gazu dla optymalnego ustawienie potrzebnej ilości
gazu regulacja od 0,1 - 1,5 l/h.
Nr-zam. 2500015

Ø magn. 100mm, Ø kuli 120mm - Nr-zam. MCB100
Ø magn. 125mm, Ø kuli 170mm - Nr-zam. MCB125

laserowe lampy błyskowe ND do wszystkich systemów OR Laser żywotność lamp
wynosi średnio do 3 milionów wyładowań.
LS-P 120/160 - Nr-zam. 2700012
LS-P 200 - Nr-zam. 2700013
LS-P 300 - Nr-zam. 2700055

Uchwyt obrotowo-uchylny,
zmotoryzowany

Extractor III 200W
Mobilny system odciągowo-filtrujący

Optyczna głowica skrętna 360˚

Zmotoryzowana oś obraca przedmiot podczas grawerowania lub spawania. Dla systemów spawania laserowego.
Ø 80mm motor - Nr-zam. 32-MRD80

Dla wchłaniania kurzy, pyłu jak i szkodliwych oparów spalania np. powstających
w procesie spawania i grawerowania laserowego metali.
Nr-zam. 36-780A

Kule magnetyczne o różnych wielkościach
dla łatwego mocowania i manipulowania
detalem pod mikroskopem wysokiej jakości,
mocne magnesy.

Druty do spawania oraz więcej akcesoriów dostępnych pod adresem

głowica optyczna 360˚ dla łatwiejszego
spawania w trudno dostępnych miejscach
przy dużych formach i nieporęcznych elementach 2 x 360˚- w poziomie i pionie.
Nr-zam. 2200012
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Oddział Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 207, 85-147 Bydgoszcz
laser@sumaris.pl
+48 606 414 776

Poznań - Siedziba główna
Oddział Warszawa
SUMARIS Group
ul. Graniczna 22, 62-002 Złotniki ul. Trakt Brzeski 122, 05-077 Warszawa
wawa@sumaris.pl
biuro@sumaris.pl
+48 604 195 915
+48 618 408 111
+48 618 407 492
Oddział Gliwice
ul. Gliwicka 34a, 44-178 Przyszowice
gliwice@sumaris.pl
+48 530 747 533

UA

Oddział w Ukrainie - Charków
SUMARIS UA Ltd.
Haharina Ave, 31а, Kharkiv, Kharkiv Oblast,
Ukraina, 61000
+380 955 394 750
office@sumaris.com.ua
www.sumaris.com.ua
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Partnerzy i marki
Die Sparschweine, iHR, Ranco, Coherent, Accu-Lube, Rexim, Sfida, Boride, Gesswein,
Kemet, Eclipse Magnetics, Jost Chemicals, Eschmann Textures ...

www.sumaris.pl | www.laserpoint.pl

