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Model ZRX

Nagyméretű pontos keresztvetítés

A ZRX sorozat, amely évek óta bebizonyította érdemességét, piros és
zöld keresztirányú vetítéssel kapható.
Az optimálisan látható pozícionáló kereszt elérése érdekében a ZRX
kivetítését két vonal lézerdiódával hajtják végre, 90° fordulatszálon
átforgatva, amelyek következetes, nagy keresztet vetítenek fel nagyobb
távolságokkal is. A keresztoptika (DOE) használatával ellentétben a ZRX
vékony vonalakat vetít ki, és az aktuális vetület mellett nem látható szórt
fény.
A ZRX különösen alkalmas textiliparban (például textil asztalokkal a
kockás szövetek beállításához) vagy a gépiparban (például a hüvely
pozicionálásához CNC útválasztókkal).

hullámhossz

520 nm

635 nm

A belső tápegységgel a lézer közvetlenül csatlakoztatható 85-265 VAC
feszültségre, és akár 15x15 mW piros vagy 20x20 mW zöld kimeneti
energiával kapható.

Könnyen telepíthető

Kimeneti teljesítmény
20 mW-ig

IP 65

Főbb jellemzők
• Lézer keresztvetítéshez 5 x 5 m-ig
4 m távolságban

• Iintegrált széles energiafeszültségtartomány magas zajszennyezettséggel

• Optikai kimeneti teljesítmény 2 x 20 mW-ig, zöld

• Legjobb láthatóság és pontos vonalak
(két vonalú lézer egy házban)

• Optikai kimeneti teljesítmény 2 x 15
mW-ig, piros

• IP 65

nagy és jól látható kereszt

textil asztalok igazítása
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rendszer specifikációk
Hullámhossz

nm

520

635

Kimeneti teljesítmény

mW

2 x 20mW

2x 15mW

Lézeres üzemmód

APC áramkorlátozóval

Elektromos előírások
Üzemi feszültség

90-265VAC

védelem

integrált tápegység magas zajszűréssel, III. feszültségkategória,
Túlfeszültség szakadási túlfeszültség-ellenállás
4. szint

Elektromos leválasztás

Potenciálmentes ház

kapcsolat

Hálózati csatlakozó

Optikai előírások
Kereszt

(2x) Lineáris geuss 90 °

Fókusztartomány

Rögzített standard fókusz

Lézeres osztály

2M

Környezeti feltételek
°C

-10 ° C-tól +40 ° C-ig

súly

g

590

hossza

mm

201

Átmérő fej Ø

mm

Üzemi hőmérséklet

Mechanikai előírások

40

anyagkivitel

Alumínium, porszórt
Optikai fej: eloxált fekete alumínium

Védelmi osztály

IP65

CE-megfelelőség a 2014/30 / EU, a 2011/65 / EU és a 2006/25 / EU irányelv szerint. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Verzió: 2019. október

