
Mechanikus zár

Optika

Állapotjelző LED-ek 
és csatlakozók 

Modell  ZQ2

Kézi fókuszállítás

Alumínium 
alaplemez (integrált 

hűtés)

Nagy teljesítményű lézer 
aktív termikus hűtéssel 
A ZQ2 strukturált fénylézer-sorozat mérési 
alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, erős és 
világos IR-hullámhosszú vonalakkal. 

A ZQ2 sorozat a megfelelő választás, ahol 
nagy teljesítményű és ipari kivitelezésre van 
szükség. A manuális élességállítással könnyen 
beállítható az alkalmazás megfelelő távolsága. 

A lézer az intelligens szisztematikus funkcióival 
együtt lehetővé teszi a nagy stabilitást a durva 
környezetben is. Az integrált aktív hűtőrendszer 
a lézerdiódát állandó hőmérsékleten tartja. 
Kommunikációs interfészei (RS-232 és I²C) 
miatt a lézer hatékonyan integrálható egy 
kifinomult gépi érzékelés és látásbeállításba.

KIEMELT ALKALMAZÁSOK

• Infravörös (IR)

• Optikai kimeneti
teljesítmény 6000 mW-ig

• rendelkezésre álló optika vonal

• Rendszerintegráció: optikai, termikus
és elektromos alkatrészek egy-egy
esetben

• Külső TTL trigger 10 kHz-ig

• arious kommunikációs
interfészek: RS-232 és I²C

• A fókusz manuálisan állítható:
100–10 000 mm

• Grafikus felhasználói felület

• Gépi látás

• 3D mérés

• Mérésügy

• Közúti és vasúti ellenőrzés

• Fémvizsgálat

Integrált 
aktív 

lehűlés

Kézi 
fókuszálítás

Sorozat 
mérési 

feladatokhoz
24VCD Mechanikus 

zár

Max.
Teljesítmény
6.000mW

IP50 infravörös 
lézer

rendelési kód
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RENDSZER SPECIFIKÁCIÓ 

Hullámhossz nm 808 nm

Hullámhossz-tolerancia nm (Jellemző) ±2,5 nm

Hullámhossz-eltolás nm (stabilizált hőmérséklet, teljes 
üzemi hőmérséklet felett) < 1 nm

Kimeneti teljesítmény mW ≤ 6.000 mW

Térbeli mód Több keresztirányú üzemmód

Mutatóstabilitás a temp felett. µrad / K < 15 µrad / K

Kibocsátási pont magassága(1) mm 27 mm

Hosszú távú energiastabilitás (24 h) < 1 %

Felmelegítési idő min < 2 min

Lézer üzemmód APC áramkorlátozással, aktív hűtéssel (TEC)

ELEKTROMOS ELŐÍRÁS 

Üzemi feszültség 24 VDC

Működésie / áram (max. 25 ° C-on) < 10 A

Védelem

Elektromos szigetelés

Túlmelegedés elleni védelem és LED előhibás jelző, fordított polaritás és átmeneti 
védelem (ESD, burst & surge)
Potenciálmentes ház

bekötése csatlakozása Sub-D Stecker, 9-pólusú

Energiafogyasztás <225 W

Kommunikációs interfészek I2C, RS-232

Digitális moduláció (TTL) ≤ 10 kHz

OPTIKAI SPECIFIKÁCIÓ 
Ventilátor szögek (2)

fok 10 °, 20 °, 30 °, 45 °, 60 °, 75 °, 90 ° (homogén vonalprofil)

Vonal egyenessége (3) % (a vonal hosszától) <0,1% (5)

Vonalegység (4) % (tipikus) <25% (5)

Fókusz tartomány mm 100 mm-ig 10 000 mm-ig

SZOFTVER JELLEMZŐK

Állapot lekérdezés, kimeneti teljesítményszabályozás, rendszerkonfiguráció, digitális moduláció, intenzitásszabályozás

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Üzemi hőmérséklet °C / °F

Tárolási hőmérséklet °C / °F

páratartalom %

0 ° C-ig +50 ° C / 32 ° F-ig +122 ° F-ig 

-20 ° C-ig +70 ° C / -4 ° F-ig +158 ° F <90% -ig 

lecsapódás

Eloszlatott hő W max. 225 W
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ZQ2 FROM  különböző nézetekből

Kulcsfontosságú megjegyzések

(1) Kibocsátási pont magassága Optikai tengely eltolódása a talajlemezhez

(2) Vonalhossz / ventilátor szöge > 13,5% Imax

(3) Egyenes vonal

(4) Vonalegység

Eltérés a legjobb illeszkedési vonaltól a vonal középső 80% -ánál, homogén vonalak esetén

Maximális relatív optikai teljesítményváltozás a vonal középső 80% -ában homogén vonalak esetén 

(5) Jelzések
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 CE-megfelelőség a 2014/30 / EU, 2011/65 / EU és 2006/25 / EU irányelvek szerint. Fenntartjuk a műszaki változtatásokat. Változat: 2018. május

MECHANIKAI ELŐÍRÁSOK

Súly kg / lbs

Dimenzió mm / inch

2,50 kg / 5,51 kg

281.5 x 102 x 65 mm  / 11.08 x 4.02 x 2.56 in

Átmérőfej Ø mm / inch 20 mm / 0.79 in

anyagkivitel Alumínium (eloxált) ház

Védelmi osztály IP 50

Beépítési rögzítése 4x csavarok

Hátulnézet

Oldalnézet

281.5 mm / 11 in

204 mm / 8 in

245 mm / 9.6 in

Felülnézet
76

 m
m

 /
 2

.9
 in

229 mm / 9 in

Négy lyuk M6 és 1/4 "- 20 rögzítőcsavarhoz metrikus és császári kenyérlapokhoz

Vcc-

VCC I/O

GND

RxD

TxD

SYS enable

GND I/OFAIL out

LASER on

Vcc+
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