Király Trading KFT

H-1151 Budapest Mogyoród útja 12-14 E-mail: pzoli@kiralytrading.hu

Modell: ZLP1
Szoftveres szerkesztés
Könnyen
használható:

ZLP-család

Speciális (API):

C ++, C #,
Python, VBA

Költséghatékony és kompakt
lézer projektor

ZLP1 lézer projektor
ZLP család

A ZLP1 az ideális optikai helymeghatározó rendszer
üzembe helyezése, a logisztika és gyárirányítási
alkalmazások számára. Optimalizálja a gyártási
folyamatait azáltal, hogy a gyártási folyamaton keresztül
optikai munkamegoldásokat vezet be. A ZLP1
szemkímélő (2M lézerosztály tartózik) és kisebb
munkaterületekre és rövid munkatávolságokra
optimalizált.
A ZLP1 és a ZLP-csalaád intuitív grafikus
interfészszoftverrel vezérelhető.
Hasonlóképpen a ZLP1 az integrált programozási
felületen (API) keresztül ideálisan integrálja az
alkalmazásokat az ügyfél részére
ZLP család további szoftver modulokkal is
bővíthető.

Piros vagy zöld
lézerforrás

Multi-Vetítési rendszer

KIEMELT

ALKALMAZÁSOK

• A legjobb költséghatékonysággal
• Öszetett logistikai feladatok
rendelkezik ez a lézer projektor a piacon
• Optikai munka feladatok
• kis munkákhoz és geometriai optikai
feladatok eljárásokra optimalizálva
• Munkavállalói írányítás
• Intuitív ZLP szoftver, grafikus
felhasználói felülettel

• Minőségellenőrzés
• munka előkészítése

• C ++, C #, Python, VBA
programozási felület (API) (Excel,
Powerpoint)
• 2D és 3D kontúrok vetítése
• Egyszerűen integrálható egy több projektív rendszerbe
• Passzív vagy aktív hűtőrendszerrel kapható
• Zajcsökkentő ventilátor
• Adatátvitel Ethernet adapteren keresztül
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RENDSZERSPECIFIKÁCIÓ
Piros vagy zöld lézerdióda

lézer forrás
hullámhossz
Kimeneti teljesítmény

520 nm

638 nm

5 mW

5 mW

2M

2M

Lézer osztály (EN 60825)
nyitási szög

60 ° x 60 °

Pontosság (1) (a távolságtól függően)

± 3 mm (2)

Működési távolság (fix fókusz 2 m-en)

1 m - 3 m)

A vetítés gyakorisága

Max. 50 Hz (a vetítéstől függően)

Súly

3,4 kg (kivéve kb. 1,4 kg a tápegységre)

méretek (L x W x H)

314 x 111 x 96 mm (137 mm-es ventilátor)

IP védelmi osztály

IP 54

SOFTWARE
Software

ZLP suite

SDK

C ++, C #, Python
VBA (Excel, PowerPoint)

fájlformátum

HPGL / HPGL 3D

kiegészítők
Távirányító, tápegység, üvegszűrők, konzol

Opcionális tartozékok

ELEKTROMOS ELŐÍRÁSOK
tápfeszültség

24 VDC ± 10%

Védelmi osztály elektromos

3 (extra kisfeszültségű védelem)

interfészek

Ethernet TP

Energiafogyasztás (tipikus)

<40 W RMS (max. 70 W)

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
környezeti hőmérséklet

~+5 ° C és +40 ° C között (passzív hűtéssel)
+5 ° C és +45 ° C között (aktív hűtéssel)

tárolási hőmérséklet

-5° C bis +60 °C

Páratartalom (max.)

<80% relatív, nem kondenzáló

Távolság a vetítési felületig (mm-ben)

A vetítési felület 60 ° -os nyitási szögben (mm-ben)

1000

1155 x 1155

1500

1732 x 1732

2000

2309 x 2309

2500

2887 x 2887

3000

3464 x 3464

Ethernet
támogatás
Tápegység csatlakozó

be/ki
kapcsoló

Lábjegyzetek
(1) 32 ° C-os blokk hőmérsékleten, 60 ° -os és 0 ° -os optikai szög

aktív hűtés

(2) 2 m távolságban
CE megfelelőség a 2014/35 / EU, 2011/65 / EU és 2006/25 / EU irányelvek szerint. A műszaki változtatások fenntartva. Változat: 2018. július

