GCC Laser Pro Spirit LS
GCC LaserPro Spirit LS on CO2laserkaiverruslaite, joka kaivertaa ja leikkaa
pehmeitä materiaaleja, kuten muovit, puu ja
nahka. Lisäksi myös esim. lasin kaiverrus
onnistuu lai?eella mainios@.

Työskentelyalue on 640 x 460 mm, joka
on mahdollista laajentaa kokoon 740 mm
x 460 mm. Laserputken tehon voit valita
12 W ja 100 W väliltä tarpeesta riippuen.

Kestävä ohjain
Kevyt rakenne ja luoteGava lasertekniikka takaavat tarkan
merkkaustuloksen.
Kaikki laserpään ohjausjärjestelmän komponenHt ovat
korkeatasoista laatua. Kevlar-hihna ja tarkka
servomooGori takaavat, eGä laite kestää mekaanisesH
todella pitkään.

Patentoitu SmartLID
InnovaHivinen kansi, joka avautuu molemmista päistä ja
mahdollistaa helpon huollon. Lisäksi laiGeen
leikkuuHlassa on LED-valaistus, joka mahdollistaa
leikkuun vaivaGoman seuraamisen.

Patentoitu SmartACT
Tekniikka, joka lyhentää työn ajoaikaa ja lisää
tuoGavuuGa.

HelppokäyGöinen ohjauspaneeli
LaiteGa hallitaan pikanäppäimillä ja LCD näytöltä voi
seurata työn edistymistä ja katsoa vaadiGavat
ohjaustoimenpiteet.
Paneelin kauGa voi muuGaa parametriasetuksia, laiGaa
töitä toistoon ja jonoon sekä paljon muuta.

Patentoitu SmartPIN Auto Focus
Auto Focus on toiminto, jolla käyGäjä voi
napinpainalluksella säätää leikkuumateriaalin pinnan ja
laserpään välimatkan.
Tämä automaaRnen focus-toiminto takaa opHmaalisen
merkkaustuloksen.

Etu- ja takaluukku
Lisävarusteena saatavilla etu- ja takaluukku, jotka
mahdollistavat suurienkin töiden laseroinnin.

Avain- ja turvakytkin
Avainkytkin suojaa koneGa luvaGomalta käytöltä.
Turvakytkin pysäyGää koneen väliGömäsH ja katkaisee
kaikki sähköt koneesta.

KäyGöjärjestelmä
Useat käyGäjäystävälliset ominaisuudet lyhentävät
asennusaikaa ja tekevät muutosten teosta helppoa.

GCC Laser Spirit LS -laiteGa voidaan käyGää useiden kaupallisten ohjelmien kanssa kuten, CorelDRAW,
Adobe Illustrator, FlexiSign ja Photoshop.

Lisävarusteet

Tekniset Hedot
Työskentelyalue

640 mm x 460 mm, laajenne?avissa 740 mm x 460 mm.

Max kappalekoko ovet suljeGuna

762 mm x 482,6 mm x 165 mm

Max kappalekoko ovet avoinna

762 mm x ∞ x 165 mm

Pöydän koko

790 mm x 530 mm

Mitat

leveys 1125 mm, syvyys 720 mm, korkeus 1005 mm

Laserputki

25W , 30 W , 40 W , 60 W

Jäähdytys

Ilmajäähdytys, toimintalämpö@la 15° - 30°

Ohjaus

Sulje?u DC Servo-ohjaus

Suoritusteho*

1584 cm² / h

Suoritusteho* Smart ACT päällä

1828 cm² /h

Nopeudensäätö

Säätöalue 0-100%, max. 152 cm / s ( 16 värilinkite?yä
nopeusasetusta / työ )

Tehonsäätö

Säätöalue 0-100%. (16 värilinkite?yä tehonsäätöasetusta / työ)

Paikannustarkkuus

0,254 mm tai 0,1% liikkeen pituudesta, suurempi arvo pätee

Z-akselin liike

Automaa^nen

Linssien fokus

Standardi 2.0", valinnaiset: 1.5", 2.5" ja 4.0"

EroGelutarkkuus (DPI)

Vaihtoehdot: 125, 250, 600, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500

Tietokone liitäntä

USB por^ tai Ethernet

Yhteensopivat käyGöjärjestelmät

MS Windows

PuskurimuisH

32 MB ( standardi )

NäyGöpaneeli

4-rivinen LCD näy?ö, joka näy?ää: kokonaistyöajan, lasertehon,
leikkuu- ja merkkausnopeuden, avoimet @edostot ja asetus ja
diagnos@ikka menut

Turvallisuus

3R luokan punainen osoi@n

SähkönsyöGö

100-240V AC-malleille 30W ja alle, 200-240V AC-malleille 40W ja yli

Tehontarve

700 W - 4400 W

Ilmanpoistojärjestelmä

Tarvitaan ulkoinen ilmanpoisto, koneen takana 4" liitäntä

*Nopeus ei ole sama kuin suoritusteho
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