SISTEMAS DE GRAVAÇÃO LASER

Mark your territory …
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Acerca da ACI

• Fundação da ACI Laser GmbH em Sömmerda como uma empresa

Mark your territory ...

individual por Mirko Wunderlich
• Desenvolvimento do sistema de marcação/gravação a laser

2001
ACI Laser GmbH é uma empresa inovadora no campo da tecnologia laser. A nossa longa experiência e foco permanente nas exigências do mercado permitiu tornarmo-nos num dos principais
fabricantes de sistemas de marcação/gravação a laser em todo
o mundo.

DPL Magic Marker

• Produção em série da 1ª geração de
sistemas de marcação/gravação a laser
• Número de empregados: 2
• Relocalização dentro do Parque Industrial
em Sömmerda

2005
• Modelos laser com diferentes classes de desempenho
• Mudança para Nohra, Parque industrial U.N.O., Österholzstraße

Com um total de quatro comprimentos de onda diferentes, o nosso portfólio abrange todas as principais áreas de aplicações de
marcação/gravação.

• Número de sistemas instalados em todo o mundo: 600

2007
• Abertura do Centro de Vendas em Chemnitz
• Lançamento da 2ª geração de

Desde o desenvolvimento do produto, passando pela produção
até à venda, os nossos funcionários na sede em Nohra, perto de
Weimar, na Turíngia, e no nosso centro de vendas em Chemnitz,
garantem a melhor qualidade possível para si. Além disso, nossos
parceiros comerciais suportam vendas e prestam serviços para
todos os nossos produtos - em todo o mundo.

sistemas de marcação/gravação laser

2008
• Introdução do laser de marcação CO TWO CO2 para marcação de
materiais orgânicos
• Número de empregados: 14

2013
• Lançamento do grupo de produtos Economy Fiber
para entrada económica na área de marcação/gravação
de materiais utilizando a tecnologia de fibra laser

2014
• Expansão da gama de produtos com sistemas laser de dupla
e tripla frequência

2016
• Construção de nova empresa e mudança para a sede
da empresa em Nohra, Parque Industrial U.N.O.,
Steinbrüchenstraße
• Condições de trabalho de última geração para P & D,
construção, produção e administração, bem como um
showroom para demonstrações de produtos
• Número de sistemas instalados em todo o mundo: mais de 3,000

2017
• Novo lançamento dos lasers de integração
DFL Ventus Marker Industrial Design
• Número de empregados: 35
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Desenvolvimento, produção, vendas e assistência
Tudo a partir de uma única fonte
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Vendas

Os nossos objetivos de desenvolvimento são:
•
•
•
•

Produção

Desenvolvimento de produtos energeticamente eficientes
Controlo de qualidade baseado em desenvolvimento contínuo
Utilização de substâncias e materiais ecológicos
Maior grau de segurança funcional: nível de desempenho
(de acordo com DIN EN ISO 13849-1)

Concentra-se nas pessoas e no
meio ambiente
A prioridade mais alta da ACI Laser é o uso ambientalmente
consciente de máquinas e tecnologias inovadoras. Isso tanto se
aplica ao processo de fabricação como aos próprios sistemas
de marcação/gravação laser.
•
•

•

Produção eficiente permite tempos de entrega curtos
Padrões de qualidade consistentes graças a um elevado
grau de integração vertical
Funcionários altamente qualificados

Com base nas especificações dos nossos clientes, da nossa
equipa de vendas altamente qualificada, desenvolvemos soluções personalizadas.
A nossa assistência individual garante uma maior satisfação do
cliente.

Assistência

Suporte rápido e especializado
A ACI Laser GmbH coloca grande ênfase no serviço de alta qualidade. Seja para aconselhamento sobre questões de software ou
operacionais, na área de manutenção ou assistência, os nossos
parceiros de contacto especializados e a equipa de atendimento
estão sempre à sua disposição.

Metas de Qualidade e Ambientais

2020
2015
2010

2020
Ciclo de vida

No desenvolvimento de sistemas de marcação a laser, a ACI está
focada em:
•
Operação amigável e simples
•
Tecnologias compatíveis com o meio ambiente
•
Melhor design

Pode confiar em nós

2010

2015

2015

2020
Consumo
de energia

Os nossos produtos –
O padrão mais elevado

Rendimento

Desenvolvimento

2010
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Materiais

6

Metais

Plásticos

Cerâmicos

Vidros

Madeiras

Cabedais

Revestimentos e Acabamentos

Etiquetas e Folhas para laser

•

Materiais inorgânicos, como metal, plásticos, folhas, etc.
Materiais orgânicos, como madeira, papel, cabedal, etc.

Economy Fibre
Business Fibre

Laser UV

Laser Verde

Laser CO2

Business Diode UV

Business Diode GN

Business CO2
50.000

780

355
Raios UV

532
Luz visível

1.064

10.600

Raios infravermelhos

n

Gravação
Abrasão
Espuma*

Laser de fibra

nm

Annealing

Business
CO2

Business
Fibre
n

0



n

0

n

n



n

n

0
0

n

n







n





n

n

n

n

n

n

n

n

Plásticos

Laser Nd:YAG

400

Business
Diode UV

Metais

Economy Diode
Business Diode IR

280

Business
Diode GN

Material
•

Business
Diode IR

Os lasers desenvolvidos e produzidos pela ACI Laser GmbH
podem ser usados para marcar os seguintes materiais:

Economy
Fibre

Matriz de aplicações
Economy
Diode

Marcação permanente e de alto contraste

Carbonização*

n



n

n

n



Gravação*

0

0

0

0

0

0

n

Cerâmicas

0













Madeira, papel
e cabedal

0

0

0

0



0

n

0

0

0





0



n

n

n

n

n

n



n



n

n

n

n

0

Vidro
Folhas para
laser
Abrasão
Coloração
n

muito bom



bom

0 não apropriado

* Podem ocorrer limitação, dependendo da composição do plástico.
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Campos de aplicação

Aplicações

Sonstige

Maquinaria

Marcação personalizada
Uma ampla gama de tecnologias a laser oferece uma solução para
praticamente todos os campos de aplicação. A escolha mais apropriada para o cliente resulta de uma consideração dos seguintes
critérios:
•

Tecnologia aero-espacial

•
•

Joalharia

Medicina

Engenharia elétrica e
eletrónica
Ferramentas

8

Indústria automóvel

Características do material
Tempo de ciclo
Orçamento

Material

Plásticos

Material

Metal

Material

Plásticos

Sector

Tecnologia médica

Sector

Ferramentas

Sector

Indústria automóvel

Material

Metal

Material

Plásticos

Material

Metal

Sector

Eletrónica

Sector

Engenharia higiénica

Sector

Eletrónica
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Laser de marcação/gravação OEM

10

Economy Diode

P. 12

Economy Fibre

P. 14

Business Diode

P. 16

Business Fibre

P. 22

Business CO2

P. 26

Um design, quatro comprimentos de onda

Laser Nd:YAG
Economy Diode
Business Diode IR

Laser de fibra
Economy Fibre
Business Fibre

Laser UV

Laser Verde

Laser CO2

Business Diode UV

Business Diode GN

Business CO2

280

400

780

50.000

nm
355
Raios UV

532
Luz visível

1.064

10.600

Raios infravermelhos
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DPL Smart Marker
4/10 W

• Um acesso mais económico à marcação/gravação de materiais por
laser graças ao seu baixo custo
• Laser compacto e de tamanho reduzido para peças únicas e pequenos volumes
de produção
• Baixo custo de operação
• Refrigerado a ar

12

Economy Diode
DPL Smart Marker I 4 W

Dados técnicos
Potência laser

Smart I

Smart II

4W

10 W

Economy
Diode

Metais
Annealing

n

Nd:YAG

Gravação



Comprimento de onda

1064 nm

Abrasão

n

Qualidade do feixe M²

Type. 1.5

Princípio de bombeio

Longitudinal

Tipo de laser

Duração do pulso
Frequência

DPL Smart Marker II 10 W

Material

15–100 ns
1–100 kHz

Classe do laser
Superficie de marcação

Dimensõe (L x B x H)
Alimentação
Interfaces
Segurança functional de acordo
com DIN EN ISO 13849-1

1–80 kHz
4, opcional 1

opcional 60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm

Consumo
Peso

Plásticos

max. 150 W
16 kg

603 x 201 x 235 mm

654 x 201 x 237 mm

100–240 VAC / 16 A / 50–60 Hz

PLe

n

Carbonização*

n

Gravação

0

Cerâmicas

0

Madeira, papel e
cabedal

0

Vidro

0

Folhas para laser

15 kg

SB 2.0, interface SPS

Espuma*

Abrasão

n

Coloração

n

n muito

bom  bom 0não apropriado

* Podem ocorrer limitações
dependendo da composição dos
plásticos.
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DFL Ventus Marker
10/20/30/50 W

• Para um acesso mais económico ao mercado de materiais com tecnologia de fibra laser
para aplicações standard
• Investimento e custos de operação muito baixos
• Adequado para as aplicações mais usuais do mercado da marcação rápida de metais
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Economy Fibre
DFL Ventus Marker

Dados técnicos
Ventus
Potência laser

10 W

20 W

Tipo de laser

30 W

Yb:Fibre Laser, Q-switched

Material

1064 ± 4 nm

Metais

Comprimento de onda
M² < 1,6

Qualidade do feixe

M² < 1,8

Potência de pico

6,25 kW

12,5 kW

Energia do pulso

0,5 mJ

1 mJ

Frequência
Duração do pulso

20–80 kHz
1

20–80 kHz

Consumo

200 W

Interfaces
Software de marcação/
gravação
Segurança opcional de
acordo com DIN EN ISO
13849-1

n

Gravação

n

Abrasão

n

Plásticos
Carbonização*

n

3m

Gravação

0

4, opcional 1

Cerâmicas



Madeira, papel e
cabedal

0

Vidro

0

250 W

300 W

400 W

85–240 VAC / 10 A / 50–60 Hz

Peso 2

Annealing

n

opcional 60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm

Alimentação
Dimensões 2 (L x B x H)

50–80 kHz

80 … 140 nsec 100 ... 140 nsec

Fibra de transmissão
Classe do laser

30–80 kHz

Economy
Fibre

Espuma*

80 … 120 nsec

Superficie de marcação

50 W

8 / 20 kg
595 x 203 x 140 / 650 x 225 x 460 mm
USB 2.0, interface SPS, 4 entradas/4 saídas
Magic Mark V3 (economy edition)

Folhas para laser
Abrasão

n

Coloração



n muito

bom  bom 0não apropriado

* Podem ocorrer limitações
dependendo da composição dos
plásticos.

PLe
1Dependente

da frequência

2

Informação referente a: cabça laser/fonte de alimentação
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DPL Nexus Marker
12 W

•
•
•
•
•

16

Para uso continuado em todos os tipos de operação
Facilmente integrável em linhas de produção
Ideal para aplicações de prazos de tempo reduzidos e em grandes volumes de produção
Operação robusta graças à sua refrigeração termo-elétrica a ar
Custo de operação reduzido graças à elevada eficiência

Business Diode IR

DPL Genesis Marker 8 W

Dados técnicos
DPL Nexus Marker 12 W

Potência laser

Genesis

Nexus

Fortis

8W

12 W

16 W

Tipo de laser

Nd:YAG

Comprimento de onda
Qualidade do feixe M²

1064 nm
Typ. < 1,5

Typ. < 2

Princípio de bombeio
Duração do pulso

15–100 ns

Frequência

1–100 kHz

Superficie de marcação
Consumo

4, opcional 1
opcional 60 x 60  / 110 x 110  / 180 x 180 mm
max. 200 W

max. 250 W

Peso
Dimensões (L x B x H)
Alimentação
Interfaces
Segurança funcional de acordo
com DIN EN ISO 13849-1

max. 300 W

20 kg
740 x 201 x 233 mm
100–240 VAC / 16 A  / 50–60 Hz
SB 2.0, interface SPS
PLe

Business
Diode IR

Metals
Annealing

n

Gravação



Abrasão

n

Plásticos
Espuma*

Longitudinal

Classe do laser

DPL Fortis Marker 16 W

Typ. < 2,5

Material

n

Carbonização*

n

Gravação

0

Cerâmicas



Madeira, papel e
cabedal

0

Vidro

0

Folhas para laser
Abrasão

n

Coloração

n

n muito

bom  bom 0não apropriado

* Podem ocorrer limitações 		
dependendo da composição dos 		
plásticos.
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DPL Nobilis Marker
5W

•
•
•
•

18

Ideal para gravações de alto contraste em plásticos
Integração de todos os componentes necessários para operar num módulo único
Laser de marcação de alta precisão com refrigeração a ar rápida
Fácil integração em linhas de Produção já existentes graças às suas reduzidas dimensões

Business Diode GN
DPL Nobilis Marker

Dados técnicos
Nobilis
Potência laser

5W

Tipo de laser

Nd:YVO4

Comprimento de onda

532 nm

Qualidade do feixe

Material

Business
Diode GN

Metais
Annealing



Gravação



M² < 1,2

Abrasão

n

Potência de pico

bis zu 6 kW

Plásticos

Energia do pulso

bis zu 50 µJ

Espuma*

n

Duração do pulso

8–25 ns

Carbonização*

n

Gravação

0

Cerâmicas



Madeira, papel e
cabedal

0

Vidro

0

Frequência

60–300 kHz

Classe do laser

4, opcional 1

Superficie de marcação
Consumo
Peso
Dimensões (L x B x H)
Alimentação
Interfaces
Segurança funcional de acordo
com DIN EN ISO 13849-1

opcional 50 x 50 /  100 x 100 / 160 x 160 mm
max. 220 W
20 kg
740 x 201 x 233 mm
100–240 VAC   /  16 A /  50–60 Hz
SB 2.0, interface SPS
PLe

Folhas para laser
Abrasão

n

Coloração

n

n muito

bom  bom 0não apropriado

* Podem ocorrer limitações 		
dependendo da composição dos 		
plásticos.
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DPL Lexis Marker
2W

•
•
•
•

20

Uso principal para gravações de alto contraste em plásticos e cristal
Particularmente apropriado para marcações com baixa necessidade de calor
Marcações extremamente finas e precisas
Operação robusta graças à sua refrigeração termo-elétrica a ar

Business Diode UV
DPL Lexis Marker

Dados técnicos
Lexis
Potência laser

2W

Tipo de laser

Nd:YVO4

Comprimento de onda

355 nm

Qualidade do feixe

M² < 1,2

Material

Business
Diode UV

Metais
Annealing



Gravação



Abrasão

n

Potência de pico

bis zu 1,4 kW

Plásticos

Energia do pulso

bis zu 15 µJ

Espuma*

n

Duração do pulso

10–15 ns

Carbonização*

n

Gravação

0

Cerâmicas



Madeira, papel e
cabedal



Vidro



Frequência

40–200 kHz

Classe do laser

4, optional 1

Superficie de marcação
Consumo
Peso
Dimensões (L x B x H)
Alimentação
Interfaces
Segurança funcional de acordo
com DIN EN ISO 13849-1

opcional 60 x 60  / 95 x 95 / 140 x 140 mm
max. 220 W
20 kg
740 x 201 x 233 mm
100–240 VAC  / 16 A / 50–60 Hz
SB 2.0, interface SPS
PLe

Folhas para laser
Abrasão

n

Coloração

n

n muito

bom  bom 0não apropriado

* Podem ocorrer limitações 		
dependendo da composição dos 		
plásticos.
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DFL Ventus Marker Standard Design
20–70 W

•
•
•
•
•

22

Ideal para a marcação em metais
Para aplicações exigentes com largura de pulso variável
Integração de todos os componentes ópticos, eletrónicos e mecânicos num único módulo
Cabeça do laser desmontável, caso seja necessário
Marcação excepcional graças à superior qualidade do feixe

Business Fibre
DFL Ventus Marker Standard Design

Dados técnicos
Ventus
Potência laser

20, 50, 70 W

Tipo de laser

Yb:Fibre, MOPA system

Comprimento de onda
Qualidade do feixe
Potência de pico
Energia do pulso
Número de formas de pulso ajustáveis

1064 ± 5 nm

Material

1,6 ≤ M² ≤ 1,8 1

Metais

até 10 kW

Annealing

n

até 1,0 mJ

Gravação

n

Abrasão

n

até 40

Frequência

1 kHz–1 MHz

Fibra de transmissão

3m

Superficie de marcação



0

opcional 100 / 163 / 253 mm

Cerâmicas



Madeira, papel e
cabedal

0

Consumo

max. 600 W

Peso 2

8 / 27 kg

Dimensões 2

595 x 203 x 140  / 650 x 224 x 460 mm

Alimentação

85–240 VAC, 10 A   / 50–60 Hz
SB 2.0, interface SPS

Segurança funcional de acordo com
DIN EN ISO 13849-1
1

segundo o tipo de laser selecionado

n

Gravação

± 5  / ± 14  / ± 35 mm

Interfaces

Espuma*
Carbonização*

60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm

Mudança de foco

Plásticos

4

Classe do laser
Objectiva

Business
Fibre

PLe
2 Informação

Vidro
Folhas para
laser
Abrasão
Coloração
n muito

0

n
n

bom  bom 0não apropriado

* Podem ocorrer limitações 		
dependendo da composição dos 		
plásticos.

referente a: cabeça do laser/fonte de alimentação
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DFL Ventus Marker Industrial Design
20–70 W

80

80

265

24

25 25

96,5

483

149

25

509

488

157

187

488

187

•
•
•
•
•

80

80

265

157

509

483

96,5 80

157
24,5 25
133

80

157
133

24,5 25
80

149

25 25

509

25

509

80

Especialmente adequado para a utilização em linhas de produção
Alojamento à prova de poeiras e salpicos de água
Disponível como rack de 19" ou unidade de mesa
Pode ser montada em 4 posições
Várias classes de potência e qualidades de feixe disponíveis

Ilustração com painéis laterias opcionais

Business Fibre
DFL Ventus Marker Industrial Design

Dados técnicos
Ventus
Potência laser

20, 50, 70 W

Tipo de laser

Yb:Fibre, MOPA-System

Comprimento de onda

1064 ± 5 nm
1,6 ≤ M² ≤ 1,8 1

Qualidade do feixe

Material

Business
Fibre

Metais

Potência de pico

até 10 kW

Annealing

n

Energia do pulso

até 1,0 mJ

Gravação

n

até 40

Abrasão

n

1 kHz–1 MHz

Plásticos

Número de formas de pulso ajustáveis
Frequência
Fibra de transmissão

3m

Classe do laser

4

Objectiva

opcional 100 / 163 / 253 mm

Superficie de marcação

60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm

Mudança de foco

± 5  / ± 14  /± 35 mm

Consumo
Peso

100 W ≤ Pel ≤ 400 W

2

7 / 25 kg

Dimensões (L x B x

H) 2

464 x 149 x 107 / 509 x 483 x 157 mm

Alimentação

85–240 VAC, 10 A / 50–60 Hz

Interfaces

SB 2.0, interface SPS

Segurança funcional de acordo com
DIN EN ISO 13849-1

PLe

Execução da unidade de alimentação
1

segundo o tipo de laser selecionado

Rack de 19″ ou unidade de mesa
2

Espuma*

n

Carbonização*



Gravação

0

Cerâmicas



Madeira, papel e
cabedal

0

Vidro
Folhas para
laser
Abrasão
Coloração
n muito

0

n
n

bom  bom 0não apropriado

* Podem ocorrer limitações 		
dependendo da composição dos 		
plásticos.

Informação referente a: cabeça do laser/fonte de alimentação
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CO Two Marker
20/30 W

•
•
•
•

26

Ferramenta perfeita para a marcação de placas de circuitos, madeira, vidro ou cabedal
Custos de operação e de Manutenção bastante reduzidos
Fácil integração em linhas de Produção existentes graças ao seu desenho compacto
Refrigeração termo-elétrica a ar

Business CO2
Material

CO Two Marker

Business
CO2

Metais

Dados técnicos
COTwo Marker

Annealing

0

Gravação

0

Abrasão



Potência laser

20, 30 W

Plásticos

Tipo de laser

CO2, sealed off

Espuma*

0

Carbonização

0

Comprimento de onda

10.600 nm

Qualidade do feixe M²

Tipo 1,2

Classe do laser
Superficie de marcação
Alimentação
Consumo
Peso

4, opcional 1
opcional 50 x 50 /  90 x 90  /  150 x 150 mm
100–240 VAC   /   16 A   /    50–60 Hz
max. 350 W
20 kg

Dimensões (L x B x H)

740 x 201 x 233 mm

Interfaces

SB 2.0, interface SPS

Segurança funcional de acordo
com DIN EN ISO 13849-1

PLe

Gravação

n

Cerâmicas



Madeira, papel e
cabedal
Vidro

n



Folhas para
laser
Abrasão



Coloração

0

n muito

bom  bom 0não apropriado

* Podem ocorrer limitações 		
dependendo da composição dos 		
plásticos.
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Estações laser

Workstation BASIC
28

Workstation CLASSIC

Workstation COMFORT

Workstation PROFESSIONAL

Workstation BASIC

P. 30

Workstation CLASSIC

P. 31

Workstation COMFORT

P. 32

Workstation PROFESSIONAL

P. 33

Foil STAR

P. 34

Foil STAR
29

Pode ser combinado com

Dados técnicos
Dimensões (C x L x A)		
Área de trabalho (C x L)
Eixo z		
Classe de laser 		
Eixo rotativo 		

770 x 450 x 705 mm
Placa ranhurada em T 360 x 340 mm
150 mm corrido
1
360° (opcional)

• Sistema económico para iniciação na marcação de peças individuais

e pequenas séries
• Estação de trabalho compacta com abertura manual de porta
• Eixo z manual integrado
• Integração opcional de um eixo rotativo para marcação em circunferência
• Possibilidade de ligação e controlo de um sistema de aspiração e filtragem

Economy Diode

0

Economy Fibre

n

Business Diode

0

Business Fibre

0

Business CO2

0

Características
Classe de laser 1

n

USB 2.0  /  RS 232
Focus finder

0/0

Eixo x motorizado

0

Eixo y motorizado

0

Eixo z motorizado

0

0

Eixo z manual

n

Eixo rotativo



Painel de controlo integrado
Janela grande com
proteção laser
Porta elétrica

0
n

0

Porta manual

n

Manipulador de foils

0

n

30

Workstation
BASIC

Workstation BASIC

disponível
não disponível
opcional

Pode ser combinado com

Dados técnicos
Dimensões (C x L x A)
Área de trabalho (C x L)
Eixo z		
Classe de laser 		
Eixo rotativo 		

760 x 450 x 625 mm
Placa ranhurada em T 340 x 360 mm
100 mm corrido
1
360° (opcional)

Economy Diode

n

Economy Fibre

n

Business Diode

n

Business Fibre

n

Business CO2

n

Características
Classe de laser 1
USB 2.0  /  RS 232
Focus finder

n
n

/0
n

Eixo x motorizado

0

Eixo y motorizado

0

Eixo z motorizado

n

Eixo rotativo



• Estação de trabalho manual com abertura de porta automática

Painel de controlo integrado
Janela grande com
proteção laser
Porta elétrica

• Eixo z motorizado integrado

Manipulador de foils

• Integração de um eixo rotativo opcional para a marcação de circunferência

n

• Possibilidade de ligação e controlo para sistemas de exaustão e filtragem

Workstation
CLASSIC

Workstation CLASSIC

n

n

n

0

disponível
não disponível
opcional
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Pode ser combinado com

Dados técnicos
Dimensões (C x L x A)		
Área de trabalho (C x L)
Eixo z		
Classe de laser 		
Eixo rotativo 		

900 x 760 x 690 mm
Placa ranhurada em T 600 x 400 mm
140 mm corrido
1
360° (opcional)

Economy Diode

n

Economy Fibre

n

Business Diode

n

Business Fibre

n

Business CO2

n

Características
Classe de laser 1
USB 2.0  /  RS 232
Focus finder

• Estação de trabalho manual com abertura de porta automática
• Eixo z motorizado integrado
• Integração de um eixo rotativo opcional para a marcação de circunferência
• Possibilidade de ligação e controlo para sistemas de exaustão e filtragem
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Workstation
COMFORT

Workstation COMFORT

n
n

/0
n

Eixo x motorizado

0

Eixo y motorizado

0

Eixo z motorizado

n

Eixo rotativo



Painel de controlo integrado
Janela grande com
proteção laser
Porta elétrica
Manipulador de foils
n

disponível
não disponível
opcional

n

n

n

0

Pode ser combinado com

Dados técnicos
Dimensões (C x L x A)		
Área de trabalho (C x L)
Eixo z		
Eixo x		
Classe de laser 		
Eixo y		
Eixo rotativo 		

1050 x 760 x 1050 mm
Placa ranhurada em T 600 x 600 mm
440 mm corrido
400 mm corrido
1
240 mm corrido (opcional)
360° (opcional)

• Estação de trabalho manual com abertura de porta automática
• Eixo x elétrico integrado
• Eixo y automático opcional para ampliar a área de marcação
• Eixo rotativo opcional para marcação em circunferência
• Possibilidade de ligação e controlo para sistemas de exaustão e filtragem

Workstation
PROFESSONAL

Workstation PROFESSIONAL

Economy Diode

n

Economy Fibre

n

Business Diode

n

Business Fibre

n

Business CO2

n

Características
Classe de laser 1
USB 2.0  /  RS 232
Focus finder

n
n

/0
n

Eixo x motorizado

n

Eixo y motorizado



Eixo z motorizado

n

Eixo rotativo



Painel de controlo integrado
Mesa giratória integrada
2 x 180°
Janela grande com proteção laser

n


n

Porta elétrica

n

Manipulador de foils



n

disponível
não disponível
opcional
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Pode ser combinado com

Dados técnicos
Dimensões (C x L x A)		
Diâmetro máximo do rolo
Largura máxima da etiqueta
Velocidade de avanço		
Classe de laser 		

700 x 300 x 340 mm
300 mm
120 mm
100 mm/sec
1

Economy Diode

n

Economy Fibre

n

Business Diode

n

Business Fibre

n

Business CO2

0

Características
Classe de proteção laser 1
USB 2.0  /  RS 232
Operação ininterrupta

• Marcação de etiquetas permanente e resistente à
•
•
•
•
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abrasão
Desenho individual das etiquetas de diferentes 		
tamanhos mediante corte laser
Resolução: até zu 725 dpi
Diâmetro do rolo: 300 mm
Lâmina de corte integrada

Foil STAR

Foil STAR

n

0/ n
n

Modo etiquetas

n

Extração forçada

n

Sensor de foil acabado

n

Lâmina de corte

n

Rebobinador externo



Transporte de bobinado

n

n

disponível
não disponível
opcional

Software de marcação MagicMark
Controlo de software
A arquitetura de software de última geração do MagicMark V3 permite o acesso específico a
todas as funções disponíveis e possibilidades de controlo do próprio laser e dos seus dispositivos
periféricos (WS / DM, etc.).
Programação interna
· VB.Net [Winwrap Basic]
· Integrada no Magic Mark V3
Programação externa
· C#.Net [MS Visual Studio]
· Acesso a biblioteca de classes
Não são apenas os sistemas a laser inovadores, mas também a facilidade de uso do software de
marcação incluído no fornecimento que desempenha um papel decisivo na decisão do cliente sobre
o investimento. A este respeito, o MagicMark V3 estabelece novos padrões. A operação simples da
interface de software orientada graficamente permite que até mesmo utilizadores de PC inexperientes criem rapidamente programas de marcação complexos.
Além das extensas funções gráficas, o software também fornece um módulo de programador Visual
Basic para facilitar a integração em linhas de produção para os nossos clientes. Outro destaque
é o controle do software de marcação por programas .NET externos. Esses conceitos permitem
a simples realização até das comunicações de dados mais complicadas. Dessa forma, os custos
adicionais de investimento em soluções de software específicas do cliente podem ser consistentemente evitados.
O software de marcação Magic Mark V3, baseado no Windows (WIN 7 ou 10/64 bit), comunica com
o laser através de uma interface USB 2.0 de alta velocidade. O controle dos sistemas de laser ocorre
através de PCs comerciais Windows.

Extern application
(C#.Net/VB.Net)

API

ADO.Net/OleDB.Net

Software de operação do laser
Magic Mark V3

File stream

TCP Client/Server

Database
(Access/SQL Server/Oracle)

Socket communication

Datafiles
(CSV/ASCII/XML)
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Software de marcação MagicMark
Funções básicas
· Interface de utilizador gráfica intuitiva com
5 secções (estado do laser e workstation,
suite de gráficos, elementos e modificadores,
pré visualização, propriedades)
· Elementos de modo para marcação plana,
marcação em circunferência, segmentação
automática e etiquetagem de palets
· Elementos de desenho para linhas, retangulos
e elipses
· Modificadores para mover elementos,
alongamento e compressão, rotação, reflexão,
marcação circular, enchimentos, wobble,
trajetória
· Uso de todas as fontes true-type instaladas
no PC Windows e fontes single-line extra
· Todos os códigos de barras comuns
· Códigos Data-matrix, QR-code
· Importação de ficheiros vectoriais (HPGL,
DWG, DXF – com distinção de camadas)
· Importação de ficheiros baseados em pixel
(BMP, JPG, GIF, PNG, etc.)
· Interface de complementos para melhoria de
funções
· Marcação de multiplos elementos numa matriz
· Palavras chave para variáveis
· Numerosas funções de número de série
· Marcação automática de data e hora
· Diálogos de entrada personalizados
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· Controlo de eixos motorizados (x, y, z e eixo rotativo)
· Função de ajuda integrada
· Registo integrado de mensagens de programa e de erros

Funções adicionais
· Identificação e parametrização automática
de todos os lasers ACI ligados (UV, Verde, YAG,
Fibra e CO2) e workstations
· Módulo de teste de parâmetros para todos os
lasers ACI
· Controlo dos I/O digitais internas do laser
· Segmentação automática para a marcação peri
metral e de planos em combinação com os eixos
rotativos e lineares
· Controlo de mudança de foco
· Módulo de manutenção remota integrado
Interfaces de dados
· Cliente SQL (para bases de dados SQL server)
· Cliente OleDB (para ligações de dados OleDB)
· Ficheiros binários (.CSV, .TXT, .INI, etc.)
· Ficheiros XML
Plugins
· SEMI-OCR 10 x 18 marcação de discos
· Gerador GS1
· Marcação de escalas (linear e circular)
· DataImport (ver interfaces de dados)
· Controlo de eixos externos/específicos do cliente

Sistemas de visão
CPM (captura, posicionamento, maracação)
CPM (captura, posicionamento, maracação)CPM é usado para o posicionamento de marcação em
componentes, peças de trabalho e objectos com a utilização de uma câmera. CPM está disponível
em duas variantes.
CPM externa – câmera para captura ao vivo ou em imagem individual da área de maracação
Segundos os requisitos da aplicação e a configuração do sistema, a CPM captura externamente toda
a área de marcação ou uma área mais pequena de alta resolução e corrige em prespectiva.
A imegem individual é armazenada no setor gráfico do Magic Mark V3 e é usada para posicionar o
traçado.
CPM interna – criação de uma imagem geral a partir de imagens individuais de alta resolução
Quando se usa a CPM internamente, a câmera é acoplada à trajetória do feixe da cabeça do laser
e recolhe imagens individuais de alta resolução da área de marcação. As imagens individuais são
combinadas numa geral de alta resolução („stitching“). As vantagens da CPM interna são a deriva
de temperatura compensada do scanner e a alta resolução óptica. CPM interna é bastante adequada
para aplicações de micromarcação e recorte.

·
·
·
·
·

Reconhecimento
Identificação
Classificação
Medição
Contador e ordenação

· Prova de integridade
· Controlo de presença, posição e orientação rotativa
Outro campo de aplicação AOI é a leitura de códigos 1D and 2D e função de reconhecimento
óptico (OCR).
A implementação técnica do sistema de câmera de alta gama AOI tem lugar de acordo com os
requisitos específicos do cliente. AOI pode ser implementada com uma câmera adaptada externamente ou com uma câmera acoplada à trajetória do feixe da cabeça laser.

Parâmetros típicos da CPM externa, CPM interna e AOI
Característica

AOI (identificação automática de objetos)
Processamento e análise de imagens

AOI serve para a deteção, identificação e medição totalmente automatizadas de objetos, textos e
códigos com geometrias complexas.
AOI captura e analisa online a área de marcação através de um sistema de câmera. A marcação
laser alinha-se com o objeto de forma totalmente automática e pode ser verificado depois da rotulagem.
A combinação de deteção de objetos e marcação com laser faz com que seja possível um excelente
nível de qualidade e segurança dos processos, bem como tornar-se um guia de processos mais
eficiente para numerosas aplicações.

Ópticas de marcação
Campo visual tip.
Imagem individual [mm]*
Campo visual tip.
Imagem completa [mm
Resolução
[µm/Pixel]*

Sistema de visão
CPM externa

CPM interna

AOI

Standard
(f=100 / 163 / 253)
ou personalizada

Standard
f=253

Standard
(f=100 / 163 / 253)
ou personalizada

20 x 20 … 180
x 180

5 x 5 8,5 x 8,5 13 x 13

5 x 5 … 110 x 110

–

35 x 35 50 x 50 70 x 70

–

f=100

22 … 200

6

f=163

9

15

6 … 80

* Características dependentes da configuração do sistema
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Sistemas leitores de código e identificação
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CodeReader

ToolReader

Equipamento laser portátil para ambientes industriais

Identificação fiável de ferramentas redondas

A leitura de códigos marcados diretamente por meio de sistemas de reconhecimento de imagens contribui significativamente para a fiabilidade do processo. ACI Laser oferece leitores manuais portáteis
especialmente desenhados para aplicações industriais. A sua ligibilidade e a precisão do conteúdo
dos códigos de barras 1D e 2D podem ser comprovados rápida e facilmente. Até os códigos danificados ou dificeis de ler em diferentes superficies e a diferentes distâncias podem ser descodificados
facilmente. A integração fácil em linhas de produção automatizadas é possível através de interfaces
com cabos (RS-232, USB, Ethernet) ou sem fios (Bluetooth, WLAN). Os recursos especiais do leitor
de código (CodeReader) incluem uma seleção de várias predefinições para diferentes cenários de
aplicações, bem como feedbacks de câmeras e capturas de imagem para relatórios de aplicações.

O leitor de ferramentas (ToolReader) permite uma leitura fácel e sem complicações de informação
codificada em ferramentas redondas com um diâmetro de eixo de 3 a 25 mm. Para isso, a peça é
mantida na área de leitura. A descodificação é realizada em rotação, durante o movimento giratório.
Metal duro ou aço rápido, espelhado ou mate: a leitura é feita em segundas. Este sistema de leitura
de ferramentas redondas de uso fácil permite a leitura de códigos DataMatrix particularmente pequenos. (Tamanho da grelha do código: ECC200, DataMatrix: módulos 8 x 32, tamanho geométrico
do código: 1.125 x 4.4 mm, tamanho do módulo: 140 μm, capacidade: 20 caracteres numéricos, 13
caracteres ASCII). A identificação e registo de ferramentas permite uma rastreabilidade perfeita e
garante processsos ainda mais transparentes na sequência operacional.

Acessórios
FocusShifter

Soluções de eixos

Proteção laser

O FocusShifter é uma ferramenta integrada no sistema laser que compensa a posição de focagem
das peças num processo com diferentes alturas. O principio do FocusShifter é baseado na alteração
das propriedades ópticas do feixe laser. Isto evita a deslocação dos eixos mecânicos. O ajuste
de foco variável tem lugar a alta velocidade. Segundo a objetiva F-Theta usada, a posição de
focagem pode ser movida até 70 mm (± 35 mm). O software de marcação Magic Mark V3 deteta
automaticamente um Focus Shifter instalado no sistema laser e inegra-o como eixo z.

Em combinação com uma lente standard (FTheta 163) e uma Workstation PROFESSIONAL,
o eixo y aumenta o campo de marcação para 350
mm na direção y.
Para marcar sobre o perímetro de componentes cilindricos, está disponível um eixo rotativo
opcional para integração em todas as estações
laser. O eixo de rotação é controlado por MagicMark V3, que sincroniza o laser e o eixo. Textos,
logotipos e escalas podem ser segmentados e
etiquetados por software.

Para uma proteção eficiente do laser de áreas
visíveis com, por exemplo, aplicações integradas, a ACI Laser GmbH oferece janelas de
proteção laser especialmente personalizadas
para os sistemas e comprimentos de onda relevantes. Estas permitem ao utilizador visualizar
a área de marcação sem exposição à radiação
laser perigosa. Apenas são usadas para este
propósito janelas de proteção certificadas pela
CE.

Extração de fumos para
sistemas laser

Objetiva [mm]
Tamanho do campo marcação [mm]
Alteração do foco [mm]

100

163

253

60 x 60

110 x 110

180 x 180

±5

± 14

± 35

Como os gases, poeiras e outros produtos de reação produzidos no processo de marcação a laser podem ser tóxicos, a ACI Laser GmbH oferece
três sistemas diferentes de extração e filtragem
padrão para aplicações de marcação normal: os
modelos compactos, standard e de baixo ruído.
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