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Máme dveře otevřené s potiskem





řídící jednotka s WiFi modulem a řídící jednotka s dotykovou obrazovkou



Mirek Vycpálek
produkt manager
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spirály křížky obdélníky čárky tečky
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Laser Solaris GDL, svou vlnovou délkou 
532nm je ve viditelném spektru. Emituje 
paprsek se zeleným světlem. Jde o druhou 
harmonickou vlnové délky 1064nm, která se 
opticky odděluje. Laser je vhodný ke značení 
elektronických komponent, díky jeho 
studenému světlu. Nízkou vlnovou délkou lze 
značit i těžce značitelné materiály a je tak 
vhodný pro velkou šíři různých druhů plastů, 
kde má excelentní kontrast.
Laser má velmi malou stopu paprsku, typicky o 
velikosti 35nm, takže se hodí na značení mikro-
komponentů a polovodičových výrobků.

Vysoký koeficient absorpce vlnové délky paprsku do křemíku,  předurčuje 
použití laseru pro vrtání, gravírování a řezání právě křemíkových destiček. 
Stejně tak je vhodné použití pro odstraňování polovodičového materiálu 
pro solární články, bez zahřívání okolí značení. Při značení vodičů 
nedochází k jejich povrchové destrukci a spálení izolace, proto je tento 
laser vhodný i pro identifikaci kabelů, kabelových svazků, ale i jednotlivých 
vodičů.

Zelený laser je kompletně se vzduchovým chlazením, tedy nepotřebuje do 
běžných průmyslových provozů žádné vodní chlazení. Velikost Solaris GDL 
zeleného laseru je překvapivě malá a shodná s velikostí Solaris CO2 laserů. 
Vlastní přenos budící energie se děje přes optické vlákna z řídící jednotky, 
proto je samotná značící laser velmi malá a vhodná pro zapouzdření 
často do stísněných prostorů automatů. Řídící jednotka Solaris CU2, 
standardně vybavena dotykovým displejem, usnadňuje obsluhu a 
nastavení celého laseru.

Vývoj laserů stále pokračuje a jedním ze zajímavých dalšch laserů je 
pevno-látkový systém Solaris DLV, který je v UV spektru. Jde o další 
harmonickou laserového paprsku 1064nm oddělenou od základní nosné 
a emitující záření ve vlnové délce 355nm. Tyto lasery jsou opravdu studené 
světla a mají ještě menší stopu paprsku než zelené světlo. Jednotlivý puls 
paprsku trvá od 5ns do 25ns v závislosti na frekvenci, což nezahřívá povrch 
a spot (bod) paprsku je jen 23 mikrometrů.  Použití je ve speciálních 
aplikacích hlavně v polovodičové elektronice. 

Zelený laser skoro za cenu vlákna

Nástup vláknových laserů velmi snižuje cenu laserů o 
vlnových délkách 1064nm, ale stále je potřeba pevno-
látkových laserů pro speciální značení. Vývoj pevno-
látkových Nd:YVO4 laserů pokročil velmi daleko a nyní 
je možné mít lasery i ve viditelném spektru paprsku za 
velmi přijatelné ceny. Velmi blízká budoucnost přinese 
vláknový laser v zeleném spektru. Představme si zde 
průmyslové výkonné Zelené lasery.

ovládání laseru chytrým telefonem

malá dotyková řídící jednotka pro sérii eMark laserů

ekonomický eMark DL laser 6W na vlnové délce 1064nm 

CO2 eMark systém výkonu 10W



Spolehlivá filtrace si zaslouží laserovou technologii

řídící jednotky



Ing. Jaroslav Čermák
produkt manager

Vím jak zanechat 
potisky





různé varianty variabilního
podavače krabiček s dotiskem informací
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Ukázka potisku na obalový materiál



Jedinečná patentovaná tiskárna Multihead

Termotransferová technologie
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www.LT.cz 
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