[PowerMARK U Series laser marker are optimized for cost-sensitive application requiring high throughput without compromising
process quality, manufactured utilizing Coherent’s PermAlign technology, a special process for optimal adjustment and fixation of optical
components by a soldering process. This guarantees best optical alignment and stability over the whole lifetime of the product.]

[For pumping, PowerMARK U Series’s laser source manufactured in clean-rooms and the hermetically sealed. The result is reliable,
hands-and maintenance-free operation over thousands of hours.]

[The unique multi-pass harmonics of the PowerMARK U Series laser source made resulting in longer system life, outstanding pointing
stability and the lowest pulse-to-pulse noise commercially available.]
[Superior optical performance.]

[Compact, air-cooled design for easy automation and industrial integration (water-cooling optional).]
[AAA (Aluminum-free Active Area) pump diodes for unmatched lifetime.]

[MANY OTIONS]

[Rotary/ XY-Table]

[Production line]

[Protective
Working Station]

[

[Camera vision
positioning]

]

[APPLICATIONS]

[Medicine]

[Packing]

[Electricity - Electronic]

[Automobile accessories]

[Solar]

[3D printing]

[SPECIFICATIONS]

Dòng máy/Model
Loại thông số
Specification
Dòng laser/Laser source
Nguyên lý
Operating Principle
Công suất/Laser Power
Chất lượng tia (M2)
Beam quality (M2)

PowerMARK
Advance UV

PowerMARK
Standard UV

PMA-A-U

PMA-S-U

Đơn vị
Unit
Loại
Type

KHz

PRFo - PRFmax (WF0)

KHz

Độ rộng xung (tại PRFo)
Pulse width (@PRFo)

KHz

0.5@60 1@60 5@50

8@50 20@100 30@60 40@130 3@50

1 - 100
60

50
N/A

Làm mát laser
Laser Cooling

Gió
nguồn laser, tiết kiệm diện tích
Nước
và điện năng/Air cooling,
Air
ntegrated with laser, save space
Water
and power consumption)

Matrix

Đèn chỉ thị/Red guild laser

Tên
Brand
Loại
Type

Hướng đầu khắc
Scanhead type

Loại
Type

Cơ cấu bảo vệ thấu kính Loại
Type
Lens protection module

15@50

20@50 25@50

20-100

1 - 300
100

60

130

<30

<25

<35

Avia LX

Máy tính công nghiệp
tích hợp/ Integrate
Industrial PC

Phần mềm điều khiển
laser/ Laser control
software

Nâng hạ tiêu cự
Focus adjustment

Làm mát bằng nước
Liquid cooling

Có
không
Description

Làm mát bằng gió, tích hợp
nguồn laser, tiết kiệm diện tích
và điện năng/Air cooling,
ntegrated with laser, save space
and power consumption)

60mm I 100mm I 140mm I 175mm

Đường kính tia um
Spotsize

um

8um I 15um I 20um I 24um

Độ dài cáp/Cable length

m

2m - 3m

Có/Yes

No/Không

Smart HMI control software
Smart HMI control software
+ Chuỗi ký tự, số, hình ảnh, logo/Text, number, image, vector logo.
Chức
+ Mã vạch: Barcode 1D (Code39, Code128, EAN8, EAN13…), 2D (Datamatrix, PDF417, QRcode,…)
năng
+ Khắc chuỗi số sê-ri tự động, khắc kết hợp cơ sở dữ liệu ngoài/Serial, external database autotext
Function + Plugin tích hợp hệ thống quản lý sản xuất MES, ERP,.../Plugin for integration into manufacturing management system (MES, ERP,...)

Loại Trục nâng hạ điều khiển độc
Type lập bằng motor/Motorized Z axis

Description

Tín hiệu tích hợp
Integration I/O signal

AOC (USA/Made-in-China)

mm

No/Không

+Trục Z nâng hạ thủ công
+Trục Z nâng hạ thủ công
Manual Z axis
Manual Z axis
Trục nâng hạ điều khiển độc
+ Tùy chọn trục nâng độc lập bằng lập bằng motor/Motorized Z axis + Tùy chọn trục nâng độc lập bằng
motor/Optional Motorized Z axis
motor/Optional Motorized Z axis

FM-Series: Tích hợp bộ điều khiển cầm tay/Handheld touchscreen controller
Khắc trên dây chuyền liên tục tốc độ cao/High speed production line marking
Lưu file độc lập/Offline stored marking file
+ Tín hiệu thông báo bắt đầu,

655nm/5mW
2D (hai trục XY)
2D (XY)
Cơ cấu thổi luồng khí ngang bảo vệ thấu kính khi làm việc
Air-knife mechanism protects lens in operation

Tùy chọn khổ thấu kính
Lens option

Có/Yes

+ Tín hiệu thông báo bắt đầu,
kết thúc/START,STOP signal
+ Tín hiệu ngõ vào/Input signal
+ Tín hiệu ngõ vào/Input signal
+ 16 tín hiệu I/O công nghiệp
+ 16 tín hiệu I/O công nghiệp
+ I/O cơ bản: Ready, Start, End
(tùy chọn nhiều hơn với PLC)
(tùy chọn nhiều hơn với PLC)
+ Tín hiệu ngõ vào START,STOP
16 industrial I/O signals (more
16 industrial I/O signals (more
Input signal START, STOP
with PLC)
with PLC)
+ Tùy chọn tích hợp plug-in
+ Tích hợp tủ điện công nghiệp quản lý khắc laser sản xuất công + Tích hợp tủ điện công nghiệp
làm mát bằng khí nén/Industrial nghiệp/Optional integrated plugin làm mát bằng khí nén/Industrial
cabinet with compress air cooling for production management
cabinet with compress air cooling
hose
hose
system
+ Tích hợp bộ cảnh báo lỗi điều
+ Tích hợp bộ cảnh báo lỗi điều
kiện hoạt động/Alarm module
kiện hoạt động/Alarm module
integration
integration

Mô tả kết thúc/START,STOP signal

Làm mát bằng nước
Liquid cooling

Nước cất hoặc nước DI
Distilled water or DI water
Coherent (USA/Made-in-Germany)

Hệ đầu khắc Scanlab (Đức)/Scanning head: Scanlab (Germany)
Tốc độ định vị/Scanning speed: <12000 mm/s; Tốc độ khắc/Marking speed: 3000mm/s (850 cps)
(Tốc độ cao hơn tùy chọn/Optional higher speed)

Phần mềm khắc laser
Phần mềm khắc laser
Phần PowerMARK Software tích hợp Phần mềm điều khiển khắc PowerMARK Software tích hợp Phần mềm điều khiển khắc
laser PowerMARK Software
laser PowerMARK Software
HMI
quản
lý
thông
minh
HMI
quản lý thông minh
mềm
PowerMARK marking control
PowerMARK marking control
PowerMARK software with
PowerMARK software with
Type
software
software

FM-series, phiên bản khắc
Có
liên tục tốc độ cao (tùy chọn)
không
tích hợp/ FM-series, high speed Description
flying marking version (optional)

Avia
NX

Làm mát bằng gió, tích hợp

Hãng nguồn/Laser brand

10@50

Tốc độ định vị
mm/s
Tốc độ khắc/Specification

<1.2

1 - 150

Ký hiệu
Code

Mô tả
Description

5@50

<1.1

Kiểu nguồn/ model
nguồn/Laser type

Điều kiện làm mát (với
làm mát nước) Coolant
requirement (water cooling)

PMAE-S-U

Laser xung nhịp nano giây/Nanosecond pulsed laser

Giá trị
Value

Tần số hoạt động
Frequency

PMAE-A-U

DPSSL UV 355nm laser

Loại
Type
W

PowerMARK ECO PowerMARK ECO
Advance UV
Standard UV

Chuẩn an toàn laser
Standard safety laser
Môi trường làm việc
Operating temperature

Cấp độ
Class
0

C, %

Nguồn điện/Power supply VAC,Hz
Tiêu hao điện năng
Power consumption

W

Kích thước/Dimension

mm

Trọng lượng/Weight

Kg

+ I/O cơ bản: Ready, Start, End
+ Tín hiệu ngõ vào START,STOP
Input signal START, STOP
+ Tùy chọn tích hợp plug-in
quản lý khắc laser sản xuất công
nghiệp/Optional integrated plugin
for production management
system

Class IV

5 - 40°C (41 -104°F), <85%, không ngưng tụ 15- 30°C (59 - 86°F), 20 - 80%, không ngưng tụ
non-condensing
non-condensing
220-240VAC, 50/60Hz
<350 | <450 | <500 | <600

<300
640 x 174 x 170
39-45Kg

V4-21

