
Marking speed up to 7000mm/s for the demand of 
conveyor  integration in manufacturing.

Tốc độ khắc lên đến hơn 7000mm/s đáp ứng 
cho nhu cầu tích hợp vào dây chuyền sản xuất

Customizable standing mechanism adapt both 
demand of manual marking or on-the-�y marking

Save more operation cost with minimal mainte-
nance, free of link chemical substance

High beam quality and marking accuracy helps 
mark small character from 0.2mm

Chất lượng chùm tia cao đem đến độ chính 
xác tối đa. Kí tự, họa tiết siêu nhỏ đến 0.2mm

Marking detail last forever on product surface 
eliminate fraud

Thông tin khắc laser được lưu giữ vĩnh viễn 
trên bề mặt sản phẩm.

Tiết kiệm chi phí vận hành, không tốn vật tư 
tiêu hao (mực, khuôn in,...)

Phù hợp cho cả nhu cầu khắc thủ công hay tích 
hợp với băng chuyền sản phẩm

TỐC ĐỘ/SPEED

LINH HOẠT/FLEXIBLE

TIẾT KIỆM/SAVING

CHÍNH XÁC/ACCURACY

SAFE/AN TOÀN

MADE IN VIETNAM
HỆ THỐNG MÁY LASER CÔNG NGHIỆP TỐC ĐỘ CAO
HIGH SPEED INDUSTRIAL CO2 LASER SYSTEM

Mark on the �y
Khắc trên băng chuyền

Rotary attachment module
Bộ gá tròn xoay Memory Card Storage

Bộ nhớ chọn �le rời
Machine Vision Camera
Camera thị giác máy

Tùy chọn tính năng tích hợp/Option 

Ứng dụng/Applications

Khắc trên thủy tinh
Engraving on glass

Cắt giấy
Cutting paper

Rạch Laser
Laser Scribing

Khắc trên vải
Engraving on fabric

Khắc trên chai nhựa
Engraving on bottles

Khắc trên hộp giấy
Engraving on the paper box
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 Đặc tính kỹ thuật/ Speci�cations

Thực phẩm & Đồ uống/Food & Beverage Dệt may & Da giày/Textile & Leather

Dược phẩm/Pharmaceutical Thiệp giấy/Paper Cards 

Ngành nghề/ Industries

Loại thông số/Speci�cation Đơn vị
Unit PMA-A-C series PMA-S-C series PMA-F-C series

Loại
Type

Dòng laser CO2 thể ống phóng kim loại kín/Sealed metal tube CO2 laser
Các bước sóng: 10.6um I 10.2um I 9.3um/Wavelenghts: 10.6um I 10.2um I 9.3um 

Xung nhịp/Pulsed

30 I 55 I 70 I 120 (@10.6um)

<1.2 I <1.2 I <1.3 I <1.2

0 to 200 kHz, 0 to 100% DC (30W - 70W)I 0 to 200 kHz, 2% to 100% DC (120W)

Coherent Diamond C & Cx series
+ 30W - 70W: Làm mát bằng gió, tích hợp nguồn laser, tiết kiệm diện tích và điện năng (tùy chọn làm mát bằng nước)

30W - 70W: Air cooling, integrated with laser, save space and power consumption (Optional liquid cool)
+ 120W: Làm mát bằng nước/120W: liquid cooling

 Nước cất hoặc nước DI/distilled water or DI water

655nm/ 5mW

2D (hai trục XY)/ 2D (XY)

70mm I 100mm I 140mm I 175mm I 300mm

45um - 200um

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) 

3m - 5m

Có/ Yes Không/ No

+ Tích hợp bộ điều khiển cầm tay
Handheld touchscreen controller
+ Khắc trên dây chuyền liên tục tốc độ cao
High speed production line marking

Phần mềm khắc laser PowerMARK Software
tích hợp HMI quản lý thông minh

PowerMARK software with Smart HMI control
software

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

Tùy chọn nâng cấp PowerMARK cho ứng dụng khắc tích hợp băng tải
Optional �ying marking upgrade package (PowerMARK upgrade) Phiên bản FM-series/FM-series version

+ Tín hiệu thông báo bắt đầu, kết thúc/START,
STOP signal
+ Tín hiệu ngõ vào/Input signal
+ 16 tín hiệu I/O công nghiệp (tùy chọn nhiều
hơn với PLC)/16 industrial I/O signals (more with
PLC)
+ Tích hợp tủ điện công nghiệp làm mát bằng
khí nén/Industrial cabinet with compress air
cooling hose
+ Tích hợp bộ cảnh báo lỗi điều kiện hoạt
động/Alarm module integration

+ 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

5-40°C (41 to 104°F) 

100-240 VAC/50-60 Hz

500W I 800WI 1000W I 1200W I 2000W

483.50mm x 404mm x167mm(DxRxC)/(LxWxH)
671mm x 132mm x 171mm(DxRxC)/(LxWxH)

12Kg

+ I/O cơ bản: Ready, Start, End
+ Tín hiệu ngõ vào START,STOP/Input signal
START, STOP
+ Tùy chọn tích hợp bộ cảnh báo lỗi đáp ứng
an toàn cho hệ thống tích hợp/Optional built-in
safety response alarms for integrated systems

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

Phần mềm điều khiển khắc laser
PowerMARK Software

PowerMARK software

+ Phần mềm chuyên dụng tích hợp khắc laser
và chuyển động dây chuyền sản phẩm
Dedicated marking software for integration laser
marking job to moving object line
+ Cài đặt thông số laser, thông số vận hành dây
chuyền trực quan/Intuitive interface for setting
laser parameters, production line parameter for
marking

Cơ cấu thổi luồng khí ngang bảo vệ thấu kính khi làm việc
Air-knife mechanism protects lens in operation

Loại/Type

Loại/Type

Loại/Type

Loại/Type

Loại
Type

Mô tả
Description

mm

um

mm/s

m

W

Giá trị
Value

Ký hiệu/Code

Mô tả
Description

Mô tả
Description

VAC, Hz

Cấp độ
Class

W

Kg/ mm

Có/ không
Description

Phần mềm
Type

Chức năng
Function

Gió/ Nước
Air/Water

KHz

Dòng laser/Laser source

Nguyên lý/Operating Principle

Công suất/Laser Power

Chất lượng tia (M2)/Beam quality (M2)
Tần số hoạt động, Chu kỳ xung
Frequency/ Duty Cycle
Kiểu nguồn/ model nguồn/Laser type

Làm mát laser/Laser Cooling

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

Tốc độ định vị/ Tốc độ khắc
Scanning Speed/ Marking Speed

Độ dài cáp/Cable length

Máy tính công nghiệp tích hợp
Integrate Industrial PC

Phần mềm điều khiển laser
Laser control software

Nâng hạ tiêu cự
Focus adjustment
FM-series, phiên bản khắc liên tục tốc độ
cao (tùy chọn)FM-series, high speed �ying
marking version (optional)

Tín hiệu tích hợp
Integration I/O             

Nhiệt độ làm việc/Ambient Temperature

Nguồn điện/Power Supply

 Tiêu thụ/Consumption

Trọng lượng/ Kích thước
Weight/Dimension

Đèn chỉ thị/Red guild laser

Hướng đầu khắc/Scanhead type

Cơ cấu bảo vệ thấu kính
Lens protection module

Tùy chọn khổ thấu kính/Lens option

Đường kính tia um/Spotsize

C0


