HỆ THỐNG LASER KHẮC CẮT PCB
NAMSON POWERMARK
PMA-PCB 0404-U020LA

PowerMARK
PMA-S-U020AL-00-B1-10

Hệ thống vision CVP định vị tự động
CVP vision for auto-positioning function

Hệ chuyển động XY CNC
Motion module XY CNC

Hệ thống kiểm tra lỗi sử dụng
camera vision
Camera vision specification

Đặc tính/Features

Khắc cắt thiết bị điện tử, PCB và bán dẫn.
Suitable for marking/cutting electronics items, PCB,FPCB,
semi-conductor.

NAMSON POWERMARK
PMA-PCB 0404-U020LA

Tủ điều khiển chuẩn rack công nghiệp, tín hiệu tích hợp
I/O sẵn sàng: START, STOP, READY, FINISH,...
Industrial rack type controlled box with ready to use I/O for integration:
START, STOP, READY, FINISH,…

Nguồn laser UV hệ nanosecond Avia LX từ Coherent (USA)
UV nanosecond laser source Avia LX from Coherent (USA)
Với năng lượng xung lớn dù ở tần số hoạt động cao, tuổi
thọ bền bỉ (Vận hành liên tục đến 20,000 giờ ở mức công suất ổn
định - không suy giảm, nhờ công nghệ chỉnh 20 điểm tự động của
THG).
High pulse energy at high frequency, high durability (20,000 hours
continously work with stable power - no degradation with 20 spots
auto shifting of THG).
Dễ dàng mở rộng tùy biến vùng làm việc: 100/175/250/300 (mm)
Flexible optical configuration with user replaceable optic for scanfield:
100mm/175mm/250mm/300mm .

Tích hợp chức năng tự chẩn đoán và cảnh báo hệ thống tích
hợp vận hành: Nhiệt độ làm việc, nhiệt độ hệ thống, điện áp,
các tín hiệu mã hóa tích hợp (encoder)
Real-time operation condition monitoring with diagnostic and notify
system criterias: scan module temperature, cabinet temperature, power
supply status, encoder signal, etc.
Đầu quét laser tốc độ khắc đến 800 ký tự/giây (cps, ký tự chuẩn
font 1 nét, cao 1mm), tốc độ định vị 12.000 mm/s.
Laser scanning head up to 800 cps (standard single stroke font, 1mm
height) with positioning speed up to 12.000 mm/s

Ứng dụng/Applications

Mã truy xuất
Track and trace

Mã 1D/2D/UID
1D/2D/UID code

Số Sê-ri
Serial number

Mã công ty
Corporate ID

Cắt FPCB
FPCB cutting

Thông số kỹ thuật/Specifications
Hệ laser Namson PowerMark F Series/Namson PowerMark F Series Laser Marking Machine
PowerMARK PCB Standard UV

Series
Model

PMA-PCB 0303-U020AL-00-B1-10

Loại Laser/Laser type

Dòng laser diode UV 355nm/Avia LX 355nm diode laser
20W@100KHz (tùy chọn tần số khác/optional lower frequency)

Công suất/Laser power
Tần số/Frequency

1 – 300 KHz
< 30ns @100KHz

Độ rộng xung/Pulsed width
Chất lượng tia/Beam quality
Đèn chỉ thị/Red guide beam

M2 ≤ 1.2
355nm/5mW
Hệ đầu khắc/Marking head: Scanlab (Đức/Germany)
Tốc độ khắc/Scanning speed: <12000 mm/s, lên đến/up to 800 cps (tốc độ cao hơn tùy chọn)

Tốc độ khắc/Marking speed
Tùy chọn thấu kính/Lens option

60mm - Telecentric

Đường kính tia/Spot size

10um (tùy chọn đường kính tia khác/depends on lens option)

Khởi động nguội/chờ
Warm up time (cold start/standby)

<20 phút/5 phút/< 20 min/5 min

Hệ thống giải nhiệt/Cooling

Làm mát bằng nước, tích hợp buồng làm việc, tiết kiệm diện tích và điện năng/Water cooling

Tích hợp máy tính/Industrial PC integration

Có/Yes

Nâng hạ tiêu cự/Focusing adjustment

Trục nâng hạ điều khiển bằng motor/Motorized focusing lever

Tín hiệu tích hợp
I/O integration signals
Nội dung khắc, cắt
Marking, cutting data

- Tín hiệu thông báo: bắt đầu/kết thúc/sẵn sàng/hoàn tất…/Alarm signal: Start/Stop/Ready/Finish...
- Tín hiệu ngõ vào: pedal, trigger 24VDC/ Input trigger: pedal, trigger 24VDC
- 16 tín hiệu I/O công nghiệp/Other: 16 I/O signals
+ Text, number, image, vector logo.
+ Định dạng tệp hỗ trợ: .DWG, .DXF, .AI, PLT, GBR...
+ Barcode 1D (Code39, Code128, EAN8, EAN13…),
+ Ký tự, chữ, số, logo, hình ảnh
2D (Datamatrix, PDF417, QRcode,…)
+ Mã vạch 1D, 2D…
+ Chuỗi số serial, chuỗi dữ liệu liên kết cơ sở dữ liệu + Serial, external database autotext
Window OS: CPU: Core i7-3770 [Max Turbo 3.9GHz]
MAIN: H61 [Chipset Intel]
RAM: PC3 8GB Bus 1600
DISK: SSD 240GB SATA [x3 Speed]
VGA: GTX-1050 2GB [128-bit/GDDR5]

Cấu hình máy tính vận hành
PC configuration

Bàn vật liệu phôi tấm PCB/FPCB/PCB/FPCB loading table
Kích thước PCB/PCB size

Tối đa/Max: 300 x 300 (mm)

Độ dày PCB/PCB thickness
Áp suất khí nén hoạt động
Operation compressed air pressure

0.2 – 1.6 (mm) (tùy chọn độ dày khác/optional other thickness)
2-3 kg/cm2

Truyền động/Motion

Hệ trục XY CNC + đầu quét lái tia laser galvo/XY motion module + galvo scan head motion

Trạm làm việc bảo vệ kín/Enclosed workstation
Kích thước/Dimension
Kích thước bao gồm tay PC
Dimension with PC arm

1400x1200x1850 (mm)
1780x1530x1850 (mm)

Kính bảo vệ laser/Laser protective
Đóng mở/Open/close door

OD6+
Cửa trượt lên trợ lực/Up/down sliding with support spring

Trọng lượng/Weight

Phần mềm điều khiển
Control software

450kg

Hệ trạm làm việc kín
Enclosed workstation

Kích thước & không gian lắp đặt
Outline & installation space

Máy hút khói bụi tích hợp
Fume and smoke extractor
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