
 

  3-axes motorized laser .

 Silent magnetic driven motors.

 Double red laser pointer for easy focusing.

 Double in-line resonator for high energy yield.

 Leica microscope 10x.

 High-resolution in-line camera.

 Tilt and rotation on two axes of the welding arm.

 Dual speed selectable by joystick for fast positioning 
and precision welding.

 

 Dòng máy hàn laser tích hợp cnc 3 trục.

 Mô-tơ dẫn động từ êm ái.

 Hệ đèn định vị kép giúp lấy nét laser dễ dàng.

 Bộ cộng hưởng laser kép nối tiếp cho năng lượng laser cao & mạnh.

 Kính hiển vi chính hãng Leica 10x.

 Camera quan sát đồng trục độ phân giải cao.

 Tay hàn tích hợp hai trục giúp xoay, đặt nghiêng đầu hàng dễ dàng,
linh hoạt.
 Có thể chọn tốc độ gấp đôi bằng cần điều khiển để định vị nhanh 

và hàn chính xác.

Cải tiến khả năng quan sát khi hàn
Improved vision

Camera siêu HD có khung cắt
Super HD camera with frame cut

Vòi phun khí Argon
Nozzle for Argon gas

Cần gạt điều khiển chuyển động
đa chức năng

Joystick multi-funzione per movimentazione
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DL200, the 200 Joule Dynamic Laser 200 Joule, is the new Namson OEM laser-welding 
arm with motorized arms.
Designed to be used in industry �eld, it is the perfect solution for all those who look for 
precision in the restoration of large mold and dies and laser welding of big objects. 
Equipped with three motorized movements (X-Y-Z) by means of a joystick, it also has 
the possibility of having three further manual movements such as the inclination of the 
welding arm, the rotation of the Z axis on itself. These additional movements allow the 
positioning and execution of particular welds in positions di�cult to reach by other 
lasers on the market.
DL-200 is supplied with integrated cylinder holder support where it is necessary to use 
Argon for all those welds that require the complete absence of porosity.
The double in-line resonator, designed and developed entirely at Italian, is the only 
system on the market today able to ensure the real output of the 200 Joules declared, 
maintaining the quality and intensity of the laser beam stable during the entire process.
Positioned on pivoting wheels equipped with brakes and stabilizers, the DL-200 is 
unique in its class to have an extraordinary operational stability not compromised by its 
mobility.

DL200, máy hàn phiên bản 200 Joules mạnh mẽ, dòng máy hàn OEM Nam Sơn tích hợp 
với cánh tay hàn chuyển động tự động. Được thiết kế định hướng công nghiệp, DL200 
là sự lựa chọn tối ưu cho những ứng dụng đang tìm kiếm sự kiểm soát chính xác các yếu 
tố hàn trên những sản phẩm kích thước lớn như khuôn ép, khuôn dập hay các sản phẩm 
lớn và nặng khác. Được trang bị 3 trục điều khiển bằng mô-tơ (X-Y-Z) và tay cần điều 
khiển, máy cho khả năng hàn thủ công hoặc tự động trên sản phẩm bằng sự di chuyển 
và điều khiển các trục hàn, hoay xoay trục Z và đầu hàn. Các chuyển động này giúp định 
vị và thực hiện các các công việc hàn trên những vị trí khó vươn tới bởi các hệ thống hàn 
laser thông thường khác.
DL200 được trang bị kèm theo ống nối dạng trụ giúp tạo ra hiệu ứng bảo vệ mối hàn bởi 
dòng khí Argon, đáp ứng yêu cầu mối hàn sạch, không bị oxy hóa.
Buồng cộng hưởng laser kép, thiết kế và chế tạo tại Ý, đảm bảo công suất thực tế, năng 
lượng thực tế đến 200J, giúp duy trì chất lượng và mật độ tập trung của tia laser và sự ổn 
định laser trong suốt quá trình vận hành.
Thiết kế gồm bánh xe đỡ có thắng và cơ cấu ổn định, DL200 là dòng máy có thiết kế độc 
đáo với sự linh hoạt, di động nhưng vẫn đảm bảo độ ổn định hoạt động tốt.

DL 200
LASER SOURCE & WAVE LENGTH / Nguồn laser và Bước sóng Nd: YAG 1064 nm
AVERAGE POWER / Công suất 140W
PEAK POWER / Công suất đỉnh 10kW
ENERGY / Năng lượng xung 200 Joule
IMPULSE TIME / Độ rộng xung 0,5 ÷ 20 ms
PULSE FREQUENCY / Tần số 0,5 ÷ 30 Hz
SPOT DIAMETER / Đường kính điểm hàn 0,2 ÷ 2,0 mm
SPOT SETTING / Cài đặt điểm hàn Motorized, 30 positions / Bằng động cơ, 30 vị trí
WAVE PROGRAMS / Lập trình xung hàn Pulse shaping 6 preset / 6 xung cài đặt trước
MEMORIES CELL STORED / Số lượng ô bộ nhớ 100
INPUT POWER / Nguồn điện sử dụng 230V AC 50-60Hz 1ph
MAX ABSORBED POWER / Công suất tối đa 2,3kW
XYZ AXES STROKE / Hành trình trục XYZ x=500 mm y=405 mm z=600 mm
AXES PILOTING / Điều khiển trục  motor by joystick / Bằng cần điều khiển
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With the aim of continuously improving the quality of its products, Namson PowerWELD DL200 reserves the right to modify the data and contents without prior notice.
Images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and may change without notice.
*Thông số sản phẩm có thể được điều chỉnh mà không thông báo trước.
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