
Drukarki  
Laserowe CO2 
Seria LM

Wszechstronny,  
przemysloWy  
laser znakujący

Przedstawiamy Państwu Hitachi lm  
– nową serię wektorowych lase-
rów co2. Dzięki zróżnicowanej 
mocy, długości fal i ogniskowej 
obiektywu oferujemy szeroką 
gamę drukarek laserowych, które 
zapewnią optymalną wydajność 
znakowania na różnych mate-
riałach takich jak papier, karton, 
szkło lub tworzywa sztuczne. 
Innowacyjna konstrukcja obudowy 
umożliwia lepsze chłodzenie tuby,  
a tym samym jej dłuższą żywotność. 

Rezultatem jest bardzo niskie 
zużycie energii elektrycznej oraz 
precyzyjne, czytelne znakowanie, 
nawet przy małych rozmiarach 
czcionek. Niewielkie wymiary 
urządzenia oraz wydajny system  
sterowania umożliwia łatwą 
integrację urządzenia z liniami 
produkcyjnymi.



• Obudowa lasera oraz niezależnie 
chroniona elektronika i optyka 
zwiększa niezawodność w trudnych 
warunkach produkcyjnych.

• Tuba lasera i optyka zamknięte  
są w obudowie o wysokim współ-
czynniku IP 54. 

• Efektywne chłodzenie powie-
trzem w specjalnie zaprojektowanej 
obudowie wydłuża czas działania 
tuby lasera.

• Opcjonalna możliwość podłącze-
nia sprężonego powietrza w celu 
utrzymania optyki w czystości.

• Intuicyjna obsługa dzięki zasto-
sowaniu kolorowego ekranu dotyko-
wego o przekątnej 10.4 cala.

• Znakowanie punktowe i wektoro-
we umożliwia uzyskanie wysokiej 
jakości znakowania przy różnych 
wydajnościach linii produkcyjnych.

• Wysoką rozdzielczość znako-
wania uzyskano dzięki technologii 
„beam expander” tzn. generowania 
bardzo małej kropki używając 
dużej dawki energii na daną po-
wierzchnię produktu.

• Oprogramowanie Windows umoż-
liwia łatwe podłączenie urządzeń do 
lokalnej sieci LAN, oferując kontrolę 
statusu pracy i możliwość kreowania  
nadruków za pomocą True Type 
Fonts (m.in. logo, kodów 1D i 2D).

• Zastosowane długości fal 9.3 μm, 
10.2 μm i 10.6 μm w połączeniu  
z różnorodnością soczewek pozwala 
na znakowanie wielu powierzchni.

• W celu ułatwienia integracji urzą-
dzenia z liniami produkcyjnymi, 
Hitachi serii LM posiada 12 progra-
mowalnych wejść.

zalety:

• Kompaktowa konstrukcja drukarki 
oznacza oszczędność miejsca przy 
liniach produkcyjnych.

• Urządzenie zamknięte w jednej 
obudowie ułatwia przede wszystkim 
integrację mechaniczną oraz
poszerza możliwości potencjalnych 
zastosowań.

• Zużycie energii elektrycznej na 
poziomie < 300 VA, do minimum 
redukuje koszty eksploatacji
urządzenia.

• Niskie zużycie energii nie tylko 
redukuje koszty użytkowania, ale 
zwiększa niezawodność urządzenia  
z powodu niższej temperatury  
pracy urządzenia.



IntuIcyjność

• Nowy, kolorowy ekran dotykowy  
o przekątnej 10.4 cala pomaga w łatwy  
sposób obsługiwać urządzenie.

• Funkcja WYSIWYG zapewnia bez-
problemową obsługę operatorom 
poprzez natychmiastowe wyświe-
tlanie projektowanego nadruku.

• Przenośny panel sterowania 
pozwala na montaż w wygodnym 
miejscu dla Operatora.

Intuicyjny, kolorowy panel  
dotykowy o przekątnej 10.4 cala

spraWdzona  
nIezaWodność

opcjonalne czyszczenIe 
optykI strumIenIem  
poWIetrza

Opcja w postaci skierowania 
strumienia powietrza na soczewkę 
umożliwia łatwe utrzymanie jej  
w czystości. Nadciśnienie wytwo-
rzone przez powietrze utrzymuje 
pył z dala od części optycznej lasera, 
a tym samym redukuje konieczność 
utrzymywania wyższej mocy lasera, 
co minimalizuje częstotliwość kon-
serwacji i zwiększa jakość nadruku.

Sprawdzona niezawodność
Zaawansowany system chłodzenia
Chłodzone powietrzem systemy laserowe Hitachi  
to kompaktowe urządzenia, wymagające mało  
przestrzeni instalacyjnej. Dodatkowo dzięki swojej 
konstrukcji są łatwe w instalacji na liniach  
produkcyjnych. Podwójna obudowa i bardzo wydajny 
system chłodzenia strumieniem powietrza skutkują 
zarówno wysoką niezawodnością, jak i wydłużają  
czas pracy tuby laserowej. Obudowa nowego lasera 
Hitachi posiada współczynnik szczelności IP54,  
a dodatkowe zabezpieczenie stanowi wewnętrzna 
obudowa tuby i optyki.

Opcjonalne czyszczenie optyki  
strumieniem powietrza
Opcja w postaci skierowania strumienia powietrza  
na soczewkę umożliwia łatwe utrzymanie jej w  
czystości. Nadciśnienie wytworzone przez powietrze 
utrzymuje pył z dala od części optycznej lasera,  
a tym samym redukuje konieczność utrzymywania 
wyższej mocy lasera, co minimalizuje częstotliwość 
konserwacji i zwiększa jakość nadruku.

Sprawdzona niezawodność
Zaawansowany system chłodzenia
Chłodzone powietrzem systemy laserowe Hitachi  
to kompaktowe urządzenia, wymagające mało  
przestrzeni instalacyjnej. Dodatkowo dzięki swojej 
konstrukcji są łatwe w instalacji na liniach  
produkcyjnych. Podwójna obudowa i bardzo wydajny 
system chłodzenia strumieniem powietrza skutkują 
zarówno wysoką niezawodnością, jak i wydłużają  
czas pracy tuby laserowej. Obudowa nowego lasera 
Hitachi posiada współczynnik szczelności IP54,  
a dodatkowe zabezpieczenie stanowi wewnętrzna 
obudowa tuby i optyki.

Opcjonalne czyszczenie optyki  
strumieniem powietrza
Opcja w postaci skierowania strumienia powietrza  
na soczewkę umożliwia łatwe utrzymanie jej w  
czystości. Nadciśnienie wytworzone przez powietrze 
utrzymuje pył z dala od części optycznej lasera,  
a tym samym redukuje konieczność utrzymywania 
wyższej mocy lasera, co minimalizuje częstotliwość 
konserwacji i zwiększa jakość nadruku.

latWość obslugI

zaaWansoWany system 
chlodzenIa

Chłodzone powietrzem systemy 
laserowe Hitachi to kompaktowe 
urządzenia, wymagające mało 
przestrzeni instalacyjnej. Dodat-
kowo dzięki swojej konstrukcji są 
łatwe w instalacji na liniach pro-
dukcyjnych. Podwójna obudowa  
i bardzo wydajny system chłodzenia 
strumieniem powietrza skutkują 
zarówno wysoką niezawodnością, 
jak i wydłużają czas pracy tuby 
laserowej. Obudowa nowego lasera 
Hitachi posiada współczynnik 
szczelności IP54, a dodatkowe  
zabezpieczenie stanowi wewnętrzna 
obudowa tuby i optyki.



korekta czcIonek

Drukarki laserowe serii LM-C300 zostały wyposażone w funkcję „niekrzyżu-
jących się linii”, która skutecznie chroni przed zbyt głębokim wypalaniem 
materiału na przecięciu linii i eliminuje ten problem na nakładających się 
liniach, dzięki czemu kształt znaku zostaje „niezaburzony”. „Niekrzyżujące” 
się czcionki zostały specjalnie opracowane dla nowej serii LM i są częścią 
standardowego oprogramowania drukarki.

precyzyjne znakoWanIe z dużą prędkoścIą

Nawet przy dużej prędkości produktów, lasery serii LM-C300 zachowują  
precyzyjny i stabilny proces znakowania. Nowy laser Hitachi wytwarza  
energię w sposób ciągły i przenosi ją na produkt w bardzo krótkim czasie.  
Co więcej, technologia „beam expander” redukuje odległość ogniskowej  
tworząc na produkcie bardzo ostre, czytelne znaki i linie.

Precyzyjne znakowanie  
z dużą prędkością
Nawet przy dużej prędkości produktów, 
lasery serii LM-C300 zachowują precyzyjny  
i stabilny proces znakowania. Nowy  
laser Hitachi wytwarza energię w sposób 
ciągły i przenosi ją na produkt w bardzo 
krótkim czasie. Co więcej, technologia 
„beam expander” redukuje odległość  
ogniskowej i tworząc na produkcie bardzo 
ostre, czytelne znaki i linie.

Korekta czcionek 
Drukarki laserowe serii LM-C300 zostały 
wyposażone w funkcję „niekrzyżujących 
się linii”, która skutecznie chroni przed 
zbyt głębokim wypalaniem materiału na 
przecięciu linii i eliminuje ten problem  
na nakładających się liniach dzięki czemu 
kształt znaku zostaje „niezaburzony”. 
„Niekrzyżujące” się czcionki zostały  
specjalnie opracowane dla nowej serii 
LM i są częścią standardowego  
oprogramowania drukarki.

Wydajność i jakość
Precyzyjne znakowanie  
z dużą prędkością
Nawet przy dużej prędkości produktów, 
lasery serii LM-C300 zachowują precyzyjny  
i stabilny proces znakowania. Nowy  
laser Hitachi wytwarza energię w sposób 
ciągły i przenosi ją na produkt w bardzo 
krótkim czasie. Co więcej, technologia 
„beam expander” redukuje odległość  
ogniskowej i tworząc na produkcie bardzo 
ostre, czytelne znaki i linie.

Korekta czcionek 
Drukarki laserowe serii LM-C300 zostały 
wyposażone w funkcję „niekrzyżujących 
się linii”, która skutecznie chroni przed 
zbyt głębokim wypalaniem materiału na 
przecięciu linii i eliminuje ten problem  
na nakładających się liniach dzięki czemu 
kształt znaku zostaje „niezaburzony”. 
„Niekrzyżujące” się czcionki zostały  
specjalnie opracowane dla nowej serii 
LM i są częścią standardowego  
oprogramowania drukarki.

Wydajność i jakośćWydajność I jakość



Drukarka laserowa serii LM Drukarka laserowa serii LM

Edytor czcionek
Każdy znak może zostać niezależnie edytowany i 
dostosowany do wymagań aplikacji. Dodatkowo 
niektóre elementy znaków mogą wymagać  
mocniejszego podkreślenia poprzez użycie większej 
mocy lasera. W celu uniknięcia efektu przepalenia  
na łączeniach linii, każdy znak można zaprojektować  
w sposób, który eliminuje problem poprzez przerwanie 
linii znakowania lasera w dowolnym momencie. W 
rezultacie powierzchnia opakowania zostaje spójna,  
a produkt jest w pełni chroniony.

Kontrola głębokości znaku
Seria laserów LM-C300 oferuje możliwość ustawień 
pozwalających na kontrolę mocy znakowania w 
szczególnie wrażliwych miejscach, takich jak: początki 
i zakończenia linii, przecięcia linii. Dynamiczna  
kontrola głębokości znakowania pozwala również na 
usuwanie mniejszej ilości materiału opakowaniowego, 
a tym samym przedłuża czas pracy filtrów w  
odciągach oparów. 

Szybkie znakowanie z wydajnością  
600 cykli na sekundę
Najnowsze lasery Hitachi potrafią znakować z 
wydajnością nawet do 600 cykli na sekundę (cps). 
Tak wydajny proces znakowania może byćosiągnięty 
dzięki zastosowaniu nowej, szybkiej i precyzyjnej 
optyki. Całkowita waga części ruchomych została 
zredukowana do niezbędnego minimum, co skutkuje 
krótszym czasem znakowania. Krawędzie każdego 
znaku pozostają właściwie zarysowane pomimo 
wysokiej prędkości.

Standardowa drukarka Drukarka laserowa serii LM 

Edytor czcionek
Każdy znak może zostać niezależnie edytowany i 
dostosowany do wymagań aplikacji. Dodatkowo 
niektóre elementy znaków mogą wymagać  
mocniejszego podkreślenia poprzez użycie większej 
mocy lasera. W celu uniknięcia efektu przepalenia  
na łączeniach linii, każdy znak można zaprojektować  
w sposób, który eliminuje problem poprzez przerwanie 
linii znakowania lasera w dowolnym momencie. W 
rezultacie powierzchnia opakowania zostaje spójna,  
a produkt jest w pełni chroniony.

Kontrola głębokości znaku
Seria laserów LM-C300 oferuje możliwość ustawień 
pozwalających na kontrolę mocy znakowania w 
szczególnie wrażliwych miejscach, takich jak: początki 
i zakończenia linii, przecięcia linii. Dynamiczna  
kontrola głębokości znakowania pozwala również na 
usuwanie mniejszej ilości materiału opakowaniowego, 
a tym samym przedłuża czas pracy filtrów w  
odciągach oparów. 

Szybkie znakowanie z wydajnością  
600 cykli na sekundę
Najnowsze lasery Hitachi potrafią znakować z 
wydajnością nawet do 600 cykli na sekundę (cps). 
Tak wydajny proces znakowania może byćosiągnięty 
dzięki zastosowaniu nowej, szybkiej i precyzyjnej 
optyki. Całkowita waga części ruchomych została 
zredukowana do niezbędnego minimum, co skutkuje 
krótszym czasem znakowania. Krawędzie każdego 
znaku pozostają właściwie zarysowane pomimo 
wysokiej prędkości.

Standardowa drukarka Drukarka laserowa serii LM 

Edytor czcionek
Każdy znak może zostać niezależnie edytowany i 
dos tosowany do wymagań aplikacji. Dodatkowo 
niektóre elementy znaków mogą wymagać  
mocnie jszego podkreślenia poprzez użycie większej 
mocy lasera. W celu uniknięcia efektu przepalenia  
na łączeniach linii, każdy znak można zaprojektować  
w sposób, który eliminuje problem poprzez przer wanie  
linii znakowania lasera w dowolnym momen cie. W 
rezultacie powierzchnia opakowania zostaje spójna,  
a produkt jest w pełni chroniony.

Kontrola głębokości znaku
Seria laserów LM-C300 oferuje możliwość ustawień 
pozwalających na kontrolę mocy znakowania w 
szczególnie wrażliwych miejscach, takich jak: początki 
i zakończenia linii, przecięcia linii. Dynamiczna  
kontrola głębokości znakowania pozwala również na 
usuwanie mniejszej ilości materiału opakowaniowego, 
a tym samym przedłuża czas pracy �ltrów w  
odciągach oparów. 

Szybkie znakowanie z wydajnością  
600 cykli na sekundę
Najnowsze lasery Hitachi potra�ą znakować z 
wydajnością nawet do 600 cykli na sekundę (cps). 
Tak wydajny proces znakowania może byćosiągnięty 
dzięki zastosowaniu nowej, szybkiej i precyzyjnej 
optyki. Całkowita waga części ruchomych została 
zredukowana do niezbędnego minimum, co skutkuje 
krótszym czasem znakowania. Krawędzie każdego 
znaku pozostają właściwie zarysowane pomimo  
wysokiej prędkości.

Standardowa drukarka Drukarka laserowa serii LM 

Edytor czcionek
Każdy znak może zostać niezależnie edytowany i 
dos tosowany do wymagań aplikacji. Dodatkowo 
niektóre elementy znaków mogą wymagać  
mocnie jszego podkreślenia poprzez użycie większej 
mocy lasera. W celu uniknięcia efektu przepalenia  
na łączeniach linii, każdy znak można zaprojektować  
w sposób, który eliminuje problem poprzez przer wanie  
linii znakowania lasera w dowolnym momen cie. W 
rezultacie powierzchnia opakowania zostaje spójna,  
a produkt jest w pełni chroniony.

Kontrola głębokości znaku
Seria laserów LM-C300 oferuje możliwość ustawień 
pozwalających na kontrolę mocy znakowania w 
szczególnie wrażliwych miejscach, takich jak: początki 
i zakończenia linii, przecięcia linii. Dynamiczna  
kontrola głębokości znakowania pozwala również na 
usuwanie mniejszej ilości materiału opakowaniowego, 
a tym samym przedłuża czas pracy �ltrów w  
odciągach oparów. 

Szybkie znakowanie z wydajnością  
600 cykli na sekundę
Najnowsze lasery Hitachi potra�ą znakować z 
wydajnością nawet do 600 cykli na sekundę (cps). 
Tak wydajny proces znakowania może byćosiągnięty 
dzięki zastosowaniu nowej, szybkiej i precyzyjnej 
optyki. Całkowita waga części ruchomych została 
zredukowana do niezbędnego minimum, co skutkuje 
krótszym czasem znakowania. Krawędzie każdego 
znaku pozostają właściwie zarysowane pomimo  
wysokiej prędkości.

Standardowa drukarka Drukarka laserowa serii LM 

szybkIe znakoWanIe z WydajnoścIą ��� cyklI na sekundę

Najnowsze lasery Hitachi potrafią znakować z wydajnością nawet do 600 cykli 
na sekundę (cps). Tak wydajny proces znakowania może być osiągnięty dzięki 
zastosowaniu nowej, szybkiej i precyzyjnej optyki. Całkowita waga części 
ruchomych została zredukowana do niezbędnego minimum, co skutkuje 
krótszym czasem znakowania. Krawędzie każdego znaku pozostają właściwie 
zarysowane pomimo wysokiej prędkości.

Standardowa drukarka Standardowa drukarka

kontrola glębokoścI znaku

Seria laserów LM-C300 oferuje możliwość ustawień pozwalających na kontrolę 
mocy znakowania w szczególnie wrażliwych miejscach, takich jak: początki 
i zakończenia linii, przecięcia linii. Dynamiczna kontrola głębokości znakowania 
pozwala również na usuwanie mniejszej ilości materiału opakowaniowego, a tym 
samym przedłuża czas pracy filtrów w odciągach oparów.



Świat pakowania składa się z wiel-
kiej liczby technologii i materiałów 
takich jak: papier, tektura, szkło, 
plastik, elastyczna folia, itd. Żeby 
sprostać oznakowaniu całej gamy 
materiałów opakowaniowych 
Hitachi zaprojektowało serie laserów  
o mocy 10 i 30 W oraz trzech różnych 
długościach fal: 9.3 μm, 10.2 μm  
i 10.6 μm. Należy pamiętać, że każdy 
materiał inaczej absorbuje i odbija 
światło lasera.

Materiały opakowaniowe
Świat pakowania składa się z wielkiej liczby technologii i materiałów takich jak: papier, 
tektura, szkło, plastik, elastyczna folia, itd. Żeby sprostać oznakowaniu całej gamy 
materiałów opakowaniowych Hitachi zaprojektowało serie laserów o mocy 10 i 30 W 
oraz trzech różnych długościach fal: 9.3 μm, 10.2 μm i 10.6 μm. Należy pamiętać, że 
każdy materiał inaczej absorbuje i odbija światło lasera.

Butelki PET – długość fali lasera 9.3 μm
Optymalnie dobrana długość fali 9.3 μm przeznaczona 
do znakowania produktów wykonanych z PET Poli 
(tereftalan etylenu) pozwala na znakowanie 
powierzchni plastikowych delikatnie spieniając  
warstwę wierzchnią bez przepalania opakowania  
lub głębokiego wnikania w jego strukturę. To  
idealne rozwiązanie dla oznakowania materiałów  
PET i pozostałych plastików z rodziny poliestrów. 
PET to materiał szeroko rozpowszechniony  
w branży rozlewniczej do produkcji butelek.

Folia – długość fali lasera 10.2 μm
Długość fali 10.2 μm jest przeznaczona do znakowania 
cienkiej folii. Najlepsze rezultaty otrzymamy na folii 
pokrytej cienką warstwą farby. Wiązka laserowa 
usuwa farbę i generuje kontrast na dolnej warstwie 
(np. aluminium). Materiały opakowaniowe, na których 
osiągniemy najlepsze rezultaty przy zastosowaniu tej 
długość fali to m.in. PE, HDPE, LDPE, PP, OPP, 
OPA, PA, PMMA, POM, PUR, ABS, PVC.

Papier, tektura i szkło – długość fali lasera 10.6 μm 
Laser CO2 o długości fali 10.6 μm świetnie sprawdzi 
się na materiałach od cienkiego papieru do tektury. 
Wyjątkowo dobre wyniki otrzymamy na dowolnych 
opakowaniach, które zrobione są ze szkła. Długość 
fali 10.6 μm jest najbardziej powszechną w technologii 
laserów CO2 i zapewnia doskonałe rezultaty znakując 
na większości materiałów opakowaniowych.

materIaly opakoWanIoWe butelkI pet – dlugość falI lasera �.� μm

Optymalnie dobrana długość fali 9.3 μm przeznaczona do znakowania produktów 
wykonanych z PET Poli (tereftalan etylenu) pozwala na znakowanie powierzchni 
plastikowych delikatnie spieniając warstwę wierzchnią bez przepalania opakowa-
nia lub głębokiego wnikania w jego strukturę. To idealne rozwiązanie dla oznako-
wania materiałów PET i pozostałych plastików z rodziny poliestrów. PET to materiał 
szeroko rozpowszechniony w branży rozlewniczej do produkcji butelek.

folIa – dlugość falI lasera ��.� μm

Długość fali 10.2 μm jest przeznaczona do znakowania cienkiej folii. Najlepsze 
rezultaty otrzymamy na folii pokrytej cienką warstwą farby. Wiązka laserowa 
usuwa farbę i generuje kontrast na dolnej warstwie (np. aluminium). Materiały 
opakowaniowe, na których osiągniemy najlepsze rezultaty przy zastosowaniu  
tej długość fali to m.in. PE, HDPE, LDPE, PP, OPP, OPA, PA, PMMA, POM, PUR,  
ABS, PVC.

papIer, tektura I szklo – dlugość falI lasera ��.� μm

Laser CO2 o długości fali 10.6 μm świetnie sprawdzi się na materiałach od 
cienkiego papieru do tektury. Wyjątkowo dobre wyniki otrzymamy na dowolnych 
opakowaniach, które zrobione są ze szkła. Długość fali 10.6 μm jest najbardziej 
powszechną w technologii laserów CO2 i zapewnia doskonałe rezultaty znakując  
na większości materiałów opakowaniowych.
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Hitachi Modele LM-C310S LM-C330S LM-C310P LM-C330P

Technologia CO2,Wcktorowa

Moc 10 W 30 W 10 W 30 W

Długość fali 10.2 μm (PP, PE), 10.6 μm (papier, karton, szkło) 9.3 μm (PET), 10.2 μm (PP, PE), 10.6 μm (papier, karton, szkło)

Pole nadruku (mm) / Wielkość 
punktu (μm)

60 × 60 / 385 (Standard)
75 × 75 / 506 (Opcja)
100 × 100 / 810 (Opcja)
150 × 150 / 1296 (Opcja)
200 × 200 / 1660 (Opcja)
250 × 250 / 2213 (Opcja) 

60 × 60 / 192 (Standard)
75 × 75 / 253 (Opcja)
100 × 100 / 405 (Opcja)
150 × 150 / 648 (Opcja)
200 × 200 / 830 (Opcja)
250 × 250 / 984 (Opcja) 

Laserowy wskaźnik nadruku Option (półprzewodnikowy, długość fali 655 nm, Klasa 2. Lasera)

Interfejs Kolorowy ekran dotykowy / PC

Shutter Automatyczny, elektromechaniczny 

Zabezpieczenie sterownika IP 54

Komunikacja Ethernet, USB (do przenoszenia nadruków i backupu)

Waga 17 kg 25 kg 17 kg 25 kg

Wymiary 196 × 148 × 698 (mm) 216 × 179 × 709 (mm) 196 × 148 × 698 (mm) 216 × 179 × 709 (mm) 

Sygnały Flexible I / O Configuration

Wskaźniki statusu Gotowość (zielony) / Ostrzeżenie (Żółty) / Błąd (Czerwony)

Zasilanie AC100 ~ 120 V ± 10 %, AC200 ~ 240 V ± 10 % (50 / 60 Hz)

Pobór energii 300 VA 600 VA 300 VA 600 VA

Temperatura działania 5 ~ 40 °C

Wilgotność 35 ~ 95 %

1.  Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty produkcyjne lub uszkodzenia znakowanego produktu 
z powodu problemów lub nieprawidłowego działania urządzenia znakującego.

2. Hitachi ciągle doskonali swoje produkty w związku z tym nie ma obowiązku uprzedniego informowania o zmianach konstrukcyjnych czy specyfikacji.

Wymiary tuby i ekranu dotykowego

    Conformity to global standards  
CE, UL, c-UL, c-Tick approvals.

Produkt posiada certyfikaty

Specyfikacja

LM-C310S Ekran dotykowy
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specyfIkacja

Hitachi Modele LM-C310S LM-C330S LM-C310P LM-C330P
Technologia CO2, Wektorowa

Moc 10 W 30 W 10 W 30 W
Długość fali 10.2 μm (PP, PE), 10.6 μm (papier, karton, szkło) 9.3 μm (PET), 10.2 μm (PP, PE), 10.6 μm (papier, karton, szkło)
Pole nadruku (mm) / Wielkość
punktu (μm)

60 × 60 / 385 (Standard)
75 × 75 / 506 (Opcja)
100 × 100 / 810 (Opcja)
150 × 150 / 1296 (Opcja)
200 × 200 / 1660 (Opcja)
250 × 250 / 2213 (Opcja)

60 × 60 / 192 (Standard)
75 × 75 / 253 (Opcja)
100 × 100 / 405 (Opcja)
150 × 150 / 648 (Opcja)
200 × 200 / 830 (Opcja)
250 × 250 / 984 (Opcja)

Laserowy wskaźnik nadruku Option (półprzewodnikowy, długość fali 655 nm, Klasa 2. Lasera)
Interfejs Kolorowy ekran dotykowy / PC

Shutter Automatyczny, elektromechaniczny
Zabezpieczenie sterownika IP 54
Komunikacja Ethernet, USB (do przenoszenia nadruków i backupu)
Waga 17 kg 25 kg 17 kg 25 kg
Wymiary 196 × 148 × 698 (mm) 216 × 179 × 709 (mm) 196 × 148 × 698 (mm) 216 × 179 × 709 (mm)
Sygnały Flexible I / O Configuration
Wskaźniki statusu Gotowość (zielony) / Ostrzeżenie (żółty) / Błąd (czerwony)
Zasilanie AC100 ~ 120 V ± 10 %, AC200 ~ 240 V ± 10 % (50 /60 Hz)
Pobór energii 300 VA 600 VA 300 VA 600 VA
Temperatura działania 5 ~ 40 °C
Wilgotność 35 ~ 95 %

1. Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty produkcyjne lub uszkodzenia znakowanego produktu
z powodu problemów lub nieprawidłowego działania urządzenia znakującego.

2. Hitachi ciągle doskonali swoje produkty w związku z tym nie ma obowiązku uprzedniego informowania o zmianach konstrukcyjnych czy specyfikacji.

certyfIkaty
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Hitachi Modele LM-C310S LM-C330S LM-C310P LM-C330P

Technologia CO2,Wcktorowa

Moc 10 W 30 W 10 W 30 W

Długość fali 10.2 μm (PP, PE), 10.6 μm (papier, karton, szkło) 9.3 μm (PET), 10.2 μm (PP, PE), 10.6 μm (papier, karton, szkło)

Pole nadruku (mm) / Wielkość 
punktu (μm)

60 × 60 / 385 (Standard)
75 × 75 / 506 (Opcja)
100 × 100 / 810 (Opcja)
150 × 150 / 1296 (Opcja)
200 × 200 / 1660 (Opcja)
250 × 250 / 2213 (Opcja) 

60 × 60 / 192 (Standard)
75 × 75 / 253 (Opcja)
100 × 100 / 405 (Opcja)
150 × 150 / 648 (Opcja)
200 × 200 / 830 (Opcja)
250 × 250 / 984 (Opcja) 

Laserowy wskaźnik nadruku Option (półprzewodnikowy, długość fali 655 nm, Klasa 2. Lasera)

Interfejs Kolorowy ekran dotykowy / PC

Shutter Automatyczny, elektromechaniczny 

Zabezpieczenie sterownika IP 54

Komunikacja Ethernet, USB (do przenoszenia nadruków i backupu)

Waga 17 kg 25 kg 17 kg 25 kg

Wymiary 196 × 148 × 698 (mm) 216 × 179 × 709 (mm) 196 × 148 × 698 (mm) 216 × 179 × 709 (mm) 

Sygnały Flexible I / O Configuration

Wskaźniki statusu Gotowość (zielony) / Ostrzeżenie (Żółty) / Błąd (Czerwony)

Zasilanie AC100 ~ 120 V ± 10 %, AC200 ~ 240 V ± 10 % (50 / 60 Hz)

Pobór energii 300 VA 600 VA 300 VA 600 VA

Temperatura działania 5 ~ 40 °C

Wilgotność 35 ~ 95 %

1.  Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty produkcyjne lub uszkodzenia znakowanego produktu 
z powodu problemów lub nieprawidłowego działania urządzenia znakującego.

2. Hitachi ciągle doskonali swoje produkty w związku z tym nie ma obowiązku uprzedniego informowania o zmianach konstrukcyjnych czy specyfikacji.

Wymiary tuby i ekranu dotykowego

    Conformity to global standards  
CE, UL, c-UL, c-Tick approvals.

Produkt posiada certyfikaty

Specyfikacja

LM-C310S Ekran dotykowy

Conformity to global standards
CE, UL, c-UL, c-Tick approvals.


