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Velké náviny plechů je někdy třeba opat-
řit permanentní značkou vytvořenou lase-
rem, ale jak na to? Když nejde hora plechu 
k laseru, musí laser k ní. Tak vznikl mobil-
ní laserový systém pro bezpečné značení, 
a to kdekoliv.

Vláknový laser je velmi mocný nástroj na 
značení a identifikaci převážně kovových po-
vrchů, a proto je jeho nebezpečné záření nut-
né směrovat do malé ochranné kabinky. 

Vláknový laser velmi malé konstrukce 
má výrazně malou spotřebu elektrické ener-
gie a je vybaven laserovým zdrojem se znač-
ně dlouhou životností. Proto je tento laserový 
přístroj vhodný pro mobilní aplikace. 

Značicí hlava laseru se jednoduše umís-
tí nad produkt a pak se aktivuje značení. 
Pro zabezpečení pevného a nepohyblivého 
umístění laserové hlavy je ve spodní části 
malé kabinky uchycen vzduchový přísavko-
vý systém, který podtlakem zajišťuje stálou 
polohu laseru. 

Vzduchový přísavkový systém je možné 
změnit na elektromagnetický pouze tam, kde 
to vlastnosti produktu umožňují. Bezpečnost je 
zvýšena použitím čidla přítomnosti materiálu 
pod laserem. Toto čidlo také zajistí vypnutí la-
seru, jestliže se laser oddálí od produktu (např. 
strhnutím značicí hlavy z produktu).

Pro kontrolu polohy značení stačí aktivo-
vat červený naváděcí laserový paprsek – po-
inter neboli ukazovátko, které zobrazí sku-
tečnou polohu nápisu. Tím se vyloučí chyby 

Mobilní značkovací laserový systém

způsobené nesprávnou polohou laseru. Poté 
už je značicí hlava přitisknuta k produktu 
a čeká na zmáčknutí tlačítka Start, které ak-
tivuje značení.

Mobilní kabinka může být vybavena od-
sávací jednotkou k odsávání zplodin a na vy-
žádání také elektrickou zálohovací jednotkou, 
díky čemuž je umožněno krátkodobé značení 

i bez přívodu elektrického 
proudu.

Mobilní laserový sys-
tém Solaris je výborným 
pomocníkem ve velkých 
halách nebo při značení 
velkých produktů, které 
nelze přemístit k laseru. 
Přístroj má tyto výhody:
– jednoduchá obsluha 

s plně automatickým 
chodem,

– použitelnost standardně 
pro statický režim zna-
čení při naprosté bez-
pečnosti,

– značení plně ve vekto-
rové grafice,

– nejrychlejší způsob 
značení produktů,

– velká plocha tisku, stan-
dardně od 50 × 50 mm, 
maximální plocha do 
300 × 300 mm,

– tisk bez omezení po-
čtu řádků textu (ome-
zena jen velikost zna-
čené plochy),

– možnost ve značení 
kombinovat grafiku, 
loga, čárový a maticový 
(2D) kód, QR kód, data 
spotřeby, čas, označení 
šarže, počítadla, interní 
kódy,

– odolná konstrukce do 
průmyslu,

– čistota bezkontaktního 
značení na velké plochy 
v rozměrech metrů, ale 
i malé milimetrové po-
vrchy,

– neodstranitelný nápis, 
odolný proti chemiká-
liím, povětrnostním vli-
vům, UV záření apod.,

– dlouhodobý provozní 
chod – životnost laseru 
150 000 h při kontinuál-
ním výkonu,

– bez provozních nákla-
dů,

Zájemci o značení laserem mohou kontak-
tovat firmu Leonardo Technology, která na-
vrhne a realizuje řešení na míru.
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Ulička 37, 691 43 Hlohovec
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Obr. 1. Pracovní stanice e-SolarMark FL

Obr. 4. e-SolarMark FL má již instalovanou integrovanou odsávací 
jednotku

Obr. 2. Práce s hlavicí laseru je velmi rychlá a jednoduchá

Obr. 3. Držák hlavice laseru na mobilní pracovní stanici 


