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ZLP1 jest to idealny optyczny sys-
tem pozycjonowania do zastosowań 
w kompletacji, logistyce i zarządzaniu 
produkcją. Dzięki użyciu projektora 
można samodzielnie zoptymalizować 
procesy w fabryce. 

Bezpieczeństwo i wygoda 
pracy
ZLP1 jest bezpieczny dla oka (laser 
klasy 2M) i dostosowany do pracy na 
mniejszych obszarach i krótkich od-
ległościach roboczych. I tak pole ro-
bocze obejmuje od 1 x 1 m do 3,5 x 
3,5 m. Możliwe odległości robocze za-
warte są w przedziale od 1 do 3 m. 

ZLP1 można obsługiwać za pomocą 
intuicyjnego oprogramowania - pa-
kiet ZLP kontrolowany jest przez in-
terfejs graficzny. Obsługa projektora 
laserowego może odbywać się za po-
średnictwem różnych interfejsów pro-
gramowych, takich jak C ++, C #, Py-
thon lub Microsoft Excel i Microsoft 
PowerPoint. Zaletą nowego urządze-
nia jest możliwość zintegrowania 
projektora (API) z aplikacjami klienta. 
Pakiet ZLP może również zawierać 
dodatkowe moduły oprogramowania.

Mnogość zastosowań
ZLP1 nadaje się do zasto-

źródło laserowe dioda zielona lub  czerwona

długość fali 520 nm                            638 nm

moc wyjściowa 5 mW                              5 mW

klasa laserowa 2 M                                2 M

kąt otwarcia  60 x 60°

dokładność projekcji ± 3 mm w odległości projekcyjnej ok. 2 m  

odległość robocza 1 - 3 m (stała ogniskowa ustawiona na 2 m)

częstotliwość powt. maks. 50 Hz (zależnie od projekcji) 

waga 3,4 kg (+ ok. 1,4 kg zasilacz)

wymiary 314 x 111 x 96 mm (137 mm wraz z wentylatorem)

ochrona IP IP 54

SPECYFIKACJA SYSTEMU

odległość od powierzchni roboczej  obszar projekcji przy kącie otw. 60 °

(mm)  (mm)  

1000 1155 x 1155

1500 1732 x 1732

2000 2309 x 2309

2500 2887 x 2887

3000 3464 x 3464

PENNY GONDEK dla branży budowlanej

Dokładny pomiar dzięki technice laserowej

ZLP1 jest najbardziej kompaktowym członkiem rodziny projektorów ZLP, który umożliwia stosunkowo ekonomiczne 
wprowadzenie do technologii produkcji projekcji laserowej. Rozwiązanie dostępne jest w ofercie firmy PENNY GONDEK.

Opr. (ab)

sowań Pick-and-Place, w szeroko rozu-
mianej logistyce i stacjach roboczych. 
Stanowi dokładną pomoc montażową 
oraz pomaga w kontroli jakości. Do-
skonale sprawdza się jako wsparcie 
optycznych instrukcji roboczych. 
 
Ekonomiczny i łatwy 
w obsłudze
ZLP1 zapewnia ekonomiczną projek-
cję laserową. System zoptymalizowa-
ny jest pod kątem interaktywności 
oraz wyposażony w aplikację do na-
uki i stacje robocze. Projektor jest łatwy 
w obsłudze dzięki różnorodności inter-

fejsów oprogramowania. 
Rozwiązanie pozwala 

na projekcję zarówno 
2D, jak i 3D w ko-

lorach czerwo-
nym lub 
z i e l o n y m . 

M o ż l i -
wa jest tak-

że integracja 
w multisyste-

my. Rozwiąza-
nie posiada sys-

tem biernego lub 
aktywnego chło-

dzenia oraz umożli-
wia transmisję danych 

przez Ethernet.
AKCESORIA
oprzyrządowanie - opcja  pilot, zasilacz sieciowy, reflektory szklane, uchwyt mocujący

Rozwiązanie posiada system biernego lub aktywnego chłodzenia oraz umożliwia 
transmisję danych przez Ethernet.                                                                                Fot.  PENNY GONDEK

ZLP1 zapewnia ekonomiczną projekcję laserową.                                              PENNY GONDEK
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