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Nowy produkt w ofercie firmy PEN-
NY GONDEK, laser ZLP1, to idealny, 
optyczny system pozycjonowania do 
zastosowań w kompletacji, logistyce i 
zarządzaniu produkcją. 
Dzięki użyciu projektora można sa-
modzielnie zoptymalizować procesy 
produkcji. 
- ZLP1 jest bezpieczny dla oka (laser 
klasy 2M) i dostosowany do pracy na 
mniejszych obszarach i krótkich odle-

głościach roboczych. Pole robocze obej-
muje od 1 m x 1 m do 3,5 m x 3,5 m. 
Możliwe odległości robocze zawarte 
są w przedziale: 1 m do 3 m - informuje 
Dorota Czerska, specjalista ds. handlu 
w firmie PENNY GONDEK. 

Intuicyjne oprogramowanie
ZLP1 można obsługiwać za pomocą 
intuicyjnego oprogramowania - pa-
kiet ZLP kontrolowany przez inter-

fejs graficzny. Obsługa projektora 
laserowego może odbywać się za po-
średnictwem różnych interfejsów 
programowych, takich jak C++, C #, 
Python lub nawet Microsoft Excel 
i Microsoft PowerPoint.
- Zaletą nowego urządzenia jest moż-
liwość zintegrowania projektora (API) 
z aplikacjami klienta. Pakiet ZLP może 
również zawierać dodatkowe modu-
ły oprogramowania - dodaje Dorota 
Czerska.

Wszechstronne 
zastosowanie
Nowy laser ZLP1 doskonale nadaje 
się do zastosowań typu Pick-and-Pla-
ce, w logistyce i stacjach roboczych. 
Służy również jako pomoc montażo-
wa oraz przy kontroli jakości, a także 
optycznych instrukcjach roboczych.

Mnogość zalet
ZLP1 to gwarancja ekonomicznej 
projekcji laserowej 2D oraz 3D w po-
staci czerwonego lub zielonego świa-
tła. System jest zoptymalizowany 
pod kątem interaktywności. Posiada 
aplikacje do nauki i stacje robocze. 
Jest bardzo łatwy w obsłudze dzię-
ki różnorodności interfejsów opro-
gramowania. Umożliwia dodatkowo 
transmisję danych przez Ethernet. 
Cechą rozwiązania jest integracja w 
multisystemy. Laser posiada także 
bierne lub aktywne chłodzenie. 

Specyfikacja systemu
Źródło laserowe (dioda zielona/czerwona):

Odległość od powierzchni roboczej (mm) Obszar projekcji przy kącie otw. 60° (mm)

1000 1155 x 1155

1500 1732 x 1732

2000 2309 x 2309

2500 2887 x 2887

3000 3464 x 3464

     

długość fali 520 nm/638 nm

moc wyjściowa 5 mW 

klasa laserowa    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

Oprogramowanie:

oprogramowanie pakiet ZLP

SDK C++, C#, Python
VBA (Excel, PowerPoint)

format danych HPGL/HPGL3

napięcie zasilające 24 VDC ± 10 proc.

elektryczna klasa ochr. 3 ochrona niskonapięciowa

złącze Ethernet TP

pobór energii 40 - 70 W

temperatura pracy min. +5° C 

chłodzenie bierne maks. +40° C

chłodzenie aktywne maks. +45° C

wilgotność powietrza < 80 proc. względna, bez kondensacji
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Kompaktowy i ekonomiczny 
laser
ZLP1 jest najbardziej kompaktowym członkiem rodziny projektorów ZLP, 
który umożliwia stosunkowo ekonomiczne wprowadzenie do technologii 
produkcji projekcji laserowej.
Opr. (ab)

R E K L A M A

System aktywnego chłodzenia w laserze ZLP1                                             Fot. PENNY GONDEK

System pasywnego chłodzenia.                                                                        Fot. PENNY GONDEK

Akcesoria:
oprzyrządowanie - opcja    pilot, zasilacz sieciowy, reflektory szklane, uchwyt mocujący
Parametry elektryczne

Akcesoria:
oprzyrządowanie - opcja    pilot, zasilacz sieciowy, reflektory szklane, uchwyt mocujący
Parametry środowiska pracy:


