
 
SYSTEM WYŚWIETLANIA LASEROWEGO 

 
 

 
 
 
 

OPIS URZĄDZENIA 
 
 

 Precyzyjny szybki skaner ze wzmacniaczami push-pull 
 Elektronika w nowoczesnej technologii SMD 
 Zintegrowany wbudowany komputer z pamięcią 400 MHz i 64 MB 
 Sygnał wejściowy RS232, RS485 
 Wskaźniki kontrolne zasilania i sygnału odbicia 
 Filtr systemu w bieżącym kanale 
 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wejściu zasilania 
 Przełącz zasilacz o napięciu wejściowym 80–240 V AC 
 Przemysłowa obudowa aluminiowa zgodnie z IP54 z powierzchnią do wydzielania 

ciepła 
 Temperatura otoczenia 5-45 stopni Celsjusza 
 Oznakowanie zgodności CE, instrukcja i płyta CD-ROM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

SPECYFIKACJA SPRZĘTU LASEROWEGO 
Produktu  Art.-Numer  
ProDirector 6 - 2D - 5mW   
 

30537 (5mW)   
30545 (50mW)   

Wydajność sprzętu  Obrazu  
- Precyzyjnie szybki skaner ze wzmacniaczami push-pull  
- Elektronika w nowoczesnej technologii SMD  
- Zintegrowany komputer wbudowany z 400 MHz i 64 MB pamięci 
- Zoptymalizowany czujnik odbiorczy promieniowania odbicie  
- Sygnał wejściowy RS232, RS485  
- Wskaźniki sterujące dla zasilania i sygnału odbicia  
- Filtr systemowy w bieżącym kanale  
- Zabezpieczenie przed przepięciami przy wejściu do zasilania  
- Zasilacz przełączający o napięciu wejściowym 80-240 VAC  
- Obudowa z aluminium przemysłowego zgodnie z IP54 z powierzchnią do emisji 

ciepła  
- Temperatura środowiska 5-45 stopni Celsjusza  
- CE-zgodność oznakowanie, ręczne i CD-ROM  

  

 

Specyfikacje systemu:   
Dokładność pozycji: 
   

± 0,014" (0,35 mm) w odległości 15' ponad 17' x 17'  
(4,5 m x 4,5 m) (równa projekcji 60°) 

 

Pole widzenia(FOV):  Poziomo: maks. 80° (zalecane 60°) Pionowo: m Ax. 70° (zalecane 60°) 
Laser: Zielony: laser półprzewodnikowy z pompą diodową 532 

nm,  czerwony:: 
 Dioda laserowa 625 - 640 nm  

   5mW lub 50mW maksymalna moc, 0.9mW "eye safe"-  Tryb 
Klasa lasera 
5mW:: 

Ameryka Północna: Klasa IIIa na 21CFR 1040 (CDRH) 
International: Klasa 2M na IEC/EN 60825-1:2007, CE 
certyfikacja   

Klasa lasera 50mW:: Międzynarodowa: klasa 3B na IEC/EN 60825-1:2007,  
CE certyfikacja 

 

  Zapotrzebowanie na 
energię: 

80-240 VAC 50/60 Hz  

Wymiary: Długość: 480 mm/18,90 ", Szerokość: 170 mm/6,69 ",  Wysokość: 290 mm/11,42 ", Waga: 13,5 kg  
W systemie znajdują się następujące akcesoria:   Obraz 
Kabel zasilający, 220 V, długość 25 m, 82 stopy 

 

Kabel do transmisji danych, długość 25 m, 82 stopy 

 
Uchwyt kartoniczny  
Kołnierz utrzymujący ze zmienną regulacją we wszystkich 3 osiach pomieszczeń  
Konwerter USB RS485 V2  

 
Pasek rozszerzeń nauczania i krążek  
   
4-częściowy zestaw punktów kalib racji  

 
 

 
 
 

  



  

 

SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA DO PROJEKCJI LASEROWEJ 
 

Produktu  
Oprogramowanie Laserpilot  
Wydajność oprogramowania  Obraz 

  
- Działa w systemie Windows 7 lub nowszych wersjach z 

najnowszymi aktualizacjami.  
- Możliwości projektowe pola graficznego i polecenia przez 

użytkownika. Regulowane są podziały ekranu, kolory, 
przełączniki co do rozmiaru, lokalizacji i funkcji.   

- Konfigurowanie przycisków poleceń zorientowanych na 
klienta i sterowania oknami i makrami tworzonymi przez 
użytkownika.  

- Zmienny, konfigurowalny wielokolorowy wykres 
poszczególnych konturów pióra lub konturów warstw w 
oknie graficznym.   

- Dane wejściowe - patrz również instrukcja obsługi i internet  
1. HPGL 
2. DXF 
3. CNC (kod ISO bez programów podporządkowanych)  
4. PAL DAT  
5. Unitechnik ( Unitechnik )  

- Opcja zdalnego sterowania radiowego funkcji LASERPILOT.  
- Lista poleceń (krótki przegląd)  

1. wybierz nowe zdjęcie i pokaż je  
2. wybierz warstwę (zawartość, np.  kontur zewnętrzny)  
3. obróć obraz, przesuń, lustruj, ..  
4. pokaż obraz na różnych wysokościach projekcji  
5. pokazywanie tekstu  
6. Kalibracji   

- Obiekty (tabele, palety) można wykryć za pomocą reflektora, 
aby dokładnie dopasować obraz lasera.  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKCESORII DO KALIBRACJI  
 

Nazwa produktu  

Punkty kalibracji  

Wydajność Obraz 

- 4 punkty kalibracji na laser  
- Punkt odniesienia z szklanką  
- Uchwyt montażowy  
- Sfery  
- Pierścień zaciskowy ze śrubami  

 

 
Nazwa produktu  
Gniazdo wtykowe z punktem kalibracji.  

Specyfikacje   Obraz 
Otwory na gniazdo wtykowe muszą być przygotowane na miejscu 

zgodnie z naszymi specyfikacjami. Ustawienie w betonie odbywa się w 

formie lasera SL.  

Średnica = 75mm  

Wysokość = 100mm  
  

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

 
Produktu 
Pilot do bransolety 

Wydajność sprzętu Obraz 

  
- Zasięg około 50m  
- Przyciski akcji programowalnych   
- Port USB  
- Częstotliwość robocza 868,95 Mhz  
- Temperatura pracy od 0°C do 50°C  
- Temperatura przechowywania od -10°C do +60°C 
  

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Produktu  

8-przyciskowy pilot zdalnego sterowania - 2D - USB lub  
8-przyciskowy pilot zdalnego sterowania - 2D - szeregowy  

Specyfikacja Obraz 
  

              Zasięg transmisji 30m (98 stóp)  
             (Otwarte pole około 300 m - 980 stóp)   

- Przyciski akcji programowalnych  
- Klawisze kierunkowe ruchu osi -   
Za pomocą 8-przyciskowego pilota można 
uruchomić wszystkie ważne  funkcje 

1. Kalibracja laserowa  
2. Następny warstwa  
    (zmiana obrazu – na przykład kontur)  
3. Poprzednia warstwa  
    (zmiana obrazu – na przykład następna warstwa)  
4. Obróć warstwę  
5. Przenieś warstwę  

  
  
  
  

 
  
8-przyciskowy pilot zdalnego sterowania – 

USB  
(Standard)  

  

 
  
8-przyciskowy pilot zdalnego sterowania – 

szeregowy  
(Opcjonalnie)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

SPECYFIKACJA TECHICZNA – KOMPUTER PRZEMYSŁOWY 
 

Produktu  

Przenośny komputer  

Specyfikacja sprzętu  Obraz 

  
- Procesor: Intel Core i5-3610ME 3.3GHz  
- Dwurdzeniowy procesor Hyper Threading  
- Dysk twardy: SSD 2.5" SATA INTEL120 GB  
- PAMIĘĆ RAM: DDR3 4,00 GB   
- Klawiatura: Standardowa z num lock różnych językach    
- Monitor: Przemysłowy monitor dotykowy "19"  
- System operacyjny: Windows 10  
- USP 
- Zasilanie: 100-240 VAC 50/60Hz 

  
  

   

 
 

Dodatkowe elementy dla mobilnych systemów laserowych 
 W miejscu instalacji komputera przemysłowego musi zostać zapewnione 

zasilanie  400V/16A  
 Klient musi zapewnić linię łączącą (5x2,5 mm²) między ruchomym sprzętem a 

płytą PC.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 
 

Wysokość od lasera do 
podłoża H [m] 

Rozpiętość przy 
założeniu kąta padania 

L 60 stopni [m] 

Rozpiętość 
wyświetlania przy 

założeniu kąta padania 
L 80 stopni [m] 

Szerokość wyświetlania  
B[m] 

3 3,0 4,36 3,0 
4 4,15 6,04 4,15 
5 5,3 7,72 5,3 
6 6,45 9,4 6,4 
7 7,6 11,07 7,6 
8 8,77 12,75 8,77 
9 9,93 14,43 9,93 

 
 
 
 
 
 


