BSS-3D

.oddany doskonałości

BSS-3D
Modułowa i elastyczna
stacja laserowa do
zautomatyzowanych
zastosowań
Modular and flexible laser
station for automated
applications in jewelry and
watch manufacturing.

Znakowanie i grawerowanie 2D-3D z wysoką
jakością dostosowana do elementu.
Na spójność i powtarzalność produkcji
masowej wpływa automatyczny magazyn
palet oraz wizyjny systemem monitorowania.
Marking and 2D-3D engraving with premium quality on
individual work-piece. Consistency and reproducibility on
mass-production thanks to the automatic pallet warehouse
also with vision control system.

Głowica skanera z ogniskową F160, obszar roboczy 100x100mm (F100 i F254 na życzenie).
Scanner head with focal F160 working area 100x100mm (F100 and F254 on request).
Centrowanie kamery(standard)na dopasowanie pliku-obrazu do elementu z dokładnością ± 25 m
Centering camera (standard) for matching the file-image with the piece or the equipment, with accuracy ±25μm.
Adjustable

Oddciąg pyłu z płynną regulacją, i podwójną filtracją
suction point on the marking area connected with fumes extractor and the double filtering.

Szeroki zakres pracy bezszczotkowego napędu, ruch w osiach X, Y, Z z dokładnością ± 25 m,
przydatne dla dużych i ciężkich części lub szczególnie dużej liczby małych elementów ułożonych na
palecie Możliwość umieszczenia na płycie podstawowej różnych urządzeń na chwilowe lub stałe
konfiguracje. Automatycznie otwierane drzwi typu slide-up.
Wide working room brushless-drive traverses axes X,Y,Z with accuracy ±25μm, useful for large or heavy parts or a particularly
large number of small parts arranged in a pallet. Possibility to place on the base-plate the various equipments for temporary or
permanent configuration. Door with automatic slide-up opening.
Ergonomiczne stanowisko sterowania z 24 “ ekranem. Oprogramowanie SLC-PRISMA sterujące
laserem z przyjaznym dla użytkownika interfejsem do ustawiania prostych parametrów. Praca z różnymi
formatami plików graficznych .svg, .dxf, .hpgl, .bmp, .jpg, .plt. Plug-in 3D opracowany z Rhinoceros.
Zdalna pomoc techniczna.
Ergonomic control station with 24” screen. SLC-PRISMA laser control software with user-friendly interface for easy parameters
setting. Operating with various formats of graphic files .svg, .dxf, .hpgl, .bmp, .jpg, .plt. Plug-in for 3D developed with Rhinoceros.
Studied for remote technical assistance.

Laser fibrowy 1070nm. Zakres mocy lasera między 20W i 70W. Wysoka jakość światła do bardzo
drobnego znakowania i cięcia. Regulowana częstotliwość dla elastyczności i jakości. System chłodzenia
powietrzem.
Ytterbium fiber laser 1070nm source. Range of power laser between 20W and 70W. High beam quality for very fine marking and
cutting. Adjustable frequency for flexibility and quality. Air cooling system.

DANE TECHNICZNE · TECHNICAL DATA
Modèle
Model
Średnia moc
Częstotliwość pulsu
Obszar roboczy z ogniskową F160
Ø plamki przy ogniskowej F160
Zasilanie

Pulse frequency
Working area with focal F160
Laser spot diameter with focal F160
Feeding voltage

Wymiary maszyny mm (LxWxH)
Waga maszyny

Machine dimensions mm (LxWxH)
Machine weight

BSS 200F-3D
20 W
1-500 kHz
100x100 mm
25μm
230V - 50/60 Hz
singlephase
1190x1900x1795
960 Kg

Wybór właściwego źródła laserowego o mocy (20W, 40W, 50W, 70W) i
fali (stała lub zmienna) w oparciu o specyfikę pracy.
Selection of the right laser source with power (20W, 40W, 50W, 70W) and waveform (fixed or variable)
based on working specifications

Standard jakości wytwarzania biżuterii i zegarków
· Grawerowanie 0,18 mm
· Wypełnienie 0.01mm
· Wymiary 4,6 x 4,3 mm w 3 x 1 min
Fine jewelry and watch-making quality standard
· Engraving 0.18 mm
· Fill spacing 0.01mm
· Dimensions 4.6 x 4.3mm in 3x1min

BSS-3D
Zautomatyzowany pionowy
ruch palet pomiędzy 10
poziomami za pomocą
wbudowanego podnośnika
zsynchronizowanego z
podajnikiem bocznym.

Automatic vertical pallet
movement between 10 levels via
a built-in lift synchronized with
side-sliding charger

Zautomatyzowany system załadunku
dla wyjątkowo dużej liczby małych
elementów ułożonych na paletach
(max. 10 szt.)
Automatic loading system for particularly large
number of small work-pieces arranged on pallets
(max n.10)

Przekazywanie nowej palety z automatycznego magazynu na pozycję
znakowania.

Withdrawal of the new pallet from the automatic store and transfer on the
marking position.

Rozpoznawanie każdego elementu za pomocą samocentrującej kamery i
ustawianie wszystkich pozycji w ramach palety do idealnego wycentrowania
treści znakowania

Recognition of each piece by telecentric camera and acquisition of all positions within the
pallet for perfect centering of the content to be marked.

Różne opcjonalne jednostki przeznaczone do rozmaitych zastosowań, dobierane według indywidualnie opracowanych
konfiguracji montowane na płycie podstawowej.

Various optional units designed for different applications and supplied for tailor-made configurations of the base-plate.

Ruchoma oś z napędem do wewnętrznego i
zewnętrznego znakowania na obwodzie z
uniwersalnym zaciskiem. Dokładność
indeksowania: 4800 krok / obr

Pneumatyczne urządzenie
zaciskowe. Pozycjonowanie
przyrządów na matryce do
grawerowania 3D.

Motorized axis tilting for internal and external marking
on circumferences with universal clamp. Indexing
accuracy: 4800 step/rev.

Pneumatic clamping device.
Positioning jigs for dies 3D-engraving.

Automatyczna płyta dragger do ciągłego
dostarczania elementów do znakowania i
cięcia. Regulowana szerokość między
10-100 mm.

System wizyjny do precyzyjnego centrowania
zawartości bez wstępnego wyrównywania,
podgląd detali na palecie w razie potrzeby, ze
specjalnego oprogramowania.

Automatic guide-plate dragger for continuous feeding
of the marking and cutting cycle.
Adjustable width between 10-100 mm.

Vision system for precise centering of the content
without pre-alignment, backlight pallet if necessary,
with dedicated software.
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