
 CM 800 C

LASER PRINTER



CM 800 C

CM 800 C-serie CO2-lasermarkeersysteem helpt klanten bij het bereiken van hoogwaardige en snelle 
afdrukken in verschillende productiesituaties. De afdrukinhoud is flexibel, niet beperkt door lettertypen, 
codering of afbeeldingen. Het is een ideale oplossing voor snelle en complexe coderingsverzoeken in de 
voedsel-, drank-, cosmetische, farmaceutische en extrusieindustrie.
Non-stop
✓ Geoptimaliseerd totaal vermogen 
voor een levensduur van de laserbron 
tot 40.000 uur
✓ Luchtgekoelde laserbron vereist 
geen extra onderhoud
✓ Volledig afgedicht onderhoudsvrij 
systeem, geen aanpassing nodig om 
de stabiliteit van het hele systeem te 
garanderen, waardoor ongeplande 
uitvaltijd wordt geminimaliseerd

Hoge efficiëntie
✓ Snel digitaal systeem om hoge 
snelheid en nauwkeurigheid te 
garanderen
✓ Wetenschappelijke en nauwkeurige 
logica, waardoor er minder tijd nodig 
is voor een enkele markering
✓ Ultrahoge snelheid

Gemakkelijk in gebruik
✓ Flexibele geïntegreerde oplossing 
met meerdere standaard bundeltrans-
missie-opties
✓ Sterk geïntegreerd modulair 
ontwerp zorgt voor eenvoudige en 
gemakkelijke installatie en onderhoud

Geen fouten
✓ In eigen beheer ontwikkeld supers-
nel laserprinterbesturingssysteem met 
touchscreen
✓ Interactie tussen mens en machine, 
waardoor verkeerde handelingen wor-
den verminderd en correcte markering 
wordt gegarandeerd
✓ Meerdere opties voor printveldlen-
zen met hoge resolutie zorgen voor 
nauwkeurige en perfecte identificatie

Laser printer

Cyklop BV
Benjamin Franklinstraat 5
8013 NC Zwolle

+31 (0)38-4675800
www.cyklop.nl
info@cyklop.nl

Technische gegevens

Printsnelheid Tot 2.000 karakters/seconde

Lijnsnelheid Tot 200/min

Markeervenster 50x50 tot 400x400mm, 100x100 mm standaard

Laser kracht 10, 30 en 60 W

Golflengte 10.6um 10.2um en 9.3um

Markeringsformaat
Standaard industriële lettertypen, streepjescodes, 
QR-code, datamatrix, Aztec-code, Han Xin-code, 
afbeeldingen, logo's, symbolen, enz.

Focushulp Standaard, schakelbare rode LED

Positiehulp Standaard

Laserbuis Verzegelde CO2-laser

Gebruikersomgeving Gepersonaliseerd aanraakscherm

Communicatie UDP, TCP/IP en RS232

Integratie Flexibele leveringsopties voor straal

Voeding 240 VAC ~50/60 Hz 1 PH 0.70 KW

Omgeving
Temperatuur 5-40°C (41-104°F)
Vochtigheid 10%-90%, geen condensatie

Afdichtings- en veiligheidsnormen
Kast: IP54 standaard
Markeringseenheid: IP54 standaard

Gewicht Ongeveer 40 kg
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