nrgl
NRGL LASER
- Área de trabalho de 1600x1200 até 3200mm x 2000mm
- Potência da fonte laser de 150W até 350W
- Sistema laser de gravação em modo raster e vectorial para corte direccionado para os mais diversos materiais
tais como tecido, acrílico, madeira, pele, borracha, papel, entre outros.

NRGL é um novo sistema projetado para corte a laser, gravação e marcação de
placas e materiais em rolo, com área máxima de trabalho de 3200x2000 mm
Porcessa materiais como: papel, cartão, pele, couro, Texteis, borrachas, madeira,
acrílicos etc.
sistema plotter X-Y com mesa fixa e eixo Z automático.
motor brushless para o eixo Y com controle digital.
Cabeça de corte com eixo Z e motor brushless e com válvula proporcional de gás
para regular a pressão.
criação de carimbos de borracha, gravação com níveis de escala de cinza até
16 bit e corte 3D.
Alto desempenho com um investimento razoável.

APLICAÇÕES

Contraplacado

Acrílico

Cartão

www.portlaser.com

Madeira

Pele/Couro

Todas as informações e valores mencionados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

software ICARO para controle do processo de corte e gravação e funções como a
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sistema de movimento eixos com quatro motores brushless para o eixo X e um

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Main technical features:
Modelos (classe 4)
Áreas de trabalho (mm)
Distancia do bico da cabeça (mm)
Fonte laser CO2 Selada
Repetição (mm)
Resolução eixos X-Y (mm)
2
Max. acelaração (m/s )
Max. Velocidade vector (mm/s)
Max. Velocidade raster eixo Y (mm/s)
Max. resolução ficheiro bitmap (dpi)
Max. escala cinzas ficheiro bitmap
Interface software
Ficheiros compatíveis vector
Ficheiros compatíveis bitmap
Norma de conformidade

Aspiração na cabeça de corte

LASER SYSTEMS
CLASS 1, 3R or 4

Barreiras opticas segurança

1612 - 2215 - 3215 - 3220
1600x1200 - 2200x1500
3200x1500 - 3200x2000
70 (com lente focal de 5” )
Potências de 150 W a 350W
± 0,05
<0,002
20
2000
2000
1200
65536
CAM Icaro em ambiente Windows™
.dxf; .plt (hpgl); .ai; .eps; .pdf;
.bmp; .jpg; .tiff; .wmf; .pcd; .pnt; .pcx; etc.
2006/95/CE Corrente de Baixa Tensão
2006/42/CE Directiva Máquina
2004/108/CE Directivas Electromagnéticas
IEC EN 60825-1 segurança laser

Opcionais para aumento da flexibilidade:
■

Kit de corte com reconhecimento de miras de impressão; CCD +software

■

plug-in 3D para corte /contorno de materiais com faces 3D (comp. com ficheiros .dxf 3D);

■

Kit para vinco de cartão liso ou ondulado

H

W1
L
W2

NRGL 1612
W1 = 2605 mm
W2 = 3565 mm
L = 2150 mm
H = 1395 mm

NRGL 2215
W1 = 3245 mm
W2 = 4205 mm
L = 2470 mm
H = 1395 mm

NRGL 3215
W1 = 4250 mm
W2 = 5010 mm
L = 2470 mm
H = 1395 mm
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NRGL 3220
W1 = 4250 mm
W2 = 5010 mm
L = 3080 mm
H = 1395 mm
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focais disponiveis: 3,75”; 5”; 7,5”

Todas as informações e valores mencionados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

■ Lentes

