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CAD-PRO 
LÉZERPROJEKTOROK

IPARI LÉZERPROJECTOROK, A PONTOS GYÁRTÁSHOZ.
JELÖLÉS, IGAZÍTÁS, POZÍCIONÁLÁS, ELLENŐRZÉS.



Ahol a CAD-adatokat valódi felületre kell méretezni, ott a

LAP-ból származó lézervetítő rendszerek jól használhatók.

A rendszer praktikus kivetítője  alkalmas 

a különböző lézerszínek és -kimenetek optimálisan

konfigurált megjelenítéséhez.

CAD-PRO
CAD ADATOK MÉRETHELYES KIVETÍTÉSE

CAD-PRO

CAD-PRO lézerprojektorok egy
vetítőrendszerrel generálják a látható
lézervonalakat a munkafelületen.
Vezérlése a PRO-SOFT vetítőszoftveren
vagy interfészen (API) keresztül
történik.

Használható számítógéppel és a mellékelt távirányítóval is. 
A rendszer összeállításához ügyfélspecifikus mechanikai 
(mennyezeti rögzítés, tartókarok...) és elektromos 
(kapcsolószekrény, elosztódobozok, kábelek...) alkatrészek 
állnak rendelkezésre.

KICSI MÉRET,          
KIS SÚLY

A LAP CAD-PRO a legkisebb és legkönnyebb lézerprojektor a

piacon. A beszereléstől a cserén át a szállításig bármilyen

kezelési forma gyorsan és egyszerűen elvégezhető. A

projektor bepattan a forgó tartóba, és egy imbuszcsavarral

van rögzítve. Csak egyetle kábel csatlakozik a kivetítőhöz.

TÖBBSZÍÍNŰ
MEGJELENÍTÉS

A LAP CAD-PRO lézerprojektor az egyetlen olyan rendszer, 

amely egyszerre három színben is képes ivetíteni. 

Bármilyen vonal megjeleníthető: körvonalak, egyenes 

vonalak és görbék. Logók, piktogramok és szövegek.

MEGNÖVEKEDETT KÉSZENLÉTI 
IDŐ A ZÖLD LÉZERDIÓDÁKKAL

Az új CAD-PRO LD modellek zöld dióda lézereket 

használnak, amelyek élettartama akár 30 000 óra is lehet. 

Ez több mint háromszoros idő a DPSS lézerforrásokhoz 

képest.

DIGITÁLISAN ÁLLÍTHATÓ 
GALVANOMÉTER.

A CAD-PRO lézerprojektorok galvanométerei 

digitális vezérlésűek. Ez kiküszöböli az analóg 

rendszerekben előforduló tipikus hibaforrásokat, 

mint például a termikus sodródást vagy a 

vezérlőhurkok EMP-érzékenységét. A kivetítők a 

vezérlési algoritmusok és paramétereik révén 

optimálisan illeszthetők az adott feladathoz. 



RENDSZER TERVEZÉS
ÉS ÜZEMELTETÉS

A megfelelő működési funkciók leírása a

PRO-SOFT szoftver prospektusaiban és az

alkalmazási vagy telepítési utasításokban

megtalálhatóak.

KAPCSOLÓSZEKRÉNY

Igény esetén, pl. összetett

rendszereknél többfeladatos és/vagy

több klienssel, a vezérlés egy

szerverrel ellátott központi

vezérlőszekrényen keresztül történik.

MOBILITÁS

 A LAP CAD-PRO önálló

egységként, mozgatható

vetítőkocsin is szállítható.

FLEXIBILITÁS

A megfelelő CAD-PRO modell a

tervezett felhasználástól, a

pontossági követelményektől, a

vetítési felülettől való távolságtól

és a vetítési szín láthatóságától

függően választható ki az

anyagon.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

A CAD-PRO nem csak PC-n, hanem

távirányítón vagy tábleten keresztül is

működtethető. Nehéz munkakörülményekhez

(szennyeződés, nedvesség stb.)

rendelkezésre áll egy „ipari” távirányító.

Változó munkatávolság esetén a lézer egy

távirányítóval fókuszálható.

MÉRETEZHETŐSÉG

A PRO-SOFT szoftver verziójától függően akár 16

CAD-PRO lézerprojektor is kombinálható.

Projektezhet egyénileg, csoportosan önállóan vagy

együtt. A vetítési területek részben vagy teljesen

átfedhetik egymást. Összetett vetítések esetén az

adatok egyenletesen oszlanak el az érintett

projektorok között.

Nem minden rendszerhez csak egy CAD-PRO létezik, hanem akár különféle modellek, amelyek 1-16

projektoros rendszerben kombinálhatók. Ez lehetővé teszi olyan megoldások tervezését a legkisebb

munkapadokhoz, valamint nagy felületű, többfejes rendszerek telepítéséhez, repülőgépalkatrészekhez

vagy szélturbinák rotorlapátjainak gyártásához.

EGY RENDSZER A KÜLÖNBÖZŐ 
ELVÁRÁSOKHOZ Ó Ó Ó



Ismétlési pontosság */** ± 0,025 mm/m

Sugárszélesség* 0,5 mm FWHM

Max. Vetítési szög 80°

Besorolás. IP 54

Felhasználói környezet 0 … 40 °C, 35 … 85 % rel. páratartalom.

Áramfelvétel 24 VDC, 1,5 … 3 A

Csatlakozások RS 485, Hálózati csatlakozó

Méretek  (h.-sz.-m.) 300 × 110 × 110 mm

Súly. kb. 3 kg

TECHNIKAI ADATOK 
CAD-PRO

MODELL PONTOSSÁG
*/**

LÉZERTÍPÚS, 
HULLÁMHOSSZ

VETÍTHETŐ 
SZÍNEK

TELJESÍTMÉNY LÉZER-
OSZTÁLY

CAD-PRO ± 0,2 mm/m grün: DPSS, 532 nm  5 mW 2M 

± 0,1 mm/m 
HP (high precision)

10 mW Power 3B

30 mW Power Plus 3B

color: rote Diode + 
grün DPSS

 5 mW 2M

10 mW Power 3B

CAD-PRO LD ± 0,2 mm/m rot: Diode, 640 nm  5 mW 2M

± 0,1 mm/m 
HP (high precision)

10 mW Power 3B

grün: Diode, 520 nm  5 mW 2M

10 mW Power 3B

color: rote Diode + 
grüne Diode

 5 mW 2M

10 mW Power 3B

KALIBRÁCIÓS TÁBLA 
Egyedileg mért kalibráló  

lemez céltáblákkal és 

minőség-ellenőrzési 

tanúsítvánnyal (opcionális)

KAPCSOLÓSZEKRÉNY 
Opcionális, alternatív 

csatlakozás az ügyfél PC-

hez elosztódobozokon és 

interfészen keresztül

TÁVIRÁNYÍTÓ 
Infravörös távirányító 

(standard), nagy 

teljesítményű távirányító 

(opcionális)

TARTOZÉKOK
CAD-PRO

FORGÓ TARTÓ 
Rugós nyomászárral és 

rögzítőcsavarral 

(standard)

CÉLPONTOK 
Precíziós tartó reflektorfóliával a 

vetítőrendszerek bemérésére, 

alkalmazás szerinti szám, különböző 

alapátmérők és formák, javítókészlet 

(opcionális).

*± 30°-os vetítési tartományon belül 4 m távolságig, a sugár a felületre merőlegesen 
ütközik, az eszköz optimálisan fókuszálva és kalibrálva, legalább 30 perc 
bemelegedési idő

**Milliméter/méter távolság a projektor és a felület között



CAD-PRO,
EGY KIVÁLÓ RENDSZER AZ LAP-TŐL

LAP GmbH 
Laser Applikationen
Zeppelinstraße 23
21337 Lüneburg
Deutschland
Tel. +49 4131 9511-95
Fax +49 4131 9511-96
E-Mail info@lap-laser.com

LAP Laser, LLC
1830 Airport Exchange Blvd.
Suite 110
Erlanger, KY 41018
USA
Phone +1 859 283-5222
Fax +1 859 283-5223
Email info-us@lap-laser.com

LAP GmbH 
Laser Applikationen
Представительство в Москве
1, Казачий переулок 7
119017 Москва
Российская Федерация
Тел. +7 495 7304043
Факс +7 495 7304044
Email info-russia.gi@lap-laser.com

LAP Laser Applications
Asia Pacific Pte. Ltd.
750A Chai Chee Road
#07–07 Viva Business Park
Singapore 469001
Phone +65 6536 9990
Fax +65 6533 6697
Email info-asia.gi@lap-laser.com

LAP Laser Applications 
China Co. Ltd. 
East Unit , 4F Building # 10 
LuJiaZui Software Park
No. 61 Lane 91 EShan Road
Schanghai 200127
China
Phone +86 21 5047-8881
Fax +86 21 5047-8887
Email info-cn@lap-laser.com

A LAP több mint 30 éve fejleszt, 

gyárt és szállít lézeres mérőrend-

szereket, vonallézereket és lézerpro-

jektorokat az ipar, a kereskedelem 

és az orvostudomány számára. A LAP 

termékek Németországban gyártott 

precíziós műszerek.

Ügyfeleink lézer alapú rendszereinket 

termékeik és szolgáltatásaik 

minőségének javítására, valamint 

gyártási folyamataik hatékonyabbá 

tételére használják.

A vonallézerekkel és lézerprojekt-

orokkal az iparban és a keresk-

edelemben az igazításhoz és pozi-

cionáláshoz az LAP az egyik vezető 

pozíciót foglalja el világszerte.

A környezet megóvása nagyon 

fontos számunkra. A fűtető, saját 

fotovoltaikus rendszer és a „zöld” 

áram felhasználása biztosítja a 

fenntarthatóságot a gyártás során 

is.

A minőség mindig is filozófiánk 

része volt. Ha elégedett vagy,mi is! 

Ismerjük az Ön magas igényeit, és 

ezek teljesítése érdekében cégünk 

az ipari termékek esetében a DIN 

EN ISO 9001, az orvosi termékek 

esetében az EN ISO 13485 szabvány 

szerint tanúsított.
www.lap-laser.com/CAD-PRO
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ISO 9001
ISO 13485

A termékek vagy szolgáltatások megnevezései a LAP GmbH vagy más vállalatok 

védjegyei lehetnek, amelyek harmadik fél általi használata sértheti az adott tulajdonos 

jogait.


