
 CCL m dulo
Gravação a laser automatizada,  combinada com inteligência
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Automação
O rápido ciclo de 
carregamento 
da automação 
garante máxima 
produtividade.

Padrões precisos
de gravação
Algoritmos especiais 
de gravação a laser 
resultam em padrões 
finos e consistentes. 
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Fixação robusta  
e precisa
A fixação precisa 
garante as menores 
tolerâncias após 
milhares de ciclo.

technical data

material da lente CR39, Hi-index, Polycarbonate, Trivex® 

tamanho do campo de marcação ø 65 mm

tamanho do ponto approx. 100 μm

precisão +/− 30 µm

sistema de fixação bloco ø 43 mm

consumo de energia 2 kVA em mediá 

necessidade de ar comprimido min. 6 bar (87 psi)

segurança do laser laser class I

peso da máquina aprox. 420 kg (926 lb.)

dimensões sem o painel de controle 
(larg. x prof. x alt.)

aprox. 900 x 1320 x 1715 mm  
(36 x 52 x 68 pol.)

CCL m dulo
Com o sistema de gravação a laser CCL Modulo, gravações 
finas são obtidas com facilidade e precisão. 

Baseado no industrialmente comprovado laser de CO2, 
refinamos o desempenho do laser com um circuito de 
estabilização exclusivo e ativamente controlado, O 
resultado: consistentes gravações de alta qualidade, dia 
após dia e ano após ano, sem intervenção do operador. 

O CCL Modulo foi projetado para atender a uma grande 
variedade de requerimento de gravação,  O desenho 
robusto e os itens de segurança aprimorados superam os 
regulamentos internacionais de segurança e reduzem ao 
mínimo a intervenção do operador. 

 
Benefícios
— Gravação com alta resolução
— Estabilidade do laser ativamente controlada
— Altíssima consistência de gravação
— Alta produtividade
— Visibilidade da gravação a laser ajustável.
— Sem necessidade de consumíveis
— Operação automatizada
— Mínima manutenção
— Altos padrões de segurança
— Suporta à nova filosofia de máquina cognitiva Modulo 

Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
Favor verificar os detalhes junto à SCHNEIDER.

Para a lista completa das filiais SCHNEIDER, favor acessar www.schneider-om.com 


