
Лазерний CO2 Принтер 
Серія LM

Рішення для маркування від Hitachi



Лазерний CO2  
принтер Серія LM
Надійний, універсальний, високопродуктивний 
лазерний принтер для вимог промислового 
маркування
Нова серія LM від Hitachi є ілюстрацію лазера 
двоокису вуглецю СО2. Широкий діапазон довжин 
хвиль, а також гнучке керування і конфігурація 
фокуса об’єктиву забезпечує продуктивність,  
що ідеально підходить для маркування на різних 
пакувальних матеріалах, у тому числі: папері, 
картоні, склі, пластмасі. Інноваційна конструкція 
каскадної кришки підтримує ефективне 
охолодження повітряного потоку та забезпечує 
високий рівень надійності.

Результатом є дуже низьке споживання 
електроенергії і точне, ясне маркування, навіть  
при малих розмірах шрифту. Малі габарити, 
потужна система управління на борту, апаратне  
та програмне забезпечення серії LM, дозволяють 
легке інтегрування у заводські мережі.



Можливості
   Компактний дизайн корпусу зберігає простір  

та сприяє легкій механічній інтеграції
   Електрична споживана потужність < 300 ВА 

знижує загальні експлуатаційні витрати до 
мінімуму.

   Низька споживча потужність лазера збільшує 
робочий цикл і призводить до підвищення 
надійності та безпеки за рахунок низьких 
робочих температур.

   Структура подвійного корпусу забезпечує 
додатковий захист для лазерної трубки та 
оптики, також гарантує довговічність в суворих 
умовах.

   Лазерна трубка і оптика класу IP65.
   Найбільш ефективний обдув каскадною 

конструкцією покриття значно подовжує термін 
роботи лазерної трубки.

   Додатковий потік повітря на об‘єктив тримає 
фокусну відстань в чистому стані.

   Дружній інтерфейс: на базі ПК або з додатковим 
кольоровим 10,4˝ сенсорним дисплеєм.

   Найвища якість друку при різних швидкостях 
виробництва з використанням векторних та 
матричних шрифтів з зручним інструментом 
для редагування шрифту.

   Технологія розширювання пучка створює дуже 
маленький розмір плями передаючи високий 
рівень енергії на підкладку забезпечуючи високу 
роздільну якість друку. 

   Потужне програмне забезпечення на базі Windows, 
дозволяє роботу в мережі, контроль стану та 
розташування тексту з True Type шрифтами,  
1D і 2D штрих-кодами, логотипами та ін.

   Довжини хвиль 9,3 мкм, 10,2 мкм та 10,6 мкм в 
поєднанні з різними варіантами лінз дозволяє 
маркувати широкий діапазон поверхонь. Доступні 
всі довжини хвиль в потужності 10 Вт і 30 Вт.

   Гнучке з‘єднання входу / виходу (Input / Output) 
спроектоване для простоти інтеграції.  
12 програмованих входів та чотири 
програмованих виходи.



Проста експлуатації

Інтуїтивно зрозуміле управління
Наша нова 10,4˝ повно кольорова 
сенсорна панель забезпечує легку  
і прямолінійну навігацію на основі 
піктограм. Конструкція WYSIWYG 
забезпечує вільні від стресів операції, 
відразу показуючи данні маркування  
і налаштування. Сенсорну панель 
легко використовувати як у 
портативному так і в стаціонарному 
налаштуванні.

Зручна кольорова 10,4˝ сенсорна панель
готова до оперативного використання

Управління з стандартного ПК обладнання
LM серія також може працювати зі стандартною 
(промисловою) комп’ютерною технікою. Вікно на 
основі додатку до лазерного принтера підтримує 
кілька текстових шарів, безпечні операції зберігання 
зображень, попередній перегляд зображення перед 
завантаженням, управління та завантажування  
до лазерної установки окремих продуктів, та 
забезпечує WYSIWIG дизайн зображення. Додаткові 
функції включають в себе з’єднання з базою 
даних, простий у використанні редактор шрифту, 
потужні розрахунки часу і дати, управління файлами 
та створення звітів. Завдяки використанню Laser 
Application Software можливо в повній мірі 
використовувати лазерний принтер без сенсорної 
панелі.



Інтеграція різного маркувального устаткування 

Конфігурація ОFF-лайн
Дані можуть бути створені і збережені за 
допомогою віддаленого комп’ютера, а потім 
передані на лазерний принтер, розташований  
в віддаленому місці. Порт USB пропонує  
зручний спосіб обміну файлами зображень  
та/або налаштуваннями між лазерним принтером  
і ПК, забезпечує швидке резервне копіювання 
найбільш важливих даних і подальшу простоту 
експлуатації принтерів серії LM-C300.
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Точне маркування з високою 
швидкістю
Навіть при високій швидкості  
серія LM-C300 підтримує точний  
і вирівняний процес маркування. 
Новий лазер генерує енергію 
миттєво, і передає її на продукт  
в дуже короткий час. Технологія 
розширювача пучка додатково 
знижує точку фокуса і генерує 
дуже чіткі та ясні, символи і 
векторні лінії на пакувальному 
матеріалі. Навіть якщо лазер серії 
LM-C300 використовує векторний 
шрифт, за вимогою можуть бути 
надруковані матричні шрифти.

Корекція перетину
Серія LM-C300 пропонує підтримку 
функції меншого перекреслення ліній, 
яка запобігає глибокому маркуванню, 
в місці перетинання лінії, щоб 
спотворити форму вихідних символів 
усуваючи тенденцію перекривання ліній. 
Ці шрифти були розроблені потужним 
інструментом редагування шрифту, 
який доступний як частина програмного 
забезпечення лазера. 

Швидкість і якість



Редактор шрифту
Кожен символ шрифту може бути змінений вручну 
та вирівняний за допомогою додатку. True type 
шрифти та лазерні шрифти можуть бути відкриті 
та змінені, плюс деякі ділянки зображення можуть 
потребувати більш глибокого та потужного 
маркування, ніж інші. Для того щоб уникнути 
мікроотворів, індивідуальний характер лінії може 
бути перерваний в будь-який момент.

Контроль глибини
Серія LМ-C300 пропонує безліч налаштувань 
системи, які здійснюють контроль на місцях  
з глибоким маркуванням, такі як початок і  
кінець лінії, та в місцях де прямі і вигнуті лінії 
перетинаються. Запобігає небажаним точкам  
або навіть відсутнім рядкам. Динамічний контроль 
глибини маркування призводить до меншого 
видалення матеріалу упаковки продукції, тому 
збільшує час життя витяжної системи фільтру.

Висока швидкість кодування в 600 cps
Новий лазер компанії Hitachi здатний друкувати до 
600 циклів в секунду (CPS). Цей високо продуктивний 
процес прожогу може бути досягнутий за рахунок 
використання нового динамічного та точного 
оптичного вузла. Загальна вага всіх рухомих 
частин була зведена до мінімуму, що призводить 
до більш швидкого часу маркування. Незважаючи 
на великі швидкості, краї кожного символу 
залишається правильно окресленим без погіршення 
форми символів. 

Стандартний принтер Лазерний принтер LM серії



Перевірена надійність
Удосконалена система охолодження
Система повітрянного охолодження низької 
потужністі в компактних лазерних принтерах 
вимагає менше місця і забезпечує простоту 
механічної інтеграції у складних пакувальних 
лініях. Новий дизайн каскадної кришки та 
ефективний повітрянний потік охолодження 
призводить до високого рівня надійності і  
значно продовжує термін служби лазерної 
трубки. Новий лазер Hitachi має захист IP54+.

Додатковий потік повітря на об’єктив 
Додатковий повітряний потік допомагає зберегти 
фокусною відстань в чистому стані. Надмірний 
тиск здуває частинки з об’єктива, дозволяє 
уникнути забруднення і, отже, знижує вихідну 
споживчу потужність лазера. Ця опція допомагає 
скоротити експлуатаційні витрати, мінімізує 
обслуговування і підвищує якість друку.



Несприятливі умови
З надійною конструкцією, яка забезпечує високий 
рівень захисту для лазерної трубки і оптики, нова 
серія LM може бути використана у вкрай важких 
виробничих умовах і відповідає акредитації IP54. 
Лазерна трубка і оптичний блок додатково 
захищені, і навіть досягають більш високої IP+ 
сертифікації. Регулярне очищення дзеркал і лінз 
більше не потрібно, також менше втручання 
оператора додатково знижує експлуатаційні витрати.

Енергоефективність
Ефективне використання енергії лазера створює 
низьковитратний лазерний принтер із загальною 
споживаною потужністю < 300 Вт! Наш 
низьковитратний лазер серії LM-C300 споживає 
до трьох разів менше енергії при виконанні 
процесу нанесення зображення, ніж інші лазери. 
Нова технологія Hitachi забезпечує якісний і 
швидкий друк при низьких витратах.

Стандартна комплектація лазерів серії LM-C300 
безпосередньо підтримує функцію керування 
витяжкою. Дистанційний пуск / зупинка активує 
витяжку тільки якщо лазер включається в друк. 

Режим. Енергія не споживається, якщо лазер 
знаходиться в автономному режимі. Загальна 
споживана потужність лазерного і витяжної 
рішення Hitachi знижена до мінімуму.

Глобальна мережа продажу та сервісу
Ви шукаєте перевірену глобальну компанію, 
яка працюватиме з вами на місцевому рівні? 
Hitachi пропонує світову мережу продаж  
та сервісу, коли маркування, кодування  
та відстеження, вимагає скоординованої 
відповіді. Для кожної з ваших локацій, та і  
у всій організації ми чемпіон з забезнечення 
Ваших цілей з міжнародної узгодженості, 
глобальної перспективи, маємо широкий 
досвід і скоординоване обслуговування. Наша 
глобальна команда застосовує технічний 
досвід для вирішення ваших унікальних 

проблем в усьому світі. Реальні результати  
та перевірені рішення є результатом нашого 
аналізу бізнесу та реалізації проектів. Механічна 
інтеграція завдяки дизайну в 3D CAD, 
проектування електричних схем, індивідуальні 
схеми, специфікації додатків та персоналізовані 
документи. Перехресне управління проектами  
та координації між постачальниками, OEM та 
кінцевими користувачами є частиною наших 
рішень. Ви отримаєте більше можливостей та 
заощадите час і гроші.

Споживання енергії

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖ
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НЯ



Пакувальні матеріали
Світ упаковки складається з величезної різноманітності технологій та 
матеріалів, включаючи папір, гофрований картон, скло, пластик, жорстких 
гнучких плівок та багатошарових плівок. Щоб справитися з цим розмаїттям 
матеріалів серія LM-C300 Hitachi поставляється з двома різними рівнями 
вихідної потужності – 10 Вт і 30 Вт – і з трьома різними довжинами хвиль:  
9.3 мкм, 10.2 мкм і 10,6 мкм. Запам’ятайте, матеріали різного складу 
по-різному поглинають і відбивають світло.

PET – довжика хвилі 9,3 мкм 
Лазер з довжиною хвилі 9,3 мкм ідеальний для 
пластмас, таких як ПЕТ, дозволяє маркування на 
пластикових поверхнях з плавним плавленням 
поверхневого шару без створення пор або тріщин 
внутрішньої структури. Це ідеальне рішення для 
пластмас вироблених з полі-конденсованих 
термопластичних матеріалів сімейства поліефірів. 
ПЕТ широко поширена в індустрії напоїв і в 
основному використовується для виробництва 
пляшок.

Поліетиленова плівка – довжина хвилі 10,2 мкм 
Хвилі 10,2 мкм ідеально підходить для маркування 
тонких плівок і будь-якого типу упаковки з 
фольги. Кращі результати можна очікувати на 
забарвлених плівках і фользі з тонким шаром 
фарби на верхньому прошарку. Енергія лазера 
прибирає фарбу і створює контраст з наступним 
нижнім прошарком, металізованого композиту 
або алюмінію. Пакувальні матеріали, які поглинають 
цю довжину хвилі дуже добре та на яких якість 
маркування найкраща це: PE, HDPE, LDPE, PP, 
OPP, OPA, PA, PMMA, POM, PUR, ABS, PVC.

Папір, картон та скло – довжина хвилі 10,6 мкм 
СО2 лазерне випромінювання з довжиною хвилі 
10,6 мкм добре поглинається поверхнями матеріалів 
починаючи від тонкого паперу до картонної 
упаковки. Також надзвичайно хороші результати 
друку досягаються на будь яких виробах зі скла. 
Ця довжина хвилі є найбільш поширеною серед 
СО2-лазерів і ідеально підходить для більшості 
упаковок.



56

94
10

5,
50

10
2

10
5,

50

3,93

14
7,

75

196

56

17
9

216

2,50

709

698

LM-C330P

263

18
5

41

Серия Hitachi LM-C310S LM-C330S LM-C310P LM-C330P
Технологія Лазера CO2, Вектор
Потужність Лазера 10 Вт 30 Вт 10 Вт 30 Вт
Довжина хвилі Лазера 9,3 мкм (для ПET), 10,2 мкм (для плівок OPP, PP, PE), 10,6 мкм (для Паперу, Картону, Скла)

Ділянка друку (мм) / Розмір 
плями (мкм)

60 × 60 / 385 (Стандарт)
75 × 75 / 506 (Опція)
100 × 100 / 810 (Опція)
150 × 150 / 1296 (Опція)
200 × 200 / 1660 (Опція)
250 × 250 / 2213 (Опція)

60 × 60 / 192 (Стандарт)
75 × 75 / 253 (Опція)
100 × 100 / 405 (Опція)
150 × 150 / 648 (Опція)
200 × 200 / 830 (Опція)
250 × 250 / 984 (Опція)

Червоний луч Опція (Червоний напівпроводник, Довжина хвилі 655 nm, Лазер клас 2)
Інтерфейс користувача Кольорова панель / ПК
Затвор Автоматичний електромеханічний затвор
Захист IP 54

Інтерфейс зв‘язку Ethernet, USB для тексту та резервного керування
Вага 17 кг 25 кг 17 кг 25 кг
Габарити 196 × 148 × 698 (мм) 216 × 179 × 709 (мм) 196 × 148 × 698 (мм) 216 × 179 × 709 (мм)

Сигнали статусу Лазера Гнучка конфігурація Вводу/Виводу
Індикатори статусу Лазера Готовий (Зелений) / Увага (Жовтий) / Тривога (Червоний)
Джерело живлення AC100 ~ 120 V ± 10 %, AC200 ~ 240 V ± 10 % (50 / 60 Hz)

Споживання енергії 300 VA 600 VA 300 VA 600 VA

Температурний діапазон 5 ~ 40 °C

Діапазон вологості 35 ~ 95 %

1.  Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) не несе відповідальності за будь-які збитки виробництва, або будь-який збиток продукту у 
зв‘язку з неполадки або несправності продукту.

2.  Hitachi постійно вдосконалює свою продукцію. Отже, залишає за собою право змінювати конструкцію та / або технічні характеристики без 
попереднього повідомлення.

Габарити Лазера та Сенсорної панелі (мм)

    Відповідність світовим стандартам 
CE, UL, c-UL, c-Tick допуски.

Світові стандарти

Специфікація

LM-C310S Панель



Шукайте нас:

Більше інформації
Hitachi Coding & Marking products:
www.hitachi-industrial.eu

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., Japan

Hitachi Europe GmbH, Am Seestern 18, D-40547 Düsseldorf
Phone: +49 (0) 211-5283-0, Fax: +49 (0) 211-5283-649
www.hitachi-industrial.eu, info@hitachi-ds.com
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Усі назви компаній і продуктів у даній брошурі, є власністю 
відповідних компаній.

SISTEMA Ltd
Bulvarno-Kudriavska St, 33B,  
office 16 / 2,  
01054, Kiev, Ukraine


