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เลเซอรโมดูล

เลเซอรชี้ตำแหนงสำหรับงานอุตสาหกรรม

L B
Series

รูปแบบ

จุด

เลเซอรโมดูลสำหรบัอางอิงตำแหนง

LB ซีรี่ส

รูปแบบ

เสน

รูปแบบ

กากบาท



รุนตางๆ

 จุด  เสนตรง

ความเขมแสง

ความยาวเสน

เสนตรง เสนตรง

สำหรับงานที่ตองการจุดอางอิงตำแหนงตางๆ

เสนตรง เสนตรง เสนกากบาท

ความคมชัด

วงแหวนปรับความคมชัด

วงแหวนล็อค

Brightness

รุน เทานั้น

จุดมีสีแดง ปรับความคมชัดได

สำหรับงานที่ตองการสรางเสนตรงเพออางอิง

เสนมีสีแดง ความเขมแสงสูง มองเห็นเสนชัดเจน

เหมาะกับพื้นที่ที่มีแสงสวางคอนขางมาก

สรางเสนตรงสีแดงมีความเขมแสงนอย เหมาะ

สำหรับพ้ืนที่ที่มีความสวางนอยและชวยลดการ 

เมอยลาของดวงตาผูปฎบิัติงานที่ตองจองมอง

แสงเลเซอร

สรางเสนตรงสีแดง ยืดหยุนตอการประยกุต ใช

งานดวยการสามารถปรับความยาวเสน ความ

ความคมชัด และความเขมแสงเลเซอร ใหเหมาะ

สมตอสภาพแวดลอมและการใชงาน

สรางเสนตรงสีแดงที่มีความยาวมากเปนพิเศษ เหมาะสำหรับระยะติด

นอยแตตองการความยาวเสนที่ยาวตอเนอง มีความเขมแสงต่ำจึง

เหมาะสำหรับสภาพแวดลอมที่มีแสงสวางนอย

เสนตรงสีเขียวใหความสวางสงูสดุในซี่รีส LB 

มองเห็นไดเสนเลเซอรไดอยางชัดเจนแมในที่ที่

สรางเสนตรงสองเสนตัดกันเปนรูปกากบาท

สำหรับงานที่ตองการเสนตั้งฉากหรือจุดตัดเสน

มีแสงมาก

ฝาครอบปรับความยาวเสนเลเซอร

วงแหวนปรับความคมชัด

รุน เทานั้น

สามารถหมุนวงแหวนเพอปรับความคมชัดของเสนเลเซอร ชวย

ใหเสนเลเซอรมีความคมชัดในทุกระยะที่ติดตั้งพรอมวงแหวนล็อค

เพอปองกันการเคลอนตัว

ปรับความคมชัด (ทุกรุน)

เมอเลอนฝาครอบดานหนาเลนสชวยใหสามารถปรับความยาว

เสนเลเซอร ใหมีความยาวที่มากขึ้นหรือสั้นลงไดตามตองการ

ชวยใหใชงานไดอยางยืดหยุน อีกทั้งมาพรอมกับวงแหวนปรับ

ปรับความยาวเสน (เฉพาะรุน LB-S2080A)

ความคมชัดชวยใหเลเซอรคมชัดทุกระยะการติดต้ัง

สามารถปรับหมุนเพอเพิ่มหรือลดความเขมแสงไดตามตองการ

ชวยใหสามารถปรับความเขมแสงใหเหมาะสมตามสภาพแวดลอม

การใชงานไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน

ปรับความเขมแสง (เฉพาะรุน LB-S2080A)

ปรับไดทั้งหมด



ชุดเลเซอร

LB-S2080/LB-S2080H/LB-S2080W/LB-S2080A/LB-G2080/LB-P2080

เสนตรง&กากบาทจุด 

LB-D1233 

ขอมูลความสัมพันธระหวางระยะยงิกับความยาวของเสนเลเซอร

กราฟแสดงขอมูลของความยาวของแสงเลเซอร ในระยะตางๆท่ีเลเซอรยิงออกไป เมอติดต้ังเลเซอร ในระยะที่หางมากขึ้นความยาวของเสนเลเซอรจะยาวเพิ่มขึ้นตาม

ระยะติดตั้ง  ตัวอยางเชน เลเซอรโมดูล รุน  ติดตั้งและยิ่งหางจากพื้นผวิวัตถุในระยะ 2 เมตร ความยาวของเสนเลเซอรที่ ไดจะยาวประมาณ 1.2 เมตร

** ขอมูลตัวเลขโดยประมาณ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการผลิต,การประกอบและการปรับความคมชัด

ชุดเลเซอรจะประกอบดวย 1.เลเซอรโมดูล  2.ขาจับยึด:สำหรับ รุน LB-1233 จะเปนขายึดแทนแมเหล็กและปรับหมุนได 360องศา และสำหรับรุนอนๆจะเปนขายึดแบบปรับมุมกมเงย

3.ชุดจายไฟ AC100-220V พรอมสวิทซเปดปด



LB-D1233 LB-S2080/LB-S2080H/LB-P2080/LB-G2080
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รุน

รูปแบบเลเซอร

สีเลเซอร

แหลงกำเนิดแสง

แรงดันแหลงจายไฟ

กำลังวัตต

อุณหภูมิแวดลอม

ความชื้นแวดลอม

อายุการใชงาน

วัสดุ

ขนาด

น้ำหนัก

LB-D1233 LB-S2080 LB-S2080W LB-G2080 LB-P2080
จุด เสนตรง เสนตรง เสนตรง เสนกากบาท

สีแดง สีแดง สีแดง สีแดง

650nm 650nm 630nm 630nm 630nm
5 Vdc
5 mW

-10 ถงึ +50 C (ไมเปนน้ำแข็ง)

35% ถงึ 85% RH (ไมกล่ันตัวเปนหยดน้ำ)

10,000 ชั่วโมงขึ้นไป

เลนส : กระจกคณุภาพสูง / ตัวถัง : อลูมเินียม

12 x 33 มม. 20 x 90 มม.

18 กรัม 60 กรัม

O

LB-S2080H LB-S2080A
เสนตรง

สีแดง

630nm

เสนตรง 

สีแดง

630nm

ปรับความยาวเสน

การปรับแตง ปรับความคมชัด ปรับความคมชัด

สีแดง

ปรับความคมชัด

ปรับความเขมแสง

ผลิตภัณฑเลเซอรคลาส 2M  : เลเซอร Class 2M ปลอดภยัจากการสะทอนหรือการกะพรบิของแสงเลเซอรหากไมไดมองผานอุปกรณออพติกคอล เชนเดียวกับ Class 1M 

ขอมูลจำเพาะ

The information in this publication is based on ZENTECH’s internal evaluation at the time release and is subject to change without notice.


