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ZM18 pozicionáló lézerek – vonal, pont, kereszt optikával 

Cikksz: L350, L351, L352, L353, L354, L355, L356 
 

Legfontosabb jellemzők: 

 Vörös és zöld lézerdiódával. 

 Optikai kimeneti teljesítménye maximum 20 mW-ig. 

 Vonal, pont és kereszt optikával is elérhető. 

 Egyszerű kézi fókuszálás. 

 IP64 védelmi osztály, víz és porral szemben ellenáll. 

 M18 menettel az könnyebb szereléshez, illesztéshez. 

 LED állapotjelző. 

 Túlfeszültség védelem. 

 Ø 20 mm lézerfejjel 
  

 

A ZM18 pozicionáló lézer alkalmas fa, fém, kő, textil, 
gumi, műanyag felületekre való jelölésre. 

Az optikát illetően választható vonal, kereszt és pont 
optikával is. A pozicionáló lézer külső háza menettel 
rendelkezik, így stabilan rögzíthető a megfelelő 
foglalatba, vagy kiegészítőként a tartó konzol is 
választható. 

A készülék túlfeszültség elleni védelemmel és fordított 
polaritással van ellátva. A ZM18 lézer háza teljesen 
vízzáró (IP64). Áramellátás 5-30 VDC csatlakozóról, vagy 
a tartozékként választható adapterről kapja. Élettartam 
(25 °C-nál) kb. 30.000 óra, garancia 1 év. 

 

Rendelési sz: Megjelenítés: Jelölés hossza 
Min 

távolság 
Teljesítmény Dióda Lézerosztály 

L350 Pont / fokuszálható     1mW 635nm / vörös 2 

L351 Vonal 2 - 3m 1,2m 5mW 635nm / vörös 2M 

L352 Vonal 3 - 5m 2m 10mW 635nm / vörös 2M 

L353 Vonal 4 - 6m 2m 20mW 638nm / vörös 2M 

L354 Vonal 5 - 10 1 - 3m 20mW 532nm /ZÖLD 2M 

L355 Kereszt (5°) / fokuszálható 9 - 90 mm 0,1 - 1m 5mW 535NM / vörös 2M 

L356 Kereszt (36°) / fokuszálható 66 - 660mm 0,1 - 1m 5mW 635nm / vörös 2M 
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Rövid leírás:  

1. A figyelmeztető címkét tegye jól látható helyre. Kérjük, vegye figyelembe a lézer osztályt! (EN 60825-1:2007) 
2. A fókuszáló csavarral állíthatja a kivetítés területét ( kb 100 mm –től ) 
3. Az M18 meneten levő anyával könnyedén rögzíthető a pozicionáló lézer, akár a tartozék H6-M18, H2-20 (hedue L303) 

tartóval vagy egyedileg készített tartóval. 
4. LED világít – a lézer bekapcsolt 

LED nem világít – lézer kikapcsolt 
LED villog narancs/zöld – (csak ZM18-S/H) = a belső hőmérséklet elérte a 65°C-ot. 85°C-nál a lézer kikapcsol és LED tovább 
villog. – Figyeljen a készülékre a károsodás elkerülése miatt! 

5. Az M12 csatlakozó stabil és biztonságos hálózati csatlakozást tesz lehetővé (ZM18 –S/H között is megtalálható) 
6. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót. Csak kézzel csavarja rá a csatlakozót, ne használjon szerszámot! 

Készülék telepítése H6-M18  és egyedi menetes tartók esetén: 

1. Tegye fel az a belső anyát a pozicionáló lézer menetére. 
2. Helyezze a tartóba a lézert, amíg el nem éri a belső anyát. 
3. Csavarja fel a második anyát is és finoman húzza meg mind a kettő anyát. 

Készülék rögzítés 20mm -es tartóval: pl H2-20 – hedue L303 

Figyelem! Ne rögzítse a tartót a pozicionáló lézer elején, mert az károsíthatja az optikát! 
Lehetőség szerint a tartót csak a készüléken levő szürke matrica és a menetes rész közé rögzítse! 

Hibaelhárítás: 

Nincs lézer fény. Ellenőrizze a hálózati csatlakozó / adapter megfelelő csatlakozását, és hálózati feszültség elérhetőségét.   
Nincs lézerfény.  Ellenőrizze a hálózati csatlakozó / adapter épségét, a tápegység / konnektor megfelelő működését. 
Nincs lézerfény. A csatlakozó lábai megfelelőek? 
Szórt vetítés: Ha a készülék fókuszálható, ellenőrizze a fókuszáló gyűrűt. 
Szórt vetítés: Ha az optika koszos – egy finom pamut vattával óvatosan tisztítsa meg. 
 
Amennyiben a hiba továbbra sem oldódott meg, akkor előfordulhat, hogy a készülék elektronikája vagy a lézerdióda hibásodott meg. 
Ha a lézerdióda hibás, gyenge vagy szaggatott a fénye, küldje vissza a kereskedőjéhez! 

 

Csatlakozási séma és moduláció 

 

ZM 18-B (Basic) 
+ 

ZM18-DM(5)* 

Láb 1: Feszültség +                                                                      Láb 1: barna 
Láb 3: Feszültség –                                                                      Láb 3: kék 
Láb 2: TTL moduláció/ [ZM18-DM(5): akár 100kHZ]             Láb 2: fehér 
Láb 4: Analóg moduláció /; Folyamatos hullám                     Láb 4: fekete 

ZM18-S (Standard) ZM18-H (High-End) 

Pin 2: TTL 
 
 
 
 
Pin 4: Analóg 

Ha a feszültségi szint 2V alatti, akkor a logika szerint 0 vagy „nem világít”. Ha a feszültségi szint 2V feletti , akkor a 
logika szerint 1 vagy „világít”. Kérem, vegye figyelembe, hogy a kapcsolati küszöb kis mértékben változhat. 

Az analóg modulációs bemenet – Láb 4 – 0-1V között határozza meg a lézerfény intenzitását, ahol 1V a kimeneti 
teljesítmény 100%, 0V a normál teljesítmény 10% . 

Moduláció Analóg intenzitású szabályozó (32 lépéses) és 
digitális TTL kioldó 1kHZ-ig 

APC: TTL 1 MHz-ig: Szinusz hullámok 5 MHz-ig;  
ACC:20 MHz-ig (diódától függ) 

Főbb szabályok Megjegyzés: Mind a kettő bemenet támogatja az egyenáramú feszültséget max 25V-ig, ezért 24V 
használatával a lézer 100% kimeneti teljesítménye érhető el. Nem okoz kárt a pozicionáló lézerben, ha 
24V-os rendszerben a lábak helytelenül kerülnek bekötésre. 
*Figyelem: A ZM18-DM5 3 eres kábellel csak 4-6 VDC támogat! 


