
CAD-PRO 
PROJEKTORY LASEROWE

PROJEKTORY LASEROWE DLA PRZEMYSŁU I MAŁYCH FIRM.
ZNAKOWANIE, WYRÓWNYWANIE, POZYCJONOWANIE, 
SPRAWDZANIE

PL



Zawsze, gdy dane CAD muszą być rzutowane w skali 1:1 na 
rzeczywistych powierzchniach można skorzystać z systemu rzuto-
wania laserowego LAP. 

Wybierz jeden z kilku modeli o różnych kolorach światła lasera 
i jego mocy, a na pewno będzie on odpowiedni do Twoich 
zastosowań. 

CAD-PRO
RZUTOWANIE DANYCH CAD W SKALI 1:1

CAD-PRO

Projektory laserowe CAD-PRO rzutują linie na po-
wierzchni obiektów, w tym narzędzi. Dane można 
wprowadzać korzystając z oprogramowania PRO-
SOFT lub uzyskiwać dostęp poprzez API.

System z projektorami jest sterowany przez komputer 
lokalny lub systemy zdalnego sterowania. Instalację realizuje się zgodnie z wymaga-
niami klienta, w tym dostarczane są także niezbędne elementy nośne (belki stropowe, 
elementy montażowe, ...) oraz elektryczne (szafy sterujące, skrzynki rozdzileczem 
okablowanie, ...)

MAŁY, LEKKI

LAP CAD-PRO jest najmniejszym i najlżejszym projektorem lase-
rowym na rynku. Ułatwia to obsługę CAD-PRO – począwszy 
od instalacji, a kończąc na wymianie i wysyłce. Wystarczy 
umieścić projektor w uchwycie przechylnym i przykręcić jednym 
wkrętem z łbem sześciokątnym. 
Wystarczy podłączyć tylko JEDEN przewód.

   RZUTOWANIE 
WIELOKOLOROWE

LAP CAD-PRO to jedyny projektor na rynku, który jednocześnie 
może rzutować linie w trzech kolorach. Można wyświetlać linie 
wszelkich kształtów: kontury, proste lub krzywe, symbole lub 
tekst.

DŁUŻSZY OKTES UŻYTECZNOŚCI 
DZIĘKI DIODOWYM ŹRÓDŁOM WIĄZKI 
LASEROWEJ

W nowych modelach CAD-PRO LD zastosowano zielone diody 
laserowe, które mogą pracować przez maksymalnie 30 000 
godzin – trzy razy dłużej niż lasery DPSS.

STEROWANIE CYFROWE 
GALWANOMETRAMI

Elementy uruchamiające obrotowe lustra w projektorach 
laserowych CAD-PRO sterowane cyfrowo. Eliminuje to typowe 
błędy systemów analogowych, takie jak dryft cieplny lub 
podatność na działanie impulsów elektromagnetycznych 
(EMP). Dzięki zastosowaniu sterowania cyfrowego, można 
dostosować projektory do konkretnych zadań.



BUDOWA I 
DZIAŁANIE SYSTEMU

Szczegółowy opis funkcji i działania podano w 
broszurze oprogramowania PRO-SOFT i w opisach 
zastosowań lub w rozwiązaniach branżowych.

SZAFA STEROWNICZA

Zależnie od konstrukcji systemu, np. w 
przypadku systemów wielozadaniowych i/lub 
obsługi wielu klientów, można korzystać z szafy 
z przełącznikiem głównym z serwerem. 

MOBILNOŚĆ

System LAP CAD-PRO może być 
wyposażony w wózek jezdny z akumu-
latorami, co pozwala na jego wykor-
zystanie w dowolnym miejscu. 

ELASTYCZNOŚĆ

Zależnie od celu, wymagań dotyczących 
dokładności, odległości rzutowania i 
widzialności kolorow lasera na materaile 
użytkownika, można wybrać odpowiedni 
model CAD-PRO.

LATWOŚĆ OBSŁUGI

System CAD-PRO można obsługiwać pilotem lub z tabletu. 
Do pracy w trudnych warunkach (wilgoć, zanieczyszczenia...) 
przewidziano pilot przystosowany do pracy przy dużych 
obciążeniach. 

SKALOWALNOŚĆ

Jeden system może obsługiwać do 16 projektorów CAD-PRO. 
Zależnie od wersji oprogramowania PRO-SOFT, można używać 
pojedynczych projektorów, można je łączyć lub tworzyć z nich 
samodzielne grupy. Obszary rzutowania mogą być przyległe 
lub częściowo bądź całkowicie nachodzić na siebie. Złożone 
zadania rzutowania są automatycznie rozdzielane pomiędzy 
projektorami rzutującymi na ten sam obszar.

Można wybierać spośród różnych modeli i budować zestawy od jednego do 16 rzutników, aby tworzyć 
rozwiązania przeznaczone do niewielkich stanowisk pracy po wielkie wielogłowicowe systemy do budowy 
części do samolotów lub łopat wirników do elektrowni wiatrowych.

SYSTEMY ZASPOKAJAJĄCY RÓŻNORODNE 
WYMAGANIA



DANE TECHNICZNE
CAD-PRO

PŁYTA KALIBRACYJNA
Niestandardowa, precyzyjnie zwymiaro-
wana płyta kalibracyjna ze zwierciadłami i 
certyfi katem za wysokiej jakości monitoro-
wanie (opcjonalna)

SZAFA STEROWNICZA
Opcjonalna. Alternatywa:
połączenie z komputerem klienta 
przez rozdzielnie i interfejs

PILOT ZDALNEGO 
STEROWANIA
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień 
(standardowy), opcjonalny pilot do trudnych 
warunków pracy

AKCESORIA
CAD-PRO

PŁYTA KALIBRACYJNA
Niestandardowa, precyzyjnie zwymiaro-
wana płyta kalibracyjna ze zwierciadłami i 
certyfi katem za wysokiej jakości monitoro-

AKCESORIA

CELE
Bardzo precyzyjne refl ektory do kalibracji 
systemu rzutowania; ich liczba zależy od 
zastosowania, mają różne kształty i średnice 
wtyków, zestaw naprawczy (optionalnie)

UCHWYT 
PRZECHYLNY

z zatrzaskiem sprężynowym 
i śrubą zabezpieczającą (w 
standardzie)

Powtarzalność*/** ± 0,025 mm/m

Szerokość pasma* 0,5 mm FWHM

Maks. kąt rzutowania 80°

Klasa ochrony obudowy IP 54

Warunki otoczenia 0 … 40 °C, 35 … 85 % wilgotności wzgl., bez kondensacji

Zasilanie 24 VDC, 1.5 … 3 A

Połączenie RS 485, ethernetowe przez interfejs

Wymiary (D x S x W) 300 × 110 × 110 mm

Masa ok. 3 kg

*    na ± 30° obszaru rzutowania w odległości do 4 m, wiązka 
pada pod kątem prostym do powierzchni, optymalne 
ogniskowanie i kalibracja, czas nagrzewania > 30 minut

**  mm na m odległości projektora od powierzchni

MODEL DOKŁADNOŚĆ
*/**

TYP LASERA,
- DŁUGOŚĆ FALI

KOLORY 
LINII

MOC LASERA KLASA 
LASERA

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

± 0,1 mm/m
HP (wysoka precyzja)

Moc 10 MW 3B

Moc 30 MW Plus 3B

kolor: dioda czerwona + 
dioda zielona DPSS

  5 MW 2M

Moc 10 MW 3B

CAD-PRO LD ± 0,2 mm/m czerwone: dioda, 640 nm   5 MW 2M

± 0,1 mm/m
HP (wysoka precyzja)

Moc 10 MW 3B

zielony: dioda, 520 nm   5 MW 2M

Moc 10 MW 3B

kolor: dioda czerwona + 
dioda zielona

  5 MW 2M

Moc 10 MW 3B



Firma LAP od ponad 30 lat opracowuje, 
produkuje i dystrybuuje laserowe systemy 
pomiarowe, lasery liniowe oraz projektory 
laserowe do zastosowań w przemyśle i 
medycynie. Produkty LAP są urządzeniami 
najwyższej jakości i precyzji Made in 
Germany.
Klienci używając systemy laserowe LAP 
zwiększają z ich pomocą wydajność oraz 
efektywność procesów. Dzięki zastosowa-
niu innowacyjnych rozwiązań technolog-

icznych firma LAP jest światowym liderem 
w dziedzinie laserów projekcyjnych Dzięki 
nieprzerwanej dbałości o o innowa-
cyjność produktów, firma LAP stała się 
światowym liderem w dziedzinie laserów 
projekcyjnych i pomiarowych.  Produkty 
LAP ustalają standardy na wielu rynkach, 
począwszy od produkcji, a kończąc na 
zastosowaniach w przemyśle ciężkim i 
medycynie. Jakość była zawsze częścią 
naszej filozofii. Aby spełnić 

wysokie wymagania klientów stosujemy 
systemy sterowania jakością: dla wyrobów 
przemysłowych zgodny z normą DIN EN 
ISO 9001:2008, a dla wyrobów medy-
cznych normy EN ISO 13485.

CAD-PRO,  
JAKOŚĆ HIGH-TECH Z LAP
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ISO 9001
ISO 13485

Oznaczenia produktów i usług mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi LAP GmbH 
lub innych organizacji; wykorzystywanie ich przez osoby trzecie może naruszać prawa 
ich odpowiednich właścicieli.

LAP GmbH 
Laser Applikationen
Zeppelinstrasse 23
21337 Lueneburg
Germany
Phone +49 4131 9511-95
Fax +49 4131 9511-96
Email 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
Shanghai 200127
China
Phone +86 21 5047-8881
Fax +86 21 5047-8887
Email info-cn@lap-laser.com

www.lap-laser.com/CAD-PRO


