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เน้ือหา 
 

บทท่ีหน่ึง ------ ขอ้มูลทัว่ไป 

บทท่ีสอง ------ ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั 
บทท่ีสาม ------ สญัลกัษณ์และขอ้มูลอนัตราย 
บทท่ีส่ี ------ การรับประกนัและความรับผดิ 
บทท่ีหา้ ------ การป้องกนัดวงตาจากรังสีเลเซอร์ 
บทท่ีหก ------ การป้องกนัผวิหนงัจากรังสีเลเซอร์ 
บทท่ีเจด็ ------ เลเซอร์พ้ืนฐานและกระบวนการเช่ือม 

บทท่ีแปด ------ ค าอธิบายทางเทคนิคของหน่วย 
บทท่ีสิบ ------ ระบบท าน ้าเยน็ 

บทท่ีสิบเอด็ ------ วิธีตั้งค่าพารามิเตอร์ของเคร่ือง 
บทท่ีสิบสอง ------ พารามิเตอร์วสัดุเช่ือมปกติและวิธีการ 
 

ซ่อมบ ารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
ขอขอบคุณท่ีเลือกใชเ้คร่ืองเช่ือมเลเซอร์ CTHS เพ่ือใหคุ้ณเพลิดเพลินกบัเลเซอร์ของคุณ 

หน่วยเช่ือมในอนาคตโปรดใชเ้วลาสงัเกตขอ้มูลทั้งหมดในการท างานเหล่าน้ี 
ค าแนะน า CTHS laser เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์เลเซอร์ระดบัมืออาชีพในประเทศจีนตั้งแต่ 
2004, CTHS laser เฉพาะในเคร่ืองเช่ือมเลเซอร์, เคร่ืองไฟเบอร์เลเซอร์, ไฟเบอร์เลเซอร์ 
เคร่ืองตดัและเคร่ืองแกะสลกั co2 

ตามหลกัเกณฑข์อง EC หน่วยเช่ือมเลเซอร์ CTHS เป็นช้ินส่วนของการท างาน 
อุปกรณ์ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับใชใ้นหอ้งปฏิบติัการทนัตกรรมการระบุหน่วย
ผลิตภณัฑ:์ เลเซอร์ 
หน่วยเช่ือม (Nd: YAG ความยาวคล่ืนเลเซอร์ 1064 นาโนเมตร) ประเภท: HS-GY1-200 จีนเป็น
ช้ินส่วน 
การเช่ือมจะถูกจดัวางต าแหน่งและเช่ือมดว้ยเลเซอร์ในหอ้งเช่ือมดว้ยตนเองโดยใช ้
กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ ก๊าซเฉ่ือยท่ีตอ้งการและพลัส์เลเซอร์จะเปิดหรือเปิดใชง้านผา่น a 
สวิตชเ์หยยีบสองขั้นตอน ในระหวา่งและหลงัการแปรรูปไอระเหยเช่ือมจะท างานโดยอตัโนมติั 
สกดั. 
 
ข้อควรระวงั:ตอ้งติดตั้งและน าเคร่ืองไปใชง้านโดยบุคลากรท่ีไดรั้บอนุญาตและมีคุณสมบติั
เหมาะสมหรือ 
ช่างเทคนิคบริการเลเซอร์ CTHS ก่อนเปิดเคร่ืองคุณตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจก่อน 
ค าแนะน าของผูใ้ช!้ เปิดอุปกรณ์หลงัจากท าเสร็จแลว้เท่านั้น! ก่อนใชง้านเคร่ืองส าหรับ 
ในคร้ังแรกจะตอ้งแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลด้านความปลอดภัย 
สัญลกัษณ์และข้อมูลอนัตราย 
สญัลกัษณ์ต่อไปน้ีบ่งช้ีอนัตรายถูกใชใ้นค าแนะน าการใชง้านเหล่าน้ี: 

ค าเตือน: หมายเหตุเก่ียวกบัภยัคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของบุคลากร ความลม้เหลวในการฟัง
ส่ิงน้ีอาจท าใหเ้กิด 
ความเสียหายร้ายแรงต่อสุขภาพและแมก้ระทัง่การบาดเจบ็ท่ีเป็นอนัตราย ขอ้ควรระวงั: หมาย
เหตุเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 
สถานการณ์. การไม่ปฏิบติัตามอาจท าใหไ้ดรั้บบาดเจบ็เลก็นอ้ยหรือทรัพยสิ์นเสียหาย 
การใช้งานท่ีถูกต้อง 

เลเซอร์ CTHS ไดรั้บการออกแบบมาส าหรับการเช่ือมโลหะโดยเฉพาะ เพื่อใชเ้พื่อ
วตัถุประสงคอ่ื์นใดหรือส าหรับส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากน้ีคือการน าไปใชอ้ยา่งไร
เหมาะสม เลเซอร์ CTHS ไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยส่ิงน้ี. การใชอ้ยา่งเหมาะสม
ยงัรวมถึงการเอาใจใส่ขอ้มูลทั้งหมดของคู่มือน้ีและการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอและงานซ่อม
บ ารุง 
ข้อควรระวงั: 

การแปรรูปวสัดุท่ีไม่ใช่โลหะโดยเฉพาะพลาสติกถือเป็นส่วนประกอบ 
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 
 



 

การรับประกนัและความรับผดิ 
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปของเราในการขายและการจดัส่งมีผลบงัคบัใช ้การ

รับประกนัและการเรียกร้องความรับผิดใน 
เหตุการณ์การบาดเจบ็ทางร่างกายหรือความเสียหายต่อบุคคลและทรัพยสิ์นจะไม่ถูกตอ้งหากเกิด
จากสาเหตุใดส่ิงหน่ึง 
หรือมากกวา่ดงัต่อไปน้ี: 

•การน าไปใชง้านการติดตั้งและการบ ารุงรักษาเคร่ืองเช่ือมเลเซอร์อยา่งไม่เหมาะสม 
•การใชเ้คร่ืองเช่ือมเลเซอร์อยา่งไม่เหมาะสม 
•การใชง้านเลเซอร์ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นความปลอดภยัท่ีมีขอ้บกพร่องหรือ
ติดตั้งไม่ถูกตอ้งหรือดว้ย 
ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัและการป้องกนัท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 
•ไม่ปฏิบติัตามหมายเหตุและขอ้มูลในคู่มือน้ีเก่ียวกบัการขนส่งการจดัเกบ็ 
การติดตั้งการใชง้านและการบ ารุงรักษาเลเซอร์น้ี 
•ขาดการดูแลช้ินส่วนท่ีสวมใส่ 
•การปรับเปล่ียนโครงสร้างของเลเซอร์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยเฉพาะขอ้ควรระวงัดา้น
ความปลอดภยั 
•การซ่อมแซมท่ีไม่ถูกตอ้ง 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้วยเลเซอร์ 
การใชเ้ลเซอร์คลาส 4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัเลเซอร์ท่ีมีความสามารถจะตอ้งไดรั้บการ

แต่งตั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 
นายจา้ง. ผูเ้ช่ียวชาญควรไดรั้บการฝึกอบรมและประสบการณ์ในดา้นการฉายรังสีเลเซอร์ 
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัดว้ยเลเซอร์ควรเขา้ใจขั้นตอนความปลอดภยัและอุปกรณ์ท่ีใชอ้ยา่งถ่อง
แท ้เขาคือรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัและมาตรการดา้นความปลอดภยัของ
หน่วย เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัเลเซอร์จะรับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมจากสมาคมการคา้ท่ี 
เก่ียวขอ้งหรือโดย OPTIC TECH 
 
 
 



 

การป้องกนัดวงตาจากเลเซอร์ 
รังสี 
เคร่ืองน้ีติดตั้งเพ่ือป้องกนัสายตาของผูป้ฏิบติังานและบุคลากรอ่ืน ๆ รอบ ๆ หน่วย 
(1) ชัตเตอร์นิรภัย 
ชตัเตอร์นิรภยัจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดพลัส์เลเซอร์หรือไม่ไดต้ั้งใจ 
การปล่อยรังสีเลเซอร์จากแหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์และถูกปิด 
ถา้แขนเส้ือเปิดอยู ่
หากไม่ไดปิ้ดช่องของแขนเส้ือ 
หากพารามิเตอร์เลเซอร์มีการเปล่ียนแปลง 
หากไม่มีแรงดนัไฟฟ้าควบคุมท่ีชตัเตอร์นิรภยั 
 
(2) พลัส์เลเซอร์ใช้งานได้เท่าน้ัน 

แขนทั้งสองขา้งปิดอยู ่
ปลายแขนทั้งสองขา้งของผูป้ฏิบติังานอยูใ่นหอ้งเช่ือม 
ไม่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์เลเซอร์ 
การชาร์จแหล่งกกัเกบ็พลงังานเสร็จส้ินแลว้ 
กดสวิตชเ์หยยีบลงแลว้ 

(3) อุปกรณ์อ่ืน ๆ ส าหรับการป้องกนัดวงตา 
เคร่ืองน้ีมีหนา้ต่างสงัเกตการณ์ขนาดใหญ่ท่ีท าจากเลเซอร์ 
กระจกป้องกนัส าหรับการสงัเกตการเช่ือมโดยตรงอยา่งปลอดภยั 
กระบวนการ. 
เคร่ืองน้ีมีระบบป้องกนัแสงสะทอ้นอตัโนมติัภายใน 
เส้นทางแสงของกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอท่ีเปิดใชง้านระหวา่ง 
การเช่ือม 
เส้นทางล าแสงเลเซอร์ท่ีสมบูรณ์ถูกปิดผนึกดว้ยแสง 

 
 
 



 

ปกป้องผิวจากรังสีเลเซอร์ 
หน่วยไดรั้บการพฒันาส าหรับการใชง้านทางทนัตกรรม ทุกช้ินงานเป็นแต่ละส่วนไม่

สามารถด าเนินการโดยอตัโนมติัได ้ช้ินงานทนัตกรรมจะตอ้งถือดว้ยมือเป็นวสัดุจ านวนมากท่ีมี
ความแตกต่างกนัการวดัลกัษณะท่ีปรากฏองคป์ระกอบของพ้ืนผวิและความคลาดเคล่ือนท่ี
เหมาะสมคือเช่ือมต่อกนัในชุดต่างๆหรือตอ้งประมวลผลท่ีพ้ืนผวิในขณะน้ีไม่สามารถใชถุ้งมือ
ป้องกนัรังสีเลเซอร์ในทางเทคนิคไดต้ระหนกัและจะขดัขวางหรือแมก้ระทัง่ท าใหไ้ม่สามารถ
ท างานในส่วนเลก็ ๆ ไดปั้ญหาเดียวกนัน้ีเกิดข้ึนกบัการใชต้วัยดึแหนบเป็นตน้ดงันั้นเลเซอร์น้ีจึง
มีจดัเป็นอุปกรณ์การท างานส าหรับหอ้งปฏิบติัการทนัตกรรมท่ีมีภยัคุกคามไดรั้บบาดเจ็บ
เลก็นอ้ย. เน่ืองจากการออกแบบหน่วยพ้ืนท่ีอนัตรายจึงลดลงเหลือมือและแขนของ
ผูป้ฏิบติังาน ในกรณีท่ีมีการผา่ตดัท่ีผดิพลาดเน้ือเยือ่ของผวิหนงัสามารถท าไดถู้กไฟไหม้
เลก็นอ้ยจากอิทธิพลของเลเซอร์ ในกรณีท่ีเกิดการไหมอ้ยา่งรุนแรงผูป้ฏิบติังานควรหาการรักษา
ทางการแพทย.์ 

 
ข้อควรระวงั: รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็น! 
คุณสามารถหลีกเล่ียงรังสีเลเซอร์โดยตรงท่ีมือของคุณได:้ 
อยา่วางมือของคุณโดยตรงใตเ้ป้าเลง็หรือในล าแสงเลเซอร์! 
มองผา่นกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอและวางต าแหน่งช้ินงานท่ีจุดเช่ือม 
คมชดัภายในเป้าเลง็! 
ระวงัอยา่ใหมื้อปรากฏข้ึน - ถา้เป็นไปได ้- ในมุมมองของสเตอริโอ 
กลอ้งจุลทรรศน์! 
ท าใหมื้อของคุณสงบในขณะท่ีปล่อยชีพจรเลเซอร์ดว้ยสวิตชท่ี์เทา้! 
มองผา่นกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอและควบคุมต าแหน่งของมือคุณเสมอ 
และต าแหน่งของช้ินงาน! 
 
 
 
 
 



 

พืน้ฐานของเลเซอร์และกระบวนการเช่ือม 
LASER = L ight A mplification โดย 
S timulated E mission ของR adiation 

เป็นการขยายแสงท่ีเกิดจากการปล่อยรังสีกระตุน้ เคร่ืองขยายเสียงของ 
เลเซอร์เป็นผลึกรูปแท่งของอะลูมิเนียมโกเมน yttrium เจือดว้ยนีโอไดเมียม (Nd: YAG) 
โดยแสงพลัส์จากหลอดไฟแฟลชรูปแท่งภายนอก แผน่สะทอ้นแสงประสิทธิภาพสูงท่ีเหมาะสม 
รับประกนัประสิทธิภาพสูงและอตัราการเช่ือมต่อของหลอดไฟเขา้กบัคริสตลัเลเซอร์ ตามล าดบั 
เพ่ือส่งแสงเลเซอร์ท่ีขยายและสัง่การออกไปกระจกสองบานจะถูกจดัวางไวน้อกคริสตลันั้น 
วิธีท่ีแสงท่ีมาจากคริสตลัจะสะทอ้นในตวัเองและกลบัไปท่ีคริสตลั (ตวัสะทอ้น)กระจกบานหน่ึง
เป็นแบบก่ึงสะทอ้นแสงและปล่อยรังสีเลเซอร์ออกมาอยา่งรุนแรงตวัสะทอ้น ช่วงความยาวคล่ืน
ของรังสีน้ี จ ากดั อยา่งมากท่ี 1,064 นาโนเมตร เน่ืองจากการพ่ึงพาทิศทางท่ีแขง็แกร่งและช่วง
ความยาวคล่ืนแคบความเขม้ขน้มากของพลงังานเลเซอร์บนช้ินงานเป็นไปได ้(โฟกสัผา่นเลนส์
ท่ีเหมาะสม) พลงังานน้ีความเขม้ขน้เกินความเขม้ขน้ของแหล่งก าเนิดแสงปกติหลายคร้ัง ชีพจร
เลเซอร์อ านวยความสะดวกในการเช่ือมโดยใหค้วามร้อนแก่ช้ินงานในพ้ืนท่ีโฟกสัเกินอุณหภูมิ
หลอมละลายและท าใหว้สัดุท่ีจะเช่ือมต่อเป็นของเหลว หลงัจากใชเ้วลาฉายแสงเลเซอร์ค่อนขา้ง
สั้น (0,5ms ถึง 15 ms) วสัดุท่ีหลอมละลายจะแขง็ตวัอีกคร้ังและเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัอยา่งแน่น
หนา โดยสูงและความเขม้ขน้ของพลงังานเลเซอร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ถึงความร้อนในปริมาณ 
จ ากดั จะถูกผลิตข้ึนเฉพาะท่ีจ าเป็น คุณสมบติัน้ีท าใหเ้ลเซอร์เป็นเคร่ืองมือท่ียอดเยีย่มส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการทนัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายทางเทคนิคของอุปกรณ์ 

 
 

การปรับกล้องจุลทรรศน์: 
การตั้งค่าระยะสายตา: 
ระยะห่างของตาถูกตอ้งหากคุณสามารถมองเห็นดว้ยตาทั้งสองขา้งในภาพเดียวรอบเดียว 
มองเขา้ไปในช่องมองภาพแลว้ขยบัท่อทั้งสองดว้ยมือทั้งสองขา้งเขา้หากนัหรือแยกออก
จากกนั 
การต้ังค่ารูม่านตาออก: 
ระยะห่างระหวา่งตาและเลนส์ตาประมาณ 22 มม. คุณมีไฟล ์
ระยะห่างท่ีถูกตอ้งหากคุณเห็นพ้ืนท่ีภาพท่ีสมบูรณ์โดยไม่มีเฉดสี ค่อยๆขยบั 
ตาต่อแวน่สายตา 
ต้ังเปลือกตาของกล้องจุลทรรศน์: 
หากคุณไม่สวมแวน่ตาและตอ้งการสัมผสัใกลชิ้ดกบัแวน่สายตา: 
จบัวงแหวนไดออปตริกและหมุนเปลือกตาทวนเขม็นาฬิกาจนกวา่จะคลายออก ยกข้ึน 
เปลือกตา จบัวงแหวนไดออปตริกและขนัเปลือกตาตามเขม็นาฬิกา หากคุณสวมใส่ 
แวน่ตาเล่ือนกะลาตาไปท่ีต าแหน่งต ่าสุด 
ปรับช่องมองภาพตามความคมชัดของแต่ละบุคคล 
ตั้งค่าไดออปเตอร์บนช่องมองภาพทั้งสองเป็น“ 0” หมุนไดออปเตอร์ดา้นขวาจนสุด
กากบาทใน 
ตามีความคมอยูท่างขวามือ ใชช้ิ้นทดสอบแบน (เช่นช้ินส่วนโลหะ) วางไวข้า้งใต ้
เลนส์เลเซอร์โดยใชท่ี้ยดึไทเทเนียมจนกวา่จะสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งคมชดัดว้ยตาขวา 
หมุนไดออปเตอร์ดา้นซา้ยในตาดา้นซา้ยจนกระทัง่สามารถมองเห็นช้ินทดสอบไดอ้ยา่ง
คมชดั อยา่ยา้ยช้ินทดสอบ 



 

การด าเนินการเฉพาะมีดงันี：้ 
1. ท าความคุน้เคยกบัฟังกช์นัภายนอกของอุปกรณ์น้ีก่อน 

“ P ower ” แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 220V - 50HZ 
" อากาศเข้า " สามารถใชแ้ก๊สไนโตรเจนหรืออาร์กอนเพ่ือป้องกนัการเช่ือม 
วางจากผมสีด า 
" Footswich " สวิทชเ์ทา้สลบัเพื่อเรียกใชเ้ลเซอร์ 
“ น า้เข้า ” ช่องเติมน ้าใหเ้ตม็ถงัน ้า 
“ Waterout ” พอร์ตระบายน ้าจากยางเสียบถงัน ้าพระทยั 
ไหลออกโดยอตัโนมติั 
“ เติมน า้ ” สวิตชส์ตาร์ทน ้า 

 
 
2. เช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC 220v / 50hz สายไฟมีเคร่ืองหมาย "L", "N", "PE" ปิด 
สวิตชข์อแนะน าใหใ้ชส้วิตชอ์ากาศประมาณ 20A 

 
 
 
 



 

3. สอดปลายท่อน ้าดา้นหน่ึงเขา้ไปในช่องเติมน ้าและปลายอีกดา้นหน่ึงเขา้ไปในน ้า 
ตอ้งใชน้ ้าบริสุทธ์ิหรือน ้าปราศจากไอออน กดปุ่ม "เติมน ้า" น ้า 
ถงัเตม็หลงัจากผา่นไปประมาณ 100 วินาที 
 

 

 
 

4. หลงัจากเปิดเคร่ืองแลว้ใหต้รวจสอบวา่สวิตชห์ยดุฉุกเฉินเปิดอยู ่
สถานะและการทดสอบเป็นเร่ืองปกติ คลิกหนา้จอ "N0" และรอ 5 วินาที 
 

 
 5. พารามิเตอร์การเช่ือมสามารถปรับค่าเปอร์เซ็นตก์ าลงัได ้เปอร์เซ็นตท่ี์มากข้ึน 
ค่ายิง่พลงังานเลเซอร์มากข้ึน ความกวา้งของพลัส์คือเวลาท่ีพลัส์คงอยู ่
พ้ืนผวิของวสัดุ ความถ่ีคือจ านวนพลัส์ท่ีเกิดข้ึนภายใน 1 วินาที 
ต่อระยะเวลาหน่วย ยิง่ค่ามากเท่าไหร่เอาตพ์ตุเลเซอร์กจ็ะยิง่เร็วข้ึนเท่านั้น 
ขนาดจุดเช่ือมยิง่ค่าเส้นผา่นศูนยก์ลางใหญ่จุดเช่ือมยิง่ใหญ่และ 



 

พลงังานท่ีสอดคลอ้งกนัจะเลก็ลง ค่าเหล่าน้ีสามารถปรับไดโ้ดย "+, -" บน 
หนา้จอหรือโดยสวิตชข์า้ม 
6. หลงัจากท างานเสร็จคุณตอ้งปิดอุปกรณ์คลิก "ปิด" บนหนา้จอ 
และรอ 5 วินาทีเพื่อปิดสวิตชไ์ฟหลกั 

 
วธีิการเติมน า้ส าหรับเคร่ืองท าน า้เย็น 
กดปุ่มป๊ัมน ้าเปิดปุ่มกดฉุกเฉินโดยใชท่้อดูดซึมน ้า 
ดูดน ้าจากถงัจนท่อหยดุดูดน ้า 
การเช่ือมต่อก๊าซเฉ่ือย: 
โปรดทราบส่ิงต่อไปน้ี: 
ใชอ้าร์กอน 4.6 a ก๊าซเฉ่ือย (ในกรณีท่ี titan แนะน าใหใ้ชอ้าร์กอน 5.0) 
ใชถ้งัแก๊สท่ีมีปริมาตรสูงสุด 200 ล. 
ขวดยนืจะตอ้งติดตั้งกบัผนงัอยา่งเหมาะสมดว้ยโซ่ 
วาลว์ควบคุมการไหลของอาร์กอนควรตั้งค่าการไหล 8 ลิตร / นาที 
เส้นผา่นศูนยก์ลางท่อแก๊ส 6 มม. 
ท่อแก๊สเสียบเขา้โดยตรงท่ีตวัเรือนเลเซอร์ขา้งจุดเช่ือมต่อหลกั 

 



 

ข้อควรสนใจ: ถังแก๊สต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเสมอส าหรับการจัดเกบ็
และระหว่างการใช้งาน 
การเช่ือมต่อพอร์ตก๊าซท าความเยน็ในตวัเช่ือมต่อท่อผา้โปร่งใสขา้งสายไฟหลกัและการเช่ือมต่อ
ก๊าซเฉ่ือยเขา้กบัท าความสะอาดอากาศอดั สูงสุด ความดนั: 3 บาร์ 
วธีิตั้งค่าพารามิเตอร์ของเคร่ือง 
ขอ้มูลพ้ืนฐานของเคร่ือง: 
 
หมายเลขรุ่น HS-GY1-200W 

ความยาวคล่ืนเลเซอร์ 1064 นาโนเมตร 
สปอตไลทช่์องสะทอ้นแสง ช่องโลหะ 
พลงัเลเซอร์ สูงสุด 200 วตัต ์
ความกวา้งของพลัส์ 0.1-10 มิลลิวินาที 
ความถ่ีเลเซอร์ 1-15 เฮิร์ต 
การปรับขอบเขตของจุดแสง  0.6-3.0 มม 
จุดมุ่งหมายการด าเนินงาน เคอร์เซอร์จุดกลม 
ระบบระบายความร้อน ในตวั 
ก าลงัไฟ 3 กิโลวตัต ์
อายกุารใชง้าน 3,000,000 คร้ัง 
พาวเวอร์ซพัพลาย 220V / 50HZ 
ขนาด 1030 * 620 * 820 มม 
NW 90 กก 
GW 100 กก 

 

 

 

 



 

ปรับพารามิเตอร์ได้ 

 

เป่าลม 

อุปกรณ์เป่าลมช่วยป้องกนัผลการเช่ือมและป้องกนัการเกิดออกซิเดชนัของผลิตภณัฑ ์

ดงันั้นเม่ือช่างเช่ือมโลหะเงินทองและวสัดุสแตนเลสท่ีใหน้ายอ าเภอ 

ผลการเช่ือม 

แท่งควบคุม 

อุปกรณ์ควบคุมแท่งควบคุมพารามิเตอร์ทั้งหมดเช่นกระแสความถ่ีพลัส์ 

ระยะเวลา Facula และอ่ืน ๆ 

วธีิการบ ารุงรักษาเคร่ือง 

หลอดไฟซีนอน 

หลอดไฟซีนอนตอ้งเปล่ียนหลงัจากหน่ึงปีอายกุารใชง้านตามการใชง้านจริงและ 

ส่ิงแวดลอ้ม. 

เปลีย่นน า้ส าหรับถังเกบ็น า้ของเคร่ือง 

ถงัน ้าของเคร่ืองตอ้งเปล่ียนต่อเดือนละคร้ัง 

จะท าอย่างไรหากช้ินส่วนเคร่ืองจักรพงั 

หากช้ินส่วนเคร่ืองจกัรผดิพลาดเม่ือการรับประกนัเคร่ืองถูกตอ้งเราจะจดัส่งใหคุ้ณ 



 

ใหม่โดยด่วนและค่าขนส่งอยูท่ี่เรา หากการรับประกนัเคร่ืองผา่นซ่ึง 

ส่วนเคร่ืองจกัรตอ้งจ่ายตามราคาจริง 

ไม่วา่ทุกเวลาคุณสามารถโทรหาเราไดห้ากเคร่ืองมีปัญหา 

 


