
CAJOSMART™

Den inbyggda programvaran CajoSmart är utar-
betad för höga hastigheter och tidskritiska tillver-
kningsprocesser. Denna banbrytande lösning ger 
suveräna lasermärkningar i brådskande tillver-
kningssituationer. Det är ett inbyggt utrustnings-
baserat styrsystem som möjliggör lasermärkning 
utan någon PC på fabriksgolvet.

Dess typiska användningsområde är 24/7-pro-
duktionslinjer med hög hastighet där märk-
ningen utförs löpande. Märkningens inne-
håll kan hämtas från andra system eller anges 
manuellt från ett användargränssnitt med touch-
skärm (HMI-alternativ). Efter inledandet av 
märkningssekvensen tar programvaran hand 
om hela märkningsprocessen från början till slut. 
 

Cajos lasermärkningssystem och den inbyggda 
programvaran CajoSmart integreras smidigt i an-
dra produktionssystem på Caos fabriksgolvet. 
CajoSmart kan köras utan användargränssnitt gen-
om exekvering av kommandon via ett lokalt nät 
(LAN). Detta möjliggör till exempel att funktionen 
av Cajo-lasermärkningssystemet kan styras och 
övervakas av ett annat automatiserat system (PLC, 
robot, MES osv.). Märkningens innehåll kan ändras 
med hjälp av samma gränssnitt.

SMIDIG INTEGRERING FÖR TIDSKRITISKA 
TILLVERKNINGSPROCESSER

Fördelar med CajoSmart
 √ Ingen PC krävs på fabriksgolvet. Systemet kan övervakas och styras från valfri nätansluten enhet.
 √ Högkvalitativa och precisa märkningar på produktionslinjer med hög hastighet
 √ Märkningsinnehållet kan ändras för varje märkning
 √ Möjlighet till automatisk räkning av serienummer, tidsstämplar osv. 

 

Gränssnitt för integrering och funktion
 √ Systemet har ett inbyggt styrsystem i utrustningen som möjliggör användning av LAN- och 

I/O-gränssnitt och kräver ingen PC för funktion.
 √ Märkningsinnehållet (material, text, streckkod, logo osv.) kan ändras och systemets status kan 

övervakas med hjälp av gränssnitten (I/O och LAN). 
 

Tillgängliga optioner
 √ Märkning kan innehålla vilka som helst TrueType eller SHX fonter.
 √ Logo i vektorgrafikform kan tilläggas i märkningen.
 √ Multi-row tekstmarkering.
 √ Databas integration.
 √ Kustomerade PLC, robot eller MES kommunikations användargränssnitt.  

 
Tillgångligt användargränssnitt med touch-styrning (HMI)
 √ Touch-styrning är ett lättanvänt användargränssnitt för operatörer.
 √ Operatören kan välja aktuellt produktmaterial och ändra märkningsinnehållet (text, streckkod, 

logo osv.).
 √ Systemets status kan övervakas från användargränssnittet.
 √ Flera märkningsenheter kan styras med en gemensam touch-skärm.

Fråga mer från vårt försäljning!


