CNC STOLY

Nabízíme prodej a servis

Stanˇ te se ne

závislými !

Naše zařízení jsou masivní a velmi přesná.
Cílová skupina uživatelů jsou menší zámečnické a kovozpracující firmy, které potřebují přesné výpalky a potřebují být flexibilní a rychlí, ale nehodlají investovat velké částky do vysoce produktivních zařízení. Nabízíme provedení vzorového pálení podle výkresu potencionálního zákazníka přímo v naší firmě. Portály lze
osadit i sadou pro řezání plamenem.

Jsou určeny
pro termické dělení
materiálu plasmou
nebo plamenem,
případně
pro gravírování

MALÉ CNC STOLY
ALFATEC CNC 1x1 plasma, plamen
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CNC stůl o řezné velikosti 1x1 m je určen pro termické dělení materiálu malých formátů pomocí plasmové technologie nebo plamenem.
Součástí systému je přenosný počítač, ovládací SW, kontrolér a propojovací kabeláž.
Nespornou výhodou tohoto stolu je jeho konstrukční jednoduchost a
variabilnost. Posuv v osách XY zajišťují krokové motory, řízené prostřednictvím kontroléru.
Stůl doporučujeme vybavit plasmovým zdrojem PEGAS o výkonu 100
nebo 120 A s příslušným hořákem.
Maximální zatížení stolu je 160 kg a doporučená tloušťka materiálu
1 až 15 mm (při bočním nájezdu do 20 mm).
Součástí systému je přenosný počítač, ovládací SW, kontrolér a propojovací kabeláž.
Stůl je vhodné doplnit vodní vanou a digestoří pro vrchní způsob odsávání zplodin.
Ovládací software „CNC Plasma5“ pracuje pod operačním systémem
Windows a tvoří rozhraní mezi uživatelem a systémem. To představuje
mimo jiné zpracování uživatelských příkazů, komunikaci mezi kontrolérem a počítačem, import dat z CAD systémů, komunikaci s plasmovým zdrojem (řízení procesu pálení), zpracování vstupních signálů z
čidel a ovládacích prvků resp. řízení výstupních signálů.
Součástí ovládacího software je také jednoduchý 2D editor pro kreslení požadovaných dílců.

ALFATEC CNC 1,5 x 1 plasma, plamen
Jedná se o lehký, mobilní CNC stůl o řezné velikosti 1,5x1 m a
slouží pro řezání jednoduchých i složitých malých dílů s vysokou
přesností i kvalitou řezu.
Stůl je vhodný pro použití v malých dílnách, garážích nebo na staveništích. Standardně může být vybaven plasmovým zdrojem Pegas
100 / 120 (max. proud 100 A / 120 A) a vhodným strojním hořákem.
Ovládání stroje je řešeno prostřednictvím samostatné řídicí jednotky,
vybavené dotykovým barevným displejem. K systému lze přímo připojit odsávací resp. filtrační jednotku.
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Ceny uvedeny bez DPH

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.

VELKÉ CNC STOLY
ALFATEC CNC 1 x 2 nebo 1,5 x 3 plasma, plamen
Po hardwarové i softwarové stránce bylo zařízení navrženo s cílem snadné, intuitivní obsluhy a jednoduché údržby. Pohyby v ose XYZ jsou realizovány prostřednictvím 4 výkonných krokových motorů v kombinaci s přesným lineárním vedením a hřebenovými převody (alternativa se servo
motory na požádání). Před zahájením procesu pálení systém automaticky detekuje přesnou výšku hořáku nad materiálem. Systém je vybaven
adaptivním řízením výšky hořáku nad materiálem, aktivním během procesu pálení.
Unikátně je řešen způsob
uchycení hořáku pomocí magnetického držáku, který zajistí ochranu hořáku vůči
jeho mechanickému poškození (například při vzpříčení
páleného materiálu). Pomocí
stavěcího šroubu lze korigovat úhlové natočení hořáku.
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Zařízení lze osadit plasmovým zdrojem a hořákem nebo sadou pro řezání plamenem.

Ovládací program je softwarová část řídicího systému, která má za úkol poskytnout rozhraní mezi celým systémem stroje a operátorem.
Program pracuje na platformě OS Windows XP/7/8. Základní okno programu se skládá z hlavního menu, výřezu stolu a informační lišty. Povely k řídicí jednotce stroje se provádějí pomocí okna ,,Ovládání stroje“.

Ovládací pult je řešen ergonomicky a je vybaven monitorem s
vysokým rozlišením a úhlopříčkou 24“ pro maximální komfort
obsluhy. K ovládání zařízení slouží bezdrátová klávesnice a myš.
Uvnitř ovládacího pultu se dále nachází všechny řídicí a bezpečnostní prvky (řídicí jednotka, ovladače motorů, PC, jisticí prvky
atd.)

Způsob odsávání škodlivých zplodin při procesu pálení je řešen buď pomocí speciálního sekčně odsávaného stolu, vyznačující se vysokou
účinností odsávání nebo alternativně pomocí stolu s centrálním typem odsávání (levná varianta). Stůl je možné napojit na filtrační a odsávací
jednotku nebo výkonný ventilátor.

Ceny uvedeny bez DPH

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.

CNC zařízení ALFATEC je standardně dodáváno s těmito zdroji:
PEGAS 100 plasma CNC
+ strojní hořák S 125 8 m

PEGAS 120 plasma CNC
+ strojní hořák STM-130 8m

PEGAS 160 plasma CNC
+ strojní hořák M250W 8m

vhodný pro produktivní řezání materiálu
do tloušťky cca 12 mm

vhodný pro produktivní řezání materiálu
do tloušťky cca 18 mm

vhodný pro produktivní řezání materiálu
do tloušťky cca 20 mm

Plasmový zdroj je umístěn mimo pálicí zařízení ALFATEC. Veškerá kabeláž je vedena prostřednictvím kabelových řetězů.
Po dohodě lze k zařízení připojit plasmový zdroj jiných výrobců.

TECHNICKÁ DATA CNC STOLŮ
ALFATEC CNC 1 x 1 plasma

ALFATEC CNC 1,5 x 1 plasma

ALFATEC CNC 1 x 2 plasma
ALFATEC CNC 1,5 x 3 plasma

Efektivní řezná oblast

1000x1000 mm

1500x1000 mm

1000x2000 mm (CNC01-3)
1500x3000 mm (CNC01-1)

Typ odsávacího stolu

Centrální způsob odsávání

Centrální způsob odsávání

Sekční způsob odsávání – 3 sekce
Centrální způsob odsávání

Plasma, plamen, gravírování

Plasma, plamen, gravírování

Plasma, plamen, gravírování

CNC Plasma 5

Crystall

CutComp

Windows

Windows

Windows

WRYKRYS nebo FASTCAM

WRYKRYS nebo FASTCAM

WRYKRYS nebo FASTCAM

Parametr

Technologie
SW pro řízení
Operační systém
Technologický SW

3

3

4

Šroubovice + lineární vedení

Hřebeny + lineární vedení

Hřebeny + lineární vedení

Počet motorů
Pohyb v ose X, Y

Hřeben

Hřeben

Šroubovice + lineární vedení

Řízení výšky hořáku

Lze objednat

Lze objednat

Ano

Bezpečnostní tlačítka

1

Lze objednat

3

Lze objednat

Lze objednat

4/3

Pohyb v ose Z

Referenční čidla/koncové spínače

Lze objednat

Lze objednat

Ano – magneticky

Řezná rychlost

0 ÷ 6000 mm/min

0 ÷ 6000 mm/min

0 ÷ 12000 mm/min

Přejezdová rychlost

0 ÷ 6000 mm/min

0 ÷ 9000 mm/min

0 ÷ 18000 mm/min

Přesnost úhlopříčky

± 0,6 mm/1m

± 0,6 mm/1m

± 0,5 mm/1m

Přesnost polohování

±0.2 mm

±0.2 mm

±0.1 mm

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

160 kg/m2

175 kg/m2

450 kg/m2

173 kg

265 kg

815 kg
1440 kg

1400x1400x1200 mm

1300x1730x1200 mm

2700x1830x1250 mm
3500x2500x1250 mm

Hlídání kolize hořáku

Napájení
Maximální zatížení stolu
Hmotnost
Celkové rozměry (DxŠxV)

Technická data plazmových zdrojů pro strojní řezání
Pegas 100 plasma
s hořákem S 125

Parametr

Váš prodejce:
Pegas 120 plasma
s hořákem STM 130

Pegas 160 plasma
s hořákem M250W

Síťové napětí

3 x 400V

3 x 400V

3 x 400V

Rozsah řezacího proudu

10 - 100 A

20 - 120 A

30 - 160 A

Jištění

25 @

32 @

40 @

Řezací proud (DZ=100%) I2

80 A

100 A

125 A

Řezací proud (DZ=60%) I2

100 A

120 A

140 A

Max. produktivní řez uhl.oceli (DZ=100%)

12 mm

18 mm

20 mm

Max. řez uhlíkaté oceli (dělení od kraje)

25 mm

45 mm

50 mm

12 mm

20 mm

25 mm

Kvalitní řez

Uhlíkatá ocel
Nerez

8 mm

16 mm

18 mm

8,5 barů

8,5 barů

8,5 barů

Pracovní tlak

5,5 barů

5,7-5,8 barů

6 barů

Spotřeba vzduchu

180 l/min

250 l/min

120 l/min

Max. vstupní tlak vzduchu

Zapalování oblouku
Regulace proudu
Hmotnost

www.alfain.eu

pneu-mechanic

pneu-mechanic

HF

plynulá/continuous

plynulá/continuous

plynulá/continuous

37,5 kg

25 kg

56,5 kg
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