YJKP elektromos szervópréskészlet
sajtolási alkalmazásokhoz

Kisköltségű
prés

Megfelelő méretezés
Előnyök
• Megfelelő konfiguráció
• Olcsóbb, mint a szokványos
sajtoló rendszerek
• A szoftver és a hardver egy
forrásból származik
• Előre telepített moduláris
szoftver
• Előre összeállított készlet
• Akár 17 kN préselési erő
• Egyszerűen integrálható
az Ön saját rendszerkoncepciójába
• Nagyon nagy pozicionálási
és ismétlési pontosság
• Eleget tesz az Ipar 4.0 követelményeinek

Az YJKP moduláris szervóprés csak az Ön alkalmazásához szükséges szoftverfunkciókat tartalmazza. Nagy ismétlési pontosságával
kiváló ár-teljesítmény arányt nyújt a csúcspontosságú sajtoló rendszernek. Egyszerű, költséghatékony és gyorsan telepíthető.

Előre összeállított rendszerkészlet
Megfelelő méret bármilyen alkalmazáshoz: az YJKP moduláris
szoftverből és hozzáillő szabványos Festo-komponensekből áll.
Az elektromos orsós hajtóműnek,
a motornak, a motorvezérlőnek,
az erőérzékelőnek és a vezérlőrendszernek köszönhetően minden megtalálható benne, ami
az akár 17 kN erejű elektromos
sajtolási alkalmazásokhoz szükséges. Önnek csak integrálnia
kell saját rendszerébe.
Előre telepített szoftver
Az előre telepített szoftver azonnal használatra kész, és a paraméterek beállításához sem kell
programozási szakértőnek lennie, mivel egyszerű és intuitív.

A CODESYS rendszerű, alkalmazásspecifikus funkciókkal rendelkező moduláris szoftver használható személyi számítógépen,
iPad táblagépen és más típusú
ember-gép interfészeken is, bármilyen típusú platformon. Az
OPC-UA interfésszel működő
CECC-X vezérlőnek köszönhetően
a rendszer eleget tesz az Ipar 4.0
előírásainak.
Rugalmas
Az YJKP segítségével valós időben könnyen nyomon követhetők
a sajtolási folyamatok és számos
más paraméter is. A kötési, sajtoló, forgató és rotációs eljárások
során például nyomon követhető
az erő, az elmozdulás, a nyomaték és a szög.
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Rugótesztelés

YJKP elektromos szervópréskészlet
sajtolási alkalmazásokhoz

Konfiguráló, vezérlő és vizualizáló moduláris szoftver
Műszaki adatok

A szoftver részét képező könyvtár funkcióelemeinek köszönhetően a kötési eljárások gyorsan
konfigurálhatók és könnyen végrehajthatók. A folyamat egyszerűen nyomon követhető mivel
mindent egyértelműen és logikusan tüntettünk fel.
• A kötési eljárás konfigurátora:
gyors és lassú megközelítés,
sajtolás, várakozási idők és
egyéb funkciók.

• Folyamatadatok rögzítése a
minőség biztosítása érdekében
• *.csv fájlként exportált erő-/
elmozdulási grafikon
• Elemzési funkciók az erő-/
elmozdulási grafikonhoz
• Ablakok definiálása
• Burkológörbék
• Kritikus pontok
• Programozás CODESYS-ben
• A szoftver testre szabható

-10... +60

Üzemi hőmérséklet [°C]

5... +40

Lökethossz [mm]

100, 200, 300, 400

Erőtartományok [kN]

0,1 – 0,8; 1,5; 4; 7; 12; 17

Max. előtolási sebesség [mm/s]

250

Ismétlési pontosság [mm]

 ± 0,01

Interfész

Ethernet, 24 V I/O

Buszrendszer

ModBus TCP, EthernetIP, Profinet

Konfigurálás vizualizációs
rendszeren keresztül

Nyomási/elmozdulási diagramok

Vezérléstechnológia

Fieldbus

Alapbeállítás hibátlan/hibás
munkadarabokhoz
Vizualizáció

Az erőosztály maximális mérési
pontossága [%]

0,5

Az erőérzékelő mérési sebessége

1000 mérés/s

Kiértékelési módszer

Ablak komparátor
Küszöbérték
Burkológörbe

Vizualizáció

Ügyfél általi vizualizáció meghatározott interfészen keresztül LCD
kijelzőn

Passend und günstig Pressen
Passend und günstig Pressen
Fügeeinheit für
elektrische Pressapplikationen

Rendszerkomponensek

Szoftver

Tárolási hőmérséklet [°C]

Ebene 1: Software/ Level 1: Software

• Passend
ausgelegt

Hardver

Projektierung
Auswahl Komponenten

Inbetriebnahme
System-Integration

Programmierung Ablauf
Definition Ablauf/
Eingabe Parameter

Betrieb und Wartung
Programme anwenden, Daten
bewerten, protokollieren

Dimensioning
Selection of Components

Commissioning
System Integration

Application Programming
Definition Ablauf /
Eingabe Parameter

Operation and Maintenance
Programme anwenden,
Daten bewerten, protokollieren

• Günstiger als
herkömmliche
Presssysteme

 0,1 - 1 kN
 2 kN
 5 kN
 10 kN

Software Library mit Funktionsbausteinen, wie z.B.
• Schnelles Vorpositionieren
• Kraft-Schwellenwert
• Hülkurve
…
Software Library mit Funktionsbausteinen, wie z.B.
• Schnelles Vorpositionieren
• Kraft-Schwellenwert
• Hülkurve
…

• Software und
Hardware aus
einer Hand

Motor

Terepi
busz

Motorvezérlő
CMMP-AS

•
•
•
•
•

Benutzerverwaltung
Rezept/Parameter
Ablauf/Sequenz
Teile-ID
Ergebnis

•
•
•
•
•

Benutzerverwaltung
Rezept/Parameter
Ablauf/Sequenz
Teile-ID
Ergebnis

Vezérlő
CECC-X

CAN busz

elektrische Pressapplikationen Elektromos
• Passend
ausgelegt

hajtómű
ESBF

Ebene 2: Hardware/Level 2: Hardware

• Günstiger als
herkömmliche
Presssysteme
• Software und

AnalógHardware ausErőérzékelő
einer Hand
• Vorinstallierte,
modulare
Software
• Vorkonfektionierte Systeme
• Presskraft bis 10
kN

Ember-gép interfész
• WebVisu
TCP/IP
• Táblagép
• Laptop
• Külső adattároló készüFeldbus
CAN-Bus
lék

TCP/IP
Analog
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Alkalmazás

• Vorkonfektionierte Systeme
• Presskraft bis 10
kN
Fügeeinheit
für

Sorrendvezérlő
Értékelési módszer

• Vorinstallierte,
Software auf Controller vorinstalliert/Software auf Controller vorinstalliert
EMMS-AS
modulare
Prozessdaten
Prozessdaten
Software

