Високотехнологичните
решения
KBWELD HD6 ДЕКАРТОВ ЗАВАРЪЧЕН РОБОТ
Иновативния декартов робот, уникално
разработен от КИМЕКС ООД, позволява
ефективното му използване за заваряване и
плазмено рязане на тръби и профили.
Декартовият робот с 3 линейни и 3 ротационни
оси е оптимизиран за максимален достъп и
производителност.
Характеристиките на механичния дизайн
правят системата оптимална за големи
работни пространства и всякакви размери.
Някои основни предимства на конструкцията
са:
Контролер монтиран към робота;
Токоизточници монтирани към робота;
Програматор движещ се заедно с робота;
Възможност за използване на 250кг кангали
заваръчна тел монтирани към робота.
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КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ÿ

Безкрайно удължаване на работната зона
по X оста;
Ÿ Една система за заваряване и рязане;
Ÿ 6 осен дизайн;
Ÿ Синхронизация между 2 и повече робота;
Ÿ Автоматична смяна на инструмента.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Автомобилостроене
Краностроене
Нефтена и Газова промишленост
Машиностроене
Метални конструкции
Корабостроене

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ
Брой оси
Тип на осите

6
3 линейни
3 ротационни
Тип на моторите
AC, серво
Макс. ход по ос X
по заявка
Макс. ход по ос Y
3 000 мм
Макс. ход по ос Z
2 000 мм
Скорост по линейни оси макс. 30 м/мин
Скорост по ротац. оси
макс. 120°/сек
Точност на позицониране +/-0.25 мм
Повтаряемост
+/-0.15 мм

КИМЕКС ООД - ул. „Екзарх Антим I” 26 - Стара Загора 6000 - България
Телефон: +359 888 922 069 - Email: ofﬁce@kimex-bg.com - Web: www.kimex-bg.com

Високотехнологичните
решения
KBR 3000 КОНТРОЛЕР
Стандартизиран продукт с универсално
приложение за голяма гама процеси и
хардуерно оборудване. Индустриален шкаф за
електронни компоненти, серво-усилватели,
контролни платки и СNC контролния блок.
Електронните компоненти са в херметически
изолиран отсек, без достъп на прах. Това
позволява работа в тежка работна среда.
Контролерът се охлажда принудително с
вентилатори, монтирани в задната част, където
се намират радиаторите на силовите
компоненти.
KWHMI СОФТУЕР С ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС
Компютърно-базиран панел с усъвършенствана
функционалност в графичната среда, за програмиране
на KBWELD в реални условия. Здрава конструкция в
пластмасова кутия, защитена от прах и замърсяване идеален за индустриална употреба. Сензорен екран за
по голямо удобство при настройки на голямо
разнообразие от функции и параметри на удобния
интерфейс.

СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛНО СЛЕДЕНЕ
НА ЗАВАРЪЧНИЯ ШЕВ

Ÿ

Автоматично откриване началото на
заваръчния шев;
Ÿ Интелигентна функция за визуално
следене коригира позицията на горелката
по време на заваряване;
Ÿ Ротация на сензора около остта на
бренера;
Ÿ Подходящо за следене на челни, Т и Гобразни, и с припокриване заваръчни
шевове;
Ÿ С въздушно охлаждане;
Ÿ Алуминиев корпус с оптична защита на
филтъра;
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