Simply Welding.

Интегрирани роботизирани
системи за заваряване

www.panasonicrobotics.eu

Профил на компанията
От 1957 г., общо над 60 години, Panasonic разработва иновативни заваръчни продукти и
технологични процеси. Областите на приложение са лазерно заваряване, електродъгово
заваряване в защитна газова среда с инертен газ (MIG), електродъгово заваряване в
защитна газова среда с активен газ (MAG) и заваряване с волфрамов електрод в защитна
среда с инертен газ (TIG) при роботизирано, а също така и при ръчно заваряване. Panasonic
Industry Europe GmbH, със седалище в гр. Нойс, Германия, е европейският търговски и
инженерингов център за всички заваръчни продукти. Това е най-съвременният център
за компетентност и обучение и разполага със зона за изпитване на всички системи
за роботизирано заваряване. Panasonic присъства в почти всяка европейска страна
благодарение на широка партньорска мрежа за продажби.
Нашата цел е да подкрепим цялата индустрия с решения от типа “Всичко от един
производител” в областите на приложенията за роботизирани заваръчни системи.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Panasonic Industry Europe GmbH предлага цялостни автоматизирани заваръчни
системи за дъгово и лазерно заваряване: заваръчни роботи, заваръчни токоизточници,
заваръчни горелки и други, които работят без интерфейсни проблеми в изпълнение на
различни заваръчни задачи в промишленото производство. Независимо дали е обща
или автомобилна индустрия, ние винаги предлагаме оптималното решение, базирано на
потребителските изисквания за произвеждания продукт.

Партньори – Продажби & сервиз
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Партньори – Системни асемблатори

Panasonic

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РОБОТИЗИРАНО ЗАВАРЯВАНЕ

T A WE R S

The ARc WElding R Obot SYstem

Комбинация от роботи, контролер за роботи, токоизточник и
телоподаващ механизъм със сервозадвижване - заедно в една
система.
По-бързи, по-добри, уникални в света. Всичко от един
производител. Идеята TAWERS се основава на „технологията на
синтез“, приложена в TAWERS, при която контролера на робота
е свързван с контролера на заваръчния токоизточник. Всички
контролни параметри, като обработка на данни и програмни
последователности за заваръчния токоизточник, телоподаващото
устройство и робота, се обработват от 64-битов централен
процесор. Тази технология позволява до 250 пъти по-бърза
комуникация, което елиминира практически всяко забавяне на
информационния поток между отделните компоненти.
Резултатът е уникален и позволява да се изпълняват
много специални функции за повишаване на качеството и
производителността на TAWERS, като например SP-MAG, повдигане
на заваръчната горелка при стартиране и при край на заваряване,
автоматично управление на дистанцията на тела, наблюдение на
заваръчните данни, предупреждения за сблъсъци и т.н.

Конвенционална комуникация между
частите на системата

Интегрирани роботизирани системи за
заваряване

WGIII = 350 A
WGHIII = 450 A

TAWERS – The Arc Welding Robot System
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TAWERS – ОБЯСНЕНИ ПРОСТО И ЯСНО

без проблеми с интерфейса

64-битов централен
процесор
INDUSTRY 4.0

Ethernet връзка
МАКСИМАЛНА ГЪВКАВОСТ
НА ЗАВАРЪЧНИТЕ ПРОЦЕСИ

НАМАЛЕНИ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ
РАЗХОДИ

ВИСОКА СКОРОСТ
НА обработка
Оптимален достъп
БЛАГОДАРЕНИЕ НА
компактната КОНСТРУКЦИЯ

Бързи и
ефективни
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Комбинация от роботи,
контролер за роботи,
токоизточник и
телоподаващ механизъм
със сервозадвижване заедно в една система.
По-бързи, по-добри и
уникални в света.
Всичко от един
производител.

Предимствата за вашето производство

Удобен за оператора
интерфейс

КОНТРОЛ И ЗАПИС
НА ДАННИТЕ ПРИ
ЗАВАРЯВАНЕ

намалено
време за
програмиране
TAWERS 100 khz Инверторна
технология

ЗАВАРЯВАНЕ С МНОГО
ПО-МАЛКО ПРЪСКИ
ЗАВАРЯВАНЕ С
по-малко вложена
ТОПЛИНА
ЗАВАРЯВАНЕ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ
МЕТАЛНИ ЛИСТОВЕ С ЕДИН
ТОКОИЗТОЧНИК

Предотвратяване на
последващи ремонти на
изделията

TAWERS – The Arc Welding Robot System
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сТАНДАРТНИ ФУНКЦИИ
Повдигане НА ЗАВАРЪЧНАТА
ГОРЕЛКА В НАЧАЛОТО И КРАЯ НА
ШЕВА
В началото и края на процеса на заваряване
роботът бързо повдига заваръчната
горелка.
Чрез
координирането
на
движението на роботите със зададените
параметри на заваряване и управлението
на токоизточника се подобряват качеството
и времето на цикъла.

Начало на шева

Контакт

Повдигане

Намаляване на пръските при заваряване при
повдигане на заваръчната горелка

Край на шева

Намаляване на времето на цикъла

Повдигане
Намалено време на цикъла в края на заваръчния
процес

ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО
ПОВТОРНО запалване НА ДЪГА
Ако се установи грешка при запалване на
дъгата, роботът автоматично стартира нов
опит за запалване на дъга.

ИНКРЕМЕНТАЛНО ПРИДВИЖВАНЕ
Тази функция позволява на робота да се
премества на определено разстояние,
когато операторът кликне върху копчето
за навигация. Тази функция е полезна при
работа в тесни и ограничени пространства,
както и при фина настройка на позицията
на робота.

ПОКАЗВАНЕ НА ЪГЪЛА НА
ГОРЕЛКАТА (НА КОНТРОЛНИЯ
ПАНЕЛ)
Показването на ъгъла на горелката на
контролния панел на робота намалява
времето за програмиране и води до
подобрен външен вид на заваръчния шев.
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Грешка при запалване

Повторно запалване

Стандартен старт

Начална точка

ЛЕТЯЩ СТАРТ

Начало на
подаване на
тела

Начало на
заваръчния
процес

Дава на командата за начало/край на
движението кратко време преди началото/
края на заваряване.

Летящ старт

Начална точка

Начало на заваръчния
процес

ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО
ОТДРЪПВАНЕ НА ТЕЛТА
Придвижване до
следващата точка на
заваряване

Край на
заваряването

Придвижване до
следващата точка на
заваряване

Отдръпване
на тела

Следващо
заваряване

Когато роботът се придвижи към
следващата начална точка на заваряване,
телът автоматично се прибира, като по
този начин се подобрява повторното
образуване на дъга.

НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА
ЗА ЗАВАРЯВАНЕ подпомага
ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ
Можете
да
използвате
обширната
база данни с параметри, базирана на
дългогодишния опит на Panasonic, за да
направите Вашия избор. Навигационната
система за заваряване Ви води бързо и
безопасно до постигането на перфектния
заваръчен шев.

ЛЕСНО ПРЕСМЯТАНЕ НА
ЗАВАРЪЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ
Въвеждате дебелината на листа T1 и T2,
както и типа на заваръчния шев. И сте готови!
Вие веднага получавате препоръчителните
параметри.

TAWERS – The Arc Welding Robot System

07

ОПТИМИЗИРАНА ДЪЛЖИНА НА ДЪГАТА
СУПЕРКОНТРОЛ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ПРИ SP-MAG ПРОЦЕС
Приложение: Стомана / аустенитна неръждаема стомана с дебелина на листа 1-2 mm
Заваръчна дъга: До 200 A
Предимства: Драстично намаляване на заваръчните пръски, изключително
качество на заваръчния шев с минимално количество вложена топлина.

СРАВНЕНИЕ НА отделянето НА ПРЪСКИ
Намяване на количеството пръски (MAG)
350GB2
100

SP-MAG II

90%

70

50

25

по-малко количество пръски
при 150 A (в сравнение с YD35062 токоизточник)

0
150 A

200 A

250 A

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА
Заваряване при SP-MAG II процес
Цикъл от къси съединения при конвенционално заваряване със смесен газ
Цикъл от къси съединения при SP-MAG II

4

Ток

3
2

1

Късо
съединение
при запалване

По време
на късото
съединение

След запалване
на дъгата

Конвенционално заваряване със смесен газ

Стабилна последователност от къси съединения се постига чрез наслагване на формата на вълната.
Системата за контрол на шийката на тела при образуване на капката установява критичния момент на стеснение на шийката и започва намаляване на заваръчния
ток, за да се избегне ефектът на прегряване.
HS (хиперстабилизиращ) контрол предпазва от микропрекъсвания чрез намаляване на пулсациите на
капката, като в резултат се постига образуване на
по-малко пръски.
Перфектното наслагване на параметрите на процеса
(SP наслагване) позволява повишаване на тока веднага
след късото съединение, за да се постигне значително
по-висока степен на наваряване. Това поведение по отношение на контрола оказва влияние върху размера и
формата на капките в края на тела чрез функцията „Вторично включване“. По този начин значително се намалява възможното образуване на пръски.

Честота 100 kHz
Конвенционално заваряване със смесен газ
Ефект на
предпазителя
1

2

Конструкция
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3

SP-MAG II

Микропрекъсвания
4

1

2

3

4

Иновативна импулсна дъга
Процеси: Hyper DIP Pulse / HD Pulse
Приложение: Стомана > 3 mm дебелина на листа
Заваръчна дъга: До 350 A
Предимства: По-добър провар/по-добро качество при по-високи скорости на
заваряване, без прорези и надрези

Предимства
HD pulse позволява високоскоростно импулсно заваряване.
Нормален импулс

HD импулс

Прорез/надрез

Луфт:

0.4mm

Прорез/надрез

Луфт:

1.5mm

Принципи на работа
Тип на капкопренасяне
Капка

Дълъг
Широк

Нормален
импулс
Къс

Капка при късо съединение
Тънък

HD импулс

TAWERS – The Arc Welding Robot System
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Студен заваръчен процес за отлично качество

ПРОЦЕС ACTIVE WIRE (AWP)
Приложение: (неръждаема) стомана < 2 mm дебелина на листа
Ток: До 200 A
Предимства: По-малко заваръчни пръски като цяло и в
случай на неподходящи настройки на горелката, както и
по-малка адхезия на заваръчните пръски с компонентите
поради по-малък обем на пръските и по-фин размер на капките.

предимства
Заваряване с CO2

Заваряване със смесен газ (MAG)

Запалване на дъгата

100

100

100

70

70

70

50

50

50

25

25

25

0

140 A

200 A

0

260 A

200 A

80 % редукция при 200 A

90 % редукция при 200 A
TAWERS

0
140 A

Active TAWERS

CO2

MAG

CO2: 90 %
MAG: 80 % редукция

• По-добро качество на шевовете при заваряване на тънки метални листове
• Почти без заваръчни пръски дори при заваряване извън позицията благодарение на
възвратно постъпателното подаване на тела
• Намаляване на заваръчните пръски с 80% при образуването на дъгата със смесени
газове при сила на тока 200 A
• Високо качество при CO2 заваряване, 90% по-малко образуване на заваръчни пръски
при запалване на дъгата при сила на тока 200 A.

Принципи на работа
Active Wire процес на телоподаване
Степента на образуване на пръски зависи от ъгъла
на наклон на горелката (CO2)
100
70

Непрекъснато възвратно-постъпателно движение на тела
Намалено отделяне на пръски поради стабилния дъгов цикъл

50

Стандартен процес

25
0

Ъгъл на
горелката при
бутане 45°

TAWERS
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Ъгъл на
горелката при
бутане 30°

Неутрален

Ъгъл на
горелката при
дърпане 30°

Active TAWERS

Ъгъл на
горелката при
бутане 45°

Постоянна скорост на подаване на тела, ограничен контрол
на пръските

Намалени заваръчни пръски
дори при неблагоприятни
ъгли на приближаване или
отдалечаване на горелката
поради ограничения достъп
на горелката

Оптимизирана и иновативна къса дъга

Процес HOT Active Wire (hot-awp) - опция
Приложение: (неръждаема) стомана < 3 mm дебелина на листа
Къса дъга: Удължаване на обхвата на късите дъги до приблизително 250 A
Предимства: Гарантиран дълбок провар и отлично свързване при наличие на луфт.
Редуциране на пръските и остатъците от горенето върху заварените детайли. Изключителен контрол върху заваръчната вана.

Принципи
По-голямото количество заваръчен тел и по-добрият топлинен трансфер подобряват
формата на шева
AWP
Hot-AWP

175% по-дълбоко
проникване

Неръждаема стомана (230 A)

Принципи на работа
Ток (A)

Ток (A)

300 A

300

300

250 A

260 A
200

Active
Дебелина на листа
до 3.2 mm

Hot Active
Дебелина на листа
до 6.0 mm

80
Препоръчителни стойности на тока за CO2 заваряване

200

80

200 A
Active
Дебелина на листа до
1.6 mm

Hot Active
Дебелина на листа
до 2.3 mm

Препоръчителни стойности на тока за МАГ заваряване

Новият процес AWP Hot Active дава възможност за оптимизиран входящ топлинен
поток и по-висок ток в обхвата на късите
дъги.

TAWERS – The Arc Welding Robot System
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ПРоцес active aluminium
Приложение: алуминий < 2 mm дебелина на листа
Сила на тока: 200 A
Предимства: Много добър външен вид на шева. Постигане на желания начин на
отделяне на капчиците чрез контролирано подаване на тела. Силно намаляване на
заваръчните пръски, както и на остатъци при горенето. Прецизното подаване на
алуминиев тел е гарантирано от вградения в горелката телоподаващ механизъм
със сервозадвижване.

Предимства
Сравнение на заваръчни шевове с еднаква дебелина
Остатъци от горенето >
Пръски >

Конвенционален импулс

Намаляване на
пръските и остатъците от горенето

Active TAWERS Aluminum

Принципи на работа
Предотвратяване на пръските при заваряване чрез активнo възвратно-постъпателно подаване на тела от телоподаващото
устройство.

“ОТГОВОРНОСТ
ОСЪЗНАВАЙКИ СВОЯТА
КАТО

индустриалци,

”

ние ще се посветим на напредъка и развитието на обществото и
благополучието на хората чрез нашите бизнес дейности, като по този начин
ще повишим качеството на живот в целия свят.

– Matsushita Konõsuke
Основател на Panasonic
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Процес active wire Soldering – ОПЦИЯ
Приложение: (неръждаема) стомана < 2 mm дебелина на листа
Сила на тока: 200 A
Предимства: Много добро свързване при наличен луфт.

Предимства
Комбинация от запояване и Active Wire Process. Превъзходна за заваряване на тънки
метални листове.

Наличие на пръски

Прогаряне

Стандартен MIG процес на
запояване

Без пръскоотделяне и
прогаряне
Активно запояване

принципи на работа
Active Wire процес на телоподаване

Заваръчни параметри
Материал на тела

Запояване със
силиций (Si)

Запояване с
алуминий (Al)

Защитен газ

Ar 100 %

Ar 100 %

Тел (mm)

Ø 1.0

Ø 1.0

Възвратно-постъпателното подаване на тела повишава значително стабилността при заваряването с къса дъга.

ZI-TECH софтуер за ACTIVE WIRE процес - ОПЦИЯ
С метода Zi-Active Wire е възможно намаляване на количеството пръски с до 81% в сравнение със стандартното заваряване със СО2, като се използва защитен газ СО2.

Предимства

Външен вид
на шева

X-ray

Conventional
TAWERS CO2

TAWERS Zi-Active
(Active CO2)

Висока полепвателност
на пръските

Ниска полепвателност на
пръските

Голяма
порьозност

95%
Между 75% и

Цинково покритие 190 g/m2

Минимална
порьозност

по-малко количество пръски при заваряване в сравнение с конвенционалния процес на заваряване с CO2.
TAWERS – The Arc Welding Robot System
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процес SUPER ACTIVE WIRE (S-AWP)
Приложение: (неръждаема) стомана, алуминий, галванизирани листове с дебелина до 3.2 mm
Сила на тока: До 350 A, 100% натоварване при 310 A (с 1.2 mm стоманен тел,
CO2 газ и въздушен охладител)
Предимства: Постигане на много по-висока скорост на заваряване до 2 m/min със силно
намалено отделяне на пръски.

Предимства
• По-високата производителност е гарантирана с изключително точния сервомотор
• Подобрена производителност чрез възвратно-постъпателно подаване на тела от телоподаващото устройство за повишаване на циклите на късо съединение
• Директно задвижване: Сервомоторът на телоподаващото устройство е свързан директно към подаващите ролки, осигурявайки най-доброто транспортиране на тела
• Горелката с въздушно охлаждане е конструирана за висока производителност
• Горелката се предлага за множество роботи на Panasonic: TM-1100/1400/1600/1800WG3,
TL-1800WG3
• Изберете предпочитания от Вас комплект маркучи: разделен/интегриран/външен.
Новата горелка Super Active с механизъм за
въздушно охлаждане увеличава работния
цикъл и позволява използването при по-високи токови диапазони.
CO2 заваряване

MAG заваряване

310 A, 100 %

100 %

100 %
80 %

С водно
охлаждане
50 %

245 A, 100 %

С водно
охлаждане
50 %

50 %

30 %
0%

Без водно
охлаждане
100 A

200 A

0%
300 A

30 %

Без водно
охлаждане
100 A

200 A

300 A

Принципи на работа
Броят на възможните къси съединения е почти удвоен в сравнение със стандартния
Active System процес. Super Active процесът позволява перфектен заваръчен шев при
най-висока скорост на заваряване.
Active TAWERS
По-малко къси
съединения

Неравна повърхност

Super Active TAWERS
Висока скорост на
заваряване

A: Размер на капката - голям B: Заваръчна дъга - дълга C: Пулсации на капката - високи
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Повече къси
съединения

Плоска повърхност

Висока скорост на
заваряване

A: Размер на капката - малък B: Заваръчна дъга - къса C: Пулсации на капката - ниски

SUPER ACTIVE WIRE – ОПция
HBC СОФТУЕР (КОНТРОЛ на вложената топлина
Оптимизиран софтуер за заваряване на по-тънки детайли и стомани с висока якост.
Обхват на процесите според
заваръчните условия

Active TAWERS
Резултат

Ток

Вложена топлина

Време

Луфт

Super Active TAWERS с HBC (ново)
Вложена топлина

Резултат

Ток

Конвенционален
Active процес

Нов
Super
Нов
Super Active
Active процес
процес с HBC

Скорост на заваряване

Време

SUPER ZI-ACTIVE СОФТУЕР
Подобряване на заваръчната вана чрез
разширяване на дъгата, използване на възвратно-постъпателно подаване на тела и
осигуряване на периодично и проактивно
дегазиране на цинковия слой. Това намалява в много голяма степен образуването на
пори.

Заваръчен тел

Заваръчна вана
Заваряване Super Zi-Active с превъзходен резултат

СУПЕР АКТИВНИ СИСТЕМИ TAWERS, РАБОТЕЩИ С АЛУМИНИЙ
Предимства:
По-малко пръски благодарение на подобрената точност на
телоподаващото устройство. Отличен външен вид на шева
с по-малко наслоявания на остатъци от горенето. Гладка повърхност на капките. Разширен обхват на обработваните дебелини на листа чрез разширяване на диапазона на тока.

Диаметър на тела
1.2 mm
1.6 mm

Защитен газ
Ar
Ar

Лимитиране на тока

Active Aluminum

Super Active Aluminum (ново)

Твърд алуминий

Мек алуминий

Твърд алуминий

Мек алуминий

Препоръчителен ток1)

150 A

120 A

180 A

180 A

Използваем ток2)

180 A

150 A

220 A

220 A

210 A

200 A

220 A

220 A

230 A

230 A

280 A

280 A

Препоръчителен ток
Използваем ток2)

1)

Препоръчителен обхват на тока за гарантиране на стабилен процес
2) Използваем обхват на тока: Максимално използваем обхват на заваръчния ток, също и ако е избрана по-висока стойност
1)

TAWERS – The Arc Welding Robot System
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ZI-TECH СОФТУЕРЕН ПРОЦЕС – ОПЦИЯ
Позволява заваряване на цинкови поцинковани компоненти със слабо отделяне на
пръски. Налице са два Zi-Tech процеса: Zi-Tech HD Pulse и Zi-Tech Active Wire Process.
• При процеса Zi-Tech HD-Pulse галванизирана с цинк стомана може да се заварява със
смесени газове и е възможно намаляване на пръските с до 63 % в сравнение със стандартното CO2 заваряване.
• Използва се стандартна заваръчен тел 1.2 mm
• Използва смесен газ 90% аргон и 10% СО2 (HD импулсен заваръчен процес)
• Оптимален за цинково покритие между 45 – 60 g/m².

Предимства

Мeжду 30 % и

Цинково покритие: 45 g/m2
80 % аргон, 20 % CO2

Външен вид

X-ray

90 % аргон, 10 % CO2
(Zi-Pulse)

Висока полепвателност
на пръските

Ниска полепвателност
на пръските

Висока порьозност

Ниска порьозност

60%

по-малко количество пръски при заваряване в сравнение със заваряване със
смесен газ - 80% AR и 20% CO2.

MTS-CO 2
Предимства
Степен на образуване на пръски (MAG)
100

70

По-малко количество пръски при 150 А в
сравнение с използването на токоизточник
350GB2.

50

25

350GB2
SP-MAG II

0
100 A

200 A

250 A

Conventional CO2
0,9 mm

MTS-CO2
0,9 mm

1,1 mm

16

75%

1,1 mm

Сравнение на дълбочината на проникване
Заваряването с CO2 осигурява много
по-голям провар.

HF TIG ПРОЦЕС – ОПЦИЯ
Приложение: (неръждаема) стомана < 2 mm дебелина на листа
Ток: Достатъчен за приложението
Предимства: 3 пъти по-висока скорост на заваряване в сравнение с конвенционалното TIG заваряване

ЗАЩО ДА ИЗВЪРШВАТЕ ВИГ (TIG) ЗАВАРЯВАНЕ С TAWERS?
TAWERS TIG е само един от членовете на нашето решение TAWERS. ТIG заваряването е възможно със същия робот и заваръчен токоизточник като просто се смени режима и се поставят TIG заваръчни компоненти. Точно като TAWERS-MIG/MAG, TAWERS TIG също предлага уникални свойства, които подобряват процеса на заваряване.
TAWERS TIG
Посока на
заваряване

Предварително
подгряване на
добавъчния тел

КОМПАКТНА ГАЗОВА ДЮЗА

Конвенционална
горелка с подаване на
студен тел

Подаване на добавъчен
тел директно във ваната
(без предварително
подгряване)

Заваръчната горелка TAWERS TIG е изключително компактна, въпреки че е оборудвана с
хардуер за подаване на тел. Дизайнът, спестяващ пространство, позволява използването
на запълващ тел дори при тесни пространства и по този начин горелката предлага по-голяма свобода на проектиране за поставяне на приставки.

ВИСОКОСКОРОСТНО TIG ЗАВАРЯВАНЕ
Що се отнася до електродъгово заваряване с робот, процесът MIG/MAG е много по-често
срещан в сравнение с ТIG заваряването поради по-високата производителност. По принцип TIG заваряването е бавен процес. Въпреки товa компактната горелка за заваряване
TAWERS TIG увеличава скоростта на заваряване в допълнение към по-добрата достъпност.
Това е възможно благодарение на уникалното високотехнологично техническо решение!
Обикновено по време на TIG заваряване с добавъчен тел тя се подава директно в заваръчната вана независимо и отпред на дъгата. При TAWERS TIG се подава под остър ъгъл
и зад заваръчната дъга на минимално разстояние. Това предизвиква шунтов ток, който
предварително подгрява добавъчния тел преди потапяне в заваръчната вана. Това съкращава продължителността и енергията, необходими за завършване на процеса на топене,
и води до по-висока скорост на наваряване, което води до увеличаване на подаването на
тел и по-бърза скорост на заваряване. Ето защо TAWERS TIG е по-добро решение от обикновения процес на TIG заваряване със студен тел.

TAWERS TIG

80 cm/min

Конвенционален
процес
80 cm/min

TAWERS – The Arc Welding Robot System
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ОПЦИОНАЛЕН СОФТУЕР
Управление на данните за
заваряване
Софтуерът за управление на заваръчните
данни включва 3 основни функции:
Мониторинг на данните за заваряване
(разширен):
Мониторинг на съответствието в рамките на зададените гранични стойности и
извеждането на сигнали при превишаване на пределната стойност. За разлика от
стандартната система, могат да бъдат настроени до 50 различни „параметри за заваряване“ с два различни сигнални изхода
(грешка / аларма).
Записване на заваръчни данни:
Записване на параметрите на заваряване
в милисекунди или микросекунди. Записаните данни могат да бъдат експортирани и
проверени чрез подходящ софтуер (например EXCEL). Тогава историята на настройките на тока / напрежението са видими.
Съхранение на данни за заваряване (регистрационна функция):
Записване на зададените и действителните
параметри на заваряване като средни стойности за всяка заваръчна част (заваръчен
шев) в синхрон със заваръчната програма.

TAWERS ФУНКЦИЯ „СПИРАЛЕН ШЕВ”
Заваряването със спираловидни движения,
заедно със синхронизираните параметри
на заваряване и скоростта на подаване на
тела, създава идеален заваръчен резултат
за MIG заваряване на алуминий.
Включени в тази опция са TAWERS Aluminium
MIG функцията и TAWERS синхронно вълнова, ниско импулсна функция. Тези спирално
вълнови функции се използват за перфектно заваряване на алуминий с дебелини от
2 до 6 mm.
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Спираловидно осцилиращо движение
Движение на горелката
Състояние А
Състояние B
Заваръчен ток

Състояние B

Скорост на
Състояние А
телоподаване

ОПЦИОНАЛЕН ХАРДУЕР И СОФТУЕР
АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА
РАЗСТОЯНИЕТО - АВТОМАТИЧНО
РАЗШИРЕНИЕ
Опростено програмиране на неравномерно оформени детайли и адаптивен контрол
за компенсация на топлинната деформация. Роботът установява промени в разстоянието между контактната дюза/волфрамовия електрод и обработвания детайл
и автоматично компенсира това.

КООПЕРАТИВЕН МУЛТИРОБОТ
КОНТРОЛ – ФУНКЦИЯ „ГЛАВЕН/
ПОДЧИНЕН”
Активира комуникацията между няколко
робота.
Хармонично движение:
Panasonic предлага софтуерни решения,
които позволяват хармонично движение
между външната ос и робота или множество роботи. Софтуерът гарантира, че относителните скорости и относителната скорост по маршрута са синхронизирани една
с друга.
Оригинална позиция от
програмата на робота

Откриване на новата
стартова точка от робота

Контактният сензор може да открива отклонения между програмираната и действителната начална точка на заваряване и
да ги коригира автоматично.
>

Нов
компонент
>

СИСТЕМА С КОНТАКТЕН СЕНЗОР

Заваръчно
съединение

Заваръчно
съединение

СИСТЕМА СЪС СЕНЗОР КЪМ
ДЪГАТА
Равно

Неравно

Висок

Среден

Нисък
Заваръчен
ток

Висок

Нисък
Заваръчен
ток

По време на заваряване с линейни или нелинейни махални осцилации, сензорът към
дъгата може да измерва промените в заваръчния ток, които се появяват по време на
заваряване, и автоматично да коригира, за
да поддържа правилните параметри на заваряване.
TAWERS – The Arc Welding Robot System
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 100, e-mail: weld@euromarket.bg
www.euromarket.bg

Пловдив		
Стара Загора
Бургас		
Варна		

032/
042/
056/
052/

962
600
859
575

310
699
660
400

Русе		
Плевен		
Велико Търново
Благоевград

082/
064/
062/
0884

870
600
690
802

104
082
003
485

