O PTI F 100 CNC

Máquina de fresar e furar CNC com
controlo completo CNC Siemens

A mais recente tecnologia de
fresagem com sistema de
controlo CNC Siemens

Argumentos convincentes: qualidade, performance e preço
· Tipo industria pesada
· Motor potente de 5,8 KW com regulação electrónica infinita de velocidade
variável (conversor de frequência) fabricado por Siemens
· 3 potentes servo-motores da siemens para motorização individual de cada eixo,
X, Y e Z
· Esferas dos eixos lubrificadas por recirculação com central de lubrificação
· Alimentação de ar para fixação de ferramentas
· Todas as guias com cobertura em aço especial
· Lubrificação automática das guias
· Sistema de iluminação e refrigeração incorporados
· Mudança de ferramentas por pressão de botão (dispositivo electro-pneumático
de fixação das ferramentas)
· Volantes electrónicos que reduzem o tempo de afinação ao minimo
· Fim de curso e interruptor de referência do tipo sensor (nenhum contacto ao
longo do curso) (indutivo)
Modelo
Código

Características técnicas
Ligação eléctrica
Potência absorvida
Bomba refrigeração
Capacidade de fresagem
Capacidade facejamento (max.)
Cap. fresagem frontal (max.)
Espaço trabalho
Precisão de fresagem
Precisão de repetição
Precisão de posicionamento
Cone de árvore
Cone de árvore
Cabeça furar-fresar
Curso eixo-Z
Relação avanco/Torque motor eixo-Z
Distância árvore-mesa
Velocidades
Velocidade da árvore
Motor da árvore
Mesa transversal
Comprimento
Largura
Curso eixo-Y
Relação avanço/Torque motor eixo-Y
Curso eixo-Xl
Relação avanço/Torque motor eixo-X
Dimensão/distância/numero rasgos em T
Carga máxima (max.)
Dimensões
Comprimento
Largura
Altura
Capac. reservatório de refrigerante
Peso líquido
Acessórios standard
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OPTI F 100 CNC
350 1103

5.8 kW 400 V ~50 Hz
200 watts
Ø 63 mm
Ø 20 mm
410 mm
0,006 mm
0,009 mm
BT 40
400 mm
1500 mm/min/12 Nm
110 - 510 mm
100 - 8000 rpm
4 kW
960 mm
280 mm
300 mm
3000 mm/min/9 Nm
450 mm
3000 mm/min/9 Nm
14 mm/85 mm/3
300 kg
1965 mm
1650 mm
2300 mm
50 Litros
1100 kg
Sede para fresas BT 40/ER 2
7 pinças (3 - 12 mm)
Calo de ligação RS 232

SINUMERIK 802S
base line
· Funcionalidade e simplicidade de operações de controlo da
Siemens
· Uso fácil em ciclos de furação e fresagem com visor gráfico
· Operações 3 D opciomais por CAD/CAM
· Programação de acordo com DIN 66 025
· Ajuda na programação de elementos de contorno
· Ciclos apoiados em aplicações complexas
· Furação de furos profundos
· Fila de furos – circlo
· Fila de furos – linha
· Furação, escareação
· Fresagem de reentrâncias, entalhes e reentrâncias circulares
· Execução de programas exteriores via RS232
· 3 passos motor eixos (sinais de pulso / direção)
e 1 fuso (±10 V)
· Monitor plano LCD 8”
· Jog-Dial para operação
· Visualização de funções seguintes
· Até 15 ferramentas, 30 fios de corte
· Porta série RS 232 C
· Painel de operações e painal de controlo
(frontais) tipo IP65
· Botão paragem de emergência
· 12 comandos personalizados que podem ser livremente assinalados e determinados por LED, teclado CNC completo
· Função de calculadora embutida
· Simulação
· Potente PLC com programação KOP (Progressão)
· Instruções (opcional)
Acessórios
· Jogo ferramentas de arranque
informação na página 54
· Software “SYMplus milling”
para controlo Siemens 802S

Código
353 6105

358 3850

Prensa hidráulica HCV 105
· Prensa modular
· Alta precisão
· Alta repetição
· Larg./Alt. mordentes 105 /42 mm
Código 353 6210
Prensa modular de precisão
· Fabricada em liga de aço para ferramentas
· Alta precisão
PNM 100
· Larg./Alt. mordentes 100/30 mm
Código 335 5551
PNM 125
· Larg./Alt. mordentes 125 / 40 mm
Código 335 5553
Extensão de garantia
· Periodo de garantia Siemens
incremento de dois anos

900 1012

Mais acessórios a partir da página 52

Fresagem

F 100 CNC

Fig.: F 100 CNC

· Mesa sólida, bem dimensionada e com
superfície de precisão
· Com rasgos em T (dimensão 14 mm)
· Dispositivo de fixação pneumático
para facilidade de mudança de ferramentas
· Sistema de iluminação incorporado
· Guias com cobertura em aço especial
amovível

· Transmissão Siemens
· Fim de curso e interruptor de referência do tipo sensor (nenhum contacto
ao longo do curso)
·
·
·
·

Máquinas conforme normas CE

Tanque de refrigerante móvel
Bomba de alta performance
Tanque com capacidade de 50 litros
Nível do refrigerante em vidro
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O PTI F 100 TC-CNC

Máquina de fresar CNC com mudança de ferramentas e controlo completo CNC Siemens
Argumentos convincentes: qualidade, performance e preço
· Tipo industria pesada
· Transmissão do veio principal por servo-motor de alta performance Siemens
· 3 potentes servo-motores da Siemens para motorização individual de cada
eixo, X, Y e Z
· Todas as guias com cobertura em aço especial
· Lubrificação automática
· Todos os eixos com esferas lubrificadas por recirculação
· Sistema de iluminação incorporado/Sistema de refrigeração incorporado
· Sistema automático de mudança ferramentas com 10 posições
· Mudança de ferramentas automático ou por pressão de botão (dispositivo
electropneumático de fixação das ferramentas)
· Volantes electrónicos que reduzem o tempo de afinação ao minimo
· Fim de curso e interruptor de referência do tipo sensor (nenhum contacto ao
longo do curso)
· Veio com protecção de sobrecarga
· Mesa sólida, bem dimensionada e com superfície maquinada com precisão
· Com ragos em (dimensão 14 mm)

Modelo
Código

Características técnicas
Ligação eléctrica
Potência absorvida
Bomba de refrigeração
Capacidade fresagem
Capacidade facejamento (max.)
Capacidade fresagem frontal (max.)
Avanço de fresagem
Espaço trabalho
Movimento rápido
Precisão fresagem
Precisão de repetição
Precisão de posicionamento
Cone da árvore
Cone da árvore
Cabeça furar-fresar
Curso eixo Z
Torque motor eixo Z
Distância árvore-mesa
Velocidades
Velocidade da árvore
Motor da árvore
Mudança ferramentasr
Tipo tambor
Tempo - mudança ferramenta
Mesa transversal
TComprimento x largura
Curso eixo Y
Torque motor eixo Y
Curso eixo X
Torque motor eixo X
Dimensão rasgo T/Distância/Numero
Carga (max.)
Dimensões
Comp. x Larg. x Altura
Reservatório refrigerante
Peso líquido
Acessórios standard
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A mais avançada tecnologia de fresar com o
controlador CNC Siemens:
SINUMERIK 802D SL Pro

OPTI F 100 TC-CNC
350 1113

15 kW 400 V ~50 Hz
200 watts
Ø 63 mm
Ø 20 mm
1 - 5000 mm/min.
410 mm
10000 mm/min.
0,006 mm
0,009 mm
BT 40
400 mm
11 Nm
110 - 510 mm
100 - 8000 rpm
9 kW
10 ferramentas
7 - 12 segundos
960 x 280 mm
300 mm
6 Nm
450 mm
6 Nm
14 mm/85 mm/3
300 kg
1965 x 1650 x 2300 mm
50 litros
1700 kg
Sede de fresas BT 40/ER 32
7 pinças (3 - 12 mm)
Cabo de ligação RS 232

Alta eficiência e flexibilidade
por inovadora tecnologia de planeamento e motorização
Fácil de operar e simples de programar
em programação DIN, apoiada numa extensiva informação de
ajuda (ciclos, perfis)
Fácil manuseamento de dados
por uso de cartões de memória CF (64 MB a 1 GB) para guadar,
transferir e trabalhar com programas. Opção adicional de
instalação em rede para trabalhar à distância.
Características técnicas
· Controlo funcional de fácil operação da Siemens
· Liberdade de utilização em ciclos de furação e fresagem por
visor gráfico
· Programação de acordo com DIN 66 025
· Operação 3 D opcional com dispositivo CAD/CAM
· Conexão por USB até 2 GB
· Monitor plano TFT 10.4"
· 3 Mbyte memória (interna)
· Tecnologia por frames
· Intuitivo
· Jog-Dial para operação
· Até 64 ferramentas
· Placa de rede incorporada
· Interpolação até 4 eixos
Funções incluidas
· Funções de calculadora integrada
· Contador de peças
· Sistema operativo job calculator
· Ajuda integrada (com textos completos de instruções para operação e programação)
· Selector de linguagem integrado
· Modelos de programas PLC para uma mais rápida aprendizagem
· Monitorização gráfica PLC
· Monitorização da ferramenta e operação
· Possibilidade de acesso externo ao controlo por rede
· Máquina preparada para acoplar uma sonda de posição
OMP40 fabricada pela firma Renislaw

Fresagem

F 100 TC-CNC

Fig.: F 100 TC-CNC

·
·
·
·

Acessórios
Jogo ferramentas de arranque
Prensa HCV 105
Prensa PNM100
Prensa PNM125

Software
· Opcional Software “SYMplus milling”
para controlador Siemens 802 S
· Actualização para SYMplus milling
Simulador e postprocessor

i

Código
353 6105
353 6210
335 5551
335 5553

358 3850
358 3851
· Sistema automático de mudança de ferra- · Facilidade de acesso
Rde, USB, RS 232 podem ser facilmentas com prato para 10 ferramentas
mente conectados a esta máquina
· Velocidade mudança de ferramenta
7 - 12 seg.

Inf. software nas páginas 48 - 51

Extensão de garantia
· Periodo garantia Siemens
incremento de dois anos

Máquinas conforme normas CE

900 1012
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CNC-Software - SYMplus

Fresagem SYMplus para uma redução de custos, trabalho mais rápido e económico
SYM plusMilling é o software ideal para as máquinads de fresar OPTI F100 CNC/OPTI F100 TC-CNC:
CNC software
SYMplus Milling
Código: 358 3850

Os suportes de instrução deste software permitem uma rápida aprendizagem para operar o controlador Sinumerik 802S.
Os utilizadores com pouca experiência em CNC podem aprender facilmente os principio básicos de programação DIN usado
por SYMplus e em pouco tempo, programar e testar ciclos com 802S. Mas, principalmente, SYMplus é o sistema 2½D
CAD/CAM mais fácil de aprender que permite um ganho de tempo na programação e redução dos tempos de produção.
Este software é subdividido em quatro módulos:

Módulo SHOP

Aqui pode-se praticar sequências de acção tipicas
utilizadas por Sinumerik 802S.

Em forma inactiva também se pode praticar a
sequência de chaves para programar com o
controlo Sinumetrik

De uma forma realistica (com sinais sonoros)
este treino proporciona um sentimento muito
próximo da realidade – sem qualquer stress ou
risco de danos.

Módulo DIN/ISO

Neste módulo pode-se ou aprender ou
praticar polimentos de geometrias básicas com
a programação DIN.

Há uma ajuda de contexto e um apoio gráfico
para efectuar
uma análise de erros.

Pode-se executar programas completos
DIN com o editor, verificar erros e simulações.

Está incluido um módulo de teste para treinamento. Os resultados são automaticamente
avaliados.
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CNC controls

Módulo CONTROL

Aqui pode-se simular ou executar programas
usando os ciclos e comandos 802S.
Um claro editor permite trabalhar
eficazmente.

Gráficos de ajuda estão disponiveis
em todos os comandos e ciclos.

Está disponível uma actualização do simulador
para 802D

Módulo CAD/CAM – Geometry

Com facilidade e simplicidade inigualável
pode-se efectuar programas gráficos de
trabalho de peças usando o SYMplus
mesmo que o desenho não esteja
incluido na dimensão NC.

CNC

Alternadamente pode-se carregar e
produzir contornos CAD .

Contém macros geométricas para retângulos,
círculos, polígonos, imagens de furação e
gravuras de texto.

As entradas de valores são de imediato e
de forma dinamica convertidas .

Também é possível mudar num curto
espaço de tempo e subsequentemente os
dados de construção.
É possivel criar contornos simétricos,
reflexões/rotações, etc.
Também se pode expandir formas
geométrica com alguns clicks do rato.
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CNC-Software - SYMplus

Módulo CAD/CAM – Trabalhos planos

O processo é também determinado graficamente por pictogramas. Pode-se facilmente
comparar as estratégias de produção e deste
modo, aperfeiçoar o processo.
O cálculo do tempo será uma ajuda. Não há
aparas no ar (a zona vermelha indica a permanência de matéria). Verificação de possíveis
colisões serão efectuadas em todos os
caminhos da ferramenta.

A simulação 2D mostra muitos detalhes da
forma da parte superior, como por exemplo,
sobremedidas e rasto de corte num simples caminho de fresagem.

A simulação 3D dará a melhor avaliação das
operações. Chanfres e entalhes também são
fáceis de detectar.

O programa NC para o 802S é criado por
um click do rato. O processador de suporte para o
controlo 802S da máquina OPTI F100 TC CNC está
disponível à parte como actualização. Outros processos de suporte estão disponíveis a pedido.

A transferência de dados é efectuada directamente do SYMplus para o controlo da máquina.

Setting up tools, etc.

Ferramentas podem entrar geometricamrente, incluindo haste e suporte –
isto é importante para controlar quebras.
Dependendo do material e do modo de
operação, pode-se guardar os dados de
corte de cada ferramenta.

Pode-se guardar também a estratégia preferida para cavidades (aqui helicoidal com max. 5°
pode estar presente).

A ferramenta pode ser configurada individualmente em apresentação.
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CNC Steuerungen

Amostragem das funcionalidades CAD/CAM
Geometria
•

Ajustes de contornos interactivos por pictograma. Qualquer contorno, rectangulo, circlo,
poligono, imagens furação, texto

•

Construção de variantes para com simplicidade mudar contornos,
interfaces bidirecionais CAD (DFX, IGES)

•

Funções de medição, visor 3D em qualquer momento da construção
inclui calculação de volumes e massas

Trabalhos planos
•

Estratégias que reduzem o tempo de produção por descoberta de resíduos durante todo o tempo do
processo, trabalhar com quaisquer partes não maquinadas.

•

Facejamento, fresar superfícies (cavidades, ilhas), contornos paralelos ou sombreados com diferentes estratégias de aprofundação (helicoidal,
rampa, vertical), fresagem contornos, chanfrar, entalhar, gravar textos, volantes manuais (instrução) aperto, perfuração, escareamento, fresagem,
roscagem

•

Verificação compreensiva de colisões, tendo em conta os dispositivos de aperto

•

Simulação 2D e 3D com tipos comuns de maquinas, tempo real, apresentação de registos simples, lupa

•

Calculação de tempo para cálculo e optimização de trabalhos planos, criação automática de folha sobre o trabalho das ferramentas

•

Procressador(s) para gerar programas NC de controlo

Manejamento de ferramentas, transferência de dados
•

Manejamento de ferramentas (geométricas e tecnológicas, dependendo do material)

•

Editor NC para edição fácil (copiar, cortar, procurar, substituir)

•

Transferência de dados bidireccional por porta série (RS232)

•

SYMplus Milling está disponível nas línguas Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Holandês, Polaco, Húngaro e Eslovaco. Ontras línguas estão
disponíveis a pedido.

•

SYMplus é fornecido num CD-ROM. A licença está protegida por um dongle USB. O pacote de software inclui o manual e 4 livros coloridos de exercícios com mais de 130 páginas.

•

O software inclui também um processador SIMENS (ajuste do controlo F100 CNC) para gerar automaticamente programas NC da máquina. O simulador para o controlo SINUMERIK 802S e a porta série RS232 para a transferência de dados estão incluidos de série. Processadores ou simuladores adicionais estão disponíveis a pedido.

Requisitos do sistema
•

PC comercial, por exemplo, Intel Pentium ® IV ou seperior.
Sistema operativo Microsoft Windows® 2000/XP

•

Microsoft DirectX® a partir da versão 7 ou OpenGL a partir da versão 1.1.2, Macromedia SHOCKWAVE PLAYER® Versão 10.1.0.11 (incluido no volume
de entraga), Placa gráfica Direct3D compativel com gráficos 3D (exemplo GeForce 2. 3. 4), resolução mínima do monitor 1,024 x 768

•

Memória de 128 MB ou 512 MB para Windows ® 2000/XP e cerca de 280 MB livres no disco rígido

• Teclado e rato PC. CD-ROM ou DVD. placa de som e colunas
•

Porta série para transferência de dados, alternativamente porta USB, porta USB para dongle

Torneamento SYMplus
O software SYMplus está disponível na versão 1:1 para a tecnologia de torneamento.
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CNC

Versões, licenças, volume de entraga

