SINUMERIK 840D sl
Otwarty, elastyczny, mocny system sterowania klasy Premium
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SINUMERIK 840D sl
Siemens Machine Tool Systems poprzez SINUMERIK 840D sl
oferuje otwarty system sterowania CNC dla modułowych
koncepcji maszyn. Dzięki wydajnym i innowacyjnym
funkcjom SINUMERIK 840D sl zapewnia szeroki wachlarz
technologii. To pionier w tworzeniu globalnych trendów
w dziedzinie obrabiarek i faworyt wśród CNC w branżach
przyszłości.

SINUMERIK – portfolio CNC

SINUMERIK 808D
• Kompaktowe, pulpitowe CNC
• Technologia: toczenie i frezowanie
• Maks. 5 osi/wrzecion
• 1 kanał obróbki
• Kolorowy wyświetlacz 7,5”/8,4”
• S7-200 PLC

SINAMICS V60

SINAMICS V70

SIMOTICS
S-1FL5

SIMOTICS
S-1FL6

SINUMERIK
808D

SINUMERIK
808D
ADVANCED

Klasa Podstawowa
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SINUMERIK 828D
• Kompaktowe, pulpitowe CNC
• Technologia: toczenie i frezowanie,
funkcje szlifowania
• Maks. 10 osi/wrzecion i 2 osie
pomocnicze
• Maks. 2 kanały obróbki
• Kolorowy wyświetlacz 8,4”/10,4”
• S7-200 PLC
SINAMICS S120
SINAMICS S120 Combi
SINUMERIK
828D BASIC

SINUMERIK
828D

SINUMERIK
828D
ADVANCED

Klasa Kompakt

SINUMERIK 840D sl
• Modułowe CNC bazujące
na napędach serwo
• Multitechnologia CNC
• Maks. 93 osie/wrzeciona i dowolna
ilość osi PLC
• Maks. 30 kanałów obróbki
• Panel modułowy
• Kolorowy wyświetlacz maks. 19”
• SIMATIC S7-300 PLC
SINAMICS S120
Combi

SINAMICS S120

SINUMERIK
840D sl BASIC

SINUMERIK
840D sl

Klasa Premium

SINUMERIK 840D sl
– otwarty, elastyczny, mocny

Z maksymalną wydajnością CNC, jak również jedyną taką na rynku elastycznością i otwartością
SINUMERIK 840D sl stanowi podstawę dla prawie każdej koncepcji maszyny. Sprawna architektura
sprzętowa, inteligentne algorytmy regulacji oraz technologia napędów i silników dla przedmiotów
o najwyższych wymaganiach dbają o najwyższą dynamikę i dokładność podczas procesu obróbki.
CNC SINUMERIK 840D sl uzupełnia obszerne spektrum rozwiązań dla integracji IT.
Dzięki tym innowacyjnym i wizjonerskim rozwiązaniom Siemens Machine Tool Systems
gwarantuje maksymalną produktywność oraz dostępność maszyny.
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SINUMERIK 840D sl
– do każdego technologicznego
wyzwania odpowiednie rozwiązanie
Dzięki sterowaniu SINUMERIK 840D sl klasy
Premium Siemens Machine Tool Systems wykorzystuje
wszystkie ważne technologie na rynku obrabiarek.
Jednocześnie SINUMERIK 840D sl wyznacza standardy
w łączeniu różnych technologii w koncepcje wielozadaniowe.

SINUMERIK 840D sl –
najlepiej przygotowany do wszystkich aplikacji
Ponad 50-letnie doświadczenie w rozwoju i produkcji
sterowań CNC znalazło odzwierciadlenie w prawie
niewyczerpalnym zakresie funkcji CNC: transformacje
kinematyczne lub sprzężenia generyczne należą do
standardów SINUMERIK 840D sl. Wraz z nowoczesnym
i przejrzystym interfejsem operatora oraz zdolnością
do łączności od płaszczyzny polowej do poziomu
przedsiębiorstwa powstaje system sterowania
dla wyjątkowej gamy aplikacji technologicznych
– od produkcji detalicznej w warsztacie po przemysłową
produkcję wielkoseryjną.
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Zdefiniowane standardy we frezowaniu i toczeniu
Frezowanie i toczenie do granic możliwości jest jedną
z zalet SINUMERIK 840D sl. W tym celu dysponuje
on standardowymi i wydajnymi cyklami pomiarowymi,
wiercenia, toczenia, frezowania, na stałe zintegrowanymi
funkcjami ustawczymi oraz edytorami CNC specyficznymi
dla technologii frezowania i toczenia. Dzięki temu
SINUMERIK 840D sl zajmuje wysokie miejsce na rynku
dynamicznych 5-osiowych centrów frezarskich, a także
centrów tokarskich z osią B i wysokowydajnych aplikacji
wielowrzecionowych.
Połączenie technologii w jednej maszynie
Doświadczenie w łączeniu pojedynczych technologii
w jądrze CNC i na jednym interfejsie operatora sprawiają,
że SINUMERIK 840D sl jest optymalnym sterowaniem
dla zaawansowanych projektów wielozadaniowych
i wyznacza nowe standardy dla nowoczesnych
zastosowań w tokarko-frezarkach i frezarko-tokarkach.

Toczenie

Frezowanie

Obróbka kół zębatych

Szlifowanie

Obróbka komponentów

Obsługa i obróbka CNC
za pomocą robotów

Wycinanie, cięcie
strumieniem wody,
laserem, obróbka plazmą

Wielozadaniowość

Zindywidualizowane standardowe technologie
Indywidualne kompetencje producenta maszyn do
obróbki określonych części mają istotny wpływ na
technologię szlifowania, obróbkę kół zębatych lub
obróbkę laserem. Również tutaj potwierdza się
kompetentność SINUMERIK 840D sl. Obszerna baza
funkcji systemowych CNC dzięki otwartej
architekturze obsługi idealnie dopasowuje
się do koncepcji działania maszyny.
Poza obrabiarką – technologie specjalne
Tam, gdzie kończy się znaczenie słowa „obrabiarka”
nie kończy się zakres zastosowania SINUMERIK 840D sl:
manipulowanie sterowaniem robotem, systemy
transportujące na liniach produkcyjnych, maszyny
wielozadaniowe, z lub bez narzędzi. Wszędzie tam,
gdzie wymagana jest precyzja i dynamiczny ruch po torze
SINUMERIK 840D sl udowadnia swą wyjątkową wydajność.

Otwartość na nowe możliwości technologiczne
SINUMERIK 840D sl za pomocą cykli kompilacyjnych
– funkcja otwartej platformy w jądrze CNC
– zapewnia wysoką elastyczność w dopasowaniu
się do każdej technologii. Wysoka elastyczność systemu
SINUMERIK 840D sl jest najlepszą cechą wśród CNC,
jeśli chodzi o rozwój zupełnie nowych dziedzin
technologii, takich jak proces obróbki skrawaniem
i dodatkowe zastosowanie Tape Layer w obróbce
komponentów dla przemysłu lotniczego.
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SINUMERIK 840D sl
– optymalna moc w klasie Premium
SINUMERIK 840D sl słusznie stał się standardem
klasy Premium. Maksymalna wydajność CNC,
bezkonkurencyjna elastyczność oraz otwartość
to podstawy niemal każdej koncepcji maszyny.

Maksymalna wydajność CNC
SINUMERIK 840D sl oferuje duży potencjał mocy
obliczeniowej CNC dzięki bazującym na napędzie
wysokowydajnym jednostkom NCU (Numerical Control
Units) wyposażonym w najnowocześniejszą technologię
wielordzeniową. Moc oznacza z jednej strony dużą ilość
osi w maszynach wieloosiowych, jak linie transferowe lub
rotacyjne. Z drugiej strony oznacza najwyższą dokładność
i dynamikę maszyny przy obróbce HSC w 5-osiowych
centrach frezarskich. Niezależnie do tego do jakiego
projektu maszyny klasy Premium został zastosowany
SINUMERIK 840D sl zawsze gwarantuje wysoką produktywność procesu obróbki.
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Skalowalna wydajność CNC
SINUMERIK 840D sl dostępny jest w kilku wariantach
wydajności, dzięki czemu można go idealnie dopasować
do wymagań maszyny. SINUMERIK 840D sl BASIC
– kombinacja NCU710 i SINAMICS S120 Combi
– jest idealnym rozwiązaniem dla kompaktowych maszyn
klasy Premium. Trzy jednostki NCU730 połączone ze sobą
za pomocą NCU-Link zapewniają najwyższą dostępną
wydajności. Regulują one maks. 93 osie w 10 kanałach
obróbki.

Modułowa koncepcja obsługi
19"
15" black

12"
7,5"7,5"

19" black

10,4"

PCU50
System napędowy
NCU

Dla każdej metodyki obsługi...
SINUMERIK 840D sl oferuje szeroki zakres komponentów
obsługi – od statycznych i mobilnych pulpitów obsługi,
pulpitów sterowniczych maszyny i urządzeń do obsługi
ręcznej po klawiaturę CNC i urządzenia pamięci masowej.
Dla operatora maszyny do dyspozycji są zawsze optymalne
interfejsy. Panele SINUMERIK serii Blackline swoim
dotykowym interfejsem otwierają drogę do nowej
filozofii obsługi maszyn. We współpracy z nowoczesnym
interfejsem SINUMERIK Operate obsługa dotykiem
i gestami są już znane operatorom w sektorze produkcji.

M:N – funkcja wpływająca na elastyczność obsługi
SINUMERIK 840D sl oferuje wysoki stopień modułowości
komponentów obsługi. Elastyczna koncepcja obsługi M:N
– np. kombinacja dowolnych paneli z NCU – sprawia,
że SINUMERIK 840D sl jest idealnie przystosowany
do obsługi nowoczesnych maszyn klasy Premium.
Przykładowo również w przypadku obrabiarek
wielostanowiskowych ze stołem obrotowym lub liniach
transferowych sterowanie to oferuje maksimum komfortu
obsługi oraz bezpieczeństwa procesu.

... odpowiednia wydajność obsługi
Dzięki elastycznej koncepcji hardwarowej wydajność
obsługi idealnie dopasowuje się do potrzeb. Kompletny
interfejs operatora SINUMERIK Operate pracuje w sposób
trwały i przy minimalnych kosztach w jądrze procesora
NCU. Alternatywnie SINUMERIK Operate można instalować
na oddzielnym PCU (np. PCU50) pod systemem
Windows®. Zapewnia to wyjątkową wydajność obsługi
i elastyczność dla zastosowań zgodnych z potrzebami
klienta włącznie z instalacją oprogramowania Add-in
bazującym na systemie operacyjnym Windows®.
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SINUMERIK 840D sl
– wzorzec otwartej architektury

Dzięki otwartości SINUMERIK 840D sl optymalnie dopasowuje technologię maszyny
– a tym samym osiągana jest maksymalna wydajność produkcji.

Maksymalna technologia w maszynie
Wysoki stopień otwartości systemu sterowania
SINUMERIK 840D sl daje producentom maszyn możliwość
wprowadzenia ich własnej technologii do systemu
sterowania maszyny: od branżowych koncepcji HMI
jak np. Transline poprzez całkowicie własne interfejsy
użytkownika po cykle kompilowane, jedyną na rynku
otwartą architekturę w jądrze CNC i w napędzie. Dzięki
temu SINUMERIK 840D sl jest gwarantem najwyższych
kompetencji technologicznych w obrabiarce.
Najwyższy poziom automatyzacji obróbki
Wysoki stopień otwartości systemu zapewnia również
wysoki stopień swobody dla automatyki przemysłowej.
Producenci maszyn mogą zatem z jednej strony
wprowadzić do systemu maksimum technologii,
a z drugiej strony rozbudować maszyny do w pełni
zautomatyzowanych systemów wytwórczych. Przez
podłączenie dowolnych systemów transportu czy robotów
powstaje całkowicie zautomatyzowany przepływ
przedmiotów przy jednocześnie komfortowej
i przejrzystej koncepcji obsługi.
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Odpowiednie rozwiązania dzięki firmom partnerskim
Wysoki stopień otwartości systemu sterowania
SINUMERIK 840D sl pozwala firmom partnerskim
SINUMERIK rozszerzyć CNC o szeroką gamę dodatkowych
rozwiązań, produktów i usług. Dzięki temu producenci
maszyn mają możliwość uzupełnienia swoich sterowań
SINUMERIK o dodatkowe aplikacje jak np. systemy kontroli
narzędzi i procesu, technikę pomiarową, systemy kontroli
poprzez teleserwis i monitoring przez firmy zewnętrzne.

SINUMERIK 840D sl
– połączenie sieciowe w produkcji

W ramach uzupełnienia technologii CNC SINUMERIK 840D sl Siemens dysponuje całą paletą możliwości integracji
IT i połączenia sieciowego w produkcji.

Automatyzacja z jednego źródła
Wraz z idealnie dopasowanymi do siebie produktami,
systemami i rozwiązaniami Siemens oferuje wyjątkowe
portfolio z zakresu automatyzacji: od sterowania
SINUMERIK dla obrabiarek przez system SIMOTION
dla maszyn produkcyjnych po SIMATIC dla ogólnie pojętej
techniki automatyzacji i regulacji. Po zautomatyzowaniu
obrabiarek Siemens jako dostawca całościowy dla
zintegrowanych systemów automatyki może przejąć
automatyzację produkcji w całych zakładach. Dla naszych
klientów oznacza to kompleksowe rozwiązania z zakresu
automatyzacji dla wysokowydajnej produkcji pochodzące
z jednego źródła.
Przejrzystość od poziomu sterowania po poziom
przedsiębiorstwa
SINUMERIK Integrate umożliwia połączenie obrabiarek
w sieć nadrzędnych systemów IT. Oprogramowanie działa
bezpośrednio z CNC, tworzy wszystkie dane z CNC i PLC
oraz udostępnia je do dalszego przetwarzania, a serwer
centralny udostępnia różne aplikacje.

Jeżeli maszyny są z nim połączone, bez problemu
można wgrać nowe funkcje. Dzięki temu kompleksowość
portfolio Siemens staje się opłacalną inwestycją, gdyż
w celu osiągnięcia jeszcze większej produktywności
maszyny łatwo mogą zostać podłączone również systemy
PLM i MES.
SINUMERIK Integrate – platforma o wielu korzyściach
SINUMERIK Integrate stanowi centralną platformę,
dzięki której produktywność u klienta końcowego
bądź w serwisie u producentów maszyn może zostać
zwiększona, a automatyzacja produkcji ‒ rozszerzona.
Poprzez zoptymalizowany proces wytwarzania można
z jednej strony wyprodukować więcej przedmiotów,
a z drugiej strony zredukować niską wydajność
spowodowaną poprzez np. brakujące narzędzia,
nieprawidłowe programy CNC, wysokie zużycie
energii czy wysokie nakłady materiałów i narzędzi.
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SINAMICS
– szeroki zakres mocy i wysoki stopień
elastyczności

SINAMICS S120 Combi

SINAMICS S120 Booksize

W technologii napędowej Siemens osiągnął światowy poziom. W swojej ofercie przedstawia wybitne
rozwiązania dla obrabiarek.

SINAMICS S120 – najwyższy stopień elastyczności
SINAMICS S120 to synonim wydajności i elastyczności
w zakresie wyposażenia obrabiarek CNC. Poza szerokim
spektrum modułów silnikowych o maks. mocy 300 kW
dostępne jest również zasilanie z regulowanym obwodem
pośrednim DC. Zapewnia ono najkrótszy czas rozruchu
wrzeciona oraz umożliwia idealną kompensację mocy
biernej całej maszyny (cos φ = 1). DSC (Dynamic Servo
Control) czyni to rozwiązanie kompletnym, oferując
unikalną metodę kontroli pozycji w celu osiągnięcia
najwyższej dynamiki silników posuwowych i wrzecionowych.
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SINAMICS S120 Combi –
idealny napęd dla maszyn kompaktowych
SINAMICS S120 Combi łączy w sobie wydajność
modułowego napędu SINAMICS S120 z kompaktową
i wytrzymałą konstrukcją. W jednej obudowie
zintegrowane zostały zasilanie oraz moduły silnika
(maks. cztery). Dzięki inteligentnemu rozszerzeniu
systemu o dwa dodatkowe moduły silnikowe
SINAMICS S120 Combi stanowi idealną bazę
wyposażenia standardowych maszyn kompaktowych
o mocy wrzeciona do 15kW oraz maks. liczbie 5 osi
posuwu.

Napęd hydrauliczny ‒ SINAMICS S120
Napęd hydrauliczny SINAMICS S120 ze zintegrowaną
funkcją bezpieczeństwa wspiera wysokie siły na małej
przestrzeni. Składa się z wysokodynamicznej regulacji
hydraulicznej oraz kompaktowego i zwartego pod
względem konstrukcji modułu interfejsu SINAMICS S120
HLA. Uruchomienie, obsługa, diagnoza oraz serwis
wykonywane w SINUMERIK Operate.
www.siemens.pl/sinamics
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SIMOTICS – najwyższa dokładność i dynamik

1FT7

1FK7

1PH8

1FG1

1FE1

1PH2

1FE2

2SP1

Silniki momentowe 1FW6

Silniki liniowe 1FN3

Połączenie w maszynie silników SIMOTICS ze sterowaniem SINUMERIK CNC oraz napędem SINAMICS gwarantuje
osiągnięcie najwyższej dokładności oraz dynamiki.

Silniki serwo SIMOTICS
Wysoki moment w stanie zatrzymania, maksymalna
prędkość obrotowa oraz charakterystyki o gładkim
przebiegu sprawiają, że silniki serwo SIMOTICS
są optymalnym napędem posuwu dla maszyn CNC.
Ich absolutną niezawodność zapewnia wysoki stopień
ochrony, odporne łożyska oraz wolna od drgań
konstrukcja. Wysokiej jakości materiały magnetyczne
pozwalają na osiągnięcie dużych momentów obrotowych,
dzięki czemu wymiary silnika są bardzo małe.
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Silniki liniowe i momentowe SIMOTICS
Poza tradycyjnymi silnikami obrotowymi zakres
SIMOTICS obejmuje również silniki liniowe i momentowe
o dużej wydajności dynamicznej. Dzięki zastosowaniu
silników liniowych SIMOTICS 1FN3 zjawiska
takie, jak sprężystość, luz i tarcie, a także naturalne
drgania zespołu napędowego maszyny, mogą zostać
niemal całkowicie wyeliminowane. Ponadto silniki
momentowe SIMOTICS 1FW6 przyczyniają się do rozwoju
całkowicie nowych obszarów technologii, jak np. toczenie
we frezarkach (wielozadaniowość).

Silnik przekładniowy SIMOTICS
Wraz z silnikiem przekładniowym SIMOTICS 1FG1
Siemens oferuje kompletny wachlarz silników włącznie
ze zintegrowanymi przekładniami dla obrabiarek.
Dzięki swojej wysokiej wydajności energetycznej
i bardzo elastycznym przełożeniem momentu oraz
kierunkiem odpływu perfekcyjnie nadają się dla urządzeń
pomocniczych jak również dla wymieniaczy palet,
przenośników wiórów czy jednostek doprowadzających.
www.siemens.pl/mc

Wrzeciona Siemens
Mając za sobą długą tradycję w budowie silników
elektrycznych, Siemens rozszerza swoją ofertę o produkcję
wrzecion w technologii firmy Weiss GmbH. Dzięki temu
możemy zaoferować szeroką gamę rozwiązań
pochodzących z jednego źródła. Portfolio obejmuje
silniki od klasycznych wrzecionowych 1PH8 oraz
synchronicznych wrzecionowych 1FE1 i 1FE2 do
wbudowania poprzez wrzeciona mechaniczne
aż po silniki hybrydowe i wrzecionowe 2SP1.
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Wydajność SINUMERIK CNC
– nowy standard w środowisku obrabiarek
Dokładność i prędkość, redukcja czasu cyklu, wydajności energetycznej oraz bezpieczeństwo
– sterowania SINUMERIK CNC wyznaczają standardy we wszystkich aspektach wydajności obróbki.

Kontrola
pozycji

Kontrola
prędkości

Kontrola
prądu

0,001nm

Y

Najwyższa dokładność
SINUMERIK CNC oraz napędy SINAMICS wykonują obliczenia z wysoką
dokładnością NANOFP o wartości 80 bitów. Eliminuje to błędy zaokrąglenia, a
tym samym zapewnia bardzo wysoką dokładność w całej wewnętrznej sieci
sterowania. Ponadto dynamiczne sterowanie wstępne zapewnia niemal
całkowitą kompensację uchybu nadążania, a kontrola udaru chroni
mechanikę podczas przyspieszania. Dzięki Dynamic Servo Control napędy
SINAMICS oferują dodatkowo kontrolę położenia oraz funkcję
wspomagającą – odporność na zakłócenia sterowania maszynami.

X nm

Posuw

N1

N12

Prędkość maksymalna
Podczas obróbki wielu bloków CNC w jak najkrótszym czasie, np.
powierzchni swobodnych, prędkość nie jest już określana przez proces
obróbki, ale poprzez wydajność CNC. Advanced Surface i Top Surface
to najnowocześniejszy algorytm obliczeniowy, taki jak Look Ahead
czy dynamiczna kompresja 5 bloków liniowych i kołowych w wielomianie
piątego stopnia (NURBS). Dzięki funkcjom Advanced Surface i Top Surface
maszyny mogą pracować na granicy ich fizycznego limitu.

Najkrótszy czas bezczynności
Czas bezczynności, czyli czas, w którym maszyna nie pracuje, stanowi
istotny czynnik obniżający produktywność szczególnie w produkcji
wielkoseryjnej. Aby temu zapobiec, SINUMERIK oferuje optymalne
rozwiązanie dzięki swojej architekturze oraz inteligentnym funkcjom,
takim jak akcje synchroniczne czy podprogramy asynchroniczne.
W ten sposób można np. dokonać implementacji urządzenia
załadunkowego bez potrzeby czasochłonnego tworzenia programu PLC.
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Transformacja kinematyczna
SINUMERIK CNC znajduje zastosowanie zarówno podczas klasycznych
transformacji kinematycznych powierzchni czołowej/bocznej w tokarkach,
podczas obróbki wielobocznej na ruchomych płaszczyznach, w 5-osiowych
transformacjach w produkcji narzędzi i form, jak również w przemyśle
lotniczym. Ponadto SINUMERIK 840D sl wspiera każdy rodzaj transformacji
aż po frezowanie kinematyki robotów i jest pionierem w zakresie
zaawansowanych aplikacji obrabiarek.

SINUMERIK Ctrl-Energy, czyli oszczędność energii
Siemens Machine Tool Systems wyznacza standardy dla wydajności
energetycznej obrabiarek: SINUMERIK Ctrl-Energy obejmuje szeroki
wachlarz wysokowydajnych napędów, komponentów maszyny, funkcji
CNC, rozwiązań programowych oraz usług serwisowych. Sterowanie
to oferuje energooszczędne rozwiązania przez cały cykl życia maszyny:
od projektu, po eksploatację. Do dyspozycji operatora są takie funkcje,
jak np. analiza kosztów energii związanych z obróbką detalu. Poprzez
naciśnięcie kombinacji przycisków Ctrl + E, SINUMERIK pomoże
zaoszczędzić energię.

SINUMERIK Safety Integrated – najwyższy poziom bezpieczeństwa
Siemens Machine Tool Systems jest pionierem w kwestii ochrony ludzi
i maszyn. Dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa SINUMERIK
Safety Integrated obrabiarki w każdych warunkach eksploatacji są
zabezpieczone i wygodne w obsłudze (podczas instalacji lub konfiguracji
przy otwartych drzwiach osłony). To maksymalna gwarancja
bezpieczeństwa zarówno względem operatora, jak i maszyny!
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SINUMERIK Operate
– koncepcja obsługi na miarę XXI wieku

Czerpiąc z najnowszych zdobyczy techniki w dziedzinie automatyki, SINUMERIK Operate oferuje najwyższy komfort
obsługi obrabiarek, umacniając tym samym swoją pozycję lidera w technologii CNC.
www.siemens.pl/sinumerik

Interaktywne wprowadzanie parametrów za pomocą elementów
animowanych
Wprowadzanie parametrów do sterowania wspierane jest przez elementy
animowane w postaci krótkich sekwencji filmowych. Pozwala to na
weryfikację poprawności programowania, np. wskazuje dokładne
sekwencje ruchów przy pomiarze narożników czy też różnicę pomiędzy
łamaniem wiórów i usuwaniem materiału w trakcie wiercenia.

JOG – inteligentny tryb pracy
Inteligentny tryb JOG, za pomocą animacji, w sposób interaktywny wspiera
wszystkie typowe funkcje ustawcze tokarek i frezarek w SINUMERIK
Operate. Trzy kliknięcia wystarczą, by w prosty sposób zmienić czujnik
pomiaru. Frezowanie powierzchni półfabrykatu czy wytaczanie szczęk
uchwytu w tokarkach również następuje bezpośrednio w trybie JOG
i nie ma potrzeby tworzenia programu obróbki. Rozszerzona funkcja
Retract umożliwia wycofanie narzędzia po zaniku napięcia oraz bezbłędną
kontynuację pracy w miejscu jej przerwania. Czy to samo toczenie,
samo frezowanie bądź wiele zadań do wykonania – Retract jest dostępna
dla każdej technologii, a to oszczędza czas.

Prosty odbiór danych dzięki zintegrowanemu programowi DXF-Reader
Nowa opcja programu DXF-Reader jest ważnym czynnikiem wykluczającym
stosowanie papieru w produkcji. DXF-Reader wspomaga wyświetlanie tego
specyficznego dla programów CAD formatu oraz bezpośrednie przejęcie
danych do programowania na CNC. Gdy nie trzeba kompletnie
programować na CNC konturu bądź pozycji dla szablonów otworów,
tylko można przejąć dane dzięki DFX-Reader, dzięki czemu można
zaoszczędzić do 90% czasu programowania. Dane DFX mogą zostać
otwarte bezpośrednio na CNC i za jednym kliknięciem myszki przeniesione
do programu CNC!
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Funkcja protokołowania dla najwyższej zgodności procesowej
Protokołowanie zarówno w trybie JOG jak i automatycznym to ważny
czynnik przyczyniający się do zapewnienia jakości. W trybie ustawień
na maszynie uniwersalnej funkcja ta wspomaga bezpieczeństwo, by praca
była dokładniejsza, a wyniki obróbki były łatwiejsze do powielenia.
Ponieważ protokół jest tworzony w powszechnych formatach Office,
w celu ich dalszego użytku mogą zostać odczytane na zwykłym
komputerze.

Optymalizacja i diagnoza
Za pomocą Auto Servo Tuning (AST) SINUMERIK Operate oferuje w pełni
zautomatyzowaną optymalizację parametrów regulacji w celu osiągnięcia
maksymalnej dynamiki i dokładności osi maszyny – i to za jednym naciśnięciem przycisku! Aby niesprawna maszyna znalazła się w stanie gotowości
do pracy tak szybko, jak to możliwe, SINUMERIK udostępnia inteligentną
metodę diagnostyczną: poza szyną do diagnostyki komponentów napędów, peryferii oraz sieci operator ma do dyspozycji wydajną funkcję Trace
do rysowania i diagnostyki sygnałów NC, PLC i napędów.

SinuTrain dla SINUMERIK Operate
Oprogramowanie szkoleniowe SinuTrain, będące symulatorem SINUMERIK
Operate na PC, sprawia, że programy obróbki detali mogą być wykonywane
z dala od maszyn, odzwierciedlając ich rzeczywistą pracę za pomocą
symulacji i animacji. W ten sposób możliwe jest sprawdzenie w praktyce
zdobytej wiedzy podczas szkolenia. To wydajne narzędzie oferuje
programowanie w trybie offline na PC, a następnie bezpośrednie
przeniesienie programów NC do sterowania. Dzięki SINUMERIK Operate
i oryginalnemu rdzeniowi CNC SINUMERIK nie ma żadnych ograniczeń
w obsłudze, programowaniu ani obróbce programów NC.
www.siemens.pl/mc
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SINUMERIK Operate
– idealny czas programowania

Różne sposoby produkcji, to różne wymogi. Jeden SINUMERIK i wiele metod programowania.
Satysfakcja gwarantowana.

Dla produkcji wielkoseryjnej...
Najkrótszy czas obróbki w produkcji wielkoseryjnej i jednocześnie
najwyższa elastyczność dla zastosowań specjalnych – możliwe dzięki
sterowaniom SINUMERIK z zaawansowanym programowaniem CNC,
bazującym na elementach języka wysokiego poziomu. Za pomocą
programGUIDE programy CNC można łatwo połączyć z wydajnymi cyklami
technologii oraz pomiaru. Nawet klasyczne kody ISO mogą tu zostać
zaprogramowane, co sprawia, że SINUMERIK jest szczególnie atrakcyjny
dla operatorów preferujących programowanie klasyczne.

...i małoseryjnej
Czynnikiem decydującym o wydajności w produkcji małoseryjnej
i pojedynczych sztuk detali jest czas programowania. W tej dziedzinie
programowania krokowe ShopMill i ShopTurn są niepokonane. Różne
rodzaje obróbki, jak wiercenie, nawiercanie, wcinanie lub frezowanie
kieszeni prostokątnej, są przedstawiane w formie kroków. Dzięki temu
programy CNC – również przy bardziej skomplikowanym procesie –
są kompaktowe i łatwe w odczycie. Dzięki unikalnej na rynku, dynamicznej
metodzie liniowej wszystkie elementy geometryczne są przedstawione
w odpowiedniej skali względem rozmiaru rzeczywistego.

Symulacja CNC – niezawodna i bezpieczna obróbka
Symulacja SINUMERIK CNC gwarantuje maksimum bezpieczeństwa
podczas procesu obróbki dzięki stałej animacji rzeczywistej geometrii
przygotowanych narzędzi. Przedstawia dokładny obraz żądanej obróbki
oraz zapewnia różnorodność widoków detali (powierzchnia czołowa,
boczna, pochylona) i kanałów obróbki. Nawet bardzo długie partie
programów obróbki mogą w ciągu kilku sekund zostać wyświetlone
w szybkim widoku produkcji form.
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SINUMERIK MDynamics
– synonim idealnej powierzchni detalu

Nowoczesna obsługa, unikalne cykle technologiczne,
optymalne programowanie warsztatowe,
Prędkość

wysokowydajna symulacja CNC oraz sterowanie
ruchem – wszystko w jednym pakiecie:
SINUMERIK MDynamics.
Czas obróbki: 281 sek.

Czas obróbki: 231 sek.

Advanced Surface wydobędzie z maszyny maksimum
jej możliwości
Advanced Surface i Top Surface to synonimy frezowania
na granicy fizycznego limitu maszyny – przy najwyższej
prędkości i dokładności, z najlepszą jakością powierzchni.
I nie tylko w obszarze wytwarzania form.

High Speed Settings
Komfortowy cykl High Speed Setting znacznie upraszcza
parametryzowanie produkcji form. Za pomocą kilku
parametrów można ustawić SINUMERIK na takie zadania
obróbkowe, jak obróbka zgrubna, wykańczająca i półwykańczająca czy też tolerancja obróbki.

Obróbka 5-osiowa na najwyższym poziomie
Dla nowoczesnych frezarek sterowania SINUMERIK oferują
optymalne transformacje kinematyczne – od transformacji
powierzchni pobocznej z korekcją ścianki rowka dla detali
cylindrycznych, poprzez płaszczyzny skrętne statyczne,
po dynamiczne transformacje 5-osiowe (TRAORI)
do zaawansowanej obróbki i produkcji narzędzi oraz form,
jak również do zastosowań w przemyśle lotniczym.

Kombinacja robi różnicę
Surface, Top Surface, High Speed Settings, transformacje
kinematyczne, SINUMERIK Operate do wydajnej obsługi
oraz programowania, jak również obszerny asortyment
cykli technologicznych i pomiaru tworzą unikalną kombinację ciekawych funkcji dla zaawansowanych frezarek.
To najwyższej klasy frezowanie nosi nazwę SINUMERIK
MDynamics.

Obróbka 5-osiowa z TRAORII

Jakość powierzchni

Dokładność

Prędkość
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SINUMERIK Multitasking
– jedna maszyna, kilka technologii

Wielozadaniowość ułatwia pracę: przejrzystość funkcji CNC w SINUMERIK, jednolity wygląd i sposób działania
zarówno podczas obsługi, jak i programowania za pomocą SINUMERIK Operate umożliwiają osiągnięcie
maksimum wydajności CNC oraz łatwość obsługi w maszynach wielozadaniowych w toczeniu i frezowaniu.

Silne funkcje CNC
Wystarczy zmiana kilku parametrów, a inteligentne transformacje
kinematyczne pozwolą na realizację operacji frezarskich na tokarce
i tokarskich na frezarce. Wraz z dalszymi właściwościami CNC, takimi
jak np. wykraczające poza zakres technologii zarządzanie narzędziami
lub nowoczesna technika prowadzenia ruchu, otwierają się całkowicie
nowe obszary zastosowań w obróbce skrawaniem CNC – od toczenia
na frezarkach po obróbkę powierzchni swobodnych w tokarkach.

Przejrzysta obsługa
Jednakowy wygląd oraz sposób działania SINUMERIK Operate dla każdej
technologii obróbki umożliwiają połączenie kilku technologii w jednej
maszynie. Ponadto cykle technologiczne sterowania SINUMERIK (wiercenia,
frezowania, toczenia oraz pomiaru) dopasowują się do każdej maszyny
wielozadaniowej. Dzięki temu uzyskuje się najwyższy stopień standaryzacji
dla każdej aplikacji wielozadaniowej na maszynie.

Uniwersalne programowanie CNC
Wszechstronne narzędzia programowania CNC zapewniają wydajne
programowanie maszyn wielozadaniowych – od programowania
krokowego dla części pojedynczych do programowania wielokanałowego
w środowisku produkcji wielkoseryjnej. Wydajna symulacja CNC umożliwia
wizualizację obejmującą każdy rodzaj technologii, tym samym oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu dla wszystkich wariantów
kinematycznych nowoczesnych maszyn wielozadaniowych.
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smart operation
– nowe koncepcje w obsłudze maszyn

Jeszcze nigdy integracja obrabiarki z przebiegami obróbki nie była taka łatwa. Dzięki funkcji Smart Operation
umożliwiamy szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom wykorzystanie w produkcji nowoczesnych
sposobów pracy bez konieczności ponoszenia dużych wydatków.

smartPrepare
Identycznie jak na maszynie, na komputerze można już
programować następne zlecenie w stosunku 1:1 w trybie
offline i wykonać jego symulację. Oznacza to zwiększony
czas produkcyjny na maszynie.
smartIT
Nigdy więcej szukania dokumentów ani limitów pamięci.
Od teraz cała dokumentacja techniczna jak np. programy
obróbki, rysunki DFX i zrzuty ekranu są w sposób przejrzysty dostępne na panelu operatora dzięki łączu sieciowemu. Taka opcja pozwala uniknąć poszukiwań dokumentów.

smartOperate
Nowoczesne technologie dotykowe umożliwiają łatwą
i wydajną pracę na maszynie.
smartMobile
Również wtedy, gdy operator nie stoi przy maszynie,
dzięki funkcji smartMobile dokładnie wie co się dzieje:
status zamówienia, zapas części itd. Wszystko na własnym
telefonie, tablecie czy komputerze. Z każdego miejsca.

smartPrepare
smartIT
smartOperate
smartMobile
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Cały łańcuch procesowy zawsze bezpieczny
Produkcja przedmiotów złożonych to szczególne wyzwanie co do precyzyjnej
obróbki, idealnej powierzchni i wysokiego bezpieczeństwa procesu.
Dla całego jego przebiegu od momentu przygotowania pracy w systemie
CAD/CAM przez specyficzną dla sterowania symulację aż po obróbkę CNC
na obrabiarce Siemens oferuje swoim sterowaniem SINUMERIK cały wachlarz
innowacyjnych i uniwersalnych rozwiązań dla całego łańcucha procesu.

Wydajne procesy dzięki SINUMERIK
W produkcji CNC cała uwaga skupia się na etapie łańcucha
procesu. Obejmuje on:
• wspomagane komputerowo prace rozwojowe
nad produktem na płaszczyźnie CAD/CAM,
• generowanie programów NC za pomocą optymalnych
postprocesorów,
• symulacja w celu kontroli i optymalizacji procesu
produkcji na PC,
• zoptymalizowana, wydajna obróbka przedmiotu
na obrabiarce.
Wspomagane komputerowo programowanie NC następuje
przykładowo na podstawie NX CAM przez Siemens PLM.
Dział ten oferuje rozszerzone funkcje programowania
jako wsparcie wydajnych funkcji SINUMERIK. Już na poziomie CAM dla każdego kroku obróbki parametryzowane
są dostępne dzięki SINUMERIK funkcje, cykle i operacje.
Poza pakietem elastycznych technologii programowania
NC oprogramowanie NX CAM oferuje również możliwość
zarządzania danymi i połączenia z warsztatem.
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Funkcje Manage MyPrograms oraz Manage MyTools
pochodzące z pakietu programów należących
do SINUMERIK Integrate for production stanowią wsparcie
przy wydajnym zarządzaniu programami i zasobami narzędzi w całym obszarze produkcji. Ich wykorzystanie podnosi
jej efektywność:
• zmiany w programach NC lub listach narzędzi mogą
zostać załadowane na serwer przez użytkownika,
• podczas przygotowania pracy zmiany są porównywane
i udostępniane.
Centralne zarządzanie danymi produkcji
Oszczędza czas i zwiększa bezpieczeństwo podczas
interakcji pomiędzy operatorem a zleceniodawcą.
Taki łańcuch procesu może być realizowany nawet
w systemach IT wyższego poziomu: narzędzia,
ich komponenty, uchwyty i ostrza mogą być inteligentnie
zarządzane i organizowane za pomocą dodatkowej analizy
dostępności.

Symulacja VNCK dla optymalnego efektu końcowego
Jeszcze przed właściwą obróbką na maszynie można
wykonać symulację przebiegów produkcji na podstawie
zintegrowanego wirtualnego jądra NC SINUMERIK,
a na końcu wykonać optymalizację. Dzięki Run MyVNCK
firma Siemens umożliwia budowę wirtualnej maszyny:
dosunięcie nowo zaprojektowanego przedmiotu może
nastąpić już na PC, podczas gdy prawdziwa maszyna
jest zajęta jeszcze czymś innym. Operator maszyny może
zwiększyć częstotliwość i nie musi czekać na dostępność
maszyny, aby dokonać testu nowych przedmiotów obrabianych. Dzięki temu może on zoptymalizować planowanie produkcji oraz obciążenie swojej maszyny. Koszty
przedmiotu obrabianego mogą zostać obliczone na podstawie wyliczonych przez VNCK godzin szczytu maszyny.

Większa wydajność w produkcji
• Zoptymalizowany łańcuch procesu - od projektu
przedmiotu w systemie CAD po produkcję CNC
– zwiększa elastyczność i produktywność.
• Dzięki oryginalnemu jądru CNC możliwa jest 100%
weryfikacja offline/ocena programów NC.
• Dzięki SINUMERIK Integrate zasoby można połączyć
sieciowo w trakcie procesu produkcji.
• Optymalizacja procesów produkcji poprzez zcentralizowane zarządzanie danymi produkcji.
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Przyszłościowe rozwiązania dla każdej branży
Przemysł elektroniczny
Rozległa wiedza i długoletnie doświadczenie pozwalają nam przewidzieć
kierunki rozwoju branży obróbki skrawaniem, dzięki czemu potrafimy
wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i wspierać ich biznes.
Nasze rozwiązania to gwarancja sukcesu naszych klientów.

Długoletnie know-how to silny argument
Długoletnie doświadczenie w przemyśle obrabiarkowym
sprawia, że Siemens Machine Tool Systems jest w stanie
sprostać wymaganiom operatorów maszyn. Dzięki naszej
wybitnej wiedzy sterowania SINUMERIK stale oferują
rozwiązania dostosowane do ekonomicznej produkcji
komponentów np. w branży motoryzacyjnej i przemyśle
lotniczym, jak również w branży ENERGY (wytwarzania
energii), czy medycznej. Jesteśmy pewni, że przyjęta przez
nas koncepcja koncentrowania się na klientach końcowych
sprawdzi się również w przyszłości. Globalne trendy, takie
jak ciągły wzrost liczby ludności czy stałe zapotrzebowanie
na środki komunikacji, prowadzą do rosnącego
zapotrzebowania na wysokowydajne i innowacyjne
obrabiarki.
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Partner w automatyzacji – od obrabiarek
do kompletnej produkcji
Od zawsze dbamy o bezpośredni kontakt z klientami
końcowymi w naszych branżach kluczowych. Znamy
wyzwania, którym operatorzy maszyn muszą stawić czoła,
oraz ich wymogi względem obecnej i przyszłej generacji
maszyn. Wiedza ta przekłada się na rozwój produktu,
co gwarantuje, że sterowania SINUMERIK są trafną
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Oprócz
automatyzacji obrabiarek Siemens jako integrator
może również przejąć automatyzację całej instalacji
produkcyjnej. Proste rozwiązania pochodzące z jednego
źródła dla wysokowydajnej produkcji to duża zaleta
naszych działań i wygoda dla naszych klientów.

Przemysł lotniczy

Motoryzacja

Medycyna

Wytwarzanie energii

Branże kluczowe

Dla każdej branży odpowiednie rozwiązanie
Mamy świadomość, że każda branża ma swoje specyficzne
wymagania. Siemens Machine Tool Systems oferuje
odpowiednio dopasowane do potrzeb klientów projekty
i rozwiązania. Czy to standardowe projekty automatyzacji
dla branży motoryzacyjnej, czy specjalne technologie,
takie jak układanie taśm (Tape Laying) dla przemysłu
lotniczego – zawsze znajdziemy idealne rozwiązanie.
Uzupełnienie naszej oferty stanowi właściwy dla danej
branży wachlarz usług: szkolenia, infolinia wsparcia
technicznego, serwis na miejscu oraz części zamienne
i naprawy. To wszystko pozwala nam zapewnić klientom
maksymalną wydajność produkcji, serwisu oraz
konserwacji.

Globalny system wsparcia
Nasze rozwiązania branżowe znajdują zastosowanie
w przemyśle na całym świecie, a dzięki globalnej strukturze
zapewniamy optymalne wsparcie międzynarodowym
klientom końcowym.
To my wyznaczamy trendy w produkcji
Nieustanny rozwój jest dla nas sprawą oczywistą, dzięki
czemu jesteśmy liderem innowacji na rynku obrabiarek.
Oferujemy prekursorskie rozwiązania integracji i symulacji
w celu idealnego połączenia produkcji ze środowiskiem IT.
Nasze projekty to gwarancja maksymalnej wydajności i
ciągłości produkcji.
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SINUMERIK Manufacturing Excellence
– serwis i wsparcie na najwyższym poziomie

Dostawa

Remont maszyny

Maszyna w eksploatacji
Usługi dodatkowe

Siemens
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Improvement

Machine
Retrofit

SINUMERIK Manufacturing Excellence
Serwis świadczony
na miejscu u klienta

Części zamienne
Naprawy

Wsparcie techniczne
(infolinia)

Szkolenie

Usługi podstawowe

Usługi podstawowe:

Części zamienne i naprawy

Serwis świadczony na miejscu
Siemens w ramach swojej globalnej struktury w ponad
60 regionach świata oferuje serwis świadczący szybkie
i kompetentne naprawy, przeglądy i konserwacje.

W ponad 70 krajach elastyczny i dogodny serwis części
zamiennych oraz napraw zapewni w sytuacji kryzysowej
szybką wymianę w rozsądnych cenach.

Wsparcie techniczne (infolinia)
W ponad 25 regionach na świecie nasi eksperci odpowiadają na każde pytanie odnośnie sterowania
SINUMERIK – oczywiście zgodnie z czasem lokalnym
oraz w języku danego regionu.
www.siemens.pl/cs
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Szkolenie SINUMERIK
SITRAIN oferuje profesjonalne szkolenie z obsługi,
programowania, uruchamiania i konserwacji sterowań
SINUMERIK w ponad 30 krajach.
www.siemens.de/sitrain

Innowacyjne usługi to ogromny potencjał
dla optymalizacji maszyn i sposób na zwiększenie
produktywności. Właśnie dzięki inteligentnym
usługom SINUMERIK Manufacturing Excellence wie,
czego potrzebują obrabiarki.

Usługi dodatkowe
Za pomocą rozległego wachlarza dodatkowych,
inteligentnych usług SINUMERIK Manufacturing
Excellence zwiększa wydajność produkcji maszyny
począwszy od etapu jej konstrukcji przez eksploatację
aż po modernizację:
• Siemens Financial Services – rozwiązania ws.
finansowania, dopasowane do potrzeb klienta,
• Manufacturing IT – optymalizacja procesu poprzez
implementację zestawu produktów SINUMERIK Integrate,
• Extended Machine Contracts – dopasowane do potrzeb
klienta umowy serwisowe,

• Spares Plus – prewencyjne zarządzanie częściami
zamiennymi,
• Productivity Improvement – redukcja czasu cyklu
maszyn,
• Machine Retrofit – modernizacja obrabiarek.
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Przegląd danych technicznych
NCU710

NCU720/730

Konfiguracja
Wygląd

Bazujący na napędzie

Praca z SINAMICS S120 Combi
Praca z SINAMICS S120 Booksize
Maks. liczba osi/wrzecion

⦁ (840D sl BASIC)

–

⦁

⦁

6 (840D sl BASIC) / 8
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Maks. liczba kanałów obróbki/grup trybów pracy

4

10

Maks. ilość NCU w NCU-Link

3

3

Maks. pamięć użytkownika CNC

16 Mbyte

22 Mbyte

Rozszerzona pamięć użytkownika CNC

100 MB

Dodatkowa pamięć użytkownika CNC na dysku twardym (PCU50)
Min. czas zmiany bloku

12 Gbyte
~ 1,5 ms

~ 0,6 ms / ~ 0,4 ms

Min. takt regulatora prądu/prędkości obrotowej

31,25 µs

Rozmiar wyświetlacza (kolorowy TFT)

7,5" / 10" / 12" / 15" / 19"

Maks. ilość pulpitów obsługi na NCU

2

Sterowanie adaptacyjne PLC

4
SIMATIC S7-300

Podłączenie peryferii

PROFIBUS / PROFINET
⦁

OPC UA
Przesył danych podstawowych

RS232C / USB / Ethernet

Funkcje osi
Ruch do twardego zderzaka za pomocą Force Control

⦁

Przysp. z ograniczeniem szarpnięcia II

⦁

o

Dyn. sterowanie wyprz.

⦁

Advanced Position Control

⦁

Dynamic Servo Control w napędzie

⦁

Interpolacje
Osie interpolujące, maks.

6 (840D sl BASIC) / 8
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Prosta, kołowa,helikalna

⦁

Splines, wielomianowa, ewolwentowa

⦁

Advanced Surface

⦁

Top Surface

⦁

Look Ahead

⦁

Kompresor

⦁

Sprzężenia
Równobieg pary osi (osie Gantry)

⦁

Wrzeciono synchroniczne/toczenie zarysu wielobocznego

⦁

Sprzężenie wartości wiodącej/ Interpolacja tablic krzywych

⦁

Przekładnia elektryczna

⦁

Dalsze specyficzne dla maszyny sprzężenia

⦁

Transformacje
Transformacja powierzchni czołowej/bocznej

⦁

Obróbka wieloboczna (obróbka osiowa 3+2)

⦁

Dynamiczna obróbka 5-osiowa (TRAORI)

⦁

Dalsze specyficzne dla kanałów transformacje kinematyczne

⦁

Architektura synchroniczna SINUMERIK
Akcje synchroniczne ruchu

⦁

Podprogramy

⦁
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NCU710

NCU720/730

Kompensacja
Kompensacja systemu pomiarowego oraz błędu skoku śruby

⦁

Kompensacja temperatury

⦁

Zwis

⦁

Inne kompensacje (wolumetryczna, momenty obrotowe, itd.)

⦁

Narzędzia/ Zarządzanie narzędziami
Liczba narzędzi/ostrzy, maks

600/1500

600/1500 (720) /
1500/3000 (730)

3-D Kompensacja promienia narzędzia

⦁

Kontrola liczby detali/żywotności wraz z zarządzaniem
narzędziami siostrzanymi

⦁

Obsługa CNC
SINUMERIK Operate

⦁

Animacje

⦁

Interfejs operatora na NCU (Linux)

⦁

Interfejs operatora na PCU50 (Windows®)

⦁

Szkolenie SinuTrain i narzędzie do programowania offline

⦁

Programowanie CNC
SINUMERIK CNC ‒ język programowania z elementami języka wysokiego poziomu

⦁

Online interpretator dialektu ISO

⦁

programGUIDE

⦁

DXF-Reader

–

●

Cykle techn. dla wiercenia, frezowania i toczenia

⦁

Cykle techn. dla szlifowania

⦁

Cykle do pomiaru procesu

⦁

Balance Cutting

⦁

Programowanie krokowe ShopMill/ShopTurn

⦁

ProgramSYNC (obsługa i programowanie wielokanałowe)

⦁

Symulacja 3D dla toczenia/frezowania

⦁

Kanały do symulacji, maks.
Symulacja w trakcie procesu obróbki

4
⦁

–

Optymalizacja i diagnoza
Kontekstowy system pomocy

⦁

Optymalizacja serwa i napędów (AST)

⦁

Diagnoza sygnału, magistrali sieciowej i sieci

⦁

Funkcje bezpieczeństwa
SINUMERIK Safety Integrated

⦁

Otwarta architektura
Otwartość w interfejsie użytkownika

⦁

Otwartość

⦁

SINUMERIK Ctrl-Energy
Analiza Ctrl-E (określenie zużycia energii przez maszynę)

⦁

Profil Ctrl-E (zarządzanie energią maszyny w czasie zatrzymania)

⦁

Automatyczna kompensacja prądu biernego

⦁

Automatyczne obniżenie strumienia dla asynchronicznych silników
wrzecionowych

⦁

– niedostępne
⦁ dostępne (Określone funkcje są dostępne jako opcja CNC. W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z producentem maszyny).
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Wszystko o CNC SINUMERIK na stronie:
siemens.pl/mc
Dowiedz się więcej o
naszych rozwiązaniach
dla obrabiarek:
Szczegółowe informacje
oraz filmy o naszych
produktach i usługach

Dołącz do nas:
siemens.pl/automation/Youtube
facebook.com/siemensindustrypolska
siemens.pl/siemensdlaprzemyslu

Siemens Sp. z o.o.
Digital Factory
Motion Control
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel.: (22) 870 98 60
fax: (22) 870 91 77

Wszelkie pytania techniczne można
kierować bezpośrednio na adres:
automatyka.pl@siemens.com

Informacje zawarte w niniejszej broszurze stanowią wyłącznie ogólny
opis lub specyfikację działania urządzenia. Podczas pracy urządzenia
niniejsze informacje nie zawsze mają zastosowanie lub mogą ulec
zmianie w rezultacie wprowadzanych ulepszeń. Obowiązek
udostępnienia odnośnych specyfikacji istnieje tylko wówczas, jeżeli
zostało to ściśle określone w umowie. Wszystkie określenia użyte
w stosunku do produktu mogą stanowić znaki towarowe lub nazwy
własne pro-duktów firmy Siemens AG bądź firm dostawczych.
Wykorzystanie ich przez strony trzecie dla celów własnych może
stanowić naruszenie prawa własności.

