Modul PEPS

pro drátové řezání
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Jednoduše
produktivní
systém.
PEPS je jedním z předních CAD/CAM
systémů, který po více než 30 letech
zkušeností a s více než 50 000 instalacemi
nemá sobě rovného: je inovativní, nezávislý na
typu stroje a flexibilní.
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Společnost Camtek GmbH vyvíjí a celosvětově distribuuje CAD/CAM systém
PEPS. PEPS disponuje mnoha moduly, přídavnými funkcemi, speciálními úpravami a inteligentními postprocesory.
Díky dlouholeté a úspěšné praxi a úzké spolupráci s renomovanými výrobci strojů
a systémů řízení probíhá nepřetržitá optimalizace systému. S pomocí národních
a mezinárodních distribučních partnerů a kreativního týmu 40 spolupracovníků
v oblastech poradenství, vývoje systému, přizpůsobení systému, školení, podpory,
síťových instalací a instalací DNC je společnost Camtek GmbH svým zákazníkům
k dispozici i pro specifická speciální řešení.
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Plníme přání
zákazníků.
Systém PEPS realizuje i velmi složité
součásti v minimálním čase.
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Praktické know-how předního CAD/CAM systému bylo nasbíráno a stále se
zdokonaluje v nejrůznějších oborech. Např. se jedná o mikrotechniku, strojírenství,
výrobu nástrojů, zpracování kovů, dřeva a plechu. Tyto zkušenosti nám pomáhají
ve snaze být v předstihu a pokud možno identifikovat a řešit problematiku našich
zákazníků.
PEPS je zárukou:

Rozhraní:

• krátkých programovacích časů

DXF, DWG, IGES, HP-MI,

• rozsáhlé funkčnosti

VDAFS, STEP, XMT, SAT,

• plně automatické tvorby programu

STL, ProE, Catia verze 4,

prostřednictvím identifikace znaků (vlastností)

Catia verze 5,

• inteligentních obráběcích strategií

Unigraphics, SolidWorks,

• zvýšení časů běhu stroje bez dozoru

Inventor, Rino, HiCAD,

• jednoduché obsluhy

Solid Edge, Gerber,

• praktické 3D simulace

Mecanic, Daveg

• inteligentního přizpůsobení strojů
• originálních technologických databází výrobce
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Automatizace
par excellence.
Pro automatizaci je důležitý modul WIREExpert. Automatická identifikace znaků
erodovatelných geometrií a automatická
tvorba obrábění během několika vteřin!
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WIRE-Expert

Programování velmi složitých součástí během
několika vteřin!

Automatická identifikace znaků erodovatelných geometrií
WIRE-Expert analyzuje importovanou 3D součást z hlediska erodovatelných geometrií.
Přitom lze prozkoumat kompletní součást nebo ručně zvolit jednotlivé geometrie,
plochy nebo hrany.

Automatická tvorba obrábění
Pro identifikované znaky se vytvoří návrh obrábění. Uživatel má možnost předem
přiřadit stávající schémata řezů nebo se stávající schémata řezů přiřadí automaticky prostřednictvím identifikace barev. Automaticky vytvořená obrábění může
uživatel dodatečně a bez jakéhokoliv omezení změnit, rozšířit a optimalizovat.
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Nejvýznamnější vlastnosti

Optimalizace ve všech uživatelských oblastech

Bezodpadové elektroerozivní obrábění ploch tvořených

Částečný bezodpadový řez otvorů umožňuje kombinaci

rozdílnou horní a spodní konturou – čtyřosý bezodpadový

normálního hrubování a bezodpadového elektroerozivního

řez. Tímto se podstatně snižuje náročnost programování a

obrábění otvorů. To zabraňuje vzniku vynechaných částí při

obrábění může probíhat bez dozoru.

hrubování a umožňuje bezporuchový provoz bez dozoru.

Vnější

Vnitřní

Manipulace s poloměry. Za účelem zlepšení přesnosti

Obrábění fazetek. Projekce pod určitým úhlem umožňuje

lícování mezi lisovníky a matricemi změní toto makro „uměle“

obrábění proměnlivých referenčních výšek. Tak lze na

poloměry obsažené v příslušné geometrii. Uživatel přitom

obrobku vytvořit fazetku s konstantní výškou dle proměnné

může určit, jaké poloměry se mají změnit o jakou hodnotu.

referenční. Kónická oblast se jednoduše vyrobí a nemusí ji
tak obsahovat již konstrukce dílu.
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Zajištění vypadávajících částí – brzdy
umístí brzdy, které při lisování zabraňují tomu, aby vylisovaný
díl zůstal viset na lisovníku a poškodil střižný nástroj. Tím se podstatně prodlouží
životnost střižných nástrojů.

Pomocí obrábění dílčích kontur lze

Pomocí modulu pro ozubená kola

Modul SolidElectrode umožňuje

dílčí části jedné geometrie obrábět

lze vytvářet ozubená kola i nad rámec

vytvoření elektrod a simulaci obrábění

s různou kvalitou. Tím se snižují

normy. Umožňuje posuny profilů,

s kontrolou kolize. Ve spojení s od-

náklady na programování a výrazně

změny poloměrů zaoblení hlavových

povídajícím přizpůsobením stroji lze

se zkracuje doba obrábění.

a patních částí, zadání průměrů

vytvářet NC programy pro elektroerozivní

hlavových a patních kružnic a změnu

hloubení.

rozměru zubů nebo vzdálenosti kol.

Modul soustružnického nože vypočítá geometrii potřebnou

Obrábění nulových kontur se používá k výrobě

k drátovému erodování tvarových soustružnických nožů

průmyslových diamantů (PKD). Volitelně lze geometrie vklá-

v závislosti na úhlu čela a čelního a bočního úhlu hřbetu

dat automaticky. Obrábění se provádí na zadané geometrii

soustružnického nože. Zadání se provádí prostřednictvím

bez korekce poloměrů.

dialogového okna.
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Nastavení dodatečných
os otáčení –
funkce, která vás přesvědčí.

Systém PEPS nabízí funkci pro nastavení dodatečných os otáčení a tím umožňuje
víceosé obrábění při drátovém řezání. Při procesu erodování lze nyní obrobky
umisťovat volně a obrábět bez omezení.

Obrábění v upnutí.
Maximální kónické úhly.
Maximální přesnost.
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CAD/CAM
softwarová řešení
pro váš úspěch.
PEPS frézování

PEPS soustružení

PEPS zpracování plechu

Krátký programovací čas

Snížení prostojů strojů se

Plně automatické moduly umožňují

prostřednictvím komfortních obráběcích

pro vás stane samozřejmostí.

optimální využití materiálu.

• Až 10 kanálů a 50 os

• 2osé řezání laserem, plazmou a

programů a jednoduché obsluhy.
• 2,5D frézování

• Výstup strojních cyklů

vodním paprskem

• 3D frézování

• 3D simulace strojovny

• PentaCut & TubeCut

• Simultánní 5osé frézování

• Lisování/vibrační vysekávání

Vhodné řešení pro
každé použití.

Vaše výhody
Zdarma podpora

Zdarma zkušební instalace

telefonu a internetu

PEPS s různými moduly

Instruktáž k používání
systému

+420 774 254 782

Ke stažení na

PEPS u společnosti Camtek

www.Camtek.de

www.PEPS.de

nebo na místě použití.
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