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OPTICAM

OPTICAM

NAPROGRAMOVANÉ KE
SPOKOJENOSTI –
DÍKY OPTIMÁLNÍ
INTEGRACI DO CAD
SYSTÉMŮ
OPTICAM je systém, který automatizuje tvorbu NC programů na téměř 100%. Nicméně má uživatel
stále maximální volnost zasáhnout do jakéhokoli detailu programování. Více než 20 let praktických
zkušeností s programováním drátových EDM strojů učinilo z CAD/CAM systému OPTICAM
nejdostupnější a nejmodernější řešení.
OPTICAM je plně integrovaný plug-in pro CAD systémy. Programování je přímo založené na importovaných nebo nově vytvořených 3D modelech. OPTICAM nabízí vysoký stupeň automatizace a
snižuje čas potřebný k programování do několika sekund díky funkci automatického rozpoznávání
obrobitelných částí, přiřazení požadované strategie a integrované databázi technologií. Po krátkém
zaškolení je uživatel jednoduše schopen vytvářet přesné NC programy. Vysoká flexibilita OPTICAMu spočívá, mimo jiné, v možnosti dodatečné úpravy každého detailu v programování.

Integrace:

CAD PARTNEŘI

Díky OPTICAM-Manageru může
uživatel jednoduše a jasně pracovat ve
známém prostředí.

Díky našemu partnerství s dobře známými CAD výrobci
máme přístup k velmi rozsáhlému CAD know-how.

• Plná integrace do CAD systémů

Díky tomu můžeme produktivně pokračovat ve

• Uživatelsky přívětivé prostředí

vývoji OPTICAMu podle představ a požadavků našich

• Uživatelsky intuitivní ovládání

zákazníků.

• Rychlý přístup ke všem relevantním
informacím
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OPTICAM

ANALÝZA A IMPLEMENTACE

ROZPOZNÁVÁNÍ
OBROBITELNÝCH
ČÁSTÍ

 PŘÍMÉ, PARAMETRICKÉ OBRÁBĚNÍ 3D
PLOCH A MODELŮ
 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ OFSETU S PŘÍMÝM
NAPOJENÍM NA MODEL
 MANUÁLNÍ ROZPOZNÁNÍ OBROBITELNÝCH
ČÁSTÍ
 VYUŽITÍ INFORMACÍ O OBRÁBĚNÉ PLOŠE
 KONTROLA PODŘEZU
 KONTROLA MAXIMÁLNÍHO NAKLONĚNÍ
DRÁTU
OPTICAM analyzuje model, rozpoznává obrobitelnou geometrii a vytváří simultánně
její obrábění. Dráha nástroje je graficky zobrazena a změněna okamžitě po každé
úpravě, která může být kdykoli provedena. V případě, že jsou data chybná, lze
vložením tolerance kdykoli ovlivnit vlastnosti funkce automatického rozpoznání.
Ručním výběrem hran nebo ploch lze vytvářet EDM obrábění pouze určitých částí
modelu nebo tvořit uživatelsky definované vlastnosti obrábění. Kromě toho, lze
přiřadit k obráběným objektům data z integrované databáze technologií a obráběcí
strategie.
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OPTICAM

STRATEGIE OBRÁBĚNÍ

OPTIMALIZACE ŘEZ
PO ŘEZU –
PRO BEZPEČNÉ A
ÚČINNÉ OBRÁBĚNÍ
OPTICAM obsahuje všechny obráběcí strategie potřebné pro účinné a bezpečné
obrábění na EDM strojích. Všechny řezy jsou zobrazeny v dialogu řezu a lze je
kdykoli upravit.

Obrábění fazetky

Kapsování

OPTICAM

 STRATEGIE PRO OBSLUŽNÉ A BEZOBSLUŽNÉ
OBRÁBĚNÍ A NOČNÍ PROVOZ
 STRATEGIE PRO RAZNÍKY
 OBOUSMĚRNÉ ŘEZÁNÍ
 AUTOMATICKÝ ODŘEZ MŮSTKŮ
 UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ STRATEGIE PRO
POZDĚJŠÍ ULOŽENÍ

Obrábění variabilní „Z“ hladiny

Čtyřosé řezání
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OPTICAM

ROZPOZNÁVÁNÍ A PŘIŘAZOVÁNÍ

OBRÁBĚCÍ
FUNKCE
OPTICAM automaticky přiřazuje správné obráběcí funkce
k rozpoznaným objektům.
• Standardní kontura
• Válcová a kuželová plocha
• Konstantní a variabilní úkos
• 4 osý řez s automatickou
synchronizací
• Řez s konstantním náklonem
• Obrábění fazetky
• Dodatečné doplnění úkosu tam,
kde v geometrii není
(konstantní a variabilní úkos, fazetka)
• Bezodpadový řez
• Proměnná referenční výška
• Automatický návlek a střih drátu
• Návlek pod úhlem
• Automatické pozicování
• Automatické seskupování stejných

BEZODPADOVÝ ŘEZ

geometrií
• Programování vícenásobného upnutí

Vytvoření efektivního rozrušovacího řezu bez jakéhokoli odpadního zbytkového
materiálu je často potřebné pro zabránění ručního zásahu a prostojů stroje.
OPTICAM nabízí pro tento účel několik strategií:
• Bezodpadový řez standardní kontury a úkosu
• Bezodpadový 4-osý řez*
• Částečný bezodpadový řez*
* Tyto moduly jsou volitelné

OPTICAM

UDÁLOSTI A
SEGMENTY
OZUBENÁ KOLA

Události lze umístit na kterékoli
místo obrobitelné části modelu.
Do těchto bodů lze vložit

VYBÍRÁNÍ ROHŮ

Tento modul je využíván pro tvorbu

komentáře nebo instrukce,

geometrie evolventního ozubení.

M-kódy, G-kódy nebo libovolné

Evolventa je vytvořena na základě

NC nastavení. Dále lze jednotlivé

Pět typů vybírání rohů umožňuje

údajů jako jsou: průměr základní

obrobitelné části rozdělit na několik

specifickou kontrolu dráhy nást-

a roztečné kružnice, úhel záběru,

segmentů. Pro každý segment je

roje v ostrých rozích bez nutnosti

počet zubů, modul, posunutí

možné přiřadit požadovaný počet

změny tvaru modelu. Tato funkce

profilu, rozměr přes válečky a zuby.

řezů, hodnotu ofsetu, technolo-

je potřebná zejména ve výrobě

Dodatečně modul nabízí všechna

gii najetí a vyjetí nebo částečný

nástrojů.

data a rozměry pro obrábění a kon-

rozrušovací řez.

trolu ozubených kol.

NAJETÍ /VYJETÍ
Najetí a vyjetí lze nastavit nebo změnit pouze několika
kliknutími myši.
• Přímé, pod úhlem / po oblouku či meandr
• Možnost přejetí kontury
• Programovatelné technologie najetí a vyjetí

STARTOVNÍ DÍRY A MŮSTKY
Funkce rozpoznávání obrobitelných částí umisťuje startovní díry automaticky do nejlepší možné pozice; samozřejmostí je
možnost pozdější úpravy umístění dle vlastního uvážení. Pokud jsou startovní díry předdefinované, funkce automatického
rozpoznání je vezme v potaz. Mimo to lze automaticky nebo manuálně definovat typ, pozici a počet můstků. Takto je také
možné vytvořit trojúhelníkový a vícenásobný můstek s několika startovními dírami.
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OPTICAM

3D SIMULACE

ZOBRAZENÍ
ŘEZNÝCH DRAH –
LEPŠÍ KONTROLA

Byla přidána 3D simulace s odběrem materiálu pro kontrolu bezpečné dráhy nástroje. Kromě grafického ofsetu je dále možno zobrazit upínání a vodítka.

 KONTROLA KOLIZÍ A OBRÁBĚNÉHO TVARU
 KONTROLA MAXIMÁLNÍHO NAKLONĚNÍ
DRÁTU A UV ODCHYLKY
 VÝPOČET ŘEZNÉHO ČASU

OPTICAM

ORIGINÁLNÍ VÝROBCI

DATABÁZE
TECHNOLOGIÍ
OPTICAM nabízí originální databáze technologií všech
běžných výrobců. Uživatel má možnost vstoupit do databáze přímo přes rozhraní, importovat databáze ze stroje nebo
použít databázi, která již byla zkonvertována.

PODPOROVANÁ
ŘÍZENÍ STROJŮ
 AC Cut 20/30/200/300/400
 Accutex
 AC Fanuc
 Excetek
 Fanuc
 Makino
 Millennium
 Mitsubishi
 ONA
 Robofil
 Seibu
 Sodick
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OPTICAM

NEPŘETRŽITÝ VÝVOJ

POSTPROCESORY/
NC-VÝSTUP

VŽDY AKTUÁLNÍ –
V ZÁJMU VAŠEHO ÚSPĚCHU.
OPTICAM byl vyvinut ve spolupráci s předními výrobci
a je nepřetržitě doplňován nejnovějšími funkcemi EDM strojů.
Vysoce kvalitní postprocesory a integrované databáze
technologií jsou dostupné pro všechny produkty a stroje.

OPTICAM

SPRÁVA NC PROGRAMŮ
A CAD VÝKRESŮ

CAMMAN 5.0
CAMMAN je výkonný systém pro správu NC programů a CAD dat obsahující
SAP a ERP rozhraní. CAMMAN usnadňuje přístup k existujícím datům a umožňuje
zadávání velkého množství dodatečných informací jako například číslo výkresu,
číslo zakázky, číslo projektu, číslo verze, zákazník, komentář, datum,
programátor, stroj a uvolnění programu do DNC systému. Výběr souborů
je podporován integrovaným grafickým prohlížečem. Díky správě programů
sdílí centrální databázi jak konstrukce a programátor, tak i obsluha stroje.
Vyloučí se tak možnost záměny a zdroje chyb.
Individuální přizpůsobení a napojení na již existující databáze lze pomocí
CAMMAN realizovat s nízkými náklady.
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OPTICAM

PŘEDVEDENÍ
SYSTÉMU
& ZAŠKOLENÍ
Naše společnost zajišťuje pro uživatele CAD/CAM systému
OPTICAM školení podle jejich individuálních potřeb. Přes
internetové spojení (TeamViewer) je také možné systém
předvádět.
Rádi si s Vámi dohodneme termín prezentace.

PODPORA
& SERVIS
Zákazníkům nabízíme bezplatnou telefonickou a
e-mailovou podporu, bezplatnou testovací licenci
a také bezplatné stažení softwaru.

Telefonická podpora:

E-Mail:

Testovací instalace:

+420 381 256 757

info@opticam-edm.cz

www.Camtek.de

OPTICAM

390 03 Tábor
Czech Republic
Mobil: +420 774 908 101
E-Mail: info@opticam-edm.cz
www.opticam-edm.cz
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