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Заваръчната и почистваща линия за PVC профили INTEGRA 4H е съставена от 5
основни елемента: хоризонтална заваръчна машина FUSION 4H (във всички
нейни модели) с включено смукателно устройство на таблото, маса за
охлаждане, маса за въртене, машина за почистване с 2 или 4 оси (TRIMMER 2A
или 4А) и, накрая, смукателна маса в линия. Благодарения на възможността за
двойно захранване (отдясно и отляво) на всички елементи, които я съставят,
цялата линия позволява да се избере, във фаза на конфигурация, поток на
операциите от ляво към дясно или обратно. Според заваръчната машина,
предвидена във вътрешността на линията, INTEGRA 4H може да управлява, по
напълно автоматизиран начин, рамки с различни размери. Конфигурирана
своевременно, линията може да обработва всички видове стандартни, акрилни и
облицовани профили.
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Автоматично
управление на
заваръчната
свръзка

Система за
свързване по
полева шина

Вътрешен контрол и
външно фиксиране

Система за
предвижване на
рамката

Цял и характеризиран от
особена опростеност и
гъвкавост на употребата:
действието на устройството,
все пак, може да се управлява
от един единствен работник
(от позицията на поставяне на
заваръчната машина Fusion
4H) докато каквато и да е
информация, засягаща
работния процес (данни
отнасящи се или до
обработваните рамки или до
типа на обработваните
профили) може да се
визуализира от който и да е
свързан интерфейс на
линията. Серийното
свързване гарантира
едновременното ползване на
необходимите данни и
позволява разпространението
и/или събирането на
информация от едно работно
място. Такива интерфейсове
използват развити графични
решения, като улесняват
диалога човек-машина и
разбирането на
информацията.

Заваръчната машина
Fusion 4H позволява
автоматичното управление
от програмата на размера
на заваръчната свръзка (от
0,2 до 2 мм) чрез система от
линейни изпълнителни
механизми, които
гарантират изпълнението
на заваръчния цикъл.
Освен крайният размер на
рамката е гарантиран също
и програмираният размер
на заваръчната свръзка.

Изборът на взаимна
връзка между централното
устройство и заваръчните
глави се основава на
употребата на полева
шина. Това решение
позволи да се разпределят
функциите за управление и
контрол директно по
групите оператори като
едновременно се прави
изключително просто и
достъпно структурно
окабеляване което
гарантира бърз и
интуитивен достъп за
поддръжка с ефикасна
комуникационна мрежа
между различните
механични, пневматични и
електронни компоненти на
машината.

Приложеното от Emmegi
решение при полиращите
машини за PVC, е реализирано
чрез използването на фалц с
CN, който позволява ъгълът на
рамката да бъде съпоставен на
машината спрямо вътрешността
на същата рамка като се
гарантира центрирането и като
няма ограничения относно
евентуалната разлика в
широчината на профилите,
които съставят рамката. Във
връзка с това решение,
фиксирането на ъгъла се
гарантира от независимото
действие на две фиксиращи
системи (хоризонтална и
вертикална) монтирани върху
два плъзгача, които движейки се
в двете перпендикулярни посоки
контролират ъгъла в работната
посока на машината.

Целта да се концентрират
всички функции за
предвижване на рамката в
едно устройство,
гарантиращо висока
динамика на фазите за
позициониране и точна
позиция на продукта във
всяка работна фаза, се
постига чрез манипулатор с
4 оси. Тази система е
независима от работния
модул, където се намират
инструментите, които
извършват цикъла по
почистване. Тъй като става
въпрос за устройство с
контролирани оси,
параметрите на
захранващия цикъл,
завъртането и
разтоварването на продукта
се оптимизират автоматично
от CNC (цифрово програмно
управление) в зависимост от
размерите и масата на
рамката, която ще се
предвижва, като се
гарантира минимално време
на цикъла с максимална
точност и внимание на
повърхностите, които са в
контакт с машината.

РАБОТНО ПОЛЕ
Максимални размери на таблото (мм)
Максимален размер на рамката, подавана автоматично (мм)

3.500 x 2.500
2.500 x 2.500, (2,5 kg/m)

Минимален размер на рамката, подавана автоматично, външен размер (мм)

400 x 350

Минимален размер на рамката, вътрешен размер (мм)

210 x 210

Максимална височина на профила (стандартна/опционална) (мм)

120 / 200

Минимална височина на профила (мм)

50

Максимална широчина на профила (мм)

150

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА МАШИНАТА
Смукателно устройство на таблото от заваръчната машина

•

Позициониране на рамката: автоматично с масичка за въртене

•

Автоматична масичка за охлаждане

•

Сваляне на рамката: автоматично със смукателна маса
РАЗМЕРИ И МОЩНОСТ
Габаритни размери (широчина х дължина х височина) (мм)

7.900 x 16.200 x 2250

Средна абсорбирана мощност (kW), версия с TRIMMER 2A

25

Средна абсорбирана мощност (kW), версия с TRIMMER 4A

27

БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТA
Заграждане по периметъра на линията
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www.emmegi.com

