Tianchen TC-T220 Rørfiber
Denne professionelle rørfiberlaser fra Tianchen har CypCut, CNC og bus control. Hurtig og effektiv med rack transmission, follow-up roller, sikrer højere skærenøjagtighed. Kan skære firkantede,
runde, og ovale rør samt flere specialtype rør.
Med en skærenøjagtighed på op til 0,01mm er den velegnet til produktion, hvor høj præcision er
vigtig.

Model
TC-T220

Effekt
Pladsbehov
Maskinens vægt
2000 W 11500 x 1750 x 2550 mm
6000 KG
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Kapaciteter & konfigurationer
Teknisk Data
Max rørlængde

6000 mm

Effektiv rørdiameter

20-220 mm

Acceleration

1G

X, Y aksial positioneringspræcision

±0,03

X, Y aksial gentagelsespræcision

±0,02

Max rotationshastighed

110 RPM

Input power

380V 50HZ/60HZ (kan tilpasses)

Køling:

Vandkøler

Dimensioner

11500 x 1750 x 2550 mm

Konfigurationer
Kontrolsystem

CypCut

Laserkilde

2000 W IPG fiberlaser

Laserskærehoved

Raytools (auto fokus)

Reducer

Shimpo

Servomotor

Panasonic

Driver

Panasonic

Guide rail

YCC Rack & Pinion

Pneumatiske komponenter

SMC + Airtac

Vandkøler

Tongfei

Guide rail

HIWIN linear square guide rail

Computer

Avanceret industricomputer
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Komponenter
I TC-T220 rørfiberlaser kombinerer Tianchen velkendte og solide komponenter med
nytænkende og innovative løsninger for at levere maskiner, som er effektive, robuste
og energibesparende uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Robust maskinstativ for nøjagtighed

Professionelt ANSYS software anvendt til
at optimerer designet og forbedre den dynamiske ydeevne for bed systemet.
Maskinens bed er fremstillet i stål, som
øger stivheden.

Pneumatisk chuck (front)

Lufttryk: 0,3-0,9 mpa.
Processing range: 20-220 mm.
Rotationspræcision: ≤ 0,05 mm
Gentagelsespræcision: ≤ 0,03 mm
Automatisering af lineare guiderails sikrer
korrekt smøring og forlænger maskinens
levetid. IP5X beskyttelsesniveau forebygger ophobning af skadelig støv (dvs. niveau 5 støvbeskyttelse kan ikke forhindres
fuldstændig, men det vil ikke påvirke normal operation af maskinen).
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Komponenter
Pneumatisk chuck (bag)

Pres: 0,3-0,9 mpa.
Single-claw stød: 174 kg (max emnevægt
220 kg T220).
Max rørdimension: 15-218 mm
IP5X beskyttelsesniveau forebygger forurening fra skærestøv (dvs. støvniveau 5
kan ikke forhindres fuldstændig, men det
vil ikke påvirke almindelig operation)
Halens udluftning kan hurtigt fjerne røg og
støv fra skæringen, hvilket skåner arbejdsmiljøet.

Servo supporter

Udstyret med servo-rørholdere med hjul;
rørholderhjul er altid i kontrakt med rørets
overflade under fremføring og rotation,
hvilket sikrer effektiv støtte og forhindrer,
at røret flytter sig samt reducerer akseudsving, når røret (mindre rør, 30 eller
under) roterer. Øger således maskinens
nøjagtighed.
Servo-rørholderen kan tilpasses materiale.
Tilpasning til materiale; ”one-key setting”
efter forudindstilling af processens parametre i systemet vil rørholderhjulet automatisk sætte den indstillede højde. Tidsbesparende for re-kalibrering, hvilket er
bekvemmeligt og effektivt.
Med udgangspunkt i ”one-key setting” kan
manuelle rettelser udføres til justering af
servo-rørholderens højde.
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Komponenter
Semi automatisk aflæsningsenhed

Når der skæres lange enheder, gives der
støtte for at sikre skærenøjagtighed.
Fremføring op til 3000 mm; Ved længere
emner kæres der 2 repetitioner. Når der
skæres korte enheder, bliver system control baffle sænket.

NORD-LOCK special låsemøtrikker

Motorer, gear og andre vigtige dele er forsynet med svenske NORD-lock møtrikker
for at undgå løsning af dele forårsaget af
vibrationer. Sikrer stabilitet for maskinens
arbejde, øger laserskærens præcision og
forlænger maskinens levetid.

SHIMPO reducer (flat output)

Den internationalt anerkendte, elektriske
SHIMPO gear reducer sikrer stabil gearing
og høj præcision. Den er forsynet med
flange output indstilling, som øger det mulige drejningsmoment og er mere sikkert
med gearforbindelsen.
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Komponenter
Panasonic servomotor og driver

Udstyret med servomotor fra japanske
Panasonic og med closed-loop control
metode sikres nøjagtig positionering samt
dynamisk respons for optimal acceleration. Det får den automatiske positionering
af laserhoved til at køre glat med minimal
vedligeholdelse.

Automatisk smøringssystem

Det automatiske smøringssystem er opgraderet, hvilket øger gear- og skruesmøring og den regelmæssige tilstrømning af
smøringsolie. Forlænger maskinens funktionsdygtighed (andre producenter anvender blot guide rail lubrication).
Filthjulet kan smøre for gear og rack.
Automatisk tids- og afstandsberegning for
smøringsolie.

HIWIN lineær square guide rail

Det internationalt anerkendte linear square
guide rail har stabil og pålidelig high speed
bevægelse og er samtidig støjsvag. Sikrer
høj præcision og lang levetid.
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Komponenter
YYC Rack & Pinion

Gearingssystem i absolut top kvalitet; Høj
hastighed, høj præcision, robust og pålidelig, sikrer glidende bevægelse på lang sigt.

Raytools auto fokus skærehoved

Udstyret med high power laserskærehoved
fra Raytools, der i lang tid har stået for
stabilt skæreudstyr, som sikrer kontinuerlig produktion; Automatisk fokus og hurtig
gennemskæring gør systemet mere automatiseret.
Kompakt design, letvægtskvalitet. Vinkelskæring, præcisionsskæring, lysskæring;
Passende for højere acceleration.

CypCut FSCUT5000 kontrolsystem

Afvigelsen af pipe center kan kompenseres
i real-tid, hvilket reducerer krav til spænding og forbedrer effektivitet. Baseret på
bus real-time system og med integreret
kontrol, rør-hjørneskæring er hurtigere.
Følger hjørner mere stabilt for mere pålidelig skærekvalitet.
Understøtter servo-rørholderens funktion
for øget bearbejdningskvalitet af hele rør.
Støttefremføring og skæring af hule chuck
med en høj grad af automatisering. (T220
hale-materiale kan kontrolleres indenfor
150 mm).
Rørmateriale nesting software TubesT, 3D
tegning forenklet, understøtter Angle steel,
i-steel, channel steel cutter path editing,
common edge cutting. Materialebesparende.
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Komponenter
Bus control fordel

1. Høj gearingshastighed og højere nøjagtighed.
2. Hvis flere funktioner ønskes, kan de tilføjes direkte fra fabrikken.
3. Auto loading systemet skrives PLC, og
med bus control kan det automatisk læse
rør-parametre direkte, imens der skæres.

Præcisions-presreguleringsventil

Reserve servo-rørholder har til formål at
løfte, og den opretholder lufttrykket cylinder til rørholderen for at opnå nøjagtige
løft, som sikrer kvalitet i skæringen.
Når servo-rørholderen sænkes, trækkes
cylinderen sammen, og trykket i luftrøret
øges tilsvarende. Den præcisionsregulerende ventil kan udligne trykket i røret og
beskytte luftrøret for skade ved højt tryk.

Chuckens presreguleringsventil

Nøjagtig kontrol af reservegastrykket justerer chuckens trykkraft for at opnå den
bedste skæreeffekt; enkelt og hurtigt.
Juster tryk ≤ 1 MPA.
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Komponenter
Tongfei køler

High-performance vandkølingsenhed til
laserskæreudstyr, titaniumsrørforstøver i
høj kvalitet (pladeforstøver i rustfrit stål er
non-standard). Cirkulerende multi-stage
pumpe og rustfri stålkomponenter; forsynet med filter og termisk ekspansionsventil. Høj kvalitet, høj effektivitet, støjsvag.
Laser-kølervæskens temperatur kan justeres via turbine flow kontakt.

Laser interferometer

Laser interferometer til test af maskinens
præcision og omhyggelig forbedring af maskinens præcision.
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