Equipamento de baixo custo p/ automação de
soldagem linear.
Aplicações: deposição de material endurecido
em facas, emenda de chapas, recuperação de
cilindros de moendas de cana, deposição de
material endurecido em cilindros (este
equipamento deverá ser integrado com mesa
posicionadora circular.

POSICIONADOR LINEAR COM OSCILADOR DE TOCHA

Tracking vehicle with torch oscillation

Centaurus

Cj. 3 eixos lineares

Assistência e suporte
técnico

Descrição:

a) Curso total configurado conforme aplicação do cliente.
b) Carro montado sobre guias lineares para movimentação suave e precisa.
c) Acionamento através de cremalheira e motoredutor 220VAC, controle de velocidade
através de inversor de frequência.
d) Oscilador de tocha acionado por motor 24VCC, controle de velocidade através de
placa PWM. Amplitude conforme a aplicação do cliente.
e) Comprimento de soldagem e controle de posicionamento do carro diretamente pela
tela da IHM, equipado com CLP e encoder para automação do processo.
f) Base suporte conforme a aplicação.
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Esteira porta cabos

Perfil de alumínio BOSCH

Organiza e preserva a vida
útil dos cabos

Perfil de alumínio estrutural que
permite flexibilidade e fácil
posicionamento dos componentes

Fim de curso
Sensores indutivos em ambos os lados
para fim de curso por software.
Sensores com conectores para facilitar
a troca no momento da manutenção

Base suporte
Conforme a aplicação do
cliente
Base suporte poderá fixado em qualquer bancada de aço, opcionalmente podemos
fornecer a bancada com quaisquer dimensões.
A base suporte poderá ser fornecidos com pés niveladores e maior largura para ser
utilizada sem fixação.
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Motoredutor

Hastes

Motoredutor 220VAC para
acionamento do carro.
Controle de velocidade através do
inversor de frequência utilizando a
entrada analógica.
A velocidade (mm/min) é
selecionada através da IHM

Temperadas e retificadas para
melhor fixação e longa vida útil

Rótula
Exclusive suporte tocha com rótula
para livre posicionamento da tocha

Opcionalmente poderá ser
equipado com cross slide mini
para maior precisão no
posicionamento da tocha.

Guia linear
Movimento suave e preciso do carro

Encoder
Encoder para precisão e automação
do processo de soldagem
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Motoredutor
Motoredutor 24VCC para
acionamento do oscilador de tocha
Controle de velocidade através de
placa PWM.
A velocidade é selecionada por
potênciometro.

Oscilador de tocha
Oscilador de tocha acionado por came.
Amplitude conforme a aplicação do cliente.

Braço do Oscilador
O posicionamento do braço oscilador
permite alterar a amplitude de oscilação.

Opcionalmente o
oscilador de tocha poderá
ser acionado por motor de
passo com velocidade e
amplitude configurado
diretamente na IHM.

Molas
Retorno do oscilador da tocha
através de molas.
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Porque não há garantia de repetibilidade das propriedades da soldagem no processo manual:
Verifique as interferências causadas devido à mudanças no posicionamento da tocha e sentido de soldagem, lembramos que
diferentes comprimentos de stick out refletem proporcionalmente na variação da corrente de soldagem e penetração.
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Descrição:
Todas as funções são acessadas através da IHM touch screen colorido de 4,3”:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Definição do comprimento de soldagem.
Visualização da posição do carro.
Configuração da velocidade do carro (mm/min) independente para modo manual e automático.
Ciclo automático para retorno do carro.
Temporizador para ligar/desligar movimento do carro e ligar/desligar fonte de soldagem. Funções úteis para
permitir sequenciamento entre movimento do carro e fonte de soldagem.
Função offset permite movimentar o carro por um comprimento programável antes de iniciar o ciclo de
soldagem.
Contador de número de ciclos em modo automático.
Caso a fonte de soldagem possua interface de comunicação programas da fonte de soldagem podem ser
alteradas automaticamente.
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Botão para ligar oscilador de tocha
Botão pulsante para ligar a
fonte de soldagem

Botão para movimentar carro
para direita

Botão para movimentar carro
para esquerda
Botão para desligar oscilador de tocha

Botão para zerar mostrador de
distância percorrida

Mostra a distância percorrida

Configura a velocidade do carro
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Contador do número de ciclos automáticos
Define comprimento de soldagem

Zera contador do número de
ciclos automáticos

Configura comprimento
de movimento inicial
antes de iniciar a
soldagem

Configura a velocidade
de soldagem desejada

Monitor do andamento do
ciclo automático

Temporizadores que
retardam o início e
finalização da soldagem
Temporizadores que
retardam o início e
finalização da
movimentação do carro
Mostra a frequência que o inversor de
frequência está operando.
Pode haver uma pequena diferença de valores
entre esta tela e o IHM do inversor.

Estes botões tem a função de
manter ligado ou desligado o
oscilador de tocha durante o
ciclo automático
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Sinalizador piscante de modo HOLD acionado
Botão para congelar ciclo automático.
Ao acionar novamente o ciclo automático é retomado
Esta tela somente é
visualizada quando o
ciclo automático está
em andamento.
Comprimento de
soldagem, offset,
velocidade de soldagem
e temporizadores não
podem ser
configurados, mas
podemos visualizar o
progresso de cada
função.

Estes botões tem a função de
manter ligado ou desligado o
oscilador de tocha durante o
ciclo automático
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