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AEG ELOTHERM
Maszyna

 sterowania. systemie nowym przy problemu
 żadnego stanowi nie co – ekranów oraz użytkownika makr tworzenia i funkcji określonych

 dodania wymagały specjalne operacje Niektóre elektrod.. grafitowych życiu przy szczelin
 i żeber cienkich erozję wydajną bardzo umożliwiają konfiguracji obecnej w Maszyny poziomu.
 kontroli automatycznej zainstalowania i generatora modernizacji Z, osi silnika wymiany oferty

 z skorzystał Zarząd maszyn. innych także modernizację na się zdecydowało kierownictwo
 wyników, doskonałych podstawie Na modernizację. całkowitą na się zdecydowaliśmy Dlatego

 niezawodności. długoterminowej poprawy bez jednak czasie, długim bardzo po problem
 aktualny rozwiązywała zagraniczna, usługa kosztowna a awarie, częste miejsce miały

 Wcześniej elektroniki. się psującej powodu z używana nie była czas długi przez 

 

1)  Nowy  osi napęd Z. 
2) Z  

zamontowane    
 pomiarowe    

 liniały nowe 
 zostały uszkodzenia powudu 

 

 

3)  Zastosowano
kontrolę  dielektryka poziomu 

 autonmatyczną 
 

4)  nowa
 generator isterowanie 

 na i sterownicza szafa 
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1–2)   

niezawodność 
 wysokąwarantującym g
 AC napędem woczesnym

Wymiana
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   Z, osi w napędu
  zastąpiono krokowy

3–4)  Bezproblemowe ołączenie

ekonomiczne 
 rozwiązanie DC, i AC krokowy,

  silników: typówróżnych 
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MODERNIZACJE

 
 WGŁĘBNEJ DRĄŻARKI     

  DOWOLNEJ 
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GENERATOR
• stopniowanie  prądu od 0,5A do 

 elektrody poderwaniem   
 szybkim z300A

•  detalu i elektrody ochrony dla priorytet absolutny 
• wielostopniowa  łukiem i zwarciem przed chronao 

 

•  wysoka  drążenia wydajność 
•   zużycie niskie elektrody
•  Specjalne

 szczelin głębokich i cienkich ążeniado dr 
 grafitowych, elektrod  dla technologie 

 
•  funkcje  polerowania 
• bardzo 

 generatora sterowania artak jedna   tylko 
 architektura niezawodna bardzo co przez prosta 

 

PENTA CNC
•  15-calowy  dotykowy ekran LCD z  W systemem indows CE – 

gwarantowana  kompatybilność 
•   różne  wersje jązykowe z  pracy podczas zmiany możliwością 
• wiele możliwość planetarnych funkcji ,

 3D orbitowanie kształtu, własnego
 definiowania łatwego   

•  automatyczne łatwe pomiarowe  cykle zadań wg rozszerzenia do  
•  pobieranie  CSV / DXF pliku z pozycji 
•  bezpośredni  pliku do danych eksport DXF/STEP/CSV
•  tabela  identyfikacją automatyczną z elektrod dla korekcji 

opcja  pomiarowej maszyny z danych pobierania - 
• atweł  erodowania podczas nawet programowanie , możliwość 

obliczenia makr i  użycia
 

,podprogramów on-line  , skoki,
  programowaniaopcje   nowe,zmiennychużywanie

powtó-
enia, rz

  
CNC 

•  o pcjonalne
 modyfikacj własnych 

  do otwarty system użytkownika, ustawień do ekrany 

 •  atweł  diagnostyki i parametrów zestawy rozszerzenia do 
•

jako  makra własne  także parametrów,   
 ustawień, ekranów, wszystkich dla kontekstowa omocp 

• zdalna  bezpośrednio Internetu lub LAN pomocy przy diagnostyka 
z  serwisowego centrum 

•   funkcje  nadzoru – komunikaty  stanie o (SMS/e-mail), wspłódziele  -
  nie monitorowanie pulpitu,  dzałania efektywności , aplikace PDA

• połączenie  sieciowe  LAN 10/100/1000, transfer  FTP przez danych  
połączenie  zewnątrzny dysk jako (SMB), port- USB 
na panelu urządzenia  – bezproblemowa integracja  sieci w 

• monitorowanie  wentylatory kontrolowane temperatury,  ,
minimalne  energii zużycie niskie cieplne, obciążenie 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  
 

 bezwładności. momentem
 wysokim  elektrod dla zaprojektowane

 również wytrzymałość, i 

 
Oś
Maksymalna 

 elektrod. ciężkich i dużych dla C 

z
sztywność

Automatyczny  wymiennik elektrod z  motoro-
wym posuwem,  żądanej do przejazd płynny  
położenia, do  droga i pozycji ilość wyboru 
przejazdu.

 obróbki
 dokładności zwiększenia celu wSystem  chłodzenia 

.

Automatyczna  dielektryka, poziomu kontrola 
bezobsługowe

 Z. osi  pomocąza
  za  wysokościustawianie 

 

W

nami.  z sięskontaktuj  lub www strony nasze 
 odwiedź dodatkowego wyposażenia 
 elementów innych  poznania celu 

PENTA Polska  o.o. z Sp. 
Powstańców  ul.Wrocław, 53-333  82/44 Śl. 

Tel:  71  16 52 780 
GSM:  605  227 888 
penta@penta-polska.pl

www
www.penta-edm.com 

.penta-polska.pl

 

 

 P o l s k a  o.o.   zSp.        

•  przeciwpożarowy systemdoskonały  

zmienne •  impulsu pojedynczego dla ustawienia 


