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Střihačka DPS CHARLY MILLIN (DMC 303)
Obj. číslo:

105001784

Anotace
Střihačka desek plošných spojů určená pro boční separaci DPS.
Řezání upevňovacích bodů frézováním.
Jednotka je umístěna na hliníkové základně.
ESD chráněná plexiskla.
Snadno vyjímatelná sada pro údržbu.
Dotykový displej s grafickým rozhraním.
Pokládání a vyndávání DPS pomocí ergonomické zásuvky a pneumatické podpory.
Koncepce podle STP Electronics:

Vývoj software a rozhraní stroje pro programování a obsluhu.
Integrovaná kamera pro vizuální kontrolu.
Konstrukční a mechanická integrace sady.
Klíčové silné stránky stroje:

Pevná kontrukce z oceli a hliníku.
Dvojité hranolové vodicí kolejnice a předinstalované recirkulační kuličkové lyžiny.
Kuličkový šroub s připnutým pouzdrem.
Dostupný v &quot;servo-bezkomutátorové&quot; motorizaci.
Ekonomická verze a krokový motor.
Design a ergonomie.
Malé rozměry.
K dispozici s automatickou výměnou nástrojů.
Velmi vysoká frekvence vřetena.
Max. rozměry DPS 300 x 400 mm.
Dvě volitelné varianty: s jednou zásuvkou nebo bez zásuvky.
Podrobnosti o funkcích:

Programování: tvorba programů bez souborů, nahrávání a ukládání programů, možnost vybírání programů ze
seznamu.
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Bezpečnostní dvířka a zásuvka: dveře s bezpečnostním kontaktem pro zajištění ochrany obsluhy. Pokud je
zásuvka otevřená, cyklus se nezahájí.
Kontrolní nástroje: kontrolní nástroje pro čtení matice dat a čárových kódů, detekce správné polohy nástrojů.
Vytvoření masky: kontrola přítomnosti autorizační masky před započetím cyklu. Verifikace referencí desky.
Start cyklu: zahájení cyklu obsluhou po ukonční načítání a uzavření dvířek.
Současný cyklus: rekuperace informací o probíhajícím cyklu.
Konec cyklu: Rekuperace informací o konci cyklu a ukončení vakua.

Technická data
Název parametru

Hodnota

Maximální rozměr DPS

300 x 400 mm
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