Inteligentní montážní řešení
Vlastnosti
Ultrazvukové svařovací systémy Dukane iQ LE Series jsou
stroje základní úrovně určené pro aplikace vyžadující
výrazně menší množství dokumentace k procesu, ale
jsou přesto postaveny na robustní a přesné mechanické
platformě jako naše plně vybavené stroje. Dodávají se
s frekvencí 20 kHz nebo 15 kHz a výkonem od 1200
do 4800 W. Svářečky se nabízejí ve dvojím provedení
1. svařování časem nebo energií 2. svařování časem,
energií nebo na vzdálenost. iQ LE je stroj základní
úrovně, ale pokročilé funkce jako limity procesu,
vzorkovací rychlost 0,5 ms, samostatné tlaky svařování
a přidržení, a paměť několika nastavení se zamykáním
čelního panelu jsou standardní výbavou všech strojů LE.

• Plně digitální řízení všech funkcí a parametrů napájecího
zdroje umožňuje unikátní konﬁgurovatelnost včetně
budoucího upgradu a řešení nových požadavků. Přístroj
pracuje na bázi digitální frekvenční syntézy.
• Špičkové rychlosti přenosu dat 0,5 ms je dosaženo díky
progresivní vícejádrové architektuře. Zvýšená přesnost
a opakovatelnost svaru.
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Výkon a frekvence
1200 W | 2400 W | 3600 W - 20 kHz
3600 W | 4800 W - 15

• Nastavení amplitudy v 1% krocích od 20 % do 100 %
prostřednictvím čelního panelu nebo dálkového ovladače
(4-20) mA.
• Algoritmus lineárního měkkého náběhu zajišťuje
spouštění akustické soustavy na provozní amplitudu
hladce, s minimálním počátečním nárazem a tudíž
s minimálním namáháním soustavy a generátoru.
• Digitální technologie Digi-Trac automaticky sleduje
rezonanční frekvenci. Není nutné manuálně nastavovat
generátor během každého svářecího cyklu. Výstupní
frekvence se nastavuje automaticky tak, aby odpovídala
akustické soustavě (sonotroda, zesilovač, měnič).
• Regulace zatížení automaticky udržuje konstantní
Easy Fault je exkluzivní pro napájecí zdroje iQ. Poruchy
amplitudu ultrazvuku bez ohledu na odebíraný výkon.
systému a alarmy mají za následek vznik poruchového
Díky řízení amplitudy v uzavřené smyčce udržuje
kódu. (např. U501) Zadejte kód na www.dukane.com/
regulace amplitudy amplitudu výstupu nezávisle na
easyfault a vyhledávání Easy Fault vám poskytne doplňkové
výkyvech napájecího napětí a zatížení výstupu. Udržování
rady a informace k optimalizaci procesu. Tím se usnadňuje
v toleranci 1 % zajišťuje konzistenci procesu svařování
řešení problémů a zkracuje doba odstávek.
a kratší doby cyklu.
• Programovatelná amplituda měkkého náběhu a měkkého
vypnutí omezuje namáhání akustických soustav, nebo
naopak umožňuje dosáhnout plného výkonu během
0,01 sekundy, jedná-li se o vysokorychlostní aplikaci.
K dispozici je také tovární konﬁgurovatelné nastavení.
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Vlastnosti iQ generátoru/napájecího zdroje
Snadná orientace
Tlačítko online/ofﬂine

Plně digitálně řízený algoritmus
lineárního měkkého náběhu,
ladění DIGI-TRAC, regulace
s ohledem na zatížení
a ochrana proti přetížení
doplňují kompatibilitu
Dukane...a mnohem více!

Testovací tlačítko
ultrazvuku
Snadné programování s tlačítky
přímého vstupu k parametrům procesu

• Programovatelné detailní nastavení hardwaru na
uživatelské úrovni dovoluje měnit NDS Phase Shift (fázový
posun), Free Run Frequency (počáteční neregulovanou
frekvenci), Frequency Lock/Hold (zámek/udržení frekvence)
a Frequency Limits (frekvenční meze) – tak je možné provést
podrobné nastavení pro komplikované akustické soustavy.
• Systém nastavitelného zámku a udržení frekvence
ignoruje funkci automatického ladění digi-trac a zamyká
náběhovou frekvenci soustavy - to je užitečná vlastnost
v případě komplikovaných aplikací, u nichž dochází
k vazbě soustavy s výrobkem.
• Ponáběhové řízení obsahuje časové nastavení zpoždění
a trvání cyklu.
• Standardem je rozšířený vstup/výstup disponující
25pinovým výstupním a 15pinovým vstupním
konektorem, jejichž funkce je konﬁgurovatelná na
uživatelské úrovni z nabídky. Navštivte: www.dukane.
com/us a vstupte do downloads/ application notes.
• Patentované modulární provedení hardwaru se skládá
ze základní desky s rozhraním pro další interní díly. Tím
se snižuje počet interních kabelových spojů, zvyšuje se
spolehlivost a provozuschopnost.
• Unikátní režim dvojitého tlaku zvyšuje přídržnou sílu pro
pevnější sestavu během cyklu přidržení.
• Zobrazení výkonu pro kontrolu a sledování charakteristik
akustické soustavy.
• Uložení osmi nastavení zahrnuje amplitudu, parametry
procesu a limity.
• Průtokové chlazení.

Spouštění výkonem (U.S. Patent 7 475 801)
Poskytuje konzistentnější svary tím, že zajišťuje
dostatečné a opakovatelné množství přítlaku/síly, kterou
je nutno vyvinout na díl před zahájením svářecího
cyklu. Spouštění výkonem je ekonomickou alternativou
Spouštění silou. Na rozdíl od Spouštění silou neobsahuje
Spouštění výkonem přídavné a drahé komponenty, jako
je jednotka pro měření síly, zesilovač a kabeláž. Systém
totiž používá při měření síly ultrazvukovou soustavu.
Když je aktivován ultrazvuk, amplituda se zvětšuje až
na hodnotu spouštěcí amplitudy a je udržována až do
okamžiku vyvinutí dostatečné síly na díly, aby došlo
k dosažení nastavené hodnoty spouštěcího výkonu.
V tomto okamžiku začne svářecí cyklus, který pokračuje
až do dosažení kontrolovaných parametrů svařování (čas,
energie nebo výkon).

MODUL VZDÁLENOSTI a LINEÁRNÍ KODÉR
• Svařování podle vzdálenosti - sleduje se změna vzdálenosti,
aby bylo zajištěno, že se na obou součástech roztaví stejné
množství materiálu a spoj byl konzistentní.
• Svařování podle vzdálenosti - kontroluje se celková výška
součásti kvůli dosažení shodných výrobků.
• Všechny parametry vzdáleností (vzdálenosti zdvihu dolů,
zpoždění spuštění, svařování, přidržení, absolutního
svařování, celkového svařování a celkového zdvihu) jsou
sledovány z hlediska horního a dolního limitu, a tím se
kontroluje kvalita a konzistence svarů.
• Vysoce kvalitní lineární kodér s rozlišením jednoho
mikrometru pro excelentní přesnost a opakovatelnost.

NAPÁJECÍ a ENERGETICKÝ MODUL
• Svařování podle energie dodává do procesu speciﬁcké
množství energie, čímž zlepšuje řízení procesu.
• Sledují se všechny parametry výkonu a energie s horními
a dolními limity, aby se detekovaly vadné a podezřelé
součásti.

Vlastnosti iQ generátoru/napájecího zdroje
Pevný celokovový rám

Uživatelsky konﬁgurovatelný
propojovací panel

Síťový vypínač/jistič
15pinový vstup
25pinový výstup
Ultrazvuk
Konektor
napájecího
kabelu, typ IEC

Ukostřovací kolík

Sériový konﬁgurační
port RS 232
K dispozici jsou volitelné karty přítlaku

Vlastnosti přítlaku iQ

Volitelná výbava

• Odolná konstrukce používající komponenty nejvyšší
kvality zajišťuje vynikající výkonnost, přesnost
a spolehlivost.

• Hydraulické ovládání rychlosti umožňuje přesné
hydraulické ovládání rychlosti tavení. Významné je to
zejména pro dosažení maximální síly svaru u tupých,
vložených a křížových spojů.

• Kompaktní montážní systém s jednoduchým lineárním
kuličkovým uložením nabízí přesné polohování, plynulý
pohyb s minimálním třením.
• Zdvih 178 mm (7“) s mechanickou dolní zarážkou
stavitelnou po 0,025 mm (.001“).
• Koncový spínač vrcholu zdvihu slouží aplikacím
v automatizovaných linkách.
• Všechny ovládací prvky jsou přístupné na přední straně
stroje a usnadňují tak nastavování a provoz.
• Snadno užitelné indikátory polohy na čelním panelu
s univerzálními ikonami okamžitě zobrazují nastavení
polohy a dolního dorazu a volitelně spínače pomalé
rychlosti, předspuštění a konce sváření.

• Patentovaný zesilovač amplitudy.
• Prodloužené sloupy lisu kvůli větší výšce prostoru pro
vložení součástí.
• Pneumatické válce o průměru 38 mm (1.50“), 51 mm
(2.00“) nebo 76 mm (3.00“).
• SUSIE port - vstupní/výstupní rozhraní zajišťuje řízení
typu PLC pro externí zařízení jako jsou světelné závory,
snímače, upínání a válce.
• Kompatibilita systému přítlaku s řadou Ultra umožňuje
snadné připojení ke svářecím strojům Ducane řady
Ultra.

• Chromovaný sloup a titanový zesilovač jsou standardní.
• Volitelný lineární kodér s vnitřním uchycením šetří místo
v aplikacích s více hlavami a v automatických linkách.
• Dostupnost pneumatického ovládání na dálku nabízí
zvýšenou ﬂexibilitu při integraci do systému.
• Pojistka přívodu vzduchu podle OSHA je ve standardní
výbavě.
• Ergonomicky řešené spínače základny a cyklu snižují
únavu obsluhy.
• Indikátory stavu v základně pro výkon, pracovní cyklus
a zrušení operace sdělují přehledným způsobem stav
stroje.
• Nouzový stop vypínač s nutností natočení pro obnovení
funkce odpovídá mezinárodním bezpečnostním
standardům.
• Provedení lisu/thrusteru umožňuje ﬂexibilitu a rozšířitelnost
stroje a snižuje tak nutné investice do zařízení.

Rozhraní automatizovaného systému
Modulární svářecí stroje Dukane iQ LE mohou
komunikovat s externími zařízeními a ovládáním
(např. PLC). To vyžaduje 15pinový vstupní kabel
a 25pinový výstupní kabel (volitelný).
Vstupy zahrnují 8 dálkových povelů pro nastavení,
bezpečnostní zamykání čelního panelu, reset
zajištění a aktivaci cyklu.
Výstupy zahrnují 22 VDC pro napájení uživatelského
ovládání automatizace, stav programování,
poruchové stavy – včetně dobrých, vadných
a podezřelých součástí, sledování výkonu
a sledování amplitudy.

Rozměry
Systémové požadavky
Požadavky na tlakový vzduch: suchý čistý vzduch 5,5 - 7,6 bar
Maximální dostupný upínací tlak: 2430 N při 7,6 bar se standardním
válcem 63,5 mm (2.50˝)
Za sloupem nechte aspoň 130 mm volného místa pro vedení tlakového
vzduchu a kabely.

ROZMĚRY
Rozměry lisu
Šířka základny
Hloubka základny
Výška sloupku
Průměr sloupu
Největší výška

Standardní
472 mm
631 mm
991 mm
89 mm
1450 mm

Rozměry lisu

Standardní

Osa sloupu - osa sonotrody
Využitelná šířka
Zdvih
Hmotnost
Šířka krytu

314 mm
200 mm
178 mm
77 kg
132 mm

Rozměry thrusteru
Výška krytu
Šířka krytu
Hloubka krytu
Hmotnost

810 mm
132 mm
max. 280 mm
40,00 lbs (18 kg)

MODELY
Výkon / Frekvence / Provedení
15 kHz
20 kHz
Max. proud:
1200 W má pevně připojený napájecí kabel 100-120 VAC

1200 W
X
15 A

2400 W

3600 W

X
X
X
15 A
30 A
Model 1200 W je také k disopzici na 200-240 VAC

Poznámka: Všechny technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktuální informace si vyžádejte od společnosti Dukane Ultrasonics.
#11-0052-00
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4800 W
X
30 A

