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iQ Specifications

Dimensions iQ 43S220 Thruster
iQ 220 Press  

System w/Base
iQ Mini Servo 

Thruster
iQ Mini Servo System 

w/Base
Mini Servo  
Control Box

Base Width 18.6 (472) 18.6 (472)
Base Depth 24.8 (631) 24.8 (631)
Base Height 4.6 (117) 4.6 (117)
Column Height 44.6 (1132) 26.5 (674)
Maximum  Height 70.1 (1780) 39.9 (1013)
Housing Width 5.2 (132) 5.2 (132) 4.0 (102) 4.0 (102) 17.2 (436)
Housing  Height 38.0 (968) 38.0 (968) 27.2 (691) 27.2 (691) 12.6 (320)
Housing  Depth 13.2 (336) 13.2 (336) 7.1 (181) 7.1 (181) 3.5 (88)
Usable Throat 3.94 (100) 8.2 (209) 3.38 (86) 8.3 (210)
Stroke 5.50 (140) 5.50 (140) 3.50 (88) 3.50 (88)
Weight 74 lbs (33 Kg) 250 lbs (114 Kg) 25 lbs (11.4 Kg) 230 lbs (105 Kg) 20 lbs (9 Kg) 
Maximum Weld Force 550 lbs (2447 N) 550 lbs (2447 N) 150 lbs (667 N) 150 lbs (667 N)

AC Power Requirements: 90-240 VAC 10 AMP  Measurements: In. (mm)

Note: Partial data shown here.  
For complete dimensional data go to:

http//www.dukane.com/us/DL_DrawingsLayout.asp

Model 43S245

Available 
Frequencies

Wattage

   43S245
50 kHz 150
40 kHz 600/900/1800
30 kHz 900/1200/1800

   43S220
20 kHz 1200/1800/2400/3600

   43S215
20 kHz (Super 20) 4800

15 kHz 4800

Inteligentní spojovací řešení

ULTRAZVUKOVÝ LIS OVLÁDANÝ SERVO SYSTÉMEM

AUTOMATIZOVANÝ 
SYSTÉM

RUČNÍ  
SONDA

LIS

ESFunkce systému
Moderní patentovaná servo svářečka řady iQ společnosti 
Dukane je dalším vývojovým stupněm technologie 
ultrazvukového svařování. Moderní svařovací systém iQ Servo 
Welder firmy Dukane v kombinaci s účinným, spolehlivým 
a 100% digitálně řízeným napájecím zdrojem Multi-Core iQ 
Series poskytuje bezprecedentní opakovatelnost, přesnost 
a spolehlivost procesu ultrazvukového spojování.

• Dynamické servo řízení pohybu

• Integrovaná technologie Melt-Match®

• Robustní konstrukce

• Spolehlivé vyhodnocování a kalibrace

• Vynikající získávání dat

43S245 – 30/40/50/ kHz 43S220 – 20 kHz
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Intuitive menu structure•	 , uses familiar Windows file 
folder layout and icons. 

One screen process settings page•	  last weld data  
displayed simplifies programming.

F1 Help command•	  instantly displays explanation of 
function. 

User-programmable cycle data screen•	  displays up to 
16 unique weld parameters for monitoring operating 
parameters.

User programmable process limits •	 are displayed on cycle 
data screen. Bad Part and Suspect Part limits - up to 13 
parameters are available. Eliminate the need for expen-
sive SPC packages.

Two user-selectable data storage locations•	  store data 
on USB drive, local area network, C drive and generator 
memory.

Data is stored based on user-selectable time intervals•	 . 
Shifts can be specified to create unique data file for each 
programmed period.

Save part data from multiple welders to one file option•	 . 
Ideal for multi-headed weld applications or multi-welder 
work cells.

Reference footprint •	 consists of the user-selectable weld 
graph that gives a tool for finite weld process parameter 
optimization.

Seven user-selectable graph parameters •	 -velocity,  
energy, power, distance, amplitude, frequency, and force 
for viewing and storage of each weld. Exportable in CSV 
and XML formats for easy integration in SPC programs.

Production analysis screen•	  displays 8-hour shift produc-
tion statistics: good, bad, suspect quantities and percent-
ages. Ideal for instant monitoring of production.

Advanced stack diagnostics•	  includes power and  
frequency graphs for stack (horn) documentation and 
future reference for troubleshooting.

iQ Explorer operates on Windows operating 
system independently of the ultrasonic system. 
Usable on most computer platforms, desktop, 
tablet, notebook or industrial PC, and does not 
require proprietary hardware from Dukane.

Process Settings

Cycle Data

Advanced Graphing

Production Data

User Interface Features

iQ Dynamické servo řízení pohybu – 
ŽÁDNÉ pneumatické ovládání!
Integrovaná technologie plně elektrického servo řízení eliminuje 
odchylky související s pneumatickým systémem lisu zkvalitňuje 
opakovatelnost a přesnost procesu. Technologie dynamického 
servořízení poskytuje přesné ovládání rychlosti ultrazvukové 
soustavy, síly a umístění a je proto zárukou optimálního, spolehlivého 
procesu.

•  Přesné servo řízení pohybu s vysokou mírou opakovatelnosti
• Integrovaná technologie Melt-Match® 

•  Dynamická iniciace rychlosti tavení (DVMI™)
	 ⋅	 	Přesné řízení rychlosti a síly v první fázi procesu aplikace 

ultrazvukové energie umožňuje optimalizovat roztavení 
materiálu v místě spojení. (Patent přihlášen)

• Programovatelné řízení rychlosti a polohy soustavy
	 ⋅	 Zkrácení délky cyklu.
•  Ideální řešení do automatizovaných montážních linek, kde je 

žádoucí vysoká přesnost a nevadí nižší variabilita.

iQ Kalibrace a vyhodnocení
Plně digitalizované elektrické ovládání zjednodušuje proces kalibrace 
a validace. Odstraněním všech pneumatických součástí se validace 
ultrazvukového svařovacího procesu výrazně zjednodušila, přičemž 
vzrostla její spolehlivost. Digitální ovládání a plně elektrický pohon 
moderního lisu řady iQ Series je zárukou toho, že kalibrace 
a validace vydrží v povolených tolerancích dlouhou dobu. Tím je 
dána vyšší důvěra výsledkům procesu svařování v celém intervalu 
mezi naplánovanými termíny kalibrace a zůstává zachována 
opakovatelnost systému.

•  Nenáročný proces kalibrace – není třeba seřizovat součástky 
pneumatického systému

•  Ke kalibraci stačí jeden přístroj (Trigger Force Sensor - Snímač 
spouštěcí síly))

•  Všechny ostatní parametry ověřeny (žádné seřizování – jen 
funkční test – vzdálenost, čas a rychlost)

•  Společnost Dukane na přání zajistí před odesláním stroje 
kalibraci a vystavení certifikátu.

•  Na požádání provede kalibraci technik firmy Dukane na pracovišti 
zákazníka.

iQ GREEN
Žádný pneumatický systém = Žádný stlačený vzduch!

Jednou z vysokých nákladových položek dnešní průmyslové 
výroby je cena za energii potřebnou k výrobě stlačeného vzduchu 
pro pneumatické pohony. Odhaduje se, že jenom 50% vyrobeného 
stlačeného vzduchu se skutečně využije na nějakou práci, zbytek se 
ztratí netěsnostmi v rozvodu apod.

iQ v souladu s požadavky FDA 
(Úřad pro potraviny a léčiva) 
• Víceúrovňová ochrana heslem
•  Sledování historie a dokumentace změn procesu (FDA part 11)
• Registrovaný systém rychlé výměny nástroje
• UDI – Unikátní identifikace zařízení
	 ⋅	 	Integrace se snímačem čárového kódu a systémem značení 

laserem kvůli dokumentaci pro FDA.
•  Žádné ovládací prvky pro seřizování obsluhujícím personálem.
	 ⋅	 Jistota, že ověřený proces zůstane beze změn.
•  Všechny mechanické úpravy vyžadují použití speciálních 

nástrojů.
• Nezhoršuje čistotu na pracovišti
	 ⋅	 Není třeba filtrovat výstup vzduchu
	 ⋅	 Panely z nerezové oceli

Způsobilost procesu (Cpk) – nezávislá studie srovnávající konkurenční 
špičkové pneumatické svářečky s řadou Dukane iQ Servo. Výsledky 
zaznamenaly vysoký nárůst indexu způsobilosti procesu (Cpk), čímž 
potvrdily, že iQ Servo poskytuje svařovací proces vynikající kvality.

Přednosti iQ Servo



 

 

 

FEATURES
iQ Explorer User Interface

Windows operating system •	 uses familiar file folder menu 
structure, requires no special training to program and  
operate.

Touch screen input•	  for ease of programming. All welder 
setup parameters are programmed from one menu page.

Ethernet connectivity•	  for connection to local area network 
or stand-alone applications.

Supervisory password•	  control features for lock-out of  
system controls.

Remote connectivity•	  to Dukane’s 24-hour hotline for  
system diagnostics and troubleshooting ensures minimized 
down time. 

iQ Process Control
To optimize the welding process and produce the strongest 
and most consistent weld results, it is critical to look at all 
phases of the welding process for each application.

Pre-weld Control
Programmable home position•	
Two-stage programmable down speed, •	 allows for fast 
approach prior to trigger and reduces cycle time.

Patented Trigger by Power •	 or pretrigger by distance 
modes.

Weld Controls/Modes

Linear optical encoder•	 	with a one-micron resolution over 
seven inches of usable travel for excellent precision and 
repeatability.

The iQ-HMI includes a 15” color industrial PC with 
touch screen, compact flash solid state drive (no 
moving parts), two USB ports, and one Ethernet port. 
Windows Embedded Standard operating system. 
Rugged metal housing with mounting holes for 
standard VESA 75 support arms. IEC C14 plug w/
internal 110/230 VAC power supply.

Start motion after force drop.•	  Velocity is static until  
system senses material melt transition. This reduces part 
stress and provides superior bond strength. (Patent Pending)

Programmable motion control modes•	

Speed mode	�  allows for either constant or 10-segment 
velocity profile during weld phase.

Force mode	�  allows for either constant or 10-segment 
force profile during weld phase.

Weld by Time•	 .

Weld by Energy•	  delivers a specific amount of energy to 
the part.

Weld by Distance•	  controls the collapse distance to ensure 
that the same volume of material melts on each part so the 
finish joint strength is consistent.

Weld by Absolute Distance•	 	controls the finish part height 
to yield uniform assemblies. 

Weld by Peak Power•	  terminates the ultrasound when the 
available joint material is completely melted.

Post-weld Control

Dynamic hold •	 method allows for precise programmable 
collapse distance and programmable collapse speed, 
ensuring overall part collapse is accurate.

Static hold •	 method stops motion at a fixed position for a 
programmable length of time during the hold phase.

iQ Explorer  

iQ

 

 

Intuitive menu structure•	 , uses familiar Windows file 
folder layout and icons. 

One screen process settings page•	  last weld data  
displayed simplifies programming.

F1 Help command•	  instantly displays explanation of 
function. 

User-programmable cycle data screen•	  displays up to 
16 unique weld parameters for monitoring operating 
parameters.

User programmable process limits •	 are displayed on cycle 
data screen. Bad Part and Suspect Part limits - up to 13 
parameters are available. Eliminate the need for expen-
sive SPC packages.

Two user-selectable data storage locations•	  store data 
on USB drive, local area network, C drive and generator 
memory.

Data is stored based on user-selectable time intervals•	 . 
Shifts can be specified to create unique data file for each 
programmed period.

Save part data from multiple welders to one file option•	 . 
Ideal for multi-headed weld applications or multi-welder 
work cells.

Reference footprint •	 consists of the user-selectable weld 
graph that gives a tool for finite weld process parameter 
optimization.

Seven user-selectable graph parameters •	 -velocity,  
energy, power, distance, amplitude, frequency, and force 
for viewing and storage of each weld. Exportable in CSV 
and XML formats for easy integration in SPC programs.

Production analysis screen•	  displays 8-hour shift produc-
tion statistics: good, bad, suspect quantities and percent-
ages. Ideal for instant monitoring of production.

Advanced stack diagnostics•	  includes power and  
frequency graphs for stack (horn) documentation and 
future reference for troubleshooting.

iQ Explorer operates on Windows operating 
system independently of the ultrasonic system. 
Usable on most computer platforms, desktop, 
tablet, notebook or industrial PC, and does not 
require proprietary hardware from Dukane.

Process Settings

Cycle Data

Advanced Graphing

Production Data

User Interface FeaturesPřednosti iQ Servo

Melt-Match™
Studie ukazují, že se přesným řízením rychlosti 
ultrazvukové soustavy během svařovacího cyklu zvyšuje 
pevnost svaru a snižuje její kolísání. Technologie Melt-
Match® firmy Dukane zajišťuje přesné přizpůsobení 
rychlosti ultrazvukové soustavy s rychlostí postupu 
tavení materiálu, čímž se dosáhne optimálního promísení 
molekul. Výsledkem je pevnější, spolehlivější spojení ve 
srovnání s pneumatickými systémy.

•  Přesné a spolehlivé řízení rychlosti u iQ Servo

• Programovatelný vícebodový profil rychlosti

•  Programovatelný statický nebo dynamický (podle 
vzdálenosti) interval prodlevy (přidržení) po 
svaření

Pokročilé grafické funkce softwaru iQ usnadňují proces 
optimalizace. Optimalizovaný svařovací proces (Melt-
Match®) vytvoří konstantní výstup energie během tavicí 
fáze svařovacího cyklu.



Features
Linear servo actuator •	 with integral roller screw mechanism.

5" (127mm) stroke•	  20 kHz, 3.5” (89mm) 30/40/50 kHz 
with electronic teachable mechanical stop. Adjustable in 
.001" (.025mm) increments.

Top-of-stroke limit switch•	  for automation application

Compact, single-rail linear ball slide assembly system•	   
offers accurate positioning, stable movement, and  
friction-free travel.

Linear distance encoder •	 with 1 μm resolution.

Thrust capacity•	  20kHz 560 lb (2500 N)  
40/30/50kHz 150 lb (660 N)

Programmable trigger force .•	 1 lb resolution (1 lb 20 kHz 
version) Ideal for precise delicate assemblies.

Programmable home position•	  for reduced cycle time and 
setup optimization.

Ergonomic base and cycle activation switches•	  reduce  
operator fatigue.

Status indicators in base•	  for Power, In Cycle, and Abort 
clearly communicate system conditions.

Twist-release • emergency stop switch meets  
international safety standards.  

Ultra-Rigid •	 support provides reduced deflection for 
superior weld consistency. Column crank and gas strut 
assist ensures easy setup. Column can be locked to 
eliminate unauthorized adjustments. Standard round  
support columns available.

Options
Magnum transducer•	  provides a 25% boost in amplitude.  
Consult Dukane about suitability/application of this option.

Wide band transducer•	

Patented resonant mount booster.•	

Longer press columns•	  to increase part load area height.

19” (483mm) rack or press-mounted•	  generator option.

Systematic Ultrasonic Assembly •	 (SUA) training computer 
based interactive training modules. Modules include; Basic 
Ultrasonic Assembly, Advanced Ultrasonic Assembly and 
Advance Process Optimization.

Ultra-Rigid iQ Servo Press

Ultra-Rigid  
Support Compact Thruster/Actuator Options

No Operator 
Accessible 
Adjustment 

Knobs

Stainless 
Steel Panels

Solid Steel 
Base

Locking  
Column

 

  

 

  

 

Vlastnosti iQ generátoru/napájecího zdroje

Digitální prvky
•  Plně digitální řízení všech funkcí a parametrů napájecího 

zdroje umožňuje unikátní konfigurovatelnost včetně 
budoucího upgradu a řešení nových požadavků.

•  Špičkové rychlosti přenosu dat 0,5 ms je dosaženo díky 
progresivní vícejádrové architektuře.  Vyšší přesnost 
svarů a opakovatelnost.

•  Systém ladění  Digi-Trac automaticky digitálně 
sleduje rezonanční frekvenci. Upravuje výstupní frekvenci, 
aby odpovídala akustické soustavě (sonotroda, zesilovač, 
měnič).

•  Ochrana proti přetížení ultrazvukového výstupu 
s indikátorem stavu, který usnadňuje řešení případných 
problémů. Hranice výkonového přetížení je založena na 
efektivní hodnotě výstupního výkonu.

•  Regulace napájecího napětí kompenzuje kolísání sítě 
a zajišťuje jeho konstantní amplitudu.

•  Regulace zátěže automaticky udržuje konstantní amplitudu 
ultrazvuku bez ohledu na odebíraný výkon. Úroveň výstupní 
amplitudy ultrazvuku je udržována v toleranci +/-1 % kvůli 
zajištění konzistentního procesu svařování a zkrácení 
svařovacího cyklu.

•  Konstrukce s modulací šířkou pulzu dodává energii 
efektivněji s výrazně nižším zatížením elektrických 
a akustických součástek, aby bylo dosaženo vyššího 
výkonu, spolehlivosti a životnosti.

•  Algoritmus lineárního náběhu (tzv. měkký náběh) spouští 
pracovní amplitudu akustické soustavy plynule, omezuje 
přechodné impulsy a abnormální zatížení soustavy 
i napájecího zdroje.

•  Unikátní patentovaný modulární design hardwaru se 
skládá ze základní desky s rozhraním pro další interní 
součásti. Tím se snižuje počet interních kabelových spojů, 
zvyšuje se spolehlivost a provozuschopnost.

Pevné celokovové šasi
Volný slot uživatelsky 

konfigurovatelného rozhraní

15pinový vstupní 
konektor
25pinový výstupní 
konektor
Výstup ultrazvuku

Konfigurační sériový 
port RS 232

Připojení servo lisuPřipojení do sítě 
Ethernet 

Zásuvka typu 
IEC pro napájecí 

kabel

Síťový  
vypínač/jistič

Označení CE 

Mechanické vlastnosti
•  Tunel průchozího chlazení s vysoce výkonným chladičem 

a termostaticky řízeným ventilátorem redukuje teplotní gradient, 
minimalizuje pronikání nečistot a zvyšuje životnost součástek.

•  Sériový konfigurační port RS232 se používá při upgradu softwaru, 
lokalizaci závad a konfiguraci hardwaru pomocí volitelného 
konfigurátoru iQ, který se spouští na připojeném počítači.

•  Pokročilý Vstup/Výstup je standardem, který disponuje 25pi-
novým výstupním a 15pinovým vstupním konektorem jejichž 
funkce je konfigurovatelná na  
uživatelské úrovni prostřednictvím 
softwarové utility.

•  Rozšiřující slot na zadním 
panelu je k dispozici pro 
uživatelské konfigurace 
OEM výrobců a cenově 
nenáročná konstrukční 
řešení.

Digitální napájecí zdroj iQ

Přesné ultrazvukové svařování vyžaduje robustní spolehlivý 
napájecí zdroj. Plně digitální napájecí zdroj iQ dosahuje 
díky vícejádrovému procesoru vyšší rychlosti přenosu dat 
(0,5 ms), takže během jednoho svařovacího cyklu zpracuje 
dvojnásobek datových bodů ve srovnání se současnou 
generací zdrojů ultrazvukových svářeček. Vyšší rychlost 
zpracování zlepšuje opakovatelnost a zvyšuje spolehlivost 
svařovacího procesu s dopadem na řízení jakosti.



iQ Generator/Power Supply Features

Rigid All Metal Chassis

Ethernet Connection

CE Compliant

Spare Custom Configurable
Interconnect Slot

15-Pin Input

25-Pin Output

Ultrasound Output

Power/Switch
Circuit Breaker

Servo Press Interconnect

IEC
Power Inlet
Connector

RS 232 Serial
Configuration Port

Digital Features
100% digital control•	  of all power supply functions and  
parameters allows for unique configurations and future  
upgrades or requirements. 

Industry leading data •	 acquisition rate speed of .5 ms  
due to advanced multi-core architecture. Increased weld 
accuracy and repeatability.

Digi-Trac tuning•	  automatically tracks the resonant  
frequency digitally. Adjust the output frequency to match 
the acoustic stack (sonotrode, booster, and transducer). 

Ultrasonic overload protection•	 , with status indicator for 
ease of troubleshooting. The overload power limit is based 
on true RMS power output level.

Line voltage regulation•	  compensates for line fluctuations 
assuring consistent amplitude.

Load regulation•	  provides constant ultrasound amplitude  
automatically regardless of the power draw. The  
ultrasonic output amplitude level is held to within  
+/-1 %, to provide weld process consistency and reduced 
weld cycle times.

Pulse-Width Modulation•	  design delivers power more 
efficiently with substantially less stress on the electrical 
and acoustic components for superior performance,  
reliability and extended life.

Linear ramp up (soft-start)•	  algorithm brings the acoustic 
stack to operating amplitude smoothly, minimizing start-
up surges and abnormal stresses to the stack and power  
supply.

Unique•	  patented modular hardware design incorpo-
rates motherboard/interconnect of internal components. 
Reduces internal cabling while increasing reliability and 
performance.

Mechanical Features
Flow through cooling•	  tunnel with a matched high  
performance heat sink and thermostatically controlled 
fan reduces thermal gradients, minimizes dirt infiltration 
and increases component life.

RS232 serial configuration port•	  is used for field software 
upgrades, troubleshooting and advanced hardware setup 
with optional PC based iQ configurator.

Advanced I/O is standard•	  with 25-pin output, and 
15-pin input, user configurable 
from the utility menu. 

Rear panel expansion•	  slot is 
available to allow for custom 
configurations for OEM and  
cost effective designed  
solutions.   

iQ Digital Power Supply
Precise ultrasonic welding requires a consistent and 
robust power supply. The Dukane iQ Advanced Power 
Supply’s 100% digital control with 0.5 ms multi-core 
processing rate collects twice as many data points  
during the welding cycle when compared to the current 
generation of ultrasonic power supplies. The increased 
processing speed improves repeatability and enhances 
the reliability of your welding output and programmed 
quality controls.

Features
Linear servo actuator •	 with integral roller screw mechanism.

5" (127mm) stroke•	  20 kHz, 3.5” (89mm) 30/40/50 kHz 
with electronic teachable mechanical stop. Adjustable in 
.001" (.025mm) increments.

Top-of-stroke limit switch•	  for automation application

Compact, single-rail linear ball slide assembly system•	   
offers accurate positioning, stable movement, and  
friction-free travel.

Linear distance encoder •	 with 1 μm resolution.

Thrust capacity•	  20kHz 560 lb (2500 N)  
40/30/50kHz 150 lb (660 N)

Programmable trigger force .•	 1 lb resolution (1 lb 20 kHz 
version) Ideal for precise delicate assemblies.

Programmable home position•	  for reduced cycle time and 
setup optimization.

Ergonomic base and cycle activation switches•	  reduce  
operator fatigue.

Status indicators in base•	  for Power, In Cycle, and Abort 
clearly communicate system conditions.

Twist-release • emergency stop switch meets  
international safety standards.  

Ultra-Rigid •	 support provides reduced deflection for 
superior weld consistency. Column crank and gas strut 
assist ensures easy setup. Column can be locked to 
eliminate unauthorized adjustments. Standard round  
support columns available.

Options
Magnum transducer•	  provides a 25% boost in amplitude.  
Consult Dukane about suitability/application of this option.

Wide band transducer•	

Patented resonant mount booster.•	

Longer press columns•	  to increase part load area height.

19” (483mm) rack or press-mounted•	  generator option.

Systematic Ultrasonic Assembly •	 (SUA) training computer 
based interactive training modules. Modules include; Basic 
Ultrasonic Assembly, Advanced Ultrasonic Assembly and 
Advance Process Optimization.

Ultra-Rigid iQ Servo Press

Ultra-Rigid  
Support Compact Thruster/Actuator Options

No Operator 
Accessible 
Adjustment 

Knobs

Stainless 
Steel Panels

Solid Steel 
Base

Locking  
Column

 

  

 

  

 

Ultra tuhý lis iQ Servo

Vlastnosti
•  Lineární servo ovladač s integrovaným mechanismem 

válcového šroubu.
•  Zdvih 127mm při 20 kHz, 89mm při 30/40/50 kHz s elektronicky 

se nastavitelným mechanickým dorazem. Nastavitelný v krocích 
po 0,025mm).

•  Koncový spínač vrcholu zdvihu slouží aplikacím 
v automatizovaných linkách

•  Kompaktní montážní systém s jednoduchým lineárním 
kuličkovým uložením nabízí přesné polohování, plynulý pohyb 
s minimálním třením.

• Kodér lineární dráhy s rozlišením 1 μm.
• Přítlačná síla 20kHz 2500 N, 40/30/50kHz 660 N
•  Programovatelná spouštěcí síla s rozlišením 4,45 N ve verzi 

20 kHz. Ideální pro přesné spojování drobných dílů.
•  Programovatelná parkovací poloha umožňuje zkrátit délku 

cyklu a optimalizovat nastavení.
•  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 spínač s nutností natočení pro obnovení funkce 

odpovídá mezinárodním bezpečnostním standardům.

•  Ultra tuhý suport eliminující odchýlení napomáhá vynikající 
konzistenci svarů. Páka sloupku s plynovým tlumičem 
napomáhají snadnému nastavení. Sloupek lze uzamknout, čímž 
je vyloučena neoprávněná manipulace. K dispozici jsou rovněž 
válcové sloupky.

Volitelná výbava
•  Zesílený měnič poskytuje zesílení amplitudy o 25%. Vhodnost 

použití této varianty konzultujte s techniky Dukane.

• Širokopásmový měnič

• Patentovaný rezonanční zesilovač.

•  Prodloužené sloupky lisu kvůli větší výšce prostoru pro 
vložení součástí.

•  Variantní umístění generátoru do 19” (483mm) roštu nebo na 
lis.

•  Školící moduly Systematic Ultrasonic Assembly 
(Systematické ultrazvukové spojování) (SUA) provozované 
na počítači. Moduly obsahují: Basic Ultrasonic Assembly 
(Základní ultrazvukové spojování), Advanced Ultrasonic 
Assembly (Pokročilé ultrazvukové spojování) a Advance 
Process Optimization (Pokročilá optimalizace procesu).
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Volitelný kompaktní thruster/aktuátor
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seřizovací 
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Melt-Match™
Studies show that precisely controlling the velocity of 
the ultrasonic stack during the welding cycle provides 
increased weld strength and reduced variability.  
Dukane’s Melt-Match® technology precisely 
matches the velocity of the ultrasonic stack with the 
melt flow velocity of the plastic material ensuring 
optimum molecular intermingling. This produces 
stronger, more reliable weld results when compared 
to pneumatic systems.

• Precise and reliable velocity control  
with iQ Servo

• Programmable multi-point velocity  
profile

• Programmable static or dynamic  
(by distance) post weld hold

	
 

	

 iQ Servo Advantage

iQ

The advanced graphing features of the iQ explorer  
software make process optimization simple. An  
optimized weld process (Melt-Match®) will create a  
constant power output throughout the melt phase of 
the weld cycle.

iQ Explorer

VLASTNOSTI

Uživatelské rozhraní iQ Explorer

•  Operační systém Windows používá známou strukturu 
souborů, složek a nabídek, nevyžaduje zvláštní školení 
k obsluze a programování.

•  Snadné programování prostřednictvím dotykového 
displeje. Všechny parametry svářečky se programují na 
jedné stránce.

•  Síťové rozhraní ethernet umožňuje připojení do lokální 
počítačové sítě a nebo provoz jako samostatné aplikace.

• Ochrana ovládání systému heslem správce.

•  Dálkové připojení na hotline Dukane provozovanou 
24 hodin kvůli diagnostice systému, odstraňování 
problémů, které minimalizují dobu odstávky zařízení.

iQ Process Control (Řízení procesu)
V zájmu optimalizace svařovacího procesu a dosažení trvale 
nejlepších výsledků je nevyhnutelné kontrolovat svařovací proces 
ve všech jeho fázích při každé aplikaci.

Řízení přípravné fáze

• Programovatelná parkovací poloha

•  Dvoustupňová programovatelná rychlost klesání umožňuje 
rychlé přiblížení před aktivací a zkracuje pracovní cyklus.

•  Patentované spuštění podle výkonu nebo tzv. předspuštění 
v režimech podle vzdálenosti.

Režimy/řízení svařování

•  Lineární optický kodér s rozlišením jednoho mikronu 
na využitelné dráze 180 mm zajišťuje výbornou přesnost 
a opakovatelnost.

•  Start pohybu po poklesu síly Rychlost je konstantní, dokud 
systém nedetekuje roztavení materiálu. Tím se redukuje zatížení 
součástí a dosahuje pevného spojení. (Patent přihlášen)

•  Programovatelné režimy řízení pohybu
	 ⋅	 	Rychlostní režim umožňuje použít buď konstantní, nebo 

10 segmentový rychlostní profil v průběhu svařovací fáze.
	 ⋅	 	Silový režim umožňuje použít buď konstantní, nebo 

10 segmentový silový profil v průběhu svařovací fáze.

• Svařování podle času.

•  Svařování podle energie - na součást působí specifikované 
množství energie.

•  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 absolutní vzdálenosti - kontroluje se celková 
výška součásti kvůli dosažení shodných výrobků.

•  Svařování podle špičkového výkonu - ultrazvuk se vypíná, 
když je materiál ve spoji zcela roztavený.

Řízení závěrečné fáze

•  Metoda dynamické prodlevy umožňuje přesné programování 
délky a rychlosti smrštění, čímž je přesně definované celkové 
smrštění součásti.

•  Metoda statické prodlevy ukončuje pohyb v určité poloze při 
programovatelném časovém intervalu během fáze přidržení.

Ovládací rozhraní iQ-HMI obsahuje průmyslový 
počítač s barevným dotykovým displejem 15“, kompakt 
flash diskem (bez pohyblivých součástí, dvěma USB 
porty a jedním portem ethernet. Operační systém 
Windows Embedded Standard. Robustní kovová skříň 
s montážními otvory pro zavěšení VESA 75. Vidlice 
IEC C14 a interní napájecí zdroj 110/230 V.



iQ Servo Advantage

iQ Dynamic Servo Motion Control – 
NO Pneumatics!
Integrated all-electric true servo technology eliminates the 
variability associated with pneumatic press components 
resulting in improved process repeatability and accuracy.  
Dynamic Servo Motion Control technology delivers pre-
cise control of ultrasonic stack velocity, force and location  
providing a more optimized and robust process.

Repeatable and accurate Servo Motion Control•	

Integrated •	 Melt-Match® Technology
Dynamic Velocity Melt Initiation •	 (DVMI™)

Precise velocity/force control during initial application 	�
of sonic energy allowing for optimization of joint melt 
initiation. (Patent Pending)

Programmable stack velocity and location control•	

 Reduction in cycle time.	�

Ideal for integration into automated assembly systems •	
where high precision and reduced variability is desired.

iQ Calibration and Validation
100% digital all-electric control simplifies the calibration  
and validation process. By removing the pneumatic  
components, validating your ultrasonic welding process 
has never been easier and is ultimately more reliable. The 
advanced all electric press and digital control features of 
the iQ Series welder will assure that your calibration/vali-
dation will stay in tolerance for a longer time. This provides 
more confidence in the welding output between calibration 
schedules while maintaining system repeatability. 

Simple calibration procedure – no pneumatic components •	
to adjust
Only one device required for calibration (Trigger Force •	
Sensor)
All other parameters validated (no adjustment – functional •	
tests only – distance, time & velocity)
Optional Dukane calibration/certification prior to shipping.•	

Dukane calibration technicians available for on-site  •	
calibrations as required

iQ GREEN
No pneumatics = NO compressed Air!

One of the highest cost manufacturing today is associated 
with energy required to generate compressed air for pneu-
matic operations. It is estimated that only 50% of the  
compressed air generated is used for operation; the rest  
is lost due to leaks and waste.

iQ FDA Compliance
Multi-level password protection•	

Process change audit history and documentation  •	
(FDA part 11)
Indexed quick change tool system•	

UDI – Unique Device Identification•	

Integration with barcode scanner and/or laser marker 	�
system for FDA documentation.

No operator accessible adjustment knobs or controls.•	

Ensures validated process remains unchanged.	�

All mechanical changes require a specific tool.•	

Clean room friendly•	

No air exhaust to filter 	�

Stainless steel panels	�

Process Capability (Cpk) – Third party independent study com-
paring  competitive high end pneumatic welder against Dukane 
iQ Servo. Results demonstrate a large increase in the Process 
Capability Index (Cpk), proving the iQ Servo’s superior welding 
process.

Melt-Match™
Studies show that precisely controlling the velocity of 
the ultrasonic stack during the welding cycle provides 
increased weld strength and reduced variability.  
Dukane’s Melt-Match® technology precisely 
matches the velocity of the ultrasonic stack with the 
melt flow velocity of the plastic material ensuring 
optimum molecular intermingling. This produces 
stronger, more reliable weld results when compared 
to pneumatic systems.

• Precise and reliable velocity control  
with iQ Servo

• Programmable multi-point velocity  
profile

• Programmable static or dynamic  
(by distance) post weld hold

	
 

	

 iQ Servo Advantage

iQ

The advanced graphing features of the iQ explorer  
software make process optimization simple. An  
optimized weld process (Melt-Match®) will create a  
constant power output throughout the melt phase of 
the weld cycle.

Vlastnosti uživatelského rozhraní

•  Intuitivní struktura nabídek se známým vzhledem složek souborů 
a ikon systému Windows.

•  Nastavení parametrů procesu na jedné stránce, kde zobrazení 
dat o posledním svařovacím cyklu zjednodušuje programování.

•  Příkaz F1 Help zobrazí okamžitě nápovědu k dané funkci.

•  Stránka uživatelského programování cyklu zobrazí až 16 
unikátních parametrů svaru kvůli jejich monitorování.

•  Uživatelsky programovatelné meze procesu se zobrazují 
na stránce dat cyklu. Hranice pro „vadný díl“ a „podezřelý díl“ - 
k dispozici je až 13 parametrů. Není třeba si pořizovat nákladné 
SPC balíčky (software pro statistické řízení procesu).

•  Dvě uživatelsky volitelná úložiště dat - data lze uložit na USB 
disk, lokální počítačovou síť, disk C a do paměti generátoru.

•  Data se ukládají podle uživatelsky volitelných časových 
intervalů. Je možné specifikovat směny a vytvořit samostatný 
datový soubor pro každou specifikovanou periodu.

•  Možnost uložit data z více svářeček do jednoho souboru. 
Vhodné pro svařování s více pracovními hlavami nebo pracoviště 
s několika svářečkami.

•  Referenční otisk složený z uživatelsky volitelných svařovacích 
grafů, který může být nástrojem pro konečnou optimalizaci 
parametrů svařovacího procesu.

•  Sedm uživatelsky volitelných parametrů grafu -rychlost, 
energie, výkon, vzdálenost, amplituda, frekvence a síla pro 
prohlížení a uložení údajů o každém svaru. Údaje lze exportovat 
ve formátu CSV a XML kvůli snazší integraci s SPC programy.

•  Stránka analýz výroby zobrazuje statistiku výroby za 
8 hodinovou směnu: počty dobrých, vadných a podezřelých 
výrobků v absolutním a procentovém vyjádření. Vhodné pro 
operativní sledování výroby.

•  Podrobná diagnostika soustavy obsahuje grafy frekvence 
a výkonu pro dokumentaci ultrazvukové soustavy, které mohou 
sloužit jako reference při odstraňování problémů.

iQ Explorer pracuje v operačním systému 
Windows nezávisle na ultrazvukovém systému. 
Program lze použít na většině počítačových 
platforem, na desktopu, tabletu, notebooku nebo 
průmyslovém PC, a nevyžaduje žádný speciální 
hardware od společnosti Dukane.

Nastavení procesu

Data cyklu

Grafické znázornění

Údaje o produkci



Intelligent Assembly Solutions
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SERVO ULTRASONIC PRESS SYSTEMS

System Features
Dukane’s patented iQ Advanced Servo Welder is the next 
step in the evolution of ultrasonic welding technology. 
Combining the efficiency and reliability of a 100% digitally  
controlled Multi-Core iQ Series power supply with 
the precision of an advanced servo press, the Dukane  
Advanced iQ Servo Welder delivers unprecedented  
repeatability, accuracy and reliability to your ultrasonic 
bonding process.

• Dynamic Servo Motion Control

• Integrated Melt-Match® Technology

• Robust Rigid Mount Construction

• Reliable Validation and Calibration

• Superior data acquisition

ES

PRESSAUTOMATED HAND PROBE

43S245 – 30/40/50/ kHz 43S220 – 20 kHz

 

 iQ Technické údaje

Poznámka: Na této stránce jsou uvedeny jen neúplné údaje.
Kompletní rozměry najdete na adrese:

http//www.dukane.com/us/DL_DrawingsLayout.asp

POZNÁMKA 1

POZNÁMKA 2

POZNÁMKA 5

Dostupné 
frekvence Výkon

43S245
50 kHz 150
40 kHz 600/900/1200
30 kHz 900/1200/1800

43S220
20 kHz 1200/1800/2400/3600

43S215
20 kHz (Super 20) 4800

15 kHz 4800
Model 43S245

Rozměry iQ 43S220 Thruster iQ 220 Systém lisu 
se základnou

iQ Mini servo 
thruster

iQ Mini servo systém 
se základnou

Mini servo skříň 
řízení

Šířka základny 18,6 (472) 18,6 (472)
Hloubka základny 24,8 (631) 24,8 (631)
Výška základny 4,6 (117) 4,6 (117)
Výška sloupku 44,6 (1132) 26,5 (674)
Největší výška 70,1 (1780) 39,9 (1013)
Šířka krytu 5,2 (132) 5,2 (132) 4,0 (102) 4,0 (102) 17,2 (436)
Výška krytu 38,0 (968) 38,0 (968) 27,2 (691) 27,2 (691) 12,6 (320)
Hloubka krytu 13,2 (336) 13,2 (336) 7,1 (181) 7,1 (181) 3,5 (88)
Využitelná šířka 3,94 (100) 8,2 (209) 3,38 (86) 8,3 (210)
Zdvih 5,50 (140) 5,50 (140) 3,50 (88) 3,50 (88)
Hmotnost 33 kg 114 kg 11,4 kg 105 kg 9 kg
Nejvyšší síla svařování 2447 N 2447 N 667 N 667 N

Požadavky na napájení: 90-240 Vstř. 10 A Jednotky: palce mm

Poznámka: Všechny technické údaje podléhají změnám bez oznámení. Aktuální informace si vyžádejte od společnosti Dukane Ultrasonics.
#10-0038-00 www.dukane.com/us • e-mail: ussales@dukane.com
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