T E C H N O LOG Y

F O R

T H E

WE L DE R ’ S

WORLD .

Začněte s
ROBOTIKOU!
ROBiPAK – to pravé
příslušenství pro koboty.

www. binzel - abicor. com

Profitujte z možností nové robotické technologie!

Začněte ihned!

Okamžité výhody!

■ Usnadňuje práci Vám i Vašim svářečům ve výrobě
■ Snadné programování různých typů svařenců –
není třeba žádný speciální trénink
■ Vyšší efektivita výroby díky vysoké produktivitě
a kvalitě
■ Svařování bez fyzické námahy, speciálně když
se jedná o neustále opakovanou či sériovou
výrobu
■ Kolaborativní roboty (koboty) vyžadují méně
doplňkových bezpečnostních technologií a prostředků, a proto snižují Vaše investice
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ROBiPAK – systémové řešení pro koboty.
Pasuje perfektně!

Sériově ověřeno.
Připraveno k okamžitému použití.

+
Perfektně koordinovaný tým!

Systémové řešení ROBiPAK od firmy ABICOR BINZEL
pro vzduchem nebo kapalinou chlazené svařovací
procesy zahrnuje kompletní svařovací vybavení.
Součástí jsou zahrnující svařovací hořák, držák hořáku,
kabelový svazek, a především také výkonný
svařovací zdroj iROB.
■ Nižší náklady na servisování, díky obzvláště
odolným komponentům
■ Pružné kabelové svazky adaptované na rozsah
pohybu kobota

=
■ Perfektní svary: svařovací zdroj iROB také nabízí
možnost pulsního svařování a speciálních charakteristických křivek
■ Snadné programování – Jednoduše nastavte
vaše svařovací parametry na ovládacím panelu
(tabletu) robota
Využijte svařovací know-how našeho ABICOR BINZEL
Inovačního a technologického centra (ITC) a pošlete
nám Váš svařenec za účelem testovacího svařování.

■ Díky vysoké stabilitě TCP, stačí kobota naprogramovat pouze jednou
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Optimálně vyladěný!
Od svářečky až po hubici.

Svařovací zdroj iROB Pulse 400

■ Síla výkonu
– iROB Pulse 400/400 MV:
maximální svařovací proud 400 A
■ Snadná obsluha
iROB Ovládání: snadné ikonami ovládané
rozhraní eliminuje procesní chyby
■ Kapalinou nebo vzduchem chlazené
– Vzduchem chlazené modely jsou ideální pro
svařování tenkých plechů
– Kapalinou chlazené modely jsou speciálně
navrženy pro svařování při vysokém výkonu
a ohřevu
■ Intermediární kabelový svazek
Bezpečný přenos proudu díky optimalizovanému
průřezu vedení v kapalinovém nebo vzduchem
chlazeném provedení
■ Integrované řízení kvality
Nepřetržitý monitoring rychlosti podávání drátu,
svařovacích parametrů a množství plynu
■ Flexibilní rozhraní
Jsou dostupná tři různá rozhraní: klasické,
analogové verze nebo digitální sběrnicové
systémy (volitelně)

Prémiová kvalita v
kompletních balíčcích …

„Ready to weld“ balíčky.
Naše „ready to weld“ balíčky nabízí perfektní
základnu pro snadný rozvoj robotického svařovacího pracoviště s vysoce výkonným svařovacím zdrojem,
podávacím systémem a robustními svařovacími
hořáky.
iROB Svařovací zdroj: Všestranná svařovací jednotka pro roboty.
Silný svařovací zdroj iROB je perfektní základna
pro automatizované MIG/MAG svařovací procesy.
Spolehlivě zásobuje svařovací hořáky energií a
zajišťuje hladkou interakci mezi robotickou technologií, svařovacími hořáky a ostatními periferiemi.
iROB pracuje s extrémně silnou pulzní technologií, to
garantuje mimořádně dlouhý pracovní cyklus s
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neustále dobrými opakovanými svařovacími
výsledky.
Systém podávání drátu iROB: spolehlivý
podavač drátu v nepřetržitém provozu
Systém podávání drátu se skládá z výkonného podavače drátu a dokonale nastavitelného hořáku.
Systém svařovacích hořáků ABIROB®: Silná
a vysoce výkonná svařovací technologie.
MIG/MAG svařovací hořáky ze série ABIROB® s
inovativním designem rozhraní zajišťují nepřetržitý
precizní svařovací proces. Modulární design umožňuje rychlou výměnu krku hořáku a kabelového svazku
se stejným TCP (tool center point) – bez dalšího
programování.

Podavač drátu iROB

■ Konzistentní podávání drátu
Podavač drátu iROB zajišťuje precizní a spolehlivé podávání drátu v
automatizovaném nepřetržitém provozu díky čtyřem poháněným kladkám
■ Individuální uchycení podavače
iROB konzolové moduly jsou speciálně konfigurovány pro různé varianty
umístění robota

ABIROB® A 360

ABIROB® W 500

■ Dvě varianty krku hořáku
– ABIROB® A: vzduchem chlazený, rozsah výkonu až do 290 A
– ABIROB® W: kapalinou chlazený, rozsah výkonu až do 500 A
■ Originální spotřební díly
Každý balíček je vybaven svařovacím setem originálních ABICOR BINZEL
spotřebních dílů (průměr drátu 1.2mm)
■ Robustní kabelové svazky
Odolné kabelové svazky (vzduchem a vodou chlazené) byly speciálně
vyvinuty pro nepřetržité využití v automatizaci

SPS Siemens
S7-1200

■ Bezpečné připojení přes ProfiNet
SPS zajišťuje výměnu dat mezi robotem a svařovacím zdrojem
■ Ready to weld!
Dodáváno včetně zdroje napájení,
vypínače a předinstalovaného softwaru

URCap for ROBiPAK: Jednoduché a intuitivní programování.
Součástí obsahu je URCap plug-in, který po instalaci
zajišťuje programovací rozhraní s přídavnými funkcemi.
To umožňuje jednoduše svařovat s UR kobotem.
Jednoduché pokyny „Welding start“ nebo „Welding
stop“ a „Set welding paramters“ umožňuje naprogramovat základní funkce a parametry velmi rychle.
Aktualizace jsou dostupné vždy zdarma ke stažení.
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ROBiPAK vzduchem chlazený
PAK.0023.1

Krk hořáku a
spotřební díly
Kabelový svazek a
držák
Svařovací zdroj

Podavač drátu

Superior SPS

Technická data
krků hořáků

Krk hořáku
Špička
Hubice
Držák špičky
Kabelový svazek
Držák
Příruba
Svařovací zdroj
Síťová koncovka
Zdroj napájení
Rozhraní

980.1024.1
140.0445
145.0595
142.0163.5
890.0468.1
780.0449.1
780.1613.1
890.0002.1
184.0396.1
890.0005.1
890.0104.1
890.0167.1
890.0296.1
890.0009.1
890.0010.1
890.2105.1
890.0485.1

iROB ovládání
Držák
Uzemňovací kabely
Sada zahrnující:
Držák
připojení nosiče cívky pro iROB
Kryt podavače drátu
iROB podavač 22 B EURO-ZA right
Intermediární kabelovýsvazek iROB A / 1.2 m / 95 mm2
Kladky pro podávání drátu V-groove 1.2
890.0238.4
S7 1200
obsahuje vypínač a jednotku zdroje napájení – Plug-and-play 890.0505.1

ABIROB® A 360
Metoda chlazení:
Zatížení:
Zatěžovatel:
Průměr drátu:
ABIROB® W 500
Metoda chlazení:
Zatížení:
Zatěžovatel:
Průměr drátu:
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ABIROB® A 360, 22°, vzduchem chlazený
špička CuCrZr M8 / 1.2 mm / 30 mm
kónická ND 14 / 0
M 8 / M12x1
ABIROB® A ECO pro koboty, 3.0 m
RTM-Interlock ABIROB® W
Mezipříruba CAT, d = 50.0 mm,
ISO 9409-A50 / d = 31.5 / L = 70
iROB Pulse 400
32 A / IP 44 – Europe
iROB KIT Power Supply
iROB RI 3000
Instalační sada RI 3000 – ProfiNet CU
Propojovací kabel 5.00 m (2 x RJ45)
operátorský terminál iROB
držák pro iControl
95 mm2, L = 4.00 m

vzduchem chlazený
290 A směsný plyn M21
dle DIN EN ISO 14175
100 %
0.8 — 1.4 mm
kapalinou chlazený
500 A směsný plyn M21
dle DIN EN ISO 14175
100 %
0.8 — 1.6 mm

ROBiPAK kapalinou chlazený
PAK.0024.1

Krk hořáku a
spotřební díly

Kabelový svazek a
držák

Svařovací zdroj

Podavač drátu

Superior SPS

Technická data
svařovacích zdrojů

Krk hořáku
Špička
Hubice
Držák špičky
Rozvaděč plynu
Kabelový svazek
Držák
Příruba
Svařovací zdroj
Chladící jednotka
Síťová koncovka
Zdroj napájení
Rozhraní

ABIROB® W 500, 22°, standard, kapalinou chlazený
špička CuCrZr M8 / 1.2 mm / 30 mm
kónická ND 15.5
M 8 / M10x1
standard
RSP ABIROB® W5F pro koboty, 3.0 m
RTM-Interlock ABIROB® W
Mezipříruba CAT, d = 50.0 mm,
ISO 9409-A50 / d = 31.5 / L = 70
iROB Pulse 400
iCool
32 A / IP 44 – Europe
iROB KIT Power Supply
iROB RI 3000
Instalační sada RI 3000 – ProfiNet CU
Propojovací kabel 5.00 m (2 x RJ45)
operátorský terminál iROB
držák pro iControl
95 mm2, L = 4.00 m

782.0076.1
140.0445
145.0553.10
142.0117.10
943.0284
782.1154.1
780.0449.1
780.1613.1
890.0002.1
890.0001.1
184.0396.1
890.0005.1
890.0104.1
890.0167.1
890.0296.1
890.0009.1
890.0010.1
890.2105.1
890.0489.1

iROB ovládání
Držák
Uzemňovací kabely
Sada zahrnující:
Držák
připojení nosiče cívky pro iROB
Kryt podavače drátu
iROB podavač 22 B EURO-ZA right
Intermediární kabelový svazek iROB W / 1.2 m / 95 mm2
Kladky pro podávání drátu V-groove 1.2
890.0238.4
S7 1200
obsahuje vypínač a jednotku zdroje napájení – Plug-and-play 890.0505.1

iROB Pulse 400
Napájecí napětí:
3 x 400 V AC
Tolerance hlavního napětí: ± 15 %
Frekvence hlavního napětí: 50 / 60 Hz
Hlavní pojistka:
25 A (400 V)
Maximální příkon (kVA):
16.1 kVA (400 V)
Maximální příkon (kW):
15.3 kW (400 V)
Faktor síly:
0.95
Výtěžnost:
88 % (400 V)
Max. svařovací proud (40°C):x = 60 % 400 A
x = 100 % 360 A
Max. svařovací proud (25°C): x = 60 % 400 A
x = 100% 400 A
Rozsah svařovacího proudu: 3–400 A
Rozměry:
624 x 282 x 474 mm
Hmotnost:
29.9 kg

iROB Pulse 400 MV
3 x 400 V AC / 3 x 230 V AC
± 15 %
50 / 60 Hz
25 A (400 V) / 45 A (230 V)
16.1 kVA (400 V) / 16.5 kVA (230 V)
15.3 kW (400 V) / 15.7 kW (230 V)
0.95
88 % (400 V) / 87 % (230 V)
x = 60 % 400 A
x = 100 % 360 A
x = 60 % 400 A
x = 100 % 400 A
3–400 A
624 x 282 x 474 mm
31.0 kg
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Snadno rozšiřitelné!
Další možnosti pro ROBiPAK.

Perfektně
vyladěné!

Systém podávání
drátu MasterLiner
Rovnoměrné podávání drátu i na dlouhé
vzdálenosti

Seřizovací zařízení
Jednoduchá kontrola a
seřízení TCP svařovacích
hořáků mimo svařovací
buňky

Kevlarový obal
Pro optimální ochranu
robota před rozstřikem a
jiskrami během svařování – přizpůsobený, teplu-vzdorný, nehořlavý,
odolný proti proříznutí

Čistící stanice
pro hořáky
Automatické čištění pro
lepší svařovací výsledky
a zvýšená systémová
dostupnost
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Elektronické řízení
úspory plynu
Významně snižuje
spotřebu ochranného
plynu a zvyšuje kvalitu
svaru

www.binzel-abicor.com

