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VISION 51

Przyjazny użytkownikowi
Kompaktowa budowa i funkcjonalny zakres

Maszyny

Procesy

Kontrola Numeryczna

Programowanie

Ochrona Środowiska

ESAB VISION 51 jest doskonałym

System nadaje się do kontroli kom-

Software systemu ESAB Vision 51

połączeniem szerokiego zakresu

pleksowych procesów, zapewniając

jest bardzo funkcjonalny i może być

funkcjonalności i łatwości obsługi

powtarzalność jakości nawet w cięż-

łatwo adaptowany do wymagań użyt-

dla nowoczesnych maszyn do cięcia.

kich warunkach przemysłowych.

kowników.

Zalety systemu VISION 51
Przyjazny użytkownikowi, nisko-

Zintegrowana baza danych pozwala

Kontroler Vision 51 ma możliwość

refleksyjny ekran (10.4”LCD, 640

na wprowadzanie automatycznych

dynamicznej regulacji prędkości dla

x 480 pixeli), 8-pozycyjny joystick,

cykli produkcyjnych. Wszystkie

optymalizacji rezultatów cięcia, w

pokrętło ręczne, 60 wytłoczonych

procesy są automatycznie kontrolo-

szczególności w narożach i przej-

guzików zaprojektowanych do pracy

wane przez Vision 51 – eliminuje to

ściach stycznych. Daje to możliwość

w rękawicach.

konieczność dodatkowych nastaw

kompensacji fizycznych właściwości

ręcznych. Baza danych może być

procesów cięcia.

Vision 51 posiada wszystkie kon-

uzupełniana przez użytkownika.

wencjonalne interfejsy (RS232 /
422 / 485 – DDE) oraz połączenia
sieciowe (Ethernet, LAN) jak również
urządzenia peryferyjne takie jak
USB, WLAN, Bluetooth, połączenie
internetowe np. do zdalnych przeglądów.
ESAB Visio 51 pracuje pod systemem operacyjnym Windows CE 5.0
z silną ochroną antywirusową.
Funkcje dodatkowe
Ręczne wyrównanie blachy

Zintegrowane programowanie Soft
SPS zgodnie z IEC 1131

Przesuw maszyny za pomocą pokrętła lub joysticka

Odbicie lustrzane, obrót i skalowanie programu

Autoryzacja operatora
Używa języka kraju operatora
Wyświetlanie aktualnej prędkości
Przełączanie z systemu metryczneGraficzna prezentacja przebiegu

go na cale

procesu
Nastawy dokonywane przez użytProgramowanie zgodne z ISO 6983

kownika

ISO 6582

ESAB, Twój
Twój partner
ESAB,
partner

w spawaniu i cięciu.

w spawaniu i cięciu.
Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian i modyfikacji.
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