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CIMCO Edit

Profesionální úprava NC programů

NC-pomocník

Chytré porovnání souborů

Díky funkci NC-pomocník můžete upravovat NC kód rychleji a

CIMCO Edit disponuje funkcí pro rychlé a plně nastavitelné porovnání

jednodušeji než dříve. Umístěním kurzoru na libovolnou M nebo G

souborů, které umožňuje uživateli rychlé nalezení změn v NC progra-

funkci NC-pomocník sám rozpozná kód a umožní změnit hodnoty

mu. Při porovnání souborů se zvýrazní změny a vymazané či vložené

pomocí interaktivního rozhraní propojeného s příslušným NC

řádky. Nepodstatné změny, např. jiné číslování řádků a jiné rozmístění

kódem. Po zadání požadované hodnoty pro určitou proměnnou,

mezer, se zanedbají. Případné rozdíly jsou zobrazeny na jednotlivých

funkce NC-pomocník provede automaticky aktualizaci NC kódu.

řádcích s barevným vyznačením rozdílného místa nebo je možné
zobrazit všechna změněná místa naráz, seřazená pod sebou. Takto

Nástroj NC-pomocník umožňuje rychlé vkládání a úpravu složitě-

zobrazené změny je možné vytisknout pro pozdější kontrolu.

jších cyklů a operací. CIMCO Edit obsahuje připravené cykly a
makra pro nejčastější operace jako je start programu, ukončení
programu nebo výměna nástroje atd.. Můžete si také zaznamenat
nebo vytvořit vlastní uživatelský cyklus nebo makro podle svých
požadavků pro operace, které používáte nejčastěji.

Chytré porovnání souborů Vám
pomůže najít rozdíly mezi programy

CNC komunikace a DNC
Úspora času na jednoduchých
úlohách s novým nástrojem NC-pomocník

CIMCO Edit má zabudovanou funkci pro DNC přenos pomocí
spolehlivé sériové linky RS-232 a umí komunikovat s různými
CNC řídicími systémy. Pomocí funkce DNC přenosu můžete
zasílat a přijímat NC programy do více strojů současně přímo z
prostředí CIMCO Edit.

Grafické vykreslení drah
Vykreslení drah pro 3D frézování / 2D soustružení umožňuje zobrazit NC programy pro 3-osou frézku a 2-osý soustruh. Průběh vykreslování může být plynulý vpřed i vzad nebo po jednotlivých krocích.
Při úpravě NC programu je automaticky provedena aktualizace,

Profesionální editor
NC Programů

která se okamžitě projeví v grafickém výstupu. Při vykreslování lze

Informační okno Vám poskytne
podrobné informace o stavu aktuálního přenosu

zobrazení dynamicky zvětšovat nebo zmenšovat, posouvat, natáčet
a používat funkce pro měření. CIMCO Edit podporuje zobrazení
obrábění v tělese s kontrolou kolizí držáku nástroje a kolizí při
rychloposuvu.

Podpora pro Mazatrol soubory

Každý CNC programátor nebo operátor stroje ve výrobním středi-

CIMCO Edit nemá žádná omezení ve velikosti programu a obsahuje

sku, který je zodpovědný za vytváření a úpravu NC programů,

funkce pro úpravu NC kódů jako je číslování/přečíslování, operace

CIMCO Edit přichází s podporou pro prohlížení Mazatrol programů

potřebuje rychlý a přizpůsobivý profesionální nástroj.

se znaky a vyhledání rozsahu v souřadnicích XYZ. Obsahuje také

přímo v prostředí editoru namísto v Mazac kontrolním systému na

matematické funkce včetně základních operací jako je natočení,

dílně. Pomocí funkce pro porovnání Mazatrol programů můžete

CIMCO Edit je poslední verzí nejpopulárnějšího editoru NC

zrcadlení, korekce nástroje a posunutí. CIMCO Edit poskytuje

rychle ověřit a zkontrolovat změny v programu.

programů na trhu. Za několik posledních let bylo nainstalováno

všechny funkce, které by jste od editoru očekávali, včetně funkce

přes 80.000 licencí tohoto programu. CIMCO Edit je profesionální

„drag-and-drop“ („přetáhni a pusť“) pro úpravu textu. CIMCO Edit

nástroj pro CNC programátory, kteří vyžadují plnohodnotný, spole-

lze libovolně nastavit a měnit jeho vlastnosti a snadno jej tak

hlivý a ekonomicky výhodný profesionální nástroj pro úpravu

přizpůsobit požadovanému programátorskému prostředí.

programů a komunikaci se stroji.
Každá část programu CIMCO Edit je nová, od nového rozvržení
CIMCO Edit poskytuje úplnou sadu základních nástrojů pro úpravu

panelů až po dynamicky upravitelné nástrojové lišty a menu.

NC programů, které moderní editování NC programů vyžaduje.

CIMCO Edit také obsahuje nový a výkonný nástroj pro porovnání
souborů, přepracovaného pomocníka pro vykreslení drah nástrojů

Vykreslení drah NC programů
v tělese nebo pomocí drah nástrojů

a novou programátorskou pomůcku NC-pomocník a další.
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CIMCO CNC-Calc

2D návrh

Základní CAD/CAM pro všechny dílny

CIMCO CNC-Calc je snadné naučit se používat, je to báječný

Strategie pro 2D frézování
a soustružení

nástroj pro kreslení jednoduchých 2D kontur. Obsáhlá sada

Jakmile je Váš 2D návrh hotov, CIMCO CNC-Calc Vám usnadní

dostupných funkcí v CNC-Calcu rovněž dovoluje vytvářet i složité

optimalizování dráhy nástroje, a to jak pro frézování a soustružení,

geometrické kresby. Funkce pro kreslení v CNC-Calcu zahrnují

tak i pro vrtání. Použitím vhodné strategie pro dráhu nástroje Vám

pokročilé ořezávání objektů, jednoduchý způsob zaoblování,

CNC-Calc vygeneruje NC kód. Některé z podporovaných strategií:

plnou podporu transformací, několik způsobů pro přichycení na
objekt a snadnou tvorbu obdélníkových i kruhových otvorů.

Frézování

frézování
· Čelní
kontury
· Frézování
kapsy
· Frézóvání
· Vrtání
závitů
· Frézování
· Gravírování písma

Soustružení

soustružení
· Čelní
· Hrubování
· Dokončování
· Drážkování
· Závitování
· Upichování

Cykly / makra a vykreslení
dráhy nástroje
Protože je CNC-Calc add-on doplňkem pro CIMCO CNC-Edit, jsou
všechny funkce editoru bezproblémově použitelné. Grafické vykreslení drah nástrojů pro frézování ve 3D a soustružení ve 2D, které

Navržený pro produktivitu

Frézování písma

pracuje s programy pro 3-osou frézku a 2-osý soustruh, nabízí funkci
krokování i plynulý pohyb vpřed i vzad. Dále jsou k dispozici zabudo-

CIMCO CNC-Calc je doplňkem aplikace CIMCO Edit, který umožní

jak pokročilé volby ořezání, tak i snadný způsob jak měnit dráhu

programátorům na dílně kreslit 2D geometrické kontury, kontrolovat a

nástroje pouhým ukázáním a kliknutím.

NC-program. CNC-Calc je výborný nástroj pro operátory a nástrojaře

CIMCO CNC-Calc může importovat soubory DXF. Ze souborů DXF

na dílně, kteří nejsou zcela zběhlí v obsluze pokročilého CAD/CAM

je možné generovat dráhy nástrojů pro soustruh a frézku ve

systému. Těm CNC-Calc pomůže zvýšit produktivitu a bude jim

formátu ISO nebo Heidenhain dialogového programování. Mezi

nepostradatelným pomocníkem i v běžném NC programování. Pro

další

patří

generování

program stop či výměna nástroje atd.. Můžete též nahrát nebo vytvořit
vlastní cykly a makra pro nejčastěji používané operace ve Vaších

upravovat dráhy nástrojů pro frézku a soustruh a simulovat výsledný

vlastnosti

vané cykly a makra pro nejběžnější operace jako program start,

uživatelsky

specifických sestavách a aplikacích.

Hrubování

definovaných

malé společnosti to může být první krok do světa CAD/CAM systémů. kompenzací jako obrobek na pravé a levé straně, korekce délky
nástroje a rádiusu.
CIMCO CNC-Calc je navržen tak, aby byl jednoduše ovladatelný a

Vrtání

umožnil Vám kreslit kontury snadno a rychle. Je vybaven běžnými

Integrace do CIMCO Edit přináší další výhody jako je snadné

funkcemi pro kreslení přímek a kruhů vztažené k souřadnému

prohlížení kódu či možnost jej ihned editovat a zároveň simulovat

systému, nebo již k stávající geometrii. CNC-Calc disponuje

generovanou dráhu nástroje. To Vám umožní ověřit výsledný

širokým rozsahem funkcí, od základních jako je „horizontální čára”

program a tím jej optimalozovat pro Vaše výrobní stroje.

až po pokročilé jako je „kružnice tečná ke třem prvkům”. Zahrnuje
Drážkování
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CIMCO NC-Base

Profesionání nástroj pro správu NC programů

Ukládání a vyhledávání
Efektivní ukládání dat vyžaduje organizovanou strukturu pro správu
a přístup k důležitým informacím o výrobě. Použitím průmyslového
standardu relační databáze SQL, jako je Microsoft SQL a MySQL,
poskytuje CIMCO NC-Base rychlý, přizpůsobivý a spolehlivý systém
pro všechny informace o výrobě.
Nastavení individuálních přístupových práv pomocí
zabudovaného systému pro zprávu uživatelů / skupin

Správa uživatelů
Dohled nad tím, kdo může přistupovat k informacím a měnit je, bývá
kritickou součástí každého systému pro správu informací. CIMCO
Jednoduchým přetažením můžete
asociovat soubory s programem uloženým v databázi

NC-Base k tomu používá uživatelsky nastavitelný systém oprávnění
pro uživatele / skupiny, který správci umožňuje definovat, kdo je
oprávněn zobrazovat, měnit nebo schvalovat soubory atd.

Dokumentace

Integrovaný systém

Přiřazení všech typů související výrobní dokumentace k NC

CIMCO NC-Base je zcela integrovaný s aplikací CIMCO

programům pomáhá minimalizovat chyby a špatné výrobky. Můžete

DNC-Max, naší vlajkovou lodí pro CNC síť. Díky tomuto integro-

přiřadit soubory vytvořené mimo CIMCO Edit jako jsou seznamy

vanému řešení může obsluha stroje poslat vzdálený požadavek

nástrojů, operační listy, inspekční poznámky atd. nebo je můžete

na NC program nacházející se v databázi nebo uložit NC

vytvořit automaticky přímo z dat obsažených v NC programu. Pro

program jako „právě běžící“ přímo z CNC kontrolního systému

náhled nebo editování veškerých souborů můžete rovněž používat

nebo NC-Base klienta.

externí aplikace.

Verzování
Správa informací

pro automatické sledování verze programu, který sleduje změny

Informace o programech lze také importovat do textového

provedené nejen v NC programech, ale také v přidružených

souboru, tabulkového procesoru MS Excel apod.

CIMCO NC-Base je zaměřena na výrobu, vytvořena pro použití

dokumentech. Každá změna souboru je uložena v systému

lidmi v oddělení programování a ve výrobním středisku. Se

společně s informací, kdy byla provedena, kdo ji provedl a proč.

se postará o tuto záležitost a jde ve správě dokumentace ještě o

systémem NC-Base mohou programátoři a zaměstnanci výroby

Obsluha stroje může kdykoliv vytvořit novou verzi nebo uložit starší

kousek dál. Disponuje zabudovaným vysoce pružným a

sestavit virtuální adresáře obsahující všechna potřebná data,

verzi. Pomocí vestavěné funkce pro porovnaní souborů lze rychle

přizpůsobivým prostředím pro správu, vyhledávání a úpravu

která používají seřizovači, obsluha, zaměstnanci kvality a další,

zjistit rozdíly mezi verzemi daného programu.

dokumentace,

kteří jsou zodpovědní za dokončení výrobku.

zaručena

větší

efektivita

práce

programátorů a operátorů CNC strojů.

Bezproblémová integrace se systémem
CIMCO DNC-Max a většinou CAD/CAM aplikací

Proč posílat do výrobního střediska pouze NC programy, když
Dosažení výrobních a kvalitativních plánů dnes vyžaduje, aby se

můžete spolu s nimi poskytnout také operační listy, seznam

správné informace vždy dostaly ke správným lidem a strojům tak

nástrojů, obrázky a další podstatné informace, které jsou třeba

rychle, jak je to jen možné. NC-Base je nástroj pro správu NC

pro výrobu dílu. Tyto informace jsou dosažitelné z počítače, na

programů, který umožňuje uspořádat a spravovat Vaše NC

kterém je nainstalován klient NC-Base nebo je lze vytisknout pro

programy a související výrobní dokumentaci efektivně, využitím

ruční předání. Obsluha CNC strojů může aktualizovat databázi

spolehlivé a rychlé relační databáze SQL.

přímo z řídicího systému CNC stroje nebo z libovolného
počítače ve výrobním středisku. V každém případě NC-Base
pomáhá zajistit výrobu správných výrobků ve správný čas.

programy automaticky importovány do databáze. Již zavedený
ERP/PDM systém může získávat data přímo z SQL databáze.

programátory často časově náročná činnost. CIMCO NC-Base

je

aplikací. Pomocí funkce automatického importu jsou vytvořené

CIMCO NC-Base obsahuje komplexní uživatelsky přívětivý nástroj

Správa programů a související výrobní dokumentace je pro CNC

čímž

CIMCO NC-Base snadno komunikuje s většinou CAD/CAM

Automatická záloha
Pomocí zálohovacího serveru NC-Base je každý den automaticky
Automatické sledování změn v
programu a přidružené dokumentaci

provedena úplná záloha všech informací v databázi včetně jednotlivých programů, připojené výrobní dokumentace atd. Pokud dojde
k chybě v zálohovacím systému, je administrátor automaticky
upozorněn e-mailem.
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CIMCO DNC-Max

Profesionální nástroj pro CNC komunikaci
Pravý nástroj pro
Vaše podnikání
DNC-MAX je pro uživatele, kteří požadují produktivitu, flexibilitu a
spolehlivost, tou nejlepší volbou. Nezáleží na tom, jestli hledáte
řešení pro malovýrobu s několika CNC stroji nebo řešení pro
podnik se stovkami strojů v rozlehlých výrobních prostorách.
DNC-Max je osvědčené řešení pro každého uživatele.
Panel s podrobnými informacemi
o stavu aktuálního přenosu

Ethernetový sériový server

CNC

DNC-Max Server

Switch
CNC

Nové nebo vylepšené
funkce v DNC-Max
Obecné
Vylepšené uživatelské rozhraní

Kompletní DNC řešení pro
pro všechna Vaše CNC zařízení

Rozšířené možnosti nastavení
Rozšířená vzdálená konfigurace serveru
Podpora licenčního serveru
Klient pro vzdálenou CIMCO podporu

DNC-Max Server

DNC-Max Klient

DNC-Max Server je jádrem systému DNC-Max, který je

Skupinové nastavení portů

Přizpůsobivější uživatelské rozhraní
Podpora uživatelských režimů
Nastavení a konfigurace zařízení určená pro sběr dat

zodpovědný za všechny činnosti související s komunikací.
Uživatel si může zvolit, jestli chce spustit DNC-Max Server
jako systémovou službu nebo jako uživatelskou aplikaci.

Vylepšený přístup ke vzdálenému serveru

Protokoly

Aktualizovaný Pocket PC Klient

Více možností vzdáleného požadavku
Podpora prohlížení adresářů

DNC-Max Klient

Spolehlivá CNC komunikace

DNC-Max Klient se používá jak pro lokální datový přenos, tak i pro

DNC-Max je posledni verzí nejoblíbenějšího programu na trhu

DNC-Max pracuje s hardwarem pro průmyslový standard CNC

pro CNC komunikaci. I sebemenší detail byl navržený tak, aby

komunikace prostřednictvím sériové linky RS-232, včetně Etherne-

CNC komunikace byla v každém svém aspektu spolehlivější a

tových i bezdrátových TCP/IP sériových serverů. Samozřejmostí je

efektivnější. Počínaje vysoce adaptivním vzdáleným požada-

podpora staršího hardwaru a tradičního hardwaru založeného na

vkem a automatickým příjmem až po svoji pokročilou síťovou

rozšiřujících kartách.

dálkový datový přenos, stejně tak i pro sledování komunikačních
rozhraní a jejich konfiguraci. DNC-Max Klient může přistupovat buď
pouze k jednomu DNC-Max Serveru nebo i k více serverům prostřednictvím sítě LAN, WAN nebo také prostřednictvím internetu.

architekturu klient/server je DNC-Max tím nejlepším softwarovým
řešením pro CNC komunikaci.

Pokud uvádíte do provozu nový systém nebo nahrazujete existuodstraňuje nutnost aktualizovat všechny Vaše NC programy.

všechna Vaše CNC zařízení. Ke standardním typům řídících
systémů, jako je Fanuc/Haas, nabízí DNC-Max navíc podporu

Přenosy souborů, sledování komunikačních rozhraní a systémová

pro širokou škálu dalších řídících systémů jako Heidenhain,

správa jsou prováděny v přehledném a intuitivním uživatelském

Mazak, Fagor a další.

rozhraní klient/server. Koncepce programu napomáhá uživateli k
rychlému provádění potřebných operací s DNC sítí.

7

Monitorování TCP/IP sériových serverů

DNC-Max server
Zálohování/Obnovení systému
Zrychlený start TCP/IP sériových serverů
Globální nastavení portů
Rozšířená integrace s NC-Base
Vylepšená podpora pro sběr výrobních dat

Více než 100 dalších
vylepšení a rozšíření...

Zvýšení výkonu
systému DNC-Max

jící, musí být DNC systém kompatibilní s Vašimi daty. DNC-MAX
DNC-Max je navržený tak, aby byl úplným DNC řešením pro

Seznam adresářů s více formáty/filtry

CIMCO DNC-Max může být integrován s produktem CIMCO NC-Base
DNC-Max Klient Vám poskytne
podrobné systémové informace

nabízejícím kompletní správu NC programů a dále se systémem
CIMCO MDC-Max pro sběr výrobních dat a monitorování provozu.
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CIMCO DNC-Max Wireless
Bezdrátový systém na klíč

Jak celý systém pracuje
Kabel mezi bezdrátovým DNC přístupovým bodem (Access
Point) a Ethernetovým přepínačem propojuje Vaši kabelovou a
bezdrátovou síť. Do bezdrátové sítě jsou připojeny bezdrátové
DNC sériové servery upevněné na CNC strojích, které převádí
přijatý rádiový signál na standard RS-232. Dosah bezdrátové sítě
je bezpečně zajištěn až do vzdálenosti 100m, vysoká přenosová
rychlost 22 Mbps zaručuje sériový přenos pro nejvyšší rychlost
COM portu – 115,200 Bd.

Sériový server připevněný na
stroji převádí signál na standard RS-232

Bezdrátové DNC
sériové servery
Bezdrátový DNC sériový server (podle typu) může být připojen k 1,
2 nebo až 4 CNC strojům a přijímat/vysílat NC data od nejbližšího
bezdrátového přístupového bodu prostřednictvím připojené
antény. Přijímaný rádiový signál je konvertován na standardní
sériový přenos RS-232, který je CNC strojům srozumitelný.
Bezdrátový DNC přístupový bod
připojený do Vaší Ethernetové kabelové sítě

Po hardwerové stránce je výstup bezdrátového adaptéru připojen k sériovému rozhraní CNC stroje (DB-25/f, DB-9/m,
DB-25/m) pomocí krátkého stíněného kabelu nebo je rovněž

Způsobilost v oblasti
DNC systémů

DNC-Max Wireless znamená:

Správné rozhodnutí neznamená pouze vybrat nejlépe dostupné

vým DNC sériovým serverem a fyzickým rozhraním RS-232 na

DNC řešení, ale také správného výrobce s léty prověřenými

straně CNC stroje – zde je použit tradiční kabel a konektory.

1. Není potřeba žádná kabeláž, až na krátký kabel mezi bezdráto-

zkušenostmi pro zaručení spolehlivosti a kvalitní podpory.
2. CNC stroje mohou být často stěhovány, aniž by bylo potřeba
Od roku 1991 prodala firma CIMCO Integration vice než 10 000

provádět novou kabeláž či novou konfiguraci: identifikace (jako

softwarových licencí pro DNC systémy prostřednictvím zkušených

číslo stroje apod.) a nastavené paramtery přenosu jsou uloženy v

CAD/CAM/CNC partnerů a konzultantů po celém světě.

nastavení DNC programu (.mch-soubor).

Jako reakci na poptávku zákazníků, kteří chtějí vyměnit starý
kabelový a často problémový systém – dosud mnohdy řešen
pomocí datového přepínače – či implementovat nový systém v
dílnách, kde jsou CNC stroje často přemísťovány, nabízí firma
CIMCO Integration produkt DNC-Max Wireless. Jedná se o
bezdrátovou DNC síť založenou na velmi dobře známém
DNC-Max systému. Všechny Vaše CNC stroje jsou propojeny
prostřednictvím bezdrátové síťe.

9

Dokonce i v prostředí s velkým elektromagnetickým rušením

možné použít optický kabel, který je perfektním galvanickým

poskytuje bezdrátový přenos vysokou operační spolehlivost díky

oddělením a je imunní vůči elektromagnetickému rušení. NC

několikanásobné kontrole paketů zajištěné Ethernet TCP/IP

data přicházející ze stroje jsou ukládána na DNC server využív-

protokolem. Datové pakety jsou opakovaně zasílány až jsou v

ající stejného připojení.

pořádku přijaty a jejich kontrolní součet je správný. Pro
zabránění neautorizovaného přístupu k NC datovému přenosu je
použito zabezpečení WPA (Wi-Fi Protected Access), které nabízí
šifrování klíčem až o délce 256 bitů.

Bezdrátové DNC
přístupové body
Bezdrátové

DNC

přístupové

body

jsou

Ethernetové

Kompletní DNC řešení pro
všechna Vaše CNC zařízení

rozbočovače, které konvertují Ethernetovou DNC komunikaci
na bezdrátový přenos standardu IEEE 802.11(b+) a naopak. Ke
stávající síti jsou připojeny stejně jako jiná Ethernetová kabelová zařízení (PC, rozbočovače, přepínače, routery, apod.)
Bezdrátový DNC přístupový bod přenáší NC data prostřednictvím směrové antény nebo všesměrové antény mezi kabelovou
sítí a bezdrátovým DNC sériovým serverem upevněným na
stroji nebo v jeho blízkosti na dílně.
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DNC-Max Síťová Řešení
Instalace DNC-Max ve Vašem provozu

Řešení s jedním serverem
DNC síť založená na DNC-MAX může být řešena několika nebo v silně zarušeném prostředí pro propojení optickým
způsoby v závislosti na rozsahu a prostředí instalace, stejně kabelem s následným převodem na RS-232 anebo pro kombi-

Ethernetové Sériové Servery

jako požadované flexibilitě. Můžete se rozhodnout pro tradiční naci kabelového Ethernetu či bezdrátového řešení používající
RS-232 přímé kabelové propojení mezi PC a CNC strojem,

port servery a přístupové body.

Serial Port Server
CIMCO DNC-Max
Server PC

Ethernet

RS-232

CNC stroj

RS-232 propojení
buď kabelem nebo
optickým kabelem.

Ethernetové připojení je
uskutečněno buď kabelem
nebo bezdrátově (viz. další
strana).

RS-232 a Ethernetové
propojení pomocí
port-serverů.

DNC-Max Síťové Řešení
s Ethernetovým Sériovým Serverem

Ethernetový sériový server

CIMCO DNC-Max podporuje:

Ethernet ve srovnání s konvenční RS-232 kabeláží nabízí výrazná

Zabudovaný ovladač pro přímé řízení pro MOXA a

zlepšení jak ve spolehlivosti, tak i v maximální délce kabelů. Bohužel

QUATECH sériové servery

ne všechna stávající zařízení jsou vybavena Ethernetem a TCP/IP

Automatická detekce 10/100 Mbs Ethernetové sítě

konektivitou. Instalací sériového serveru se mohou i starší CNC stroje

Volitelně podpora rozhraní 3 v 1 RS-232/422/485

stát lehce součástí Ethernetové sítě.

Kompletní Ethernetový TCP/IP protokol

DNC-Max Server PC
používající multiportovou komunikační
kartu

CNC 2

CNC 4

4 * RS-232
CNC 1

CNC 3

Automatické obnovení síťového spojení

Redukce kabeláže
CNC 1

CNC 4

CNC 7

Ethernetový sériový server je ve své funkčnosti podobný rozšiřující multiportové RS-232 kartě. Zatímco multiportová karta musí
být nainstalovaná uvnitř počítače, sériový server se jednoduše

CNC 3

CNC 6

připojí kabelem do Ethernetové sítě. Tím je možné použít stávající
Ethernetovou infrastrukturu a významně tím redukovat množství

DNC-Max Server PC
používající multiportovou komunikační
kartu

kabelů ve výrobní hale.

CNC 2

CNC 5

CNC 8

8 * RS-232

Instalace s jedním serverem
Sériový server je umístěn blízko řídícího systému CNC stroje či jiného
zařízení, které je limitované délkou RS-232 kabelu, a DNC-Max
server může být nainstalován kdekoliv na libovolném serveru
(počítači) připojeném do sítě. Ve výrobní hale může být nainstalováno
několik sériových serverů, přičemž všechny mohou být obsluhovány

Sériový server od DIGI,
MOXA, COMTROL, apod.

Ethernetový
kabel a
konektor

Standardní
sériový kabel
a konektor

Řešení s optickým
kabelem je vhodné do
silně zarušeného
prostředí. Na obrázku s
25 pinovým konektorem.

jedním centrálním DNC-Max serverem nebo separovaně více servery.
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CIMCO MDC-Max

Kancelář

Sběr výrobních dat

Výrobní středisko

Provádějte
informovaná rozhodnutí
CIMCO MDC-Max je softwarový nástroj pro sběr výrobních dat z
CNC strojů v reálném čase, který Vám ihned podá aktuální přehled o
efektivitě a stavu Vaší výroby. MDC-Max Vám ulehčí rozhodování,
protože bude podložené přesnými daty získanými přímo z Vašich
CNC strojů.

Čarové kódy

CIMCO NC-Base
Data shromážděná pomocí MDC-Max mohou být analyzována

Bezdrátový
přístupový bod

okamžitě pomocí modulu NC-Base. Lze vytvořit grafy, diagramy a
reporty, na kterých vidíte přesně, co se děje s plánem výroby. NC-Ba-

Čtečka
čárových kódů

se také umožňuje asociovat libovolné dokumenty, které souvisí s
touto úlohou. Mohou to být výkresy, fotografie stroje nebo výrobku,
nastavení, seznam nástrojů, operační listy, NC programy atd. Můžete
také jednoduše vyhledat libovolné informace o jednotlivých úlohách.

PC se spuštěným
CIMCO MDC-Max

Na dnešních složitých globálních konkurenčních trzích je mnohem
důležitější než dříve maximalizovat efektivitu výrobních zařízení.
CIMCO MDC-Max je výkonným nástrojem pro shromaždování dat a

Jednotka
bezdrátové sítě

jejich následnou analýzu. Tím celou záležitost zjednodušší a

Jednotka MDC

poskytne Vám aktuální přehled a zprávy o stavu Vaší výroby včetně
automaticky spočítané celkové efektivity zařízení (OEE).

Jak MDC-Max pracuje

Všechny funkce lze realizovat bez nutnosti umístění PC přímo vedle
obráběcího stroje – všechna data lze sbírat pomocí kabelu,

Při obvyklé instalaci je k řídicímu systému připojena MDC jednotka.

bezdrátového připojení nebo Ethernetu (firemní sítě) a centrálně je

K MDC jednotce je připojen signál pro indikaci obráběcího cyklu a

ukládat a třídit i z více výrobních středisek najednou.

signál pro počítání kusů. Jakmile je MDC jednotkou zachycen
signál strojního cyklu nebo počítadla kusů, je do MDC-Max aplika-

Aplikace CIMCO MDC-Max je integrovaná s poslední verzí

ce zaslán příslušný kód události. Z důvodu různorodosti typů

nejoblíbenějšího softwaru pro CNC-komunikaci na trhu – CIMCO

řídicích systémů a v závislosti na požadavcích zákazníka se mohou

DNC-Max.

signály lišit.
Aktuální stav strojů v reálném čase

Zcela integrované řešení

Všechny události jsou zaznamenávány v MDC-Max systému v
reálném čase a mohou být okamžitě zobrazeny v grafické podobě.

Zprávy a grafy

Pokud není stroj z nějakého důvodu schopen produkce, může obsluha

DNC síť, správu dokumentace a systém pro sbírání výrobních dat, a

S vestavěnou funkcí pro generování zpráv můžete jednoduše zobra-

načíst čárový kód a oznámit tak MDC-Max systému proč stroj stojí.

to vše od jednoho dodavatele.

zit nashromážděná data ve formě tabulky nebo grafu a zjistit tak, jak

Tyto kódy mohou být libovolně přizpůsobené konkrétním požadavkům

je Vaše plánovaná produkce plněna, popřípadě kde jsou skryté rezer-

zákazníka. Mezi obvyklé čarové kódy patří následující události:

MDC-Max je plně integrované s CIMCO DNC-Max a CIMCO NC-Base aplikacemi a tím vytváří kompletní robustní systém zahrnující

CIMCO MDC-Max

vy či nedostatky.
Čekání na seřizovače

MDC-Max je software zodpovědný za shromaždování všech dat o
obráběcím cyklu a počtu vyrobených kusů apod.

Délka obráběcího cyklu na vyrobený díl

Čekání na údržbu

Počet dílů na směnu / obsluhu

Čekání na seřízení nástroje

CIMCO DNC-Max

Počet špatných výrobků

Čekání na materiál

DNC-Max zajišťuje zasílání a přijímání NC programů do všech strojů.

Prostoje stroje

Čekání na…

Programy si lze vyžádat z řídicího systému stroje, díky čemuž

Plánovaná údržba

nemusí obsluha stroj opustit. Jakákoliv změna provedená obsluhou

Neplánovaná údržba

Po zaznamenání všech informací (událostí) si můžete vygenerovat

stroje v programu, který je zaslán zpět do DNC-Max, se automaticky

Čas seřízení na díl

report, ve kterém uvidíte kolik výrobního času bylo ztraceno kvůli

projeví ve zvýšení verze nebo může být program uložen do zvlášt-

Efektivita obsluhy

čekání na seřízení nástroje apod.

ního adresáře. Tím je možné sledovat změny a v případě potřeby se

Celková efektivita zařízení (OEE)

vrátit zpět k libovolné předchozí verzi.

Zobrazení stavů strojů v reálném čase
(na první pohled zjistíte, v jakém stavu se jednotlivé stroje
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nachází, které stroje právě pracují apod.)
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Pro více informací nás navštivte na adrese

cz.cimco.com

Společnost CIMCO byla založena v roce 1991 za účelem

správu NC-programů. Kromě vývoje vlastních softwarových

poskytování softwarových řešení a integrační práce v oblasti

produktů společnost zajišťuje CAD/CAM řešení a poradenství

počítači řízené průmyslové výrobě. Dnes vyvíjí a prodává širok-

pro 2 ½ -, 3 - a 5-ti osé CNC-programování pro výrobní podniky

ou škálu výrobků, včetně CNC-editorů, DNC-serverů, softwaru

po celém světě.

pro rychlou simulaci NC-programů a databázové aplikace pro

Prodejce

EVROPA

SEVERNÍ AMERIKA

CIMCO A/S
Kodaň
Dánsko

CIMCO Americas, LLC
651 S Sutton Road, Suite 276
Streamwood, IL 60107

Tel: +45 45 85 60 50
Fax: +45 45 85 60 53

Tel: +1 704 644 3587
Fax: +1 704 645 7162

Web: www.cimco.com
E-mail: info@cimco.com

