D e t p r o fe s s i o n e l l e va l g t i l

CNC PROGRAMEDITERING
Som ansvarlig CNC-programmør eller -operatør har du brug for et
hurtigt og fleksibelt, professionelt værktøj til at udvikle og editere
værkstedets CNC-programmer.
CIMCO Edit er den seneste version af markedets mest populære
CNC-programeditor. Med over 80.000 licenser distribueret de
seneste år, er CIMCO Edit den foretrukne editor for CNC-programmører, der kræver et fuld udstyret og pålideligt, prisgunstigt og
professionelt editerings- og kommunikationsværktøj.

Den professionelle CNC-programeditor
CIMCO Edit tilbyder et omattende udvalg af editeringmulig-heder,
uundværlige og nødvendige for at opfylde kravene til effektiv,
moderne, industriel CNC-programbehandling.
Der er ingen begrænsninger m.h.t. programstørrelsen og der er
inkluderet mange specialfunktioner til CNC-kodning, så
som linienummerering/renummerering, tegnbehandling og
XYZ-afstandsmåling. Med i pakken er også mange matematiske
funktioner, så som flytning, rotation, spejling, skalering, værktøjskompensering og offsetbaner. Resultatet af andvendelsen af disse
funktioner udskrives i en ny CNC-kode. CIMCO Edit tilbyder
naturligvis oså alle de funktioner, som forventes af en teksteditor,
herunder “drag/drop” af tekststrenge. Som noget af det bedste er
CIMCO Edit fuldstændig konfigurerbar, og kan derfor let tilpasses
ethvert CNC-programediteringsmiljø.
Alle aspekter af CIMCO Edit er nyudviklede, fra det feltinddelte layout med faner, til de dynamiske værktøjslinier og
menuer. CIMCO Edit inkluderer også nye og stærke værktøjer,
så som forbedret filsammenligning, en nyudviklet grafisk
simulering og det helt nye NC-assistent programmeringsværktøj.

CIMCO Edit er udvilket med
vægt på anvendelighed og produktivitet

NC-assistent og cykler/macroer er blandt de nye funktioner

For yderligere information besøg os på

www.cimco.com

Pr o d u c t

HIGHLIGHTS
NC-assistent
NC-assistenten gør det hurtigere og lettere end nogensinde at
editere NC-kode. Peg på hvilken som helst M- eller G-kode, og
NC-assistenten identificerer koden, hvorefter du let kan ændre
værdier ved hjælp af den interaktive brugerflade, der er forbundet
med CNC-koden. Indtast blot de ønskede værdier for enhver
variabel, og NC-assistenten opdaterer CNC-koden automatisk.
NC-assistenten i CIMCO Edit gør det muligt hurtigt at indsætte og
editere komplekse cykler og operationer. CIMCO Edit inkluderer
indbyggede cykler og makroer til de mest almindelige operationer,
så som program start, program stop og værktøjsskift. Du kan også
gemme eller kreere specielle cykler og makroer til de operationer,
der er mest almindeligt forekommende i din egen opsætning og i
dine egne applikationer.

Med filsammenligning kan du straks
se forskellene mellem to programmer

Intelligent filsammenligning
CIMCO Edit indeholder en hurtig og fuldt konfigurérbar filsammenligningsfunktion, der med filerne vist ved siden af hinanden gør det
hurtigt at udpege forskelligheder i CNC-programmer. Filsammen-ligningsfunktionen markerer ændrede og slettede/indsatte linier, men
ignorerer almindelige ændringer i formatet, så som mellemrum og
renummerering af blokke. Forskellene kan vises én linie ad gangen,
alle på én gang eller udskrives ved siden af hinanden.

Statusvinduet for DNC-link
program-overførsel giver omfattende
information

Spar tid på trivielle opgaver
med den nye NC-assistent

CNC-kommunikation og DNC

Grafisk simulering
CIMCO Edit giver mulighed for simulering af 3D fræse- og 2D
drejeprogrammer. Simuleringen kan foregå kontinuerligt eller
trin for trin - forlæns eller baglæns. Under simulering vises
CNC-koden samtidigt på skærmen. Ved klik med cursor på en
tekstlinie vises værktøjets position præcis i det grafiske felt.
Klikkes der på grafikken, markeres den pågældende linie i
teksten. Editeres tekststrengen vises ændringen øjeblikkeligt i
grafikken. CIMCO Edit åbner endvidere mulighed for solid visualisering af NC-koderne.

CIMCO Edit kan DNC-kommunikere driftsikkert via RS-232
med en lang række CNC-styringer. Med det rette DNC-tilvalg
kan man sende og modtage CNC-programmer til og fra flere
maskiner samtidigt, inde fra CIMCO Edit.

Løs opgaver med kompleks
geometri ved hjælp af CNC-Calc

CNC-Calc tilvalg
CNC-Calc er en fuldt udbygget 2D CAD/CAM-løsning, som
arbejder inde fra CIMCO Edit. Med dette modul løser du hurtigt og
effektivt bearbejdningsopgaver med kompleks 2D-geometri inden
for fræsning og drejning. Du kan tegne eller importere (DXF)
2D-geometri, specificere værktøjsbanevariable og hurtigt generere CNC-kode til div. bearbejdninger i formaterne ISO, Heidenhain
med flere.

Se dine CNC-programmer som
solid- eller trådgittersimulering
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