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We Bring Intelligence to the Table.TM

Komputerowe sterowanie numeryczne CNC wie, jak 
prowadzić proces cięcia
Seria XT systemu iCNC firmy Thermal Dynamics wnosi inteligencję do procesu 
cięcia. Tajemnice cięcia plazmowego i precyzyjne wymogi niezbędne do 
zapewnienia spójnej jakości są wbudowane w każde urządzenie. Najlepszą 
cechą urządzenia jest to, że łączy ono automatycznie zaawansowane 
sterowanie z łatwością obsługi.



 

W porównaniu z innowacyjnym systemem Ultra-Cut® XT firmy Thermal Dynamics z automatycznym 
sterowaniem gazem, system iCNC XT osiąga prawdziwie zintegrowane sterowanie i sprawia, że ten 
najbardziej precyzyjny system cięcia plazmowego jest jednym z najprostszych w obsłudze systemów. 
Posiadając specjalne cechy, jak sterowanie przy pomocy podwójnego mikroprocesora, system ICNC 
XT stanowi przystępną cenowo modernizację sprzętową, którą można powiązać z dowolnym systemem 
do cięcia plazmowego w celu poprawy jakości cięcia i wydajności.

Oszczędności wynikające z zastosowania 
systemu zintegrowanego
• Łatwiejszy montaż, gdy wszystkie systemy są podłączone 

przewodami do jednej, centralnej skrzynki (iCNC) i można je 
wstępnie skonfigurować do wzajemnej współpracy.

• Mniej poszczególnych przypadków interwencji inżynierskiej.
• Nie ma powodów do obwiniania poszczególnych producentów.
• Zdalny dostęp z jednego miejsca do całego systemu i 

możliwość organizowania zdalnych sesji łączonych ze 
specjalistami Thermal Dynamics mających na celu udzielenie 
pomocy technicznej i przeprowadzenie szkolenia.

• Wszystkie informacje są dostępne w jednym miejscu, a 
wszystkie ustawienia i czynności dostrajania można wykonać 
na tym samym ekranie.

Opcje konsoli operatora
• System XT2 jest 

przeznaczony do 
pojedynczych maszyn 
plazmowych i jest wyposażony 
we wszystkie potrzebne 
wyłączniki oraz układ We/
Wy również dla urządzenia 
cechującego, zewnętrzne 
przekaźniki nie są wymagane

• System XT211 obsługuje 
jeden palnik plazmowy, jedno urządzenie do cechowania i 
jeden palnik tlenowo-paliwowy.

• System XT242 obsługuje maksymalnie 2 palniki plazmowe, 4 
stacje paliwowo- tlenowe i jedno urządzenie do cechowania.

• Najprostsza wersja nie ma przełączników obsługowych a 
interfejs maszyny ma 8 styków przekaźnika i kilka układów 
We/Wy niskiego poziomu.

• Istnieje kilka innych konfiguracji, z przyjemnością dostarczamy 
w ramach partnerstwa panele wykonywane na zamówienie 
producentom oryginalnych stołów.

Wbudowana baza danych parametrów procesu
• System iCNC komunikuje się z wszystkimi głównymi markami 

zautomatyzowanych systemów plazmowych, które oferują 
automatyczne konsole gazu.

• Nawet systemy plazmowe, które nie komunikują się są 
obsługiwane przez bazy danych, oferując automatyczne 
ustawienia dla wszystkich innych parametrów. Wytyczne 
pozwalają operatorowi na ustawienie systemu cięcia 
plazmowego dla wybranych procesów i zadań.

• Systemom cięcia plazmowego o wysokiej precyzji Thermal 
Dynamics Ultra-Cut XT oraz innym systemom plazmowym 
Thermal Dynamics zapewniono najlepszy stopień integracji.

• Błędy ustawień popełniane przez operatora są praktycznie 
wyeliminowane.
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Wbudowane opcje systemu sterowania 
wysokością palnika (iHC)
•  Opcja A1 zawiera wbudowany system iHC obsługujący jeden 

palnik. Nie są wymagane zewnętrzne elementy elektroniczne, 
wszystko znajduje się wewnątrz systemu iCNC.

• Opcja A2 zawiera wbudowany system 
iHC obsługujący jeden palnik. Nie 
są wymagane zewnętrzne elementy 
elektroniczne, wszystko znajduje się 
wewnątrz systemu iCNC™.

• 3 różne wersje mechanizmu 
podnoszącego z 2 różnymi 
odmianami czujników kolizji.

• System IHC łatwo integruje się z 
każdym mechanizmem podnoszącym 
palnik plazmowy.

• Aby pomieścić samodzielny 
zewnętrzny system sterowania 
wysokością palnika, oferujemy prostą 
wersję tylko z portem szeregowym 
do komunikacji z zewnętrznym 
systemem sterowania wysokością.

Pomoc techniczna i diagnostyka dostępne przez Internet
• Nasza technika podwójnych mikroprocesorów odznacza się 

znaczącymi zaletami, które pozwalają na pełne wykorzystanie 
zaawansowanych rozwiązań oprogramowania dostarczanych 
przez strony trzecie, takich jak GoToMeeting*.

• Wszystkie elementy, które są w pełni zintegrowane z 
systemem iCNC można diagnozować i obsługiwać przy użyciu 
Internetu, serwosystemu, systemu sterowania wysokością 
palnika i samego systemu plazmowego. Ponadto, wyświetlane 
są nawet ustawienia przełącznika dwubiegunowego typu dip-
switch systemu Ultra Cut® XT.

• Diagnozowanie systemu podczas cięcia w czasie 
rzeczywistym, którego możliwości są porównywalne z pracą 
eksperta serwisowego zawsze dostępnego w fabryce w ciągu 
kilku minut.

• Nie chodzi tylko o usuwanie usterek, ale także o szybką i 
bezproblemową komunikacyjnie odpowiedź na proste pytania 
zadawane przez technika pomocy technicznej lub operatora 
oglądającego ekran.

Wbudowane opcje systemu serwo
• Opcja Y2 ma wbudowane dwa wzmacniacze o mocy 400 W.
• Opcja Y2L ma jeden wzmacniacz o mocy 400 W oraz jeden o 

mocy 750 W.
• Opcja Y3 ma trzy wzmacniacze o mocy 400 W.
• Opcja Y3L ma jeden wzmacniacz o mocy 400 W oraz dwa o 

mocy 750 W.
• Wszystkie opcje są wyposażone w wzmacniacze Yaskawa.
• Dodatkowa opcja zawierająca zestaw montażowy do 

wzmacniaczy Yaskawa, która jest dostępna bez rzeczywistych 
serwowzmacniaczy mająca na celu zapewnienie najbardziej 
ekonomicznego rozwiązania producentom stołów.

• Najprostsza wersja nie ma wbudowanego systemu serwo a 
tylko 2 lub 3 wyjścia sygnału Włącz oś i Prędkość analogowa 
dla zewnętrznych 
serwowzmacniaczy i 
odpowiednich wejść 
kodera.

 

We Bring Intelligence to the Table.TM

Dzięki wykorzystaniu techniki podwójnego 
mikroprocesora, system uruchamia kryty-
czne operacje w czasie rzeczywistym na 
oddzielnym komputerze. Pozwala to na 
bezpieczną pracę wymaganego zaawan-
sowanego oprogramowania na platformie 
opartej na systemie Windows**.

* GoToMeeting jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Citrix Systems, Inc.
** Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.



Omówienie systemu iCNC XT
• Automatyczna optymalizacja otworu
• Automatyczne sterowanie wysokością oraz ustawienia systemu 

plazmowego
• Zdalny dostęp za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia 

internetowego
• Ekran dotykowy 15 cali
• System podwójnego mikroprocesora
• Łączność Ethernet jako łączność standardowa
• Wymiennik ciepła umożliwiający zastosowanie konstrukcji 

Wszystko-w-jednym
• Dostosowany do kształtu stołów do cięcia
• Obsługuje zaawansowane, łatwe w użyciu oprogramowanie
• Odczytuje pliki ESSI, EIA i DXF
• Zapewnia wiele specjalistycznych narzędzi do cięcia
• Automatyczna optymalizacja cięcia również resztek blach
• Automatyczna optymalizacja kolejności cięcia
• Automatyczne ustawienia parametrów w zależności od procesu
• Dynamiczna regulacja wstępnego zatrzymania układu plazmowego
• Dyski SSD z interfejsem SATA bez ruchomych części

Zoptymalizowany do współpracy z systemami plazmowymi 
Thermal Dynamics

Zintegrowana inteligencja
• Przez dodanie zintegrowanego zaawansowanego sprzętu 

i dodanie naszej rozległej wiedzy w dziedzinie cięcia 
plazmowego, dodaliśmy „doświadczenie” Thermal Dynamics do 
każdego systemu, znacznie zmniejszając wymagania stawiane 
operatorowi lub programiście.

• System ICNC XT jest w stanie rozpoznać, czy proces cięcia 
przebiega na konturze otworu, wewnątrz konturu otworu lub 
na zewnątrz konturu otworu. CNC w pełni interpretuje nie tylko 
polecenia, współrzędne, linie i łuki, ale również kształty i rozkroje.

• Dlatego ten system nazywa się „inteligentnym” CNC.

TEN SYSTEM WSPÓŁPRACUJE Z KAŻDYM 
OPROGRAMOWANIEM BIUROWYM DO OPTYMALIZACJI CIĘCIA, 
KTÓRY JEST PREFEROWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, nic nie 
trzeba zmieniać w sposobie, w jaki użytkownik optymalizuje 
proces cięcia.

Wbudowana jakość cięcia
• Jakość cięcia otworów jest zawsze optymalizowana 

automatycznie. Również przy pomocy plików Macro Shape lub 
DXF pochodzących bezpośrednio z systemu CAD. Ale również z 
programami do odczytu plików zakodowanych ESSI lub EIA, nie 
robiąc nic specjalnego w oprogramowania pakietu biurowego.

• Zoptymalizowana kolejność cięcia i miejsc przebicia.
• Zoptymalizowane ustawienia dla różnych łuków promienia.
• Dynamicznie optymalizowana odległość palnika od płyty przez 

cały czas pracy, począwszy od zajarzenia, przebicia, przecięcia i 
skończywszy na szczególnych okolicznościach.

• Automatyczna, dynamiczna kompensacja wstępnych zatrzymań, 
przyspieszenia, występującego błędu i dużo więcej.
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Seria XT systemu iCNC  
firmy Thermal Dynamics ...
układy sterowania do systemów cięcia 
plazmowego odpowiadające w pełni 
obecnemu stanowi techniki.
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