
AC FORM HMI
Új közös felhasználói 
felület

B      Felhasználóbarát
 kialakítás és kényel- 

    mes kezelés
az Ön üzleteinek

 felgyorsításához

Könnyen elérhetõ
tökéletesség



Dinamikus gyártási folyamat
Ennek az új AC FORM ember-gép-
kezelõi felületnek (HMI) a fejlesz-
tése számos formagyártó cég meg-
kérdezésén alapul, amit azzal a 
céllal végeztünk el, hogy a forma-
gyártási folyamatot racionalizál-
hassuk. A funkciók szervezése és
a képernyõoldalak kialakítása so-
rán közvetlenül felhasználtuk az 
ebbõl a tanulmányból nyert fel-
ismeréseket. A felhasználóbarát
kialakítás, ami mindig is jelentõsen 
hozzájárult a GF AgieCharmilles 
kezelõi felületek sikeréhez, nem-
csak megmaradt, hanem a meg-
növelt gyakorlatközelség miatt
tovább javult.

A közös felhasználói felület
új generációja
Az AC FORM megnevezés alatt elõ-
ször a különbözõ tömbös szikrafor-
gácsoló gépekhez bevezett felület 
Iesz a standard az összes GF Agie-
Charmilles szikraforgácsoló gépen. 
Ezzel szabványosított munkakörnye-
zet jön létre, és azon felhasználók
számára lesz könnyebb a gépkezelés,  
akik különbözõ GF AgieCharmilles
szikraforgácsoló berendezéseket 
használnak. A közös ergonómikus
felhasználói felület egyértelmû 
elõnyöket nyújt a felhasználóknak,
mivel leegyszerûsíti a kölcsönhatáso-
kat és konzisztens kezelést biztosít.

Logikusabb, gyorsabb és biztosabb
A GF AgieCharmilles közös felhasz- 
nálói felületének a kiinduló pontja 
ugyanaz az elv, mint a Forma 1-es
kormánykeréké. Megfelel a felhasz-
náló igényeinek az ergonómiai rend-
szerekre vonatkozóan, így hatékony  
és könnyû kezelést tesz lehetõvé.
A GF AgieCharmilles átdolgozta a
felhasználói felület kialakítását,
hogy az ismeretektõl függetlenül,
az összes felhasználó számára le-
egyszerûsítse a gépkezelést és köny-
nyebbé tegye a hozzáférést a géphez.

«GYORSABB VEZÉRLÉS
TELJES
BIZTONSÁGBAN.»

AC FORM HMI
A «Mindent egyben» megtapasztalása

A megfelelõ gombok megnyomása a helyes mozgásokhoz
A Forma 1-ben a kormánykerék egy fontos központi kapcsolóvá fejlõdött. A vezetõ számára minden adat a kormánykerék
közepén, elérhetõ közelségben jelenik meg, melyek a pálya megtételéhez szükségesek.
A Forma 1-es kormánykerekek egyértelmû és fontos funkcióval rendelkeznek. A Forma 1 pilóták azonban messze többre 
használják, mint az autó vezetése. A kormánykerék egy bonyolult elektronikai készülék, amivel a pilóta számos beállítást
vezérelhet a versenyautóban. Ehhez a másodperc töredéke alatt a megfelelõ gombot kell megnyomnia. A gyõzelem a
pilóta kezében van.



Teljeskörû megmunkálási jelentés
A végrehajtott feladatok egy  
részletes jelentésben jelennek 
meg, ami tartalmazza a stratégiát,
a kisülési idõt, az eseményeket, stb.
Ezek az információk az alábbi 
lehetõségekre használhatók fel: 
• Munkadarab ellenõrzése
• Adatok archiválása
• Know-how bõvítése
• Termelési költségek számítása

Integrált dokumentáció
A berendezésbe egy elektromos
dokumentációt integráltak 
(HTML-formátum). Így nincs szük-
ség többé vastag gépkönyvekre.
A nyomtatott információk 
például az aktuális képernyõrõl,
a kódokkal való programozásról,
a megmunkálási paraméterekrõl 
vagy a karbantartásról a múlté. 
Egy egyszerû érintéssel megjelen- 
nek a szükséges információk
a képernyõn.

Automatikus szekvencia:
Válassza ki az Önnek fontos dolgokat
A megmunkálási stratégiák, valamint
az elektródák és munkadarabok 
száma alapján a «Szekvencia» funk- 
ció határozza meg a megmunkálási
sorrendet. Ez kritériumok alapján
módosítható, amiket a gépkezelõ a 
szekvencia-asszisztens segítségével 
definiál. Az ellenõrzés után létrejön
az ISO-program és a berendezés
készen áll a megmunkálásra.

Interaktív grafikus támogatás
Az összes fontos folyamat, pl. mérõ- 
és megmunkálási ciklusok grafiku- 
san/szimbólumokkal jelennek meg.
Ezek gondoskodnak az érthetõ
megjelenítésrõl és a nagyon 
egyszerû kezelhetõségrõl.

Az optimális megmunkálási
stratégiát hozza létre
Az ACFORM HMI minden alkalmazás-
hoz egyértelmû választást biztosít.
Ezen kívül generálja az optimális meg-
munkálási stratégiát.
A gépkezelõ az érintõképernyõn az
optimális generátor-teljesítmény
érdekében az alábbi megmunkálási 
paramétereket választhatja ki:
felületminõség, megmunkálási mély- 
ség, megmunkálási ciklus és az al-
kalmazás fajtája.

Standard Windows-platform
• Integrált PC
• Érintõ képernyõ
• Windows®
• Hálózati csatlakozás lehetõsége

AC FORM HMI: Egyszerû 
gépkezelés -  Könnyen 
elérhetõ tökéletesség.

Interaktív grafikus programozás 
• Gyors
• Intelligens
• Rugalmas

«EGY JÓ ÉS KÖLCSÖNHATÁSBAN LÉVÕ KIALAKÍTÁS NÖVELI A 
HATÉKONYSÁGOT ÉS FOLYAMATBIZTONSÁGOT. NÖVELI A TEL- 
JESÍTMÉNYT ÉS MEGKÖNNYÍTI A TÖKÉLETESSÉG ELÉRÉSÉT.



Achieve more...

www.gfac.comGF AgieCharmilles

Innovatív marási, szikraforgácsolási, 
lézer- és automatizálási megoldásaink-
kal abba a helyzetbe hozzuk ügyfeleinket,
hogy effektíven és hatékonyan dolgoz-
hassanak. A  Customer Services széles  
szolgáltatási csomagokat biztosít ehhez.

Achieve more

Tartjuk magunkat az ígéretünk-
höz, ami így hangzik:
« Többet nyújtunk ». . Ez olyan
kötelezettség, amivel ügyfeleink 
számára megfelelõ feltételeket 
teremtünk ahhoz, hogy verseny-
képes eredményeket érjenek el. 
Ha ügyfeleink nyernek, mi is
nyertesek vagyunk.

© Agie Charmilles SA, 2012
A mûszaki adatok és ábrák tájékoztató
jellegûek. Nem jelentenek garantált
tulajdonságokat, és változhatnak.

Egy pillantás 
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Tamás
Szövegdoboz
GALIKA Szerszámgépek Kft.H-2045 TörökbálintTó Park u. 9.Tel.: 23-445 730Fax: 23-445 739E-mail: info@galika.huWeb: www.galika.com




