Bystronic: Best choice.

Програмне забезпечення BySoft CAM

BySoft CAM
Проектування деталей та розрахування їхніх параметрів, підготовка схем
розкроювання та програм гнуття, планування та контроль технологічних
процесів: сучасні технології обробки листового металу неможливі без
потужного програмного забезпечення, яким є BySoft CAM. BySoft CAM містить
в собі широкий набір функцій та вирізняється простотою використання.
BySoft CAM – Make it easy.
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Програмне забезпечення BySoft CAM

Проектування деталей

BySoft CAM підтримує вас у проектуванні деталей та надає
потужну програмну надбудову для тривимірного CADмоделювання, яка є сумісною з найпоширенішими у всьому
світі тривимірними пакетами CAD. BySoft CAM надає вам
повний набір робочих інструментів, необхідних у кожній
конкретній ситуації, чітко відображає поточний стан моделі, а
також відрізняється інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Це
дає змогу швидко та впевнено створювати належні 3D-моделі
деталей.

Укладання схем розкроювання

BySoft CAM автоматично виконує розмічування таким чином,
щоб листи, труби та профілі використовувались максимально
повністю, та розташовує на них найбільшу кількість деталей,
яка є технічно можливою. Для вирішення цих задач у
BySoft CAM передбачена низка функцій, які дозволяють
оптимізувати та покращити процес розмічування. Крім того,
BySoft CAM оптимізує процеси різання та автоматично вибирає
технологію різання, яка найкраще підходить для виконання
актуального проекту.

Укладання програм гнуття

BySoft CAM дозволяє створювати бездоганні програми гнуття.
При цьому програма автоматично визначає послідовність гнуття,
положення тильних упорів та план використання робочих
інструментів, скорочуючи час, необхідний для запуску процесу
гнуття. Крім того, BySoft CAM моделює послідовність гнуття,
сповіщає про можливі зіткнення з метою їхнього подальшого
корегування. Це підвищує безпеку усього процесу та прискорює
виконання ваших замовлень.

Від монтажу до виробничих процесів

За допомогою BySoft CAM ви зможете виконувати замовлення
на гнуття та різання швидко та з мінімальними витратами.
Адже ви завжди зберігаєте контроль над технологічними
процесами та приймаєте вірні й обґрунтовані рішення.
Це гарантує, що ваші поставки виконуватимуться своєчасно та
оптимально. Саме так BySoft CAM гарантує максимальну
прозорість роботи.
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Програмне забезпечення Завдання та рішення

Завдання та рішення
BySoft CAM складається з трьох окремих модулів
■

Різання

■

Гнуття

■

Обробка труб

Залежно від потреб свого підприємства ви можете обрати окремі модулі або придбати увесь програмний пакет.

Підвищення ефективності
■

■

■

Досконала конфігурація
елементів, яка враховує усі
особливості технологічного
процесу та забезпечує цілком
прозоре проектування
деталей
Простий та інтуїтивно
зрозумілий інтерфейс – від
окремої деталі до
згенерованої схеми
розкроювання
Ефективне імпортування
та очищення файлів

Зниження витрат
■

■

■

Економія часу та матеріалу
завдяки вибору
оптимальних робочих
кроків
Швидка підготовка до
початку роботи завдяки
автоматичному
програмуванню
Своєчасне розпізнавання
конфліктів у виробничих
алгоритмах

Спрощення процесів
■

■

■

Професійна система
2D/3D
Гнучке програмування
схем розкроювання та
створення програм
гнуття
Забезпечення оптимальних
виробничих процесів
шляхом прозорого
планування

Як можна інтегрувати BySoft CAM в існуюче IT-середовище?

Параметри замовлення
Лазерне різання

Дані 2D/3D
Гнуття

Параметри виробництва

Автоматизація
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Програмне забезпечення Завдання та рішення

Які можливості надають окремі модулі?
Bend

Cut

Tube

Функція

Стандартна система 2D/3D-CAD
Автоматична розгортка з 3D у 2D
Імпортування деталей
Технологія гнуття
Технологія різання
Розмічування деталей
TiltPrevention;
Розрахування часу різання та гнуття
Моделювання процесу різання та гнуття
Експортування програм різання та гнуття
Сортування і штабелювання*
Оптимізація технологічного ланцюга гнуття деталей
Розрахування вартості деталей
Ідентифікація деталей (PartID)*
Робочі креслення
Оперативна підтримка
* = опція
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Програмне забезпечення Різання

Різання
Цей модуль дозволяє проектувати деталі, зчитувати наявні CAD-дані та
обробляти їх. Ви зможете створювати чудові схеми розкроювання для
обробки листового металу та інших пласких деталей.
Переваги для користувачів
■

■

■

■

■

Створюйте програми різання швидко та легко завдяки інтуїтивно зрозумілому та простому інтерфейсу
BySoft CAM
Зменште вартість деталей шляхом оптимального використання сировини. Для цього у програмі
BySoft CAM передбачена низка функцій, серед яких є, зокрема, різні методи розкроювання
Слід лише торкнутися кнопки – і BySoft CAM обере належну технологію різання, яка допоможе
досягти поставленої мети з мінімальними витратами
Програма BySoft CAM оптимізована для того, щоб зробити виробничий процес надзвичайно
надійним. Зростає завантаженість машини, а з нею – і прибуток. Вашою перевагою стане
неперевершена якість вирізаних деталей та високий коефіцієнт корисної дії установки
Опція з BySort: автоматичне створення схем сортування для оптимізованого штабелювання
оброблюваних деталей
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1

Програмне забезпечення Різання

1
2
3
4

Імпортування деталей за допомогою програмної надбудови
Розмічування деталей
Відходи листового металу та інші обрізки …
… можна використовувати у якості сировинного матеріалу
(як показано на цьому прикладі)

2

3

4
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Програмне забезпечення Гнуття

Гнуття
Цей модуль дозволяє проектувати деталі, зчитувати наявні CAD-дані та
обробляти їх. Ви отримуєте якісні розгортки та програми гнуття.
Переваги для користувачів
■

■
■

■

Усі значущі параметри установки та робочих інструментів листозгинального преса (пресів)
закладені у програму BySoft CAM. Це гарантує отримання бездоганних розгорток. Параметри
ракурсів згенерованих моделей ґрунтуються на багаторічному досвіді в області розробки
програмного забезпечення для гнуття
Повноцінне моделювання послідовності гнуття запобігає зіткненням та витратним помилкам
Ви зможете виконувати замовлення надзвичайно швидко, оскільки BySoft CAM
самостійно визначає та пропонує послідовність гнуття, положення тильних упорів та план
використання робочих інструментів
Ви оптимізуєте час переобладнання, якщо робочий процес передбачає гнуття декількох
деталей. BySoft CAM укладе та порекомендує вам ідеальну послідовність обробки
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Програмне забезпечення Гнуття
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2

3

4

1
2
3
4

Імпортування тривимірних деталей за допомогою програмної надбудови
Бездоганна розгортка 3D-даних
Розрахування та моделювання послідовності гнуття
Розрахування схем розташування інструментів
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Програмне забезпечення Гнуття

Robot Manager
Потужне багатофункціональне програмне забезпечення для автоматизації гнуття. За допомогою
Robot Manager ви можете контролювати та моделювати роботу автоматизованих роботів, інтегрованих
у рішення з автоматизації гнуття, які пропонує компанія Bystronic.

Що таке Robot Manager?

Robot Manager – це програмне забезпечення для програмування макрокоманд роботів, які
використовуються для гнуття та є частиною процесу автоматизованого гнуття, розробленого компанією
Bystronic. За допомогою тривимірного інтерфейсу Robot Manager користувач може у режимі офлайн
створювати та моделювати потрібні етапи автоматичної обробки. До таких етапів відносяться
автоматизовані операції гнуття, завантаження заготовок, а також розвантаження та штабелювання
готових деталей.

Переваги для користувачів
■

Інтегровані засоби програмування роботів та заготовок для гнуття

■

Простий інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

■

■

Ефективне створення програм завдяки автоматизованим операціям з
програмування та інтегрованим функціям перевірки
Безпосередня інтеграція програмування роботів із програмуванням гнуття
деталей у BySoft CAM
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Програмне забезпечення Обробка труб

Обробка труб
Цей модуль дозволяє проектувати деталі, зчитувати наявні CAD-дані та
обробляти їх. Ви зможете створювати чудові схеми розкроювання для
обробки труб та профілів.
Переваги для користувачів
■

■

■

Навіть для складних труб та профілів ви зможете створювати програми різання майже миттєво.
Програма BySoft CAM проста в опануванні та відзначається інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом
Обертання деталей дозволяє підвищити ефективність розмічування. Сировинний матеріал
використовується повністю, що сприяє подальшому зниженню вартості деталей
Слід лише торкнутися кнопки – і BySoft CAM обере належну технологію різання, яка допоможе
досягти поставленої мети з мінімальними витратами
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Програмне забезпечення Обробка труб

1

2

1 Просте імпортування деталей за допомогою програмної надбудови
2 Розгортка 3D-даних
3 Розмічування зі спільними лініями різання

3
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