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15 modeli 

Siła nacisku od 0,5 kN do 50 kN 
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Serwo Prasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäder pressen GmbH jest dystrybutorem pras serwo firmy JANOME. 

Prasy serwo JANOME zostały opracowane na podstawie praktyki w wymagających 

zastosowaniach i mogą być stosowane do różnych procesów prasowania z monitorowaniem 

siły i przemieszczenia. Prasy serwo znajdują więc zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, 

takich jak przemysł elektryczny, motoryzacyjny, mechanika precyzyjna czy technika medyczna. 

Kontrolowany skok prasy z monitorowaniem siły i przemieszczenia pozwala na zastosowanie 

zarówno w prostych, jak i złożonych procesach prasowania, takich jak montaż, gięcie, łączenie, 

formowanie, nitowanie i wiele innych. 

Zalety 

� gotowa do natychmiastowego użycia: kompletna prasa z obsługą dwuręczną, zgodna z CE 

� proste tworzenie programów 

� 512 dowolnie programowalnych i łączonych sekwencji prasowania 

� Procesy wciskania sterowane programowo: Prędkość, przemieszczenie, siła i czas 

� Monitorowanie procesu: 8 trybów monitorowania dla kombinacji siły, przemieszczenia lub czasu 

� Ocena procesów prasowania I.O./N.I.O. 

� Dokumentacja i obszerna ocena procesów za pomocą opcjonalnego oprogramowania 

� Łatwe przerabianie, dlatego nadaje się również do małych i średnich wielkości serii 

� niskie koszty przeglądów technicznych i serwisowania 

� stabilna konstrukcja, odpowiednia dla środowiska przemysłowego i długa żywotność 

� przyjazne dla użytkownika: ciche i czyste warunki pracy 

� oszczędność energii, ponieważ jest zasilany energią elektryczną 

� niektóre modele dostępne również w wersji do pomieszczeń sterylnych 

 

Wybór obszaru działań: Prasy 

serwo Janome mogą być używane 

do wykonywania różnych operacji 

szybko, dokładnie i łatwo, takich 

jak: 

Montaż 

Wprasowanie 

Zaginanie 

Nitowanie 

Zaciskanie 

Kalibracja 

Kompresja 

Testowanie 
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Elastyczny przebieg cyklu prasowania 

 

Model 
  

JPT-0055 JPT-0105 JPT-0205  
JPT-0505 

JPT-0505L 

JPT-1005 

JPT-1005L 

JPT-1505 

JPT-1505L 
 JPT-2005 JPT-3005 JPT-5005 

Maks. siła nacisku   0,5 kN 1kN 2 kN  5 kN 10 kN 15 kN  20 kN 30 kN 50 kN 

Przyrost    1 N 1 N   1 N    1 N  

Skok roboczy maks. G   80 mm    

100mm 

150mm 

0,001mm 

   200 mm  

Przyrost    0,001 mm    0,001mm    0,001 mm  

Powtarzalność    ± 0,005 mm    ± 0,005 mm    ± 0,005 mm  

Prędkość przesuwu              

Skok roboczy    0,01 – 25 mm / s    0,01 – 25 mm/s    0,01 – 25 mm/s  

Skok najazdu / powrotu    0,01 – 414 mm/s    0,01 – 280 mm/s    
0,01 – 100 

mm/s 
 

Dokładność ustawienia    0,01 mm/s    0,01 mm/s    0,01 mm/s  

Czas postoju przy maksymalnym nacisku   999,9 s 360 s 20 s  999,9 s 25 s 1,5 s  80 s 30 s 20 s 

Maksymalna waga narzędzi   1 kg 2 kg 4 kg  10 kg 20 kg 20 kg  40 kg 90 kg 100 kg 

Zużycie prądu    200 W    750 W   3,3 kW 3,3 kW 5 kW 

Zasilanie: 200 V – 240 V AC (50/60 Hz)    
1 faza (standardowo) 

3 fazy (alternatywnie) 
   

1 faza (standardowo) 

3 fazy (alternatywnie) 
   3 fazy  

Rozładunek J   125 mm    130 mm    200 mm  

Wysokość robocza F   225 mm    275 mm    350 mm  

Tłok K   45 mm    65 mm    125 mm  

Tłok w pomieszczeniu sterylnym L       105 mm      

Wielkość stołu 
L x 

(I + J) 
  280 x 215 mm    325 x 245 mm    325 x 400 mm  

Wymagana powierzchnia AxB   520 x 658 mm    520 x780 mm    520 x 1125 mm  

Łączna wysokość C   816 mm    947 mm    1326 mm  

Waga    109 kg    
193 kg 

201 kg 
  970 kg 975 kg 982 kg 

Model specjalny: pomieszczenie sterylne 

oprócz wersji L 
      x x    x  
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Ogólne informacje techniczne 

 

Ilość programów* Do 512 

Ilość kroków wtłaczania* Do 512 w jednym programie 

Ilość sensorów kroków* Do 16 (w jednym kroku wtłaczania), do 512 (w jednym programie) 

Ilość sensorów kroków COM RS-232C 1ch 

I/O-SYS 17 wejść / 16 wyjść (podczas zamówienia należy podać NPN/PNP) 

Ethernet 10 Base-T / 100Base TX 

Pamięć Do przechowywania danych na USB do 32 GB (przechowuje dane wynikowe, dane do tworzenia i 

przywracania kopii zapasowych oraz do aktualizacji oprogramowania systemowe) 

Sieci przemysłowe 

typu fieldbus 

Ethernet/IP, CC-Link, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, CANopen (wszystkie opcjonalnie, należy podać 

przy zamówieniu) 

E/A-S Do podłączenia modułu bezpieczeństwa (np. kurtyny świetlnej) 

Inne Wyjście DMS, wyjście urządzenia kodującego, analogowe wyjście monitora (opcjonalnie) 

Urządzenie kodujące Dodatkowo 

Języki Wyświetlacz Niemiecki, angielski, włoski, hiszpański, francuski, rumuński, 

Japoński, chiński uproszczony, koreański, wietnamski 

Oprogramowanie Angielski, japoński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny,  koreański 

Metoda napędu i sterowania Prąd zmienny napęd silnika serwo 32 Bit CPU (Dual-Core) 

Otoczenie pracy maszyny  Temperatura > 0° C bis 40° C 

 Wilgotność powietrza 20 % - 90 % (bez kondensacji) 

*Liczba programów, kroków prasowania i analiz kroków jest ograniczona przez całkowitą pojemność pamięci. Jeśli program składa się z kilku kroków, liczba dodatkowych 
programów, które mogą być przechowywane w maszynie jest odpowiednio ograniczona. 

Standardowy zakres dostawy: 
 

� Prasa serwo 

� Kabel zasilający 

� Oprogramowanie komputerowe JP5 Simple Designer 

� Instrukcja obsługi (CD-ROM) 

� Osłona przyłącza fieldbus, jeśli nie wybrano żadnej sieci fieldbus 

� I/O wtyczka 

 

Akcesoria: 

� Oprogramowanie komputerowe JP TaSII, kompletny pakiet programów Designer, Sampler, Reporter (kompatybilny z Windows 

7, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Embedded Standard 7) 

� Kabel D/I (1 strona z wtyczką, druga otwarta) 2m, 3m lub 5m 

 

Wskazówka: 

� Klient musi zapewnić transformator o mocy 400 V (~3) do 240 V (~3) dla pras serwo powyżej 20 kN. 

 

Dokładność: 

 
Wskaźnik mocy:  ±0,8% v.E.* 

Dokładność powtórzeń: ± 0,005 mm* 

*w przypadku stałej temperatury otoczenia 
 

 

Modele dla pomieszczeń sterylnych: 
 
Zgodne z klasą ISO4 (odpowiednik ISO14644-1, klasa 10 dla US Federal Standard 209D) i mogą być stosowane zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz pomieszczeń sterylnych. Modele do pomieszczeń sterylnych charakteryzują się hermetyczną konstrukcją i 
przyłączami odprowadzającymi powietrze dla systemów czyszczących. Obudowa posiada wykończenie antystatyczne. Stosowany jest 
smar niskopylący, a osłona natłuszcza tłok. 
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Oprogramowanie PC: JP TaS II System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można zapisać do 512 programów prasowania. 

Procedura wieloetapowa: Programy mogą być również definiowane jako poszczególne kroki programu prasowania. Dla każdego 

programu można wybrać jeden z 11 różnych warunków prasowania. 

Warunki wtłaczania Warunek zatrzymania Akcja 

Prasowanie ze stałą prędkością Pozycja Zatrzymanie na zaprogramowanej pozycji 

 

 Droga Zatrzymanie po przebyciu zaprogramowanej drogi 

 Siła Zatrzymanie po osiągnięciu zaprogramowanej siły 

 Przyrost siły Zatrzymanie po osiągnięciu zdefiniowanego przyrostu siły od siły końcowej poprzedniego kroku 

programu. 

 Mechanizm różnicowy Zatrzymanie przy nagłej zmianie siły. 

 Wydarzenie Zatrzymanie po (zewnętrznym) sygnale sterującym. 

 Spadek siły Zatrzymanie, gdy siła spadnie do podanej wartości. 

Prasowanie ze stałą siłą Czas Zatrzymanie po zaprogramowanym czasie. 

 Pozycja Zatrzymanie po osiągnięciu zaprogramowanej pozycji. 

 Droga Zatrzymanie po pokonaniu zaprogramowanej drogi. 

 Wydarzenie Zatrzymanie po (zewnętrznym) sygnale sterującym 

 

Czas 

Pozycja tłoku 

Home mechaniczny 

Home programowy 

Droga najazdu 

Start programu prasowania 

Kontakt z obrabianym przedmiotem 

Droga prasowania 

Koniec prasowania 

Czas 

Siła 

Maks. siła prasowania 
Zaprogramowana siła 

Siła kontaktu z obrabianym przedmiotem 

Dotyk 

Postój 
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Kontrola prasy  

 

W przypadku serwo prasy można zrealizować i udokumentować szeroki zakres kontroli przebiegu procesu prasowania. Ponieważ 

przebieg procesu prasowania może składać się z różnych powiązanych ze sobą kroków programowych, można dla każdego kroku 

wybrać odpowiednią analizę.  

 

 Ocena pozycji osi czasu 
Ocena górnej siły szczytowej w 

ramach okna 

Oparta na drodze analiza strony  

wlotowej i wylotowej okien 
 

Ocena pozycji osi czasu 

Ocena dolnej siły szczytowej w 

ramach okna 

Oparta na krokach programu 

analiza obwiedni 

Okno siła/droga 

Ocena Δ dolnej i górnej siły 

szczytowej w ramach 

zdefiniowanej drogi 

Ocena górnej siły szczytowej w 

ramach okna 

 

Ocena pozycji krzywej punktu 

zgięcia w ramach okna siły/drogi 

Czas 

Koniec 

oceny 

Początek 

oceny 

Dolny 

próg drogi 

Górny 

próg drogi 

Droga 

Siła 

Górna granica siły 

Szczyt siły 

Dolna granica siły 

Ocena startowa 
Droga 

Maksimum 

Początkowy 

pomiar drogi 

Ocena 

końcowa 

Siła 

Droga 

Kontrola strony wlotowej i wylotowej 

krzywej siły/drogi przy zdefiniowanym 

oknie 

Strona wylotowa 

Strona wlotowa 

Strona wlotowa 

Strona wylotowa 

Ocena siły 

początkowej 

Ocena siły 

końcowej 

Czas 

Siła 

Górny próg 

siły 

Dolny próg 

siły 

Siła 

Ocena startowa 

Początkowy 

pomiar drogi 

Ocena 

końcowa 

Minimum 
Górna granica siły 

Szczyt siły 

Dolna granica siły 

Krok 1    Krok 2    Krok 3 

Obszar 1 

Obszar 2 
Obszar 3 

Obszar 4 

Siła 

Droga 

Siła 

Punkt końcowy 

górnej granicy siły 

Punkt końcowy 

dolnej granicy siły 

Punkt początkowy 

górnej granicy siły 

Punkt początkowy 

dolnej granicy siły 
Droga 

Ocena 

końcowa 

Ocena 

startowa 

Ocena 

końcowa 

Ocena 

startowa 

Droga 

Siła 

Maksymalna 

siła 

Minimalna 

siła 

Maksymalna siła – minimalna siła 

Siła 

Ocena startowa 

Początkowy 

pomiar drogi 

Ocena 

końcowa 

Szczyt siły 

Dolna granica siły 

Droga 

Minimum 

Maksimum 

Czas 

i 

droga Ocena startowa 

Początkowy 

pomiar drogi 

Ocena 

końcowa 

Górna granica siły 

Wzrost siły 

Dolna granica siły 

Siła 

Miejsce wzrostu 

siły 
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Oprogramowanie PC: JP TaS II System 
 

 

 

 

 

Oprogramowanie komputerowe JP TaS II-System umożliwia 

tworzenie i edycję ustawień sekwencji prasowania oraz 

monitorowanie procesu. Wyniki produkcji są 

udokumentowane i mogą być przez Państwa oceniane. 

Pakiet programu składa się z trzech osobnych programów. 

JP5 Designer 

Tworzenie programów i parametrów monitorowania procesu 

na podstawie zapamiętanych danych. 

• Pobranie zapamiętanych danych z prasy serwo na 

Państwa komputer 

• Tworzenie i edytowanie zapamiętanych danych i 

przesyłanie ich do prasy. 

• Zapisywanie zapamiętanych danych na komputerze i 

drukowanie. 

• Tworzenie i edycja monitorowania procesu na podstawie 

graficznej reprezentacji sekwencji prasowania. 

 

 

JP5 Sampler 

Odbiór i zapisywanie procesów prasowania 

• Przesłanie wyników procesu do komputera  (najmniejszy 

interwał próbkowania 0.25msec). 

• Monitorowanie I/O w czasie rzeczywistym podczas 

procesu wprasowywania 

• Wyświetlanie ustawień monitorowania procesu w 

postaci listy oraz danych szeregu czasowego w postaci 

wykresu. 

• Wydanie danych w formacie pliku CSV/TXT. 

• Zbieranie wyników procesów z wielu pras serwo. 

 

 

 

JP5 Reporter 

Analiza wyników procesów i generowanie raportów. 

• Wykorzystanie danych z kontroli jakości do obliczania i 

wyświetlania średnich statystycznych i odchyleń 

standardowych. 

• Wyświetlanie rozkładu częstotliwości (histogramy) dla 

wartości siły końcowej i pozycji końcowych. 

• Wyświetlanie danych CPK (Process Capability Index) w 

oparciu o wyniki procesu. 

• Wyświetlanie stanu pracy każdego programu. 

(Współczynnik błędów, liczba operacji I.O./N.I.O, średni 

czas cyklu, średni czas przygotowania itd.) 

• Tworzenie raportów w formacie HTML. 

 



 

 

 

 

Sprzedaż przez: 


