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Entegre Lazer Sistemi
Fiber ve CO2
Ürüne genel bakış

Tümü FANUC ürünü
Tüm FANUC parçalarının %80 ile %90 kadarı tamamen
şirket içinde geliştirilmiş, üretilmiş ve mükemmel hale
gelinceye kadar test edilmiştir. Hem kasları hem beyni
sağlıyoruz, motorlar, amplifikatörler, yazılım, işletim sistemi,
kontrolörler ve nihai ürün kompozisyonu FANUC tarafından
gerçekleştirilmektedir. Şirket dışındaki tedarikçilerden
bağımsız kalmamız, parçaların tamamen izlenebilir olmasını
sağlamamız ve ürünlerimizin tüm sorumluluğunu almamız
anlamına gelir.
Sonuç? Müşterilerimize otomasyon sektöründeki en
yüksek çalışır durumda kalma süresini ve güvenilirliği
sağlayan ürünler.

Dünyada 1 numara
FANUC bilgisayarlı sayısal kontrol ekipmanlarının geliştirilmesinde
60 yıllık deneyimi, dünya çapında çalışan 4,5 milyon CNC kontrol ünitesi
ve yaklaşık 21.000 lazer sistemi ile müşteri memnuniyetini sağlayan,
fabrika otomasyonu alanına önde gelen global üreticilerden biridir.

FF3000i-A

FF2000i-A

C1000i-C

C2000i-C

C3000i-C

C4000i-C

C6000i-C

FF4000i-A
FF500i-A

FF6000i-A

FF1000i-A

Entegre lazer sistemleri benzersiz bir FANUC paket
çözümü
FANUC’un tam entegre çözümü ile pazar liderinin yüksek kaliteli lazer uygulamalarındaki
uzmanlığının avantajlarını yaşayın: 1 ile 6 kW arasında özel olarak tasarlanmış CO2 lazer kaynakları,
500 W ile 6 kW arası fiber lazer kaynakları, 2-D ve 3-D lazer kesme makineleri için entegre lazer
kontrolü işlevlerine sahip CNC kontrolü, kombine punch ve lazer kesme makinelerinin kontrolü için
CNC'ler ve yüksek performanslı servo sürücü sistemleri, tümü optimize edilmiş bir arayüze sahip
lazer paketinin içinde bir aradadır. FANUC’un lazer uygulamaları en zorlu imalat atölyelerindeki tozlu,
yüksek titreşimli ortamlarda endüstri lideri performans ve güvenilirlik sağlar.
Lazer kaynakları, CNC ve servo sürücüler için tek tedarikçi, tek iletişim noktası.

FF5000i-A

Avantajlarınız:
• lazer kaynakları, CNC ve sürücüler için tek durak
• tam uygulama desteği
• hızlı ve verimli başlatma
• kolay çalıştırma, izleme ve bakım
• maksimum esneklik ve güvenilirlik
• düşük enerji tüketimi
• ince malzemelerden kalın malzemelere kadar mükemmel
kesim yüzeyi kalitesi
• gerçek zamanlı güç kontrolü ile fly cut özelliği
• lazer için ayrılmış CNC işlevleri
• yüksek üretkenlik

Dünya çapında

21.000
lazer sistemi kurulmuş
durumdadır

Ayda yaklaşık:

120

CO2 lazeri
üretim kapasitesi

FANUC CO2 Lazer

FANUC Fiber Lazer

FANUC Ci-C serisi

FANUC FFi-A serisi

CO2 lazer serisi 1 ila 6 kW

Fiber lazer serisi 500 W ila 6 kW

FANUC CO2 Lazer, sacları kesmek için güvenilir, hassas ve uygun maliyetli bir
yoldur. Fiberden daha düzgün kesim yüzeyleri sağladığından, malzeme
kalınlığından bağımsız olarak üstün parça uyumu elde edilmesini sağlar.
Tak ve çalıştır uyumlu olması sayesinde, bu teknoloji alan tasarrufu sağlayan
tek bir kabine tam olarak entegre edilmiştir.

Seçeneklerinizi arttırmak için, FANUC mevcut FANUC CO2 lazer kaynakları ile
aynı kesme teknolojisine sahip yeni bir fiber lazer geliştirmiştir. Yani ister fiber
ister CO2 lazer kullanmak isteyin, tek yapmanız gereken kaynağı değiştirmektir,
taban aynı kalır, böylece para tasarrufu sağlar ve daha esnek hareket etmenizi
sağlar. Karmaşık ayna teknolojisi gerektirmeyen fiber lazer ışını kesme
kafasına bir fiber optik kablosu aracılığıyla iletilir. FANUC Fiber Lazer ince
metal uygulamalarına son derece uygundur ve küçük bir taban alanı üzerinde
hızlı, güvenilir ve verimli endüstriyel sac kesme işlemi sağlar. Diğer FANUC
ürünleri gibi, akıllı ve verimli malzeme taşıma işlemleri için FANUC robotları
ile de kolayca entegre olur.

Avantajlarınız:

Avantajlarınız:

• 1 ila 6 kW
• mükemmel ışın kalitesi
• maksimum esneklik, geniş bir kullanım yelpazesi
• lazerle kesme ve birleşik lazer/delme
• düşük enerji ve gaz tüketimi
• yumuşak çelikler için 32 mm‘ye kadar
• paslanmaz çelik için 20 mm‘ye kadar
• kesme işlemleri
• ince saclardan kalın saclara kadar uygulama alanı
• en düzgün kesim yüzeyi garantisi

• 500 W ila 6 kW
• CO2 lazerle uyumlu çalışma
•h
 areket kabiliyeti yüksek, güvenlikli fiber optik kablo sayesinde
verimli makine geliştirme
• 6 mm’ye kadar çok yüksek hızlı kesme
• son derece ince konturları keser
• demir içermeyen metalleri keser
• kolay 3D ince metal kesme işlemleri
• proses fiberinin değiştirilmesi kolaydır

Mükemmel lazer kaynağını seçmenize yardımcı
olmak
Sadece ne kesmek istediğinizi söyleyin, sizin için en iyi çözümü bulmaya yardımcı oluruz. İster fiber lazer ister CO2 olsun, geniş bir malzeme yelpazesi için kesme
parametrelerini de sağlarız. Dahası, en iyi kurulumu oluşturmak için hem gereken bilgi birikimini hem de araçları sağlayarak lazer kaynağını makinenize entegre
etmenize yardımcı oluruz.

Kolay taşıma
FANUC lazer paketinizi FANUC yüksek hızlı taşıma robotları ile
tamamlamak kolaydır, çünkü tüm FANUC CNC sistemleri ve
robotları aynı kontrol platformunu paylaşmaktadır. Standart
arayüz aracılığıyla sağlanan makine-robot bağlantısıyla robotlar
lazer işleme proseslerinize hızlı ve kolay bir şekilde entegre
edilebilir. CNC’nin entegre ekranlarından robotu izlemek ve
kontrol etmek ve bunun tersi mümkündür, bu durum makinenizin
daha üretken olmasını sağlamak için görsel tespit özellikleri ile
donatılmış FANUC taşıma çözümleri ile daha da iyileştirilebilir.
İstemeniz yeterlidir, sizin için yeni çözümler bulmayı çok
seviyoruz.

Tek makinede iki kontrol
Sadece bir lazer kontrolünden fazlası olan FANUC’un
lazer CNC’leri hem lazer hem de işleme takımları için
en üst seviyede performans sağlar. Önceden kurulmuş
arayüzlere sahip olan kontrolün akıllı yazılımı sadece son
derece verimli lazer işleme olanağı sağlamakla kalmaz,
aynı zamanda FANUC standardı CNC teknolojileri ve CNC
aksesuarlarından alınan parçaların kullanılabilmesini de
sağlar. FANUC Seri Servo Veriyolu (FSSB) güçlü anında
kesme işlemi (fly-cut) ve lazer gücünün ve eksen hızının
gerçek zamanlı kontrolünü sağlar.

Yüksek performanslı FANUC sürücü sistemleri
Her bir lazer uygulaması için geniş bir yelpazede servo, lineer
motorlar ve özel amaçlı motorlar sunan FANUC fiber veya CO2
lazerinizden isteyebileceğini her şeyi sağlar. Tüm FANUC
sürücü sistemleri en düşük enerji kullanımı ücretleri ile en
yüksek performansı sağlamak üzere tasarlanmıştır.

FANUC CO2 Lazer Sistemleri - 1 kW ile 6 kW arasında 5 güçlü model

1500

700 mm

mm

İnce sac ve metal
olmayan
malzemelerin
kaliteli şekilde
kesilmesi için düşük
maliyetli seçenek
• 10 mm kalınlığa kadar
yumuşak çelikleri kesme
• su püskürtmeli makinelerin
ve plazma kesme
makinelerinin yerini alır
• ahşap veya plastik kesme
• kendi sınıfında en düşük
ağırlık ve hacim
• en iyi maliyet / kesme
performansı oranı

750 mm

2050

mm

Standart lazer kesim
makineleri için 2,5
kw ile giriş seviyesi
• 22 mm kalınlığa kadar
yumuşak çelikleri kesme
• 12 mm kalınlığa kadar
paslanmaz çelikleri kesme
• alüminyum kesme
• 3 kW lazer kesme
makineleriyle rekabet
etmek için uygun maliyetli
çözüm

2050

750 mm

mm

C3000i-C
Uzun

Kısa

Uzun

Kısa

Hızlı gaz sistemi ile RF lazer oluşum

Yapı

Entegre tip 1) (osilatör ve güç kaynağı)
2000

Maksimum lazer çıkışı (W)

1000

2500

Darbe atım gücü (W)

1000

2700 2)

Çıkış kararlılığı

4000

6000

3000

4000

6000

3200 2)

4000

7000 2)

Düşük değerli mod

Çıkışta ışın çapı (mm)

< ø 20

Polarizasyon

< ø 27

< ø 24

45° lineer

Işın ıraksama açısı (tam açı)

< ø 22

< ø 19

< ø 27

dairesel

90° lineer

dairesel

< ø 24

< ø 28
90° lineer

2mrad veya daha az

Darbe frekansı

5 ila 32.767 Hz

5 ila 10.000 Hz

Darbe döngüsü

5 ila 32.767 Hz

0 ile 100%

Lazer gazı 4)

Gaz A

Gaz B

Gaz tüketim oranı (l/saat)

Yaklaşık 10
Su debisi (l/dak.)

40

75

20 ila 30°C / ± 1°C

Ağırlık (kg)
C1000i-Cmodelinde, vakum pompası ana ünitenin dışındadır
sınırlı atım döngüsünde
3) 8 saat boyunca lazer gücü geri beslemeli nominal güçte

250

11

20 ila 30°C / ± 2°C
22

33

44

66

AC200V + %10, -%15 50/60Hz ± 1Hz
veya AC220V + %10, -%15 60Hz ± 1Hz
veya AC230V + %5, -%10 60Hz ± 1Hz

Giriş gücü beslemesi
Güç kaynağı kapasitesi (kVA)

160

0,5MPa veya daha düşük gösterge basıncı

Su sıcaklığı /
Su sıcaklığı stabilitesi
Tavsiye edilen soğutma kapasitesi (kW)

Yaklaşık 20
120

Sirkülasyondaki su basıncı

2)

Uzun

10.6 µm

Işın modu

1)

C6000i-C

± %2 3)

Lazer dalga boyu

Soğutma suyu

• 32 mm kalınlığa kadar
yumuşak çelikleri kesme
• 20 mm kalınlığa kadar
paslanmaz çelikleri kesme
• yüksek performanslı kalın
plaka kesme uygulamaları
için ideal
• olağanüstü lazer tepe güç
değeri (7kW), kolay taşıma
• ince malzemelerden kalın
malzemelere işleme ve
kaynaklamadan kesmeye
kadar geniş bir yelpazedeki
uygulamalar

3000

± %1 3)

mm

En geniş uygulama
yelpazesi için en
yüksek güç

C4000i-C

Sistem ilkesi

1000

3250

790 mm

• 28 mm kalınlığa kadar
yumuşak çelikleri kesme
• 15 mm kalınlığa kadar
paslanmaz çelikleri kesme
• en yüksek kesme kalitesi
ve hızı
• en geniş malzeme ve
uygulama yelpazesi
• son derece düşük elektrik
enerjisi ve gaz tüketimi

C2000i-C
Kısa

mm

Geniş bir aralıkta
uygulamalar için
yüksek performanslı
makineler

• ince metalde ve kalın
metaldeki kesim yüzeyi
kalitesinde yüksek
performans
• daha ince sacları üstün ışın
kalitesi ile kesmek için
mükemmel kapasite
• gerçek zamanlı güç
kontrolü ile fly-cut özelliği

Optik yol uzunluğu

2050

750 mm

En iyi kesim yüzeyi
kalitesini elde edin

C1000i-C

Nominal lazer çıkışı (W)

FANUC lazer
C6000i-C

1320 mm

FANUC lazer
C4000i-C

1205 mm

814 mm

1085 mm

FANUC lazer
C3000i-C

1069 mm

FANUC lazer
C2000i-C

FANUC lazer
C1000i-C

18

33

44

55

75

350
30 (pompa)

700

750

900

1300

4)

Gaz A / Önceden karıştırılmış CO2:N2:He gazı (hacim oranı, N2 dengesi) %5:55:40 ±%5 veya daha az (her bir bileşen için)
Gaz B / Önceden karıştırılmış CO2:N2:He gazı (hacim oranı, He dengesi) %5:35:60 ±%5 veya daha az (her bir bileşen için)

FANUC Fiber Lazer Sistemleri - Boyutlar

1381 mm

1381 mm

Standart*
1230 mm
Kompakt
853 mm

1072

653 mm

mm

653 mm

447 mm

775

mm

Çıkış gücünün yükseltilmesi:

• ince sac için hızlı kesme kapasitesi sergiler
• yüksek hızlı yüksek hassasiyetli işleme gerçekleştirir
• en iyi elektrik verimliliği

• daha yüksek kesme hızı
• daha yüksek kesme kalınlığı

FF2000i-A

FF3000i-A

Diyot pompalı fiber lazer

Yapı

Güç kaynağı ünitesi ile birleşik rezonatör
500 / 1000

2000

• daha yüksek kesme stabilitesi
• daha yüksek kesim yüzeyi
kalitesi sağlar

FF4000i-A

İlke

Lazer güç komutu aralığı

3000

775

447 mm

500 W ile 6.000 W arası 7 model

Nominal lazer çıkışı (W)

mm

FANUC lazer
FF1000i-A

FANUC lazer
FF500i-A

*Standart tipe fiber-fiber bağlantı elemanı
dahildir

FF500i-A / FF1000i-A

1072

)

2 mm

(107

mm

177 mm

mm
1022

653 mm

*Standart tipe fiber-fiber bağlantı elemanı
dahildir

1072

653 mm

)

2 mm

(107

FANUC lazer
FF6000i-A

FANUC lazer
FF5000i-A

177 mm

Standart*
1230 mm
Kompakt
853 mm

mm
1022

653 mm

FANUC lazer
FF4000i-A

1381 mm

FANUC lazer
FF3000i-A

FANUC lazer
FF2000i-A

4000

FF5000i-A

FF6000i-A

5000

6000

Nominal çıkış gücünün %10’u~%100’ü: 50 W (dakik lazer çıkış işlevi ile)

Lazer gücü stabilitesi

+/- %1 *1

+/- %1 *1

+/- %1 *1

+/- %1 *1

+/- %1 *1

+/- %1 *1

Lazer dalga boyu [nm]

1070 +/-10

1070 +/-10

1070 +/-10

1070 +/-10

1070 +/-10

1070 +/-10

Çoklu mod

Çoklu mod

Çoklu mod

Çoklu mod

Çoklu mod

Çoklu mod

Rastgele

Rastgele

Rastgele

Rastgele

Rastgele

Rastgele

Işın modu
Polarizasyon
Çıkış fiber soket tipi

QBH Tipi (su soğutmalı sistem)

Çıkış fiber çapı [μm]

50 veya 100

50 veya 100

50 veya 100

50 veya 100

80 veya 200

80 veya 200

5, 10, 20

5, 10, 20, 30, 50

5, 10, 20, 30, 50

5, 10 20, 30, 50

5, 10, 20, 30, 50

5, 10, 20, 30, 50

İşleme fiberi, fiber çapı (μm)

yok

100, 150, 200

100, 150, 200

100, 150, 200

150, 200

150, 200

Kılavuz lazer dalga boyu [nm]

660

660

660

660

660

660

5 - 32767

5 - 32767

5 - 32767

5 - 32767

5 - 32767

5 - 32767

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

0 – 100

< 500

< 500

< 500

< 500

< 500

< 500

< 100*2

< 5 *2

< 5 *2

< 5 *2

< 5 *2

< 5 *2

Çıkış fiber uzunluğu (Sadece besleme Fiber kablosu) [m]

Frekans [Hz]
Lazer güç komutu [%]
Su Kalitesi

Damıtılmış Su

İletkenlik [μS/cm]
Soğutma suyu

Parçacık [μm]
Debi [litre/dak]
Su sıcaklığı [° C]
Tavsiye edilen soğutma kapasitesi [kW]

> 10

> 30

> 40

> 50

> 60

> 70

25 +/- 0,5

25 +/- 1

25 +/- 1

25 +/- 1

25 +/- 1

25 +/- 1

>6

>8

> 10

> 12

> 14

> 1,5 / 3

Giriş Voltajı
Elektriksel

Topraklama
Gereken giriş gücü [kVA]

AC 200V + %10, -%10, 50/60Hz +/- 1Hz
veya 220V AC + %10, -%10, 50/60 Hz +/- 1Hz

AC 200V + %10, -%10, 50/60Hz +/- 1Hz
veya 220V AC + %10, -%10, 60 Hz +/- 1Hz
D sınıfı topraklama (100Ω veya daha düşük)
*3

3/6

14

Uyarı lambası
Ağırlık (kg)
Ortam sıcaklığı: 5°C ~ 35°C
Nem %95 veya daha düşük bağıl nem (çiy oluşmamalıdır)

20

28

34

40

yaklaşık 550

yaklaşık 550

yaklaşık 600

LD’ler açıldığında aydınlatma
45 / 50

yaklaşık 300

*1 5 dakikadan itibaren sabit soğutma suyu sıcaklığıyla 1 saat çalışma için)
*2 5μm/100μm filtresinin montajı
*3 200V’luk bir Transformatör gerekebilir.

yaklaşık 350

mm

Lazer makinelerinizin
yüksek verimli bir
şekilde çalıştırılması
FANUC lazer paketinizi kullandığınızda, CNC ile lazer kaynağı arasında
iletişim kurmak için ek bir çaba harcamanıza gerek yoktur. Lazer kontrolü,
arıza teşhis ekranları da dahil olmak üzere doğrudan CNC’nin sistemine
entegre edilmiştir. Bu güvenli ve verimli bağlantı çok sayıda kullanışlı lazer
işleme işlevinin kolay bir şekilde entegre edilmesini sağlar:
Arıza teşhis fonksiyonları:
• lazer ünitesine ait tüm ekranlar (gaz basıncı, RF voltajları, lazer çıkış gücü, vs.)
güç sensörü yardımı ile otomatik ve stabil lazer çıkış gücü
• otomatik gaz kaçak kontrolü
• kesim parametresi kütüphanesi
İşleme parametresi kontrolleri
• hıza bağlı otomatik değişen lazer çıkış gücü
• yüksek hızlı lazerle kesme ve delme
• EDGE kontrol sistemi ile kalın malzeme kesimlerinde keskin köşe
kenarlarında pürüzsüz kesim yüzeyi
• ince malzemeleri yüksek hızda keserken bile termal yükü azaltmak için
toplam güç kontrolü işlevi
• kesme gazı basınç kontrolü
Verimli işleme için özel işlevler
• analog giriş yardımıyla nozul mesafe izleme kontrolü
• kesme nozulu ile iş parçası yüzeyi arasındaki mesafeyi sabit tutmak için
izleme işlevi
• sensör kontrollü delme süresi
• kesim alanında ışın çapını sabit tutmak için kontrol edilebilir ek servo motor
kontrolü
• makinenin insansız şekilde çalıştırılmasını sağlamak için yeniden deneme
fonksiyonu

Sistem Yapılandırması

Lazer C serisi i-Model C
Lazer FF serisi i-Model A

Seri 30i/31i-LB

Servo sürücüler
FANUC Parçaları

Servo Motor
Makine Üreticisi

Fly-Cut

Hassas
kesme

Dakik
Kontrol

Mikro
Bağlantılar

Güç
Kontrolü

Lazer paketinizi özelleştirin!

Daha yüksek üretkenlik için yazılım işlevleri:

2 D ve 3D lazer kesme makineleri için lazere özel tasarlanmış FS30i-LB CNC modelini veya
standart 2D lazer kesme makineleri için FS31i-LB CNC modelini seçin ve özelleştirin. Her iki
CNC kontrolü etkili ve verimli lazer işleme için akıllı yazılım çözümleri sağlar ve döngü süresi, hız,
hassasiyet ve kalite bakımlarından FANUC lazer sisteminizin performansını iyileştirerek güç lazer
ve delme kombine makinelerinin üretilmesini mümkün kılar. Entegre lazer kontrolü ve arıza
teşhis işlevleri makinenin çalışır durumda kalma süresini, böylece yüksek üretkenlik elde
edilmesini garanti etmek için gerekli bakımları tahmin eder. Bu, müşterinizin memnun
olmasını sağlayacaktır.

31i-LB

30i-LB

Kontrol edilen azami toplam eksen /kanal başına

20 / 12

32 / 24

Maksimum simultane kontrol edilen eksen / kanal

4

24

Kontrol edilen azami kanal

4

4

DI 3072 / DO 3072

DI 4096 / DO 4096

Maksimum I/O-Link kanalı sayısı

3

3

Maksimum PMC kanalı sayısı

5

5

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

-

•

• lazer makinelerde malzeme taşıma desteği
• daha düşük lazer gücü tüketimi
• stabil lazer kesme desteği
• lazer çıkış gücünün gerçek zamanlı kontrolü
• zorlu ortamlarda lazer çalışmasının stabil hale getirilmesi
• entegre lazer arıza teşhişi

PMC işlevi
Maksimum I/O sayısı

3D Lazer Kesme İşlevleri, Lazer Konik Kesme İşlevi,
3D Kesme Kafası Hareket Kontrolü İşlevleri, vs.
Düzgün simultane 5 eksenli işleme

Gücümüz:
Servis ve Destek
Yoğun uygulama desteği ve kişisel müşteri hizmetleri ilk adımdan son adıma kadar
FANUC’un dünyasının en önemli yönleridir. Son derece kalifiye ve işe odaklı bir
servis ekibi en verimli makineleri üretmenize ve çalıştırmanıza yardımcı olacaktır.
Daima esnek, daima hızlı, daima yakınınızda. Ve özel FANUC Servis paketleri ve
lazer alanında kalifiye mühendislerimizle düzenlenen yoğun eğitim
programlarımızla, makinelerinizin performansını iyileştirebilirsiniz.

Bize nerede ihtiyacınız
olursa: biz oradayız
Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya’daki ofislerimizden oluşan
küresel ağımız sayesinde, gereksinimlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde
karşılamak için daima yanınızdayız. Avrupa’nın tümüne yayılan kapsamlı
FANUC ağımız satış, teknik destek, lojistik ve servis alanlarında destek sağlar.
Böylece, daima kendi dilinizi konuşan, iletişim kurabileceğiniz bir kişi
olacaktır.
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Tek bir ortak kontrol platformu –
Sonsuz imkanlar
İşte bu FANUC!

