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Vývoj flexibilního modulového zařízení  
pro indukční kalení 

Šetří peníze a čas 
individuálním přizpůsobením 
Vašim potřebám, nejsnazším 
ovládáním a extrémně krátkými 
přípravnými časy 



Koncept 

Náš univerzální kalicí stroj se vyznačuje 
flexibilní, modulovou konstrukcí pro 
kalení nejrůznějších obrobků. Skládá 
se ze základního stroje, na kterém 
lze podle případu po uži tí připevnit a 
vyměnit různé praco vní moduly rychle, 
jednoduše a přesně. 

Vlastnosti 
(závislé na vybavení) 

•	 MF 75 – 200 kW 5 – 40 kHz
•	 HF 50 – 150 kW 50 – 200 kHz
•	 délka upnutí až 900 mm
•	 délka kalení až 800 mm
•	 3-programovatelné indukční osy
•	 1-programovatelná točivá servoosa 

na dolním hrotu 
•	 horní/dolní hrot 
•	 modulově přizpůsobitelné 

pracovnímoduly s plug and play 
technologií 

•	 řízený pomocí menu CNC řízení 
SIEMENS 840 D nebo OP 277 

•	 přesná kontrola energie 
•	 kontrola stavu měniče a automatické 

přizpůsobení pro jednoduchou, 
rychlou výměnu induktoru 

Moduly 
(závislé na vybavení) 

Lze obdržet následující pracovní moduly: 
•	 mezihrotový modul  

1-stopý + dvoustopý) 
•	 manipulační talířový modul s rotačním 

otáčením 
•	 manipulační talířový modul s pevným 

uchycením 
•	 horizontální traktorový modul  

1-stopý + dvoustopý) 
•	 horizontální smýkadlový modul  

1-stopý + dvoustopý) 
•	 univerzální stolní modul
•	 další moduly pro speciální použití 
•	 popouštěcí modul se samostatným 

servopohonem 

Jednotlivé pracovní moduly jsou spolu 
technicky a prostorově  sladěny. Každý 
modul má decentralizovanou elektrickou 
periferii. Výhoda spočívá v tom, že se 
každý jednotlivý  modul, i při pozdější 
dodatečné objednávce, pouze nasadí 
a je bez dodatečného nákladu ihned 
provozuschopný. 

Automatické přizpůsobení měniče 
(závislé na vybavení) 

Prostřednictvím řízení může obsluha 
vyvolat menu „stav měniče“. Zde jsou 
zobrazeny odchylky od optimálních 
provozních  parametrů, a může být 
provedeno automatické přizpůsobení 
měniče na právě použitém induktoru. 
Prostřednictvím pneumaticky 
přestavitelného vedení kondenzátoru a 

přepínače odboček vinutí transformátoru 
lze nastavit přizpůsobení a frekvenci v 
širokém rozsahu. Program přizpůsobení 
postrádá systém pokud jde o jeho 
elektrické parametry a zjišťuje optimální 
přizpůsobení, které je navrženo ve 
formě stupně transformace a stupně  
konden zátoru a je nutné jej potvrdit 
obsluhou. Uživatelsky naváděn dostává 
seřizovač navíc další pokyny k modifikaci 
vzdálenosti vazby a indukčnosti. To 
šetří čas, činí přestavení dětskou hrou a 
redukuje nutné „expertní vědomosti“.

Servis

V našem procesním vývoji stanovíme 
podle potřeby Vaše optimální procesní 
parametry a nutné kalicí  příslušenství, 
jako induktory a sprchovače. 
Detailní popis dosažených výsledků 
získáte v naší zkušební laboratoři. Naše 
výroba induktorů produkuje induktory a 
další kalicí  příslušenství podle standardu 
kvality INDUCTOHEAT. 

Naše servisní síť řeší Vaše problémy 
rychle a kompetentně na celém světě. 
V naší vlastní kooperační kalírně 
převezmeme Vaše kooperační kalicí 
práce u přetížené kapacity, v případu 
havárie nebo pro náběh série. 

Tento servis garantujeme po celý životní 
cyklus Vašeho kalicího zařízení. 

Modulové kalicí zařízení



Možností vybavení
 
Funkce  INDUCTOSCAN 

  
     
Osy Y / Z - CNC l 
   1 NC X-CNC  
   Otáčení U-hrot   
Spodní hroty 1 rotační hrot l  
   2 rotační hroty   
Horní hroty 1 rotační hrot  
   2 rotační hroty  
Unašeč hrotů 1 nebo 2 rotační hroty       
Řízení 840 D  
   OP 277 l 
Elektricky poháněné  plně automatické  
bezpečnostní dveře  
Pneumaticky  poloautomatické  
poháněné dveře  
Popouštěcí modul   
Předehřívací modul   
Horizontální modul 1 píst  
Otočný manipulační stůl   
CNC řízený
Otočný manipulační stůl   
s natáčecím ústrojím 
Otočný manipulační stůl  
Centrální zásobování  l

vodou 
Proudový měnič chlazení voda  
Induktor chlazení voda  
   sprchovač  
Kalicí voda       
Chlazení    
Pásmová propusť
pro kalicí vodu

„Automatické    
přizpůsobení“ 
pro induktor    

	 	 	 	 	 	 l k dispozici
       doplňkově volitelný
 

 
 
 
 
 
 



 Technická data

Měnič MF 75 – 200 kW 5 – 40 kHz 
 HF 50 – 150 kW 50 – 200 kHz 

 
Chladící systém Energetický okruh  220 l/min 4 bary            ?  

 zwiększenie ciśnienia  160 l/min 10 barů         ? 
 Kalicí prostředek  250 l/min  

Řízení * CNC řízení k programování celého kalicího procesu 
 • automatická pomoc pro přizpůsobení měniče 
 • automatické přestavování modulu 
 • polohy 
 • posuvová rychlost max. 250 mm/s 
 • zapnutí/vypnutí žhavení 
 • žhavicí výkon v % 
 • zapnutí/vypnutí sprchovače 
 • doby 
 • M-funkce, dodatečná funkce podle potřeby 
 • dokumentace procesních dat 
 • hlídání uzemnění induktoru 
 • hlavní komponenty: Siemens CNC 840 D nebo s OP 277 
 • ovládací panel na otočném rameni 

Naložení/vyložení ručně, je možné napojení na manipulátor nebo robot   
    
Rozměry viz rozměrový nákres na druhé straně   
    
Hmotnost stroje cca 5 200 kg   
    
Přípojné hodnoty 400/480 V 50/60 Hz  
  Příkon výkon měniče x 1,7  
  Chladicí voda asi 90 kVA  110 l/min  
   220 kVA  220 l/min  
  při 25°C vstupu    
  Spotřeba závisí na teplotě a využití    
     
Bezpečnostní vybavení Ochranné obložení se zajištěním dveří
   Teplotní spínač na všech kritických odbočkách chladicí vody
  Průtokový snímač pro měniče, induktory a sprchovač
    
Posuvová jednotka (MHS) * vertikální osa Z  940 mm 150 mm/sek 
  osa zpětného pohybu Y  150 mm 80 mm/sek 
  příčná přísuvová osa X  50 mm 80 mm/sek 
     
Spodní hrot * otáčky obrobku  40 – 400 ot./min   
  počet obrobků  1 nebo 2     
  max. hmotnost obrobku  650 kg     
  max. délka obrobku  900 mm     
  max. průměr obrobku  u 1 obrobku 350 mm zvláštních velikostí možné 
  átmérő u 2 obrobků 120 mm zvláštních velikostí možné   
     
Manipulační talíř,  max. průměr max. hmotnost doba natáčení obrobky na manipulačním talíři 
dvě části zároveň * obrobku obrobku  

natáčení 180° 120 mm 1,0 kg  2,0 sek 4 
natáčení 90° 120 mm 0,75 kg  1,5 sek 8     

     
Manipulační talíř,  max. průměr max. hmotnost doba natáčení obrobky na manipulačním talíři 
jedna část zároveň * obrobku obrobku    
         
natáčení 180° 200 mm 2,0 kg  2,0 sek 2
natáčení 90° 200 mm 1,0 kg  1,5 sek 4 
natáčení 45° 120 mm 0,4 kg  1,0 sek 8     

     
Točivá servoosa * max. otáčky  200 ot./min   
  počet obrobků  1   
  max. hmotnost obrobku  1000 kg   
  max. délka obrobku  900 mm   
  max. průměr obrobku  600 mm możliwe rozmiary specjalne  
  zvláštní velikosti možné  

 vnitřní/vnější kalení jednotlivého zubu ano   
  vnitřní/vnější oběhové kalení ano volitelná oběžná rychlost 

* viz možnosti vybavení 



Přehled modulů 

Předehřívací /popouštěcí modul svislý zdvih 200 mm 150 mm/sek.
   křížový suport  +,– 50 mm v X/Y směru
  manuálně přestavitelný

Horizontální válečkový modul Traktorový pohon
se smýkadlovým a/nebo posuv rych. min. 18,1 mm/sek.
traktorovým pohonem posuv rych max. 108,8 mm/sek.

  Rotační pohon   
  otáčení válečku plynulé
  průměr válečku 90 mm

  Rozměry obrobků
  l min. 50 mm
  l max. 600 mm
  d min. 10 mm
  d max. 50 mm

  Sledování 
  otáčení válečku prostřednictvím indukčních bezdotykových spínačů   

 díl v induktoru 
  doplňkový pyrometr

Manipulační talířový modul 

Manipulační talíř, dvě části  max. průměr max. hmotnost
  obrobku obrobku
natáčení 180° 120 mm 1,0 kg
natáčení 90° 120 mm 0,75 kg

Manipulační talíř, jedna část  max. průměr max. hmotnost
  obrobku obrobku
natáčení 180° 200 mm 2,0 kg
natáčení 90° 200 mm 1,0 kg
natáčení 45° 120 mm 0,4 kg

Univerzální stolní modul provedení bez nástavce s hnacími kotouči
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Hlavní parametry a plán usazení stroje
Oddělený skříňový rozvaděč Kompaktní skříňový rozvaděč

Doplňkově volitelné 
chladicí zařízení

Libovolné místo umístění

Telefon +49 (0)7153 504-235
Telefax +49 (0)7153 504-333
verkauf@inductoheat.eu
www.inductoheat.eu 

INDUCTOHEAT Europe GmbH
Ostweg 5
73262 Reichenbach/Fils
GERMANY


