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2,5D
Fräsen
2,5D Frézování

3D
Fräsen
3D Frézování

S více než 30.000 instalacemi a 22 roky přítomnosti na
celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních
CAD/CAM systémů.
Nepřetržitý vývoj systému pokračuje v úzké spolupráci
se známými výrobci strojů a řídících systémů.
Proto je PEPS CAD/CAM SYSTEM bezpečný a jistý základ
pro Vaše investice.
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Drahterodieren
Drátové řezání

Drehen
Soustružení

Blechbearbeitung
Obrábění plechů

Zusatzmodule
Přídavné moduly

SolidCut CAD
2,5D Frézování
MILL-Expert
SolidCut Frézování 3D
Databáze nástrojů
SolidElectrode
3D Drátové řezání
PentaCut
TubeCut
Děrování/stříhání
2-50 osé soustružení
Přídavné moduly
DNC systém
Servis/podpora
Služby
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Externí
NC-programování
postavené na PC

PEPS je objektově orientovaný CAD/CAM systém pro externí
programování obráběcích strojů. Pro jeho běh stačí standardní PC
s operačním systémem Windows.
CAD/CAM systém založený na jádru Parasolid se úspěšně používá při
výrobě nástrojů, forem, ve strojírenství, zpracování plechů a obrábění
dřeva.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní založenému na systému Windows
a intuitivnímu ovládání umožňuje PEPS svému uživateli produktivní a
úspěšnou práci již po extrémně krátkém zapracování.
CAD data importuje PEPS ze všech 2D a 3D CAD systémů v mnoha
rozdílných formátech. Užitím inteligentních postprocesorů je převádí do
strojních příkazů včetně zohlednění specifických strojních cyklů a generuje
bezchybné NC programy.
K racionalizaci v oblasti tvorby NC Programů nabízí PEPS řadu modulů.
Díky své schopnosti přebírání 3D informace (Feature)
z CAD systémů a díky vysokému stupni automatizace umožňuje ve velmi
krátké době řešit komplexní úlohy.

WINDOWS 2000, WINDOWS XP
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2,5D
Fräsen
2,5D Frézování

3D
Fräsen
3D Frézování

Výpočet řezů a projekcí

Projekce do referenční a
pomocné roviny

PEPS
CAD rozhraní

●

DXF, DWG, IGES, HP-MI, VDAFS, STEP, XMT, SAT,
STL, ProE, Catia Verze 4, Catia Verze 5,
Unigraphics, Solid Works, Inventor, IronCAD a
Solid Edge

NURBS plochy

Sheet body

CAD modul
PEPS CAD modul je základ pro všechny ostatní spolupracující
moduly. Nabízí na základě 2D dat rozsáhlé CAD funkce k tvorbě
geometrie, ke konverzi geometrie, k manipulaci s geometrií,
k úpravě geometrie a k výpočtu geometrie.

Pos./Neg. forma jako těleso

Obzvlášť pozoruhodnou předností PEPSu je jeho makrojazyk,
který uživateli umožňuje realizaci specifických dodatkových
funkcí jako je tvorba vlastních parametrizovaných programů.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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3D modul SolidCut CAD založený na jádru Parasolid
Využití Open GL
Technika vrstev
Manipulace se sestavami
Rendering
Kótování/Texty
Makrojazyk
Inteligentní kurzor
Kontextová nápověda včetně videa

Tečné prodloužení

Drahterodieren
Drátové řezání

Drehen
Soustružení

Blechbearbeitung
Obrábění plechů

Zusatzmodule
Přídavné moduly

3D analýza obrobku

PEPS SolidCut CAD

Budoucnost patří tvorbě NC programů na základě 3D
objemových dat. Camtek speciálně pro tuto oblast vyvinul PEPS
Modul SolidCut CAD založený na jádru Parasolid. SolidCut CAD
je 3D CAD báze pro všechny moduly.
PEPS SolidCut CAD je hybridní modelář. Geometrii ploch a
těles lze v SolidCut CAD tvořit, načíst, modifikovat, vzájemně
kombinovat a odvozovat.
Objektově orientovaný modul disponuje řadou logicky
vystavěných operací, využitím funkcí OpenGL, realistickým
zobrazením stínovaného modelu, drátového modelu nebo
kombinací obou variant zobrazení.

Konstrukce těles

●
●
●
●
●

Transformace, zrcadlení, kopírování a změna měřítka
Konvertování ploch do těles a těles do ploch
Oprava a automatické uzavření otvorů
Prodloužení těles
Výpočet hraničních křivek, 2D a 3D projekce jakož i odvození
drátových modelů
● Výpočet křivek řezu a geometrií vzniklých rotací
● Výpočet vlastností těles (délka, poloměr, těžiště, hmota)

Konstrukce NURBS ploch
●
●
●
●
●

Tvorba volných ploch jako např. rotačních ploch, sítí křivek
Vnitřní/vnější vyvážení
Zaoblení ploch
Posunuté plochy
Prodloužení, ořezání a proměny ploch a křivek

● Tvorba základních těles jako kvádr, válec, koule, hranol a
prstenec
● Tvorba těles libovolné geometrie tažením, rotací a tažením
podél vodících křivek
● Booleovské operace jako sjednocení, rozdíl a průnik
● Výpočet stěn, posunutých ploch, pozitivů/negativů, zvětšení/
zmenšení
● Výpočet dělících ploch forem, zkosení a vystupujících ploch s
automatickým prodloužením
● Konstantní a proměnné zaoblení a sražení hran, rohů, koutů
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Drahterodieren
Drátové řezání

Drehen
Soustružení

Blechbearbeitung
Obrábění plechů

Zusatzmodule
Přídavné moduly

Obrobení elektrody v SolidCut
Frézování 3D

SolidElectrode

Odvození a archivování 3D geometrií elektrod
Modifikace geometrie elektrod
Přiřazení geometrie tělesa držáku elektrody
Archivace polotovarů elektrod
Automatická tvorba měřicího rámce se zaměřovací plochou
Uložení elektrody do databáze CAMMAN včetně přídavných
informací jako pozice, hloubka, identifikační číslo elektrody,
zmenšení, míry, jméno programu, označení hrubovací/
dokončovací elektroda, jakož i libovolných přídavných
informací
● Simulace hloubícího procesu včetně kontroly kolizí
● Tvorba NC programů pro elektroerozivní stroje
● Automatická tvorba grafického seřizovacího listu

Odvození a
modifikování
elektrody

●
●
●
●
●
●

Správa

Simulace elektroerozivního
hloubení a tvorba
NC programu

13

2,5D
Fräsen
2,5D Frézování

3D tvarová deska

3D
Fräsen
3D Frézování

Automatické rozpoznání obrobitelných geometrií

PEPS Drátové řezání

V úzké spolupráci s významnými výrobci strojů byl vyvinut modul
PEPS Drátové řezání, který je stále přizpůsobován nejnovějším
funkcím strojů.
Pro všechny produkty a typy strojů jsou k dispozici kvalitní
postprocesory.
Díky své rozsáhlé paletě funkcí je PEPS i v tomto oboru
vedoucím produktem na trhu a je doporučován mnoha výrobci.
● Komfortní ovládání systému a rychlý přístup ke všem
podstatným datům obrábění pomocí plně integrovaného
manažeru operací
● Obrábění na 3D plochách a Solid modelech (Solid modely
volitelně)
● Automatické rozpoznání a obrobení drátem obrobitelných
ploch
● Projekční asistent k automatickému vytváření projekční
geometrie pomocí 3D křivky a úhlu nebo pomocí dvou 3D
křivek a synchronizačních přímek
● Fotorealistická simulace včetně upínek
● Simulace včetně posunutí dráhy a zobrazení drátku
● Automatický výpočet dráhy nájezdu a výjezdu
● Automatické navlečení a přestřižení drátku
● Automatické najetí na pozici
● Automatický výpočet výchozího bodu
● Konstantní a proměnný úkos
● Řezání přímkových ploch
● Kontrola za řezem
● Šikmé řezání včetně projekce do referenční roviny
● Řezání válcových kapes a kapes s úkosem s libovolnou
geometrií výjezdu
● Kyvadlový řez (dokončování ve štěrbině řezu)
● Automatické oddělení vypadávajících částí
● Trojúhelníkový můstek
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Projekční asistent

Obrábění tvarových soustružnických nožů

Drahterodieren
Drátové řezání

Drehen
Soustružení

Blechbearbeitung
Obrábění plechů

Zusatzmodule
Přídavné moduly

Proměnná referenční rovina

PEPS Drátové řezání

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vícebodový můstek
Posunutí části kontury
Proměnná referenční výška
Databáze technologií pro všechny běžné typy strojů
Generování podprogramů
Změna registrů
Technologie najetí a vyjetí
Objektově orientovaná definice obrábění
Změna geometrie a obrábění jednoduchým kliknutím myší
Obráběcí strategie jsou kompletně uložitelné
Generování JOB, Script, CMD a podprogramů
Řízení manipulačních systémů
Automatická tvorba grafického seřizovacího listu

Obrábění přímkových ploch

Obrábění přímkových ploch

15

2,5D
Fräsen
2,5D Frézování

3D
Fräsen
3D Frézování

Modul pro soustružnické nože

Evolventní ozubení

PEPS přídavné
moduly

PEPS modul pro ozubená kola

PEPS Soustružnické tvarové nože

Data potřebná pro výpočet evolventy se zadávají v dialogovém
Vypočítá geometrii tvarových břitů potřebnou pro drátové řezání
okně.
v závislosti na zadaných úhlech břitu. Vstupy se zadávají ve
Vložením posunutí profilu, míry přes válečky nebo míry přes zuby,
vysvětlujícím dialogovém okně.
jakož i poloměru hlavové a patní kružnice, může být evolventa
kdykoli změněna.
Modul ozubení poskytuje všechny důležité míry pro výrobu a
měření ozubeného kola.
PEPS modul pro vačky

PEPS QUICK-SCAN
QUICK-SCAN je softwarový modul pro skenování neokótovaných
výkresů, skic nebo vzorků stolním skenerem, fotoskenerem nebo
videokamerou.
●
●
●
●
●

Skenování stolním skenerem
Skenování videokamerou nebo fotoskenerem
Výběr kontur
Automatické zřetězení kontur
Definice přímek a kružnic
závislá na toleranci
● Automatická tvorba tečných
přechodů
● Editace prvků kontury s
původní konturou na pozadí
● Výstup ve formátu DXF k
dalšímu zpracování
v PEPSu
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Modul PEPS pro práci s vačkami nabízí obsáhlé výpočty
geometrie k vytvoření řídících křivek pro drátové řezání,
frézování nebo souřadnicové broušení.

PEPS zvláštní makra
● Zabezpečení vypadávajících částí válcových a úkosových
matric pro drátové řezání
● Manipulace s poloměry pro drátové řezání
● Obrábění částí kontur pro drátové řezání
● Výpočet bodů křivky
● Obrábění 3D spirálových drážek pro modul soustružení
● 3D talířová pera pro Modul SolidCut 3D Frézování
● Korekce úbytku hmoty
● Navinutí geometrie na kužel

Drahterodieren
Drátové řezání

Frézování

Drehen
Soustružení

Soustružení

Blechbearbeitung
Obrábění plechů

Drátové
řezání

Děrování

Zusatzmodule
Přídavné moduly

Řezání
laserem

DNC systém

DNC systém pro Windows
Bezpečný přenos dat včetně režimu doplňování dat mezi PC a
obráběcím strojem.
NC programy jsou vyžádány NC strojem z PC bez dodatečných
vstupů do PC.
●
●
●
●
●
●
●

Přenos NC programů přes intranet
Sériový přenos NC programů optickým kabelem
Radiový přenos NC programů
Až 32 NC strojů na jediném PC pracovišti
Integrace do libovolných sítí
Simulace děrné pásky
Protokoly ke komfortnímu spojení (např. Heidenhain, Deckel,
Maho, Mazak, AGIE, CHARMILLES)
● Přímé vyvolání NC programu z CNC řízení
● Podpora standardních a inteligentních rozhraní
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2,5D
Fräsen
2,5D Frézování

3D
Fräsen
3D Frézování

Správa NC programů s prohlížečem těles

CAMMAN 3.5

JOBMAN 3.5

Správa NC programů
a výkresů

Správa zakázek ve spojení
s automatickým rozmisťováním

Komfortní systém na správu NC programů a geometrických dat
včetně správy verzí a DNC.

Správa zakázek JOBMAN vytváří plně automaticky rozmístěné
zakázky. Díly ze stejného materiálu a stejné síly JOBMAN vybírá
a předává modulu Random Shape Nesting.

Správa NC programů CAMMAN usnadňuje přístup k existujícím
datům a umožňuje zadávání velkého množství dodatkových
informací jako například číslo výkresu, číslo zakázky, číslo
projektu, zákazník, komentář, datum, programátor, stroj a
uvolnění programu.
Výběr souborů je podporován integrovaným grafickým
prohlížečem.
Díky správě programů sdílí centrální databázi jak programátor tak
i obsluha stroje. Vyloučí se tak možnost záměny a zdroje chyb.
CAMMAN je založen na MS ACCESS, což zaručuje uživateli
dlouhodobou bezpečnost, know-how a to, že lze realizovat
individuální přizpůsobení datových struktur jednoduše a
s nízkými náklady.
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Díly ke zpracování jsou automaticky vybírány z různých zakázek
a optimálně umísťovány na plechovou tabuli.
Správa zakázek JOBMAN zajišťuje, že všechny díly jedné
zakázky budou vyrobeny ze správného materiálu a že žádný díl
nebude opomenut.

Rozhraní k PPS systémům
Pro CAMMAN a JOBMAN jsou volitelně k dispozici rozhraní ke
všem PPS systémům jako SAP, Schubert, atd..

Drahterodieren
Drátové řezání

Drehen
Soustružení

Blechbearbeitung
Obrábění plechů

Zusatzmodule
Přídavné moduly

Servis/Podpora

Školení/Služby

Internetová podpora a
předvádění systému

Zvláštní důraz klademe na vzdělání
uživatelů systému

Uživatelé PEPSu mohou přes absolutně bezpečné internetové
spojení vidět obrazovku našeho spolupracovníka technické
podpory a současně s ním telefonovat.

V našich školicích střediscích nebo na místě školitelé s
praktickými zkušenostmi vypracovávají podklady pro školení
jednotlivých PEPS modulů na základě prakticky orientovaných
příkladů použití.

Spojení je možné v obou směrech.
Uživatel PEPSu může při změně směru pohledu ukázat svůj
postup také zaměstnanci Camteku.
Příčiny chyby tak mohou být rychle zjištěny a neprodleně
napraveny.

Uvolněná atmosféra školení, cvičné příklady orientované na
praxi a individuální přístup ke každému jednotlivému účastníkovi
školení přispějí k tomu, že PEPS může být produktivně nasazen
po jednom týdnu školení.
Naše termíny školení najdete na internetu na adrese
www.PEPS.de

Přes internetové spojení je také možné systém předvádět.
Rádi s Vámi dohodneme termín prezentace.

Zvláštní služby
●
●
●
●
●
●
●
●

Obeznámení se systémem na místě
Bezplatná telefonní podpora
Bezplatná E-mailová podpora
Bezplatný servis (stahování)
Bezplatné systémové konzultace
Síťové instalace
DNC instalace
skenování obrázků
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