
SIMPLY WELDING.

INTEGROVANÝ ROBOTICKÝ
SVAŘOVACÍ SYSTÉM www.panasonicrobotics.eu
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Společnost Panasonic vyvíjí inovativní produkty, postupy a technologie pro svařování, 
a to již od roku 1957. K oblastem využití patří manuální i automatizované svařování 
metodami MIG, MAG či TIG a také svařování laserem. Společnost Panasonic 
Robot & Welding System Europe vytvořila v německém městě Neuss centrum pro vývoj 
a prodej mnoha produktů pro svařování. Součástí centra je i moderně vybavené vzdělávací 
a testovací středisko pro všechny stávající robotické svařovací systémy. Značka Panasonic 
je reprezentována a zastoupena téměř ve všech zemích Evropy díky rozsáhlé prodejní síti 
partnerských organizací. 
Naším cílem je podporovat výrobní průmysl pomocí důmyslných řešení pro robotové 
svařování v duchu filosofie „vše od jednoho výrobce“.

P ROFIL SP OL EČNO S T I

P RODUK T Y A SL UŽ B Y

Partner – prodej a servis Partner – System Houses Panasonic

Společnost Panasonic Robot & Welding nabízí různorodé průmyslové aplikace na klíč 
pro automatizované obloukové a laserové svařování — svařovací roboty, svařovací zdroje, 
svařovací hořáky a další vybavení. Bez ohledu na to, zda se jedná o automobilový 
či všeobecný průmysl, vždy jsme připraveni poskytnout optimální řešení na základě 
požadavků zákazníka.



TTHE SSYSTEMRROBOTWEWELDINGAARC

Rychlejší, lepší a celosvětově jedinečné řešení. Vše od jednoho 
výrobce. Systém TAWERS je založen na myšlence „propojené 
technologie“, v níž je řídicí jednotka robota součástí samotného 
svařovacího zdroje. Všechna data kontrolních parametrů 
a naprogramovaných sekvencí svářecího zdroje, podavače 
drátu a robota jsou zpracovávána a kombinována pomocí 
64bitového procesoru. Tato technologie umožňuje až 250× 
rychlejší komunikaci, přičemž v toku informací mezi jednotlivý-
mi prvky systému nedochází k téměř žádnému zpoždění.

Výsledek této jedinečné synergie uživatelům umožňuje využí-
vat mnoho dalších speciálních funkcí pro zvýšení kvality 
a produktivity — např. pokročilejší metody zapálení a ukončení 
oblouku, automatická kontrola výletu drátu, monitoring dat 
o svařování, detekce kolizí atd.

WGIII = 350 A 
WGHIII = 450 A

T ECHNOL OGIE ROBO T ICK ÉHO SVA ŘOVÁ NÍ

KOMUNIKACE V KONVENČNÍCH SYSTÉMECH

INTEGROVANÝ ROBOTOVÝ SVAŘOVACÍ SYSTÉM
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Spojení robota, řídicí jednotky, svařovacího zdroje 
a podavače drátu v jednom systému.

TAWERS – Robotový systém pro obloukové svařování
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Propojení robota,
řídicí jednotky, 
svařovacího zdroje 
a podavače drátu
do jediného systému.

 
 

 

Rychlejší, lepší 
a celosvětově 
jedinečné řešení.

Vše od jednoho 
výrobce.

 

 

TAW ER S — P R INCIP V E Z K R AT CE

BEZPROBLÉMOVÉ ROZHRANÍ

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
NA VÝROBU

64BIT PROCESOR

VYSOKORYCHLOSTNÍ
ZPRACOVÁNÍ DAT

PRŮMYSL 4.0

SNADNÁ PŘÍSTUPNOST
DÍKY ÚSPORNÉ KONSTRUKCI

ETHERNET

RYCHLOST 
A EFEKTIVITA

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA
SVAŘOVACÍCH PROCESŮ
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VAŠE VÝHODY

JEDNODUCHÉ 
OVLÁDÁNÍ

TECHNOLOGIE 100KHZ INVERTORU TAWERS

SNADNÉ VYTVÁŘENÍ
PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ

PREVENCE CHYBOVOSTI

SVAŘOVÁNÍ TENKÝCH I SILNÝCH MATERIÁLŮ
POMOCÍ JEDNOHO ZDROJE

MONITOROVÁNÍ 
A ZAZNAMENÁVÁNÍ
DAT

SVAŘOVÁNÍ 
S MINIMÁLNÍM
ROZSTŘIKEM
SNÍŽENÉ MNOŽSTVÍ 
VNESENÉHO TEPLA

TAWERS – Robotový systém pro obloukové svařování



STANDARDNÍ FUNKCE
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Na začátku (Lift-start) a na konci (Lift-end) 
svařovacího procesu robot rychle zvedne 
svařovací hořák. Koordinace pohybu robota 
se stanovenými svařovacími parametry 
a řízení posuvu drátu zlepšuje kvalitu svaru 
a zkracuje délku cyklu.

KROKOVÝ POHYB

Tato funkce umožňuje ovládacím kolečkem 
pohybovat robotem vždy o předem nasta-
venou vzdálenost, což využijete např. 
při práci v úzkých či jinak omezených pro-
storech nebo při jemném dolaďování 
polohy robota.

 

Pokud je při zapálení oblouku zjištěna 
chyba, robot se automaticky pokusí zapá-
lení zopakovat.

ZOBRAZENÍ NASTAVENÍ
ÚHLU HOŘÁKU

 

Zobrazení úhlu hořáku na ovládacím panelu 
robota zkracuje dobu programování a zlep-
šuje vzhled svaru.

OPAKOVANÉ ZAPÁLENÍ

Kontakt Zdvih

Lift-Start

Redukce rozstřiku během zapálení oblouku

Zdvih

Zkrácení délky cylku

Lift-End

Zkrácená délka cyklu na konci svařovacího procesu

Neúspěšné
zapálení

Opakované
zapálení

LIFT-START/LIFT-END
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Standardní začátek svařování

Počáteční  bod
svařování

Spuštění podavače
drátu

JEDNODUCHÝ VÝPOČET
PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ

 

Stačí zadat tloušťky materiálů T1 a T2 a typ 
svaru.

A to je vše! Okamžitě vidíte doporučené para-
metry.

Začátek
svařování

URYCHLENÝ START

Povel k začátku/ukončení svařování je dán 
jen krátký okamžik před dosažením počá-
tečního či koncového bodu.

Urychlený start

Spuštění 
podavače 

drátu

Počáteční bod svařování/
Začátek svařování

SVAŘOVACÍ NAVIGACE USNADŇUJE
ZADÁVÁNÍ PARAMETRŮ

Vybírejte z rozsáhlé databáze parametrů, 
kterou jsme vytvořili na základě našich 
dlouholetých zkušeností.

Systém svařovací navigace vás rychle 
provede nastavením všech parametrů, díky 
kterým dosáhnete dokonalých svarů.

 

Když se robot přesouvá k dalšímu počáteč-
nímu bodu, svařovací drát se automaticky 
zasune, což zlepšuje a usnadňuje znovuza-
pálení oblouku. 

Posun vpřed
k dalšímu bodu

 

Konec svaru Zasunutí drátu Další svar

Posun vpřed
k dalšímu bodu

 

URYCHLENÝ START

AUTOMATICKÉ ZASUNUTÍ DRÁTU

TAWERS – Robotový systém pro obloukové svařování
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Aplikace: ocel/austenitická nerezová ocel o tloušťce 1—2 mm 
Oblouk: do 200 A
Výhody: dramatické snížení rozstřiku, nejvyšší kvalita svaru, nízké vnesené teplo 
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Redukce rozstřiku (MAG)

100

150 A 200 A 250 A

70

50

25

0

1.  Stabilní zkratové sekvence se dosahuje překrýváním 
tvaru křivky.

2.  Jakmile systém detekuje zúžení krčku vznikající kapič-
ky, okamžitě dojde ke snížení proudu, čímž se zabrání 
efektu prudkého odtavení.

3.  Funkce hyper-stabilizace (HS) zabraňuje vzniku mikro- 
zkratů pomocí omezené vibrace kuliček roztaveného 
kovu. Výsledkem je minimalizace rozstřiku.

4.  Díky dokonalé kontrole a udržení nastavených parame-
trů svařování je možné navýšit proud po vzniku zkratu, 
čímž se významně zvyšuje rychlost přenosu. Toto 
kontrolované prostředí ovlivňuje velikost a tvar kapky 
utvořené na konci drátu pomocí funkce „sekundárního 
sepnutí“. Dochází tak k významnému snížení možnosti 
vzniku rozstřiku při svařování.

 

Charakteristická křivka SP-MAG II

Zkratový cyklus (běžné svařování se směsným plynem)

Počáteční
zkrat

Uvolnění
zkratu

Po zapálení 
oblouku

Zkratový cyklus (SP-MAG II)

Proud

Konvenční svařování se směsným plynem

Efekt
odtavení

Mikrozkraty

Konvenční svařování se směsným plynem SP-MAG II

POROVNÁNÍ TVORBY ROZSTŘIKU

PRINCIP PROCESU

SP-MAG II

350GB2

90%

Frekvence invertoru 100 kHz  

redukce rozstřiku při 150 A 
(ve srovnání se zdrojem YD-35062)

 
 

OPTIMALIZOVANÝ KRÁTKÝ OBLOUK

Zúžení →

PROCES SUPER IMPOSITION CONTROL SP-MAG



PULZNÍ PROCES HYPER DIP PULSE HD
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Aplikace: ocel, tloušťka plechu > 3 mm 
Oblouk: do 350 A
Výhody: lepší průvar, vyšší kvalita svarů i při vyšších rychlostech, minimální výskyt vrubů

HD puls umožňuje vysokorychlostní pulzní svařování

Typ přenosu kapiček

HD pulsNormální puls

HD puls

Krátký
Úzký

Kapička (zkrat)

Normální puls

KapičkaDlouhý

Široký

VÝHODY

PRINCIP PROCESU

Mezera:

0,4 mm

Mezera:

1,5 mm

INOVATIVNÍ OBLOUK S PULZEM

Vruby

Vruby

TAWERS – Robotový systém pro obloukové svařování
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PROCES S AKTIVNÍM DRÁTEM (AWP)

Proces podávání aktivního drátu

Nepřetržité podávání drátu se zpětným pohybem 
Redukce rozstřiku pomocí velmi stabilního cyklu s krátkým obloukem

• Vynikající kvalita svarů na tenkém plechu
• Téměř nulový rozstřik i při svařování mimo polohu díky podávání drátu se zpětným pohybem
• Snížení rozstřiku o cca 80 % při zapálení oblouku při svařování se směsným plynem o 200 A
• Vysoká kvalita svařování s CO2, o 90 % menší vznik rozstřiku při zapálení oblouku o 200 A

TAWERS Active TAWERS

CO2 svařování

90% snížení při 200 A  

100

70

50

25

0
140 A 200 A 260 A

Svařování směsným plynem (MAG)

80% snížení při 200 A  

140 A 200 A

100

70

50

25

0

Zapálení oblouku

CO2: 90 % 
MAG: 80 % snížení

CO2 MAG

100

70

50

25

0

VÝHODY

PRINCIP PROCESU

100

70

50

25

0

Úhel
tlačení

45°

Úhel
tlačení

30°

Neutrální Úhel
tažení

30°

Úhel
tažení

45°

Míra rozstřiku v závislosti na úhlu hořáku (CO2)

TAWERS Active TAWERS

Standardní proces

Konstantní rychlost podávání drátu 
Omezené možnosti zabránění 
vzniku rozstřiku

Snížení vzniku rozstřiku i při nevhodných 
úhlech hořáku - např. při omezené 
přístupnosti

SVAŘOVÁNÍ ZA STUDENA PRO NEJVYŠŠÍ KVALITU

Aplikace: ocel (nerezová), tloušťka < 2 mm 
Proud: do 200 A
Výhody: ·  Omezení vzniku rozstřiku i v případě nevhodného 

nastavení hořáku
·  Snížené ulpívání rozstřiku na základním materiálu 

(menší množství rozstřiku,  velikost zrn rozstřiku)
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Rychlejší depozice a lepší přenos tepla zlepšují tvar svaru

O 175 % 
vyšší provaření

Nový proces s aktivním drátem za tepla 
umožňuje optimalizovaný přívod tepla 
a vyššího proudu v rozsahu krátkého 
oblouku.

Nerezová ocel (proud 230 A)

AWP Hot-AWP

VÝHODY

PRINCIP PROCESU

Aplikace: ocel (nerezová), tloušťka < 3 mm
Krátký oblouk: Rozšíření rozsahu krátkého oblouku až na cca 250 A
Výhody: ·  Garance hlubokého průvaru

·  Vynikající vyplnění mezery
·  Významné snížení ulpívání rozstřiku a zbytků spalování na svařovaných částech
·  Vynikající kontrola nad svarovou lázní

300 300

200 200

80 80
Doporučený rozsah nastavení proudu při svařování CO2

Proud (A)

Aktivní

Tloušťka materiálu
do 3,2 mm

 

260 A

Aktivní
Tloušťka materiálu

do 1,6 mm
 

 

200 A
Aktivní

za tepla

Tloušťka materiálu
do 6,0 mm

Aktivní
za tepla

Tloušťka materiálu
do 2,3 mm

 
 

Doporučený rozsah nastavení proudu při svařování metodou MAG

Proud (A)

250 A

300 A

INOVATIVNĚ OPTIMALIZOVANÝ KRÁTKÝ OBLOUK
PROCES S AKTIVNÍM DRÁTEM ZA TEPLA (HOT AWP) — VOLITELNĚ

TAWERS – Robotový systém pro obloukové svařování
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AKTIVNÍ PROCES PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU

Aplikace: hliník, tloušťka < 2 mm
Proud: 200 A
Výhody: ·  Vynikající vzhled svaru

·  Cílené uvolňování kapiček pomocí řízeného podávání drátu
·  Výrazné snížení ulpívání rozstřiku i zbytků spalování
·  Přesné podávání hliníkového drátu pomocí integrovaného servomotoru

VÝHODY

Porovnání svarů stejné šířky

Konvenční proces TAWERS (DC puls) Aktivní proces TAWERS

Snížené ulpívání 
rozstřiku a zbytků 

po spalování

Zbytky spalování  →

Rozstřik →

PŘIJÍMÁME NAŠI

ZA PRŮMYSL,
ODPOVĚDNOST

– Matsushita Konõsuke
Zakladatel společnosti Panasonic

“

”
a proto se pomocí našich obchodních aktivit snažíme podporovat 
pokrok ve společnosti a rozvoj blahobytu lidí, a tak zvyšovat kvalitu 
života na celém světě.

PRINCIP PROCESU

Prevence vzniku rozstřiku při svařování 
pomocí zpětného pohybu podavače drátu



VÝHODY

VÝHODY

PRINCIP PROCESU
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Aplikace: ocel (nerezová), tloušťka < 2 mm 
Proud: 200 A
Výhody: Vynikající překlenutí mezery

Materiál drátu Křemík (Si) Hliník (Al) 

Ochranný plyn Ar 100 % Ar 100 % 

Drát (mm) Ø 1,0 Ø 1,0

•  S využitím programu „Zi-Active Wire Process“ (s ochranným plynem CO2) můžete 
ve srovnání se standardním svařováním s CO2 dosáhnout dalšího snížení rozstřiku, 
a to až o 81 %.

Kombinace pájení a procesu s aktivním drátem. Ideální pro svařování tenkých plechů

Standardní pájení (MIG)

Charakteristika svařování

Pájení v aktivním procesu

Velké množství rozstřiku Propálení
Minimum rozstřiku, 

žádné propálení

Velmi stabilní krátký oblouk díky zpětnému pohybu drátu 

Proces podávání aktivního drátu

75% —

snížení rozstřiku ve srovnání 
s konvenčním CO2 procesem 

Hmotnost vrstvy: 190 g/m2 
Konvenční  

TAWERS CO2

TAWERS Zi-Active  
(Aktivní CO2)

Vzhled
svaru

 

Rentgen

Velké množství rozstřiku

Velká pórovitost

Minimální množství rozstřiku

Minimální pórovitost

PROCES PRO PÁJENÍ S AKTIVNÍM DRÁTEM — VOLITELNĚ

SOFTWARE ZI-TECH PRO PROCES S AKTIVNÍM DRÁTEM

95%
TAWERS – Robotový systém pro obloukové svařování
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Aplikace: ocel (včetně nerezové), hliník, pozinkované plechy do tloušťky cca 3,2 mm
Proud: do 350 A, 100 % povolené zatížení při 310 A (s ocelovým drátem 1,2 mm,
ochranný plyn CO2, chladicí jednotka)
Výhody: Dosáhnete mnohem vyšší rychlosti svařování 

– až 2 m/min s výrazně sníženým množstvím rozstřiku

VÝHODY

•  Vyšší výkon díky servomotoru s extrémní přesností
•  Vylepšený výkon podavače drátu pro zvýšení počtu zkratových cyklů
•  Přímý pohon: servomotor podavače drátu je nyní napojen přímo ke kladkám, 

což zajišťuje ideální posuv drátu
•  Vysoce výkonná, vzduchem chlazená jednotka hořáku
•  Hořák je kompatibilní se širokou řadou robotů Panasonic: 

TM-1100/1400/1600/1800WG3, TL-1800WG3
•  Výběr ze 3 různých typů kabelových svazků: oddělený/interní /externí

Nový hořák Super Active s vzduchem 
chlazeným mechanismem zrychluje 
pracovní cyklus a umožňuje použití 
i při aplikacích s vyšším rozsahem proudu.

PRINCIP PROCESU

Počet možných zkratů je téměř dvojnásobný ve srovnání se standardním aktivním 
procesem. Proces Super Active umožňuje vytvářet dokonalé svary i při nejvyšší 
postupové rychlosti.

Active TAWERS

Hrubý povrch
A Velikost kapiček: velká B Délka oblouku: dlouhá C Vibrace svarové lázně: vysoká

Hladký povrch
A Velikost kapiček: malá B Délka oblouku: krátká C Vibrace svarové lázně: nízká

Super Active TAWERS
Méně zkratů Vysokorychlostní

svařování
Zvýšený počet 
zkratů

Vysokorychlostní
svařování

Svařování s CO2 Svařování metodou MAG

100 %

50 %

80 %

310 A, 100%  

S chladicí
jednotkou

Bez chladicí
jednotky

 
30 %

0 %
100 A 300 A200 A 

100 %

50 % 50 %

S chladicí
jednotkou

Bez chladicí
jednotky

 

245 A, 100%

30 %

100 A 300 A 200 A 
0 %

PROCES SE SUPER AKTIVNÍM DRÁTEM (S-AWP)
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HBC SOFTWARE (REGULACE VYVÁŽENÍ TEPLA)

SYSTÉM TAWERS SUPER ACTIVE PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU

Optimalizováno pro svařování postupně tenčících se plechů z legované oceli.

Tolerance v rozsahu svařovacích podmínek

Proces zlepšuje vlastnosti svarové lázně 
rozšířením oblouku a použitím podavače 
drátu se zpětným pohybem. Zároveň dochá-
zí k aktivnímu odplyňování zinkové vrstvy.

Díky tomu se snižuje výskyt pórů a rozstřiku.

VÝHODY: ·  Méně rozstřiku díky vyšší přesnosti podavače drátu
·  Vynikající vzhled svaru, snížený výskyt nečistot
·  Hladký povrch svarové housenky
·  Možnost svařovat větší rozsah tlouštěk materiálu 

díky rozšířeným možnostem volby rozsahu proudu

Active TAWERS

Super Active TAWERS s HBC (nový)

Mezera

Rychlost svařování

Vnesené teplo

Pr
ou

d

Čas

Vnesené teplo

Pr
ou

d
Čas

Průměr drátu Ochranný plyn Omezení proudu
Proces Active pro hliník Proces Super Active pro hliník (nový)

Tvrdý hliník Měkký hliník Tvrdý hliník Měkký hliník

1,2 mm Ar
doporučeno 1) 150 A 120 A 180 A 180 A

k dispozici 2) 180 A 150 A 220 A 220 A

1,6 mm Ar
doporučeno 1) 210 A 200 A 220 A 220 A

k dispozici 2) 230 A 230 A 280 A 280 A

1) Doporučený rozsah proudu pro zajištění stabilního oblouku
2) Použitelný rozsah proudu: Maximální použitelný rozsah proudu

Výsledek

Výsledek

Svařovací drát

Svarová lázeň

Vynikající výsledky při svařování procesem Super Zi-Active

Konvenční
proces Active

Nový
Super
Active

Nový
Super
Active
s HBC

SUPER ACTIVE WIRE — VOLITELNĚ

SOFTWARE SUPER ZI-ACTIVE

TAWERS – Robotový systém pro obloukové svařování
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2

Tento proces umožňuje svařování pozinkovaného materiálu, a to s výrazně sníženým rozstřikem. 
K dispozici jsou dva procesy Zi-Tech: Zi-Tech HD Pulse a Zi-Tech Active Wire.

•  S procesem Zi-Tech HD-Pulse můžete se směsným plynem svařovat pozinkovanou ocel 
a ve srovnání se standardním svařováním s CO2 dosáhnete snížení rozstřiku až o 63 %

•  Využívá standardní svařovací drát o průměru 1,2 mm
•  Využívá směsný plyn 90 % argon a 10 % CO2  (proces s HD pulsem)
•  Optimální pro práci s materiálem se zinkovým povlakem 45–60 g/m²

VÝHODY

VÝHODY

60%
30% –

redukce množství rozstřiku ve srovnání 
s procesem se směsným plynem 
(80 %  AR, 20 % CO2)  

75%
snížení rozstřiku při svařování se 150 A 
ve srovnání se zdrojem 350GB2

Vznik rozstřiku (MAG)

Konvenční CO2

0,9 mm 0,9 mm

1,1 mm 1,1 mm

MTS-CO2

100

100 A 200 A 250 A

70

50

25

0

350GB2
SP-MAG II

Porovnání průvaru

Svařování s CO2 poskytuje výrazně 
rovnoměrnější provaření

Hmotnost zinkové vrstvy: 45 g/m2

80 % Argon, 20 % CO2
90 % Argon, 10 % CO2

(Zi-Pulse)

Vzhled 
svaru

Rentgen

Velké množství rozstřiku

Velká pórovitost

Minimální množství rozstřiku

Minimální pórovitost

SOFTWARE PRO ZI-TECH PROCES – VOLITELNĚ
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PROČ SVAŘOVAT METODOU TIG S TAWERS?
Je to tak jednoduché! Pro svařování metodou TIG můžete využít stejného robota i svařovacího 
zdroje. Jediné, co zbývá udělat, je jednoduše vyměnit několik komponentů. A stejně jako 
v případě metod MIG/MAG má TAWERS v nabídce jedinečné funkce pro celkové zlepšení kva-
lity vaší práce. 

KOMPAKTNÍ PLYNOVÁ TRYSKA
Svařovací hořák TAWERS TIG má velmi kompaktní rozměry, přestože je vybaven i hard-
warem pro podávání drátu. Prostorově úsporné řešení umožňuje použití i ve stísněných 
podmínkách a usnadňuje tak konstrukci upínacích přípravků.

VYSOKORYCHLOSTNÍ SVAŘOVÁNÍ
Z důvodu vyšší produktivity i rychlosti se při obloukovém svařování často dává přednost meto-
dám MIG či MAG. Obecně totiž platí, že metoda TIG je poměrně pomalá. Avšak pokud použijete 
robotový hořák TAWERS TIG, můžete rychlost metody TIG výrazně zvýšit.  Umožní vám to jedině 
toto zcela unikátní a vysoce sofistikované technické řešení!

Běžně se totiž studený přídavný drát noří přímo do svarové lázně, a to před svařovacím oblou-
kem. V systému TAWERS TIG je drát podáván pod ostřejším úhlem – za hořákem a mnohem 
blíže oblouku. Následně se pak do přídavného drátu indukuje zkratový proud ze zapáleného 
oblouku a drát je tak před ponořením do svarové lázně předehříván. Proces tavení drátu je díky 
tomu i při menší spotřebě energie rychlejší. Společně s tím se pak může zrychlit i podávání drátu 
a pochopitelně i celé svařování. Proto je řešení TAWERS TIG efektivnější než běžné svařování 
metodou TIG za studena.

80 cm/min

TAWERS TIG

80 cm/min

Konvenční

Aplikace: ocel (i nerezová), tloušťka < 2 mm 
Proud: Dostačující pro danou aplikaci
Výhody: 3× vyšší rychlost svařování ve srovnání s konvenční metodou TIG

Směr svařování

TAWERS TIG

Předehřívání drátu 
zkratovým proudem

Přívod drátu přímo 
do svarové lázně
(bez předehřevu drátu)

Konvenční
hořáky pro svařování
se studeným drátem

→ ←

PROCES HF TIG — VOLITELNĚ

TAWERS – Robotový systém pro obloukové svařování
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VOLITELNÝ SOFTWARE

MANAGEMENT DAT O SVAŘOVÁNÍ

Software pro správu dat o svařování obsa-
huje 3 hlavní funkce:

Monitorování dat o svařování (rozšíření verze):

Funkce sleduje a signalizuje, zda určené 
hodnoty nepřekračují nastavené limity. 
Na rozdíl od standardních systémů tento 
monitoring může sledovat až 50 různých 
parametrů. Ke každému z nich lze nastavit 
dvojice signálů – chyba a alarm.

 

SVAŘOVÁNÍ SE SPIRÁLOVÝM ROZKYVEM TAWERS

Svařování spirálovým pohybem spolu se 
synchronizovanými parametry a rychlostí 
podavače drátu zaručuje ideální výsledek 
svařování hliníku metodou MIG. Součástí 
funkce jsou programy TAWERS MIG pro 
hliník a synchronní křivka TAWERS s nízkým 
pulsem.  Tyto funkce využijete pro bezchyb-
né svařování hliníkových dílů o různé tloušť-
ce – např. 2 mm a 6 mm. 

Záznam dat o svařování:

Provádí záznamy o stavu parametrů svařová-
ní, a to po mili nebo microsekundách. Zazna-
menaná data lze exportovat a zkontrolovat 
pomocí vhodného softwaru (např. EXCEL). 
Následně se můžete seznámit např. s vývo-
jem hodnot proudu a napětí.

Ukládání dat o svařování (funkce záznamu):

Zaznamenávání nastavených a skutečně 
naměřených hodnot parametrů pro každou 
část svaru v synchronizaci se svařovacím 
programem.

Pohyb hořáku

Svařování se spirálovým rozkyvem

• Svařovací proud

• Rychlost posuvu drátu
Parametry A

Parametry A

Parametry B

Parametry B
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AUTO-KONTROLA VZDÁLENOSTI HOŘÁKU 
AUTOMATICKÁ ADAPTACE

ŘÍZENÍ KOOPERACE VÍCE ROBOTŮ
FUNKCE MASTER / SLAVE

Umožňuje komunikaci mezi více roboty. 

Harmonizovaný pohyb:

 Panasonic nabízí softwarová řešení, která 
umožňují harmonicky sladit pohyb robota 
s pohybem jeho vnější osy nebo s pohyby 
dalších robotů. Software zajišťuje synchroni-
zaci relativních rychlostí všech spolupracují-
cích elementů dané sestavy.

SNÍMAČ OBLOUKU

Během svařování s rozkyvem může tento 
snímač detekovat odchylky v hodnotách 
svařovacího proudu během práce a automa-
ticky je optimalizovat a zajistit tak zachování 
nastavených parametrů svařování.

Rovnoměrný Nerovnoměrný

Původní pozice je 
uložena robotem

 

↑
Svařovací cesta

↑
Svařovací cesta

Robot zaznamená novou 
pozici a přesune se 
k počátečnímu bodu

 

Nový díl

KONTAKTNÍ ČIDLO

Kontaktní čidlo dokáže detekovat odchylky 
mezi naprogramovaným a skutečným bodem 
začátku svařování a automaticky je opravit.

(K dispozici pro MIG/MAG & TIG)

VOLITELNÝ HARDWARE A SOFTWARE

Jednoduchý program pro svařování dílů s ne-
rovným či jinak tvarovaným povrchem a pro 
adaptivní řízení kompenzace vneseného tepla. 
Robot automaticky detekuje změny ve vzdále-
nosti mezi průvlakem/wolframovou elektro-
dou a základním materiálem a případné změny 
okamžitě kompenzuje.

TAWERS – Robotový systém pro obloukové svařování

Vysoký
proud

Vysoký
proud

Nízký
proud

Svařovací
proud

Svařovací
proud

Nízký
proud

Středně
vysoký
proud

Velmi
vysoký
proud



 
 

 

Obchodní zástoupení pro ČR:

ARTWELD s.r.o.

Nádražní 120, 460 06 Liberec 6

IČ:  25046209

Tel: +420 482 345 556
E-mail: info@artweld.cz

www.artweld.cz TAWERS – Robotový systém pro obloukové svařování


