Avantajele magnetismului
în ancorarea matriþelor pentru prese
la deformare ºi la tãiere
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ªi multe alte avantaje...
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Schimbarea matriþei
în timp record

O schimbare rapida
permite revolutionarea
procesului productiv:
producþie usoara, în
locuri mici.
Quad Stamp este
protagonistul
acestei revolutii: se
elimina timpii morti cu
fixarea cadrelor,
ajustari si teste între
un lot de productie si
altul.

Realizat din 2 module magnetice, se instaleaza cu
usurinta la presã, devenind parte integrantã din
aceasta si ocupând putin spaþiu. Forma si
cuircuitul sau magnetic pot fi personalizate,
adaptându-se la orice tip de masina.

Tehnologie
Quadsystem
cu electro-magneti permanenti
1974: dintr-o intuitie geniala
se naste Quadsystem, un
circuit magnetic puternic, de
încredere si sigur. Gândit
initial pentru sectorul frezarii,

faza MAG

faza DEMAG

în scurt timp este aplicat si în
deplasarea sarcinilor feroase
si schimbarea rapida a
matritelor la presele de
injectie plastica. Aceeasi
tehnologie practica este
folosita în prezent de Quad
Stamp si în sectorul stantarii
placilor.

Circuitul patentat
cu doi magneti
Quadsystem consta într-o
structura de poli sub forma
de cub, inserati într-un
monobloc din otel. Fiecare
pol poate genera o forta
constanta, uniforma si care
poate fi întotdeauna stabilita
în prealabil; aceasta forta
este, de fapt, direct
proportionala cu numarul de
poli care se afla în contact cu
suprafata matritei.
Quad-Stamp nu
magnetizeaza întreaga
matrita:
fluxul magnetic penetreaza
matrita la o adâncime de
aproximativ 20mm.
Fata matritei si partile
interne ale acesteia nu
prezinta magnetism
rezidual, permitând
îndepartarea cu usurinta a
fragmentelor, fara a se
produce interferente cu
partile interne.
Într-un timp foarte scurt si
prin simpla apasare a unui
buton matrita poate fi
magnetizata/
Demagnetizata, în deplina
siguranta.
Sistemul ramâne în functiune
chiar si în cazul întreruperii
energiei electrice, operând
cu o putere constanta.

Instalare uºoarã

se instaleaza
simplu: este
prins în bolturi de
bancurile de
lucru ale masinii,
permitând utilizarea întregii suprafeþe
de lucru.
Modularitatea sa permite adaptarea
configuraþiei magnetice în funcþie de
necesitati.
Nu este necesara nicio modificare a
presei.
Grosimea redusã a modulelor permite
economisirea electricitãtii consumate
de masina.

Matriþele mai
mari pot fi
folosite la
maþini mai mici.
Structura de tip
monobloc
garanteazã
rigiditatea
structurala þi o
rezistenþã
sporita la
eforturile
mecanice.
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Operare uºoarã ºi rapidã

Siguranþã ºi uniformitate

Un singur operator, care nu este
neapãrat expert, poate efectua
întreaga procedura de blocare a
matriþei, cu uþurinþã þi în deplinã
siguranþã, ramânând întotdeauna în
exteriorul presei.
Este suficienta introducerea matriþei,
închiderea presei þi, prin simpla
apãsare a tastei MAG, activarea
modulului inferior þi, respectiv, a celui

Tehnologia Quadsystem nu este
afectata de întreruperile de curent:
Matrita ramâne prinsã si în absenta
electricitatii, cu aceeasi putere
distribuita uniform pe suprafata
matriþei.
Ancorarea uniforma înseamnã
repetabilitate si calitate constanta a
imprimãrii.
Quad Stamp
este “lipsit de
erori”:

superior.
Faza DEMAG
poate fi activatã
exclusiv atunci
când partea
superioara este
la “punctul mort”:
demagnetizarea
nu este posibila
atunci când
presa este
deschisa.
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sistemele de
control instalate
supravegheaza
operarea si, în
cazul unor
anomalii, inhiba
activarea presei.

- Sistem UCS de control al saturaþiei cu
curent
- Sistem FCS pentru verificarea fluxului
magnetic (QS80)
- Senzori de proximitate pentru
verificarea prezentei þi a poziþionãrii
corecte a matriþei.
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Complet
personalizabil

Pe suprafaþa modulului magnetic
pot fi redate referinþe mecanice
pentru accelerarea procedurii de
poziþionare.
Modulul inferior prezintã o
zonã dedicatã evacuãrii
fragmentelor.

Versiunea TS (“T-Slot”) prezintã
din serie 2 ºanþuri în formã de
“T” la modulul inferior, care se
vor utiliza pentru introducerea
unor piese de ghidare cu bile
pentru deplasarea matriþei.
Versiunea UR (“U-Rail”) prezintã
modulul inferior realizat din mai
multe “bucãþi”, permiþând o libertate
maximã de poziþionare pe bancul
de lucru al maºinii ºi posibilitatea
introducerii “ºinelor în formã de”.
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Nicio modificare
la matriþe

Quad Stamp este adecvat pentru
matriþei de orice formã ºi
dimensiuni, fãrã nicio modificare.
Nu este necesarã unificarea
matriþelor.
Chiar ºi în cazurile în care
materialul matriþei este amagnetic
sau atunci când suprafaþa de
contact dintre matriþã ºi magnet
este foarte redusã, utilizarea unei
simple

sub-plãci din fier permite
funcþionarea deplinã a sistemului ºi
utilizarea deplinã a acestuia.

la o gamã
e
il
b
a
t
p
a
Ad
rã
matriþe fã
largã de
are
upliment
costuri s

Unitate de control

Quad Stamp este activat cu
ajutorul unui panou de
butoane, care poate fi
poziþionat liber. Sistemul
prevede o serie de siguranþe
pentru prevenirea activãrii
accidentale:
- Panoul de butoane împiedicã
activarea/dezactivarea
involuntarã (funcþia SAFE).
- Cheia de blocare împiedicã
utilizarea de cãtre personal
neautorizat.

La cerere este posibilã dotarea
Quad-Stamp cu sistemul interactiv
de citire a puterii IPC. Cu ajutorul
unui ecran sensibil la atingere pot
fi controlate toate funcþiile ºi poate
fi monitorizatã în timp real puterea
generatã efectiv de magnet pe
matriþa maºinii.
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QS50 TS
50x50mm
Dimensiuni pol
370kg
Putere/pol
35mm
Grosime modul superior
54mm
Grosime modul inferior
standard
2 ºanþuri în formã de “T” pe modulul inferior
standard
Orificiu central pe latura inf. pt. îndepãrtarea fragm.
standard
Orificii de fixare
ST100P
Unita de control tip
standard
Sistem electronic de control al saturaþiei UCS
220V / 50-60 Hz
Tensiune
Sistem electronic de supraveghere a fluxului magnetic FCS
încorporat
Panou de butoane digitale pentru MAG/DEMAG ºi selecþie module
standard
Gestiunea autorizaþiilor maºinii
IPC – ecran sensibil la atingere pentru control
standard
Cheie de activare suplimentarã DCM (Die Change Mode)
Cabluri de legãturã între aparaturã ºi
standard
Modulele QS, de interfaþã ºi de alimentare
standard
Sonde de proximitate (1 per modul).
standard
ªuruburi de ancorare ºi prize aferente.
Manual de instrucþiuni ºi certificare CE.
standard
Temperatura max. a matriþei la contact
120°C

operaþionalã. Quad Stamp
garanteazã obþinerea unei eficienþe
maxime de producþie ºi a unui profit
rapid al investiþiei.
Reþeaua comercialã ºi întreaga
noastrã experienþã se aflã la
dispoziþia dvs. pentru orice
comparaþie privind eficienþa ºi
caracterul adecvat al sistemelor
Quad Stamp.

Model
QS50 UR
QS80 TS
50x50mm
80x80mm
370kg
1000kg
35mm
54mm
35mm
64mm
standard
standard
standard
standard
standard
ST100P
ST400
standard
standard
220V / 50-60 Hz
200-480V / 50-60 Hz
standard
la distanþã
încorporat
standard
standard
la cerere
standard
standard
standard
standard
standard
standard
120°C

www.tecnomagnete.com

standard
standard
standard
standard
120°C

Filiale:
Franþa
Germania
Elveþia
USA
Japonia
China
Singapore

standard
standard
standard
standard
120°C

Tecnomagnete S.A.R.L.
Tecnomagnete GmbH
Tecnomagnete A.B.
Tecnomagnete Inc.
Tecnomagnete Y.K. Ltd
Tecnomagnete Shanghai R.O.
Tecnomagnete Singapore R.O.

Distribuitor

Siguranþa data de putere

QS80 UR
80x80mm
1000kg
54mm
54mm
standard
standard
ST400
standard
200-480V / 50-60 Hz
standard
la distanþã
standard
la cerere
standard
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We reserve th e right to make changes related to the technological progress.

Caracteristici
tehnice

Quad Stamp este disponibil în 2
versiuni, QS50 ºi QS80.
Quad Stamp 50 este conceput
pentru prese cu putere de
închidere de pânã la 270T, în timp
ce versiunea QS 80 este adecvatã
pentru prese de dimensiuni mai
mari.
Forþele de ancorare generate de
sistem sunt în jur de 10% din forþa
de închidere a presei, permiþând
marje extraordinare de siguranþã

