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Thermal Dynamics wprowadza na rynek przełomowe rozwiązanie 

CNC. Przedstawiamy iCNC Performance – urzeczywistniliśmy to, 

co było niemożliwe – opracowaliśmy w pełni wielofunkcyjny system 

do cięcia plazmowego gwarantujący profesjonalne, wysokiej jakości 

cięcie oraz doskonałą wydajność w przystępnej cenie. 
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System iCNC Performance firmy Thermal Dynamics®... 
najnowszy system sterowania dedykowany dla systemów 
do cięcia plazmowego.

Thermal Dynamics – zmienia reguły gry
•   Wydajność systemu na poziomie profesjonalnym

•   Wbudowane, w pełni wielofunkcyjne systemy dopasowane do każdego rozmiaru 
stołu do cięcia

•   Teraz w dostępnej cenie

Zintegrowane systemy do cięcia plazmowego 
zrewolucjonizowały branżę zautomatyzowanego 
cięcia plazmowego charakteryzującego się 
wysoką jakością i wydajnością. Obecnie iCNC 
Performance firmy Thermal Dynamics umożliwia 
przy niewielkich nakładach finansowych 
zbudowanie maszyn oferujących wysoką jakość 
i profesjonalną wydajność, co do tej pory było 
niemożliwe. To prawdziwy gracz na rynku 
zmieniający reguły gry.

Opcjonalny system sterowania wysokością 
palnika
•    Wybranie materiału, grubości i operacji to wszystko, co musisz  

zrobić. Rozwiązanie to zawiera wbudowany  
zaawansowany system sterowania  
wysokością palnika

•   Wybierz podnośnik ze skokiem 4" lub 8",  
obie wersje posiadają na wyposażeniu  
zabezpieczenie przed kolizją

•   Wbudowany wskaźnik laserowy zapewnia  
łatwe ustawienie palnika

•   Próbkowanie napięcia zapewnia  
kompensację zużycia elektrody

•   2 metody wykrywania arkusza: czujnik 
stykowy i uchwytu palnika  
(stosowane również w celu  
wykrywania kolizji)

•   Automatycznie ustawiane parametry  
z bazy danych operacji: wysokość  
zapłonu, wysokość przebijania,  
czas w położeniu górnym, czas  
przebijania, wysokość cięcia,  
napięcie łuku itp.

•   Przegląd statystyki dotyczącej  
ukończonej pracy

Opcjonalne serwomotory z wbudowanymi 
wzmacniaczami
•   Możliwość podłączenia silników bezpośrednio do systemu iCNC 

Performance

•   Rzeczywista wydajność serwomotoru  
bezszczotkowego z porównywalną  
do silnika krokowego prostą  
konstrukcją i ponoszonymi  
kosztami

•   Nieskomplikowane  
i tanie oprzewodowanie

Doskonałe do stosowania z systemami do cięcia 
plazmowego Thermal Dynamics
•   Spójna współpraca systemów

•   Baza danych operacji wbudowana w system

•   W przypadku stosowania wbudowanego iHC, podnośnika,  
systemów do cięcia plazmy i inteligentnych silników Thermal Dynamics 
dostępne są na gotowo wszystkie przewody. Brak konieczności 
stosowania jakichkolwiek przekaźników

•  Niezwykle niskie koszty operacyjne

•   Maksymalna wydajność

•   Wirtualna eliminacja błędów operatora

•   Doskonała jakość cięcia
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Źródło zasilania 
plazmy

Podnośnik 
palnika

Serwomotor 1

Wysoko wydajne i ekonomiczne rozwiązanie CNC

Rozwiązanie CNC dedykowane do cięcia plazmowego  
i tlenowo-paliwowego

•   Zespół mocujący cienkie arkusze 409 mm x 492 mm x 73 mm  
(szer. 16,1" x wys. 19,4" x dł. 2,9")

•   15" ekran dotykowy

•    Panel operatora z funkcjami do cięcia plazmowego, tlenowo-paliwowego i 
pomocniczymi

•   Wbudowana funkcja WiFi

•   Wyjścia napędu 3-osiowego (zarówno analogowe, jak i krokowe/kierunkowe)

•   3 wejścia enkodera

•   Programowalne we/wy (16 wejść / 20 wyjść, aktywne niskie)

•   Napięcie wejściowe 24 V DC

•   Opcjonalny wbudowany system sterowania wysokością plazmy

•   Opcjonalne serwomotory z wbudowanymi wzmacniaczami

Serwomotor 2

Serwomotor 3


