SERVİS EKRANI
KOMlife
Kompakt veri ekranı
dinamik QR kodu arayüzü ile

CERATIZIT, kesici takımlar ve sert malzeme
işleme konusunda uzmanlaşmış bir yüksek
teknoloji-mühendislik şirketleri grubudur.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

KOMlife

İşletim verilerinin otonom ile,
saniye hassasiyetinde toplanması

İşletim verilerinin doğrudan ilgili takımda
otonom olarak toplanması ve işlenmesi
Faydaları

▲▲ Planlı, koruyucu bakım
Düzenli, erken bakım planlaması sayesinde, takımların
ömrü uzatılabilir ve iş parçasının kalitesi her zaman garanti
edilebilir.
▲▲ Patentli, dinamik QR kodu ve KOMlife uygulaması ile
işletim verilerinin sayısal olarak toplanması.
▲▲ Takım kullanımı ile ilgili sonuçlar
İşlemin süresini kaydetmek suretiyle kesici
ağızdaki durum ve yük hakkında sonuçlar.
▲▲ Takım üreticilerinden bağımsız
KOMlife, takım üreticisine bakılmaksızın yeni ve
mevcut doğrusal ve döner sistemlere monte edilebilir;
hatta montajı siz de yapabilirsiniz.
Teknik datalar
Lityum pil
Batarya kullanım ömrü
Asgari ivme
Asgari takım çapı

CR2032
Yakl. 2 yıl
1,5 g
50 mm

Tahrikli takımlar
Uygulama

Özel takımlar

Ergonomik görüntüleme birimi

▲▲ İşletim saati sayısı
▲▲ Bakım aralığının mevcut durumu
▲▲ Boyutlar: 30 x 30 x 11 mm

KOMlife’ın
etkinliği
kaldırıldı

Çeşitli takım sistemlerinde kullanılabilir

▲▲ 1,5 g'den daha büyük doğrusal veya rotasyonel
ivmede
▲▲ Gerekli kurulum alanı: 30,1 x 30,1 x 10 mm

Takım dönüyor
KOMlife
etkinleştirildi

Müşteriye özel uyarlama

▲▲ Uygulamaya göre ayarlanabilen bakım aralığı
▲▲ Gerekli takım bakımının kırmızı, yanıp sönen LED ile
görselleştirilmesi

Bakım aralığına
ulaşıldı
QR kodu
ekranı

Patentli, dinamik QR kodu

▲▲ İşletim verilerinin, akıllı telefon ve KOMlife uygulaması
üzerinden sayısal olarak toplanması ve dışa aktarılması
▲▲ Seri numarası ve işletim verilerinin gösterimi

İşletim verilerini sayısal
olarak okunması

KOMlife
uygulaması ile
beni test et!

iOS cihazlar için App Store'da
ücretsiz KOMlife uygulaması

BİRLİKTE.UZMAN.İŞLEME
TORNALAMA, FREZELEME VE KANAL AÇMADA
DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLARDA UZMAN
Ürün Markası olan CERATIZIT yüksek kaliteli değiştirilebilir kesici uç takımlarını ifade eder. Ürünler yüksek
kalitesi ile karakterize edilir ve gelişiminde uzun yılların deneyiminin DNA‘sı ve karbür ürün üretimini barındırır.

VERİMLİ DELİK İŞLEMEK İÇİN KALİTE ETİKETİ
Yüksek hassasiyetli delme, raybalama, havşa açma ve baralama uzmanlık gerektirir: delme için verimli takım
çözümleri ve mekatronik aletler bu nedenle KOMET markasının bir parçasıdır.

DÖNER TAKIMLAR,TAKIM TUTUCULAR
VE BAĞLAMA SİSİTEMLERİNDE UZMAN
WNT, ürün çeşitliliği ile eş anlamlıdır: Karbür ve HSS döner takımlar, takım tutucular ve verimli iş bağlama
çözümleri bu markanın bir parçasıdır.

UZAY VE HAVACILIK SANAYİ İÇİN
KESİCİ TAKIMLAR

CERATIZIT Turkey Kesici Takımlar Ve Karbür Çözümleri Tic. Ltd. Şti
34870 Kartal / İstanbul
Tel.: +90 216 353 66 43
info.turkey@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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Havacılık için özel olarak geliştirilmiş sağlam karbür matkaplar Endüstri KLENK markasını taşır. Yüksek kaliteli
özel ürünler işleme için önceden belirlenmiş hafif malzemeler.

