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Y-0080 Masaüstü CNC Eğitim Seti
 Desktop CNC Training Set

Temel bir CNC sisteminin yapısını ve çalışmasını; 
elektronik, mekanik ve yazılım boyutuyla göstermeye 
yönelik dizayn edilmiş bir eğitim setidir. Mekanik ve 
elektronik aksamlarının tümü izlenebilir yapıdadır. 

Kontrol ünitesinde kullanılan şeffaf pleksi kapak 
tüm elektronik devre ve sürücüler ile bağlantıların 
görülebilmesi mümkün kılınmıştır. 

Mekanik yapıda; Derlin, alüminyum alaşımlı gövde ve 
T oluklu alüminyum sigma profil kullanılmıştır. 2 mm 
hatveli vidalı mil ve eksenlerde 20 mm lineer rulman 
kullanılmıştır. Ahşap, plastik, reçine, bakır, alüminyum, 
fiber ve strafor vb. malzemeleri işlemede
rahatlıkla çalışabilir.

The training set is designed to exam CNC system 
structure and operations through electronic, mechanic 
and software dimensions.

All mechanic and electronic parts could be easily 
monitored. The transparent plexy cover used in the 
control unit has been used to see connections of all 
electronic circuit, drivers and connections.

In the mechanic structure; Derlin, aluminum alloyed 
body and T channeled aluminum sigma profile was 
used. 2 mm pitch screw mile and in the axis, 20 mm 
linear roller was used.

Genel Özellikler General Specifications
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• Besleme gerilimi 220 - 240V AC, 50-60 Hz
• Tabla Alanı(x,y): 50 x 71 cm T oluklu alüminyum Sigma Profilli Tabla
• İşleme Alanı(x,y): 40 x 45 cm
• Dik işleme Ölçüsü (z): 10 cm
• İletişim: RS232, USB
• Elektronik Sürücü: Optik İzolasyonlu Micro Step Sürücü
• Eksen Motorları: Step Motor
• Çözünürlük (0,18°@): 0.0025 mm
• Spindle motor: 600W 12.000/27.000 d/d devir ayarlı
• Kontrolcü: 3+1 Eksen CNC Kontrol
• Yazılım: Windows tabanlı CNC-Kontrol ve CAM yazılımı (Türkçe dil desteği)
• Desteklediği CAM formatları : DXF, STL, PLT, PTC, GERBER, Resim Dosyaları (JPG, BMP TIFF, PNG vb.), DNC (NC G kodları)
• Acil durdurma butonu ve eksen sonu limit anahtarları
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
• Hareketli kablo kanalı
• Boyutlar 65 x 88 x 54 cm (ExBxY)

• Kullanım kitapçığı ve uygulama CD’si
• CNC-Kontrol ve CAM program CD’si
• USB-Seri programlama kablosu
• 3 adet iş parçası

• User manual and application CD
• CNC-Control and CAM program CD 
• USB-Serial programming cable 
• 3 work pieces

• Mechanism matters of CNC machines
• Electronic connection and control of mechanic structure 
• Position and speed control application of the step engines in the mechanic systems 
• Step Motor driver techniques 
• Working principle of carrying mechanism 
• Reviewing of electromechanic systems and engage
• Computer Aided Design (CAM) applications
• Reviewing of machining methods

• Teach Pendant
• Wheeled aluminum sigma profiled table

• El kumandası
• Tekerlekli alüminyum sigma profilli masa

• CNC makinelerinin sistem elemanlarının tanınması
• Mekanik yapının elektronik bağlantısı ve kontrolü
• Step Motorların mekanik sistemlerde pozisyon ve hız kontrol uygulamaları
• Step Motor sürücü teknikleri
• Taşıma mekanizmalarının çalışma prensibi
• Elektromekanik sistemlerin incelenmesi ve devreye alınması
• Bilgisayar destekli tasarım (CAM) uygulamaları
• Talaşlı üretim tekniklerinin incelenmesi

• İşlenecek parça ve yapılacak işe uygun kesiciler
• Bilgisayar

• Cutters (according to application and work piece)
• Computer

Teknik Özellikler

Sistem Sunumu

Accessories

Applications Options

OpsiyonellerUygulama Konuları

Uygulamalariniz İçin İhtiyacınız

Your Requirements For The Application

Technical Specifications

• Supply Voltage : 220 - 240V AC, 50-60 Hz
• Table area (x,y): 50 x 71 cm T channeled aluminum signal profiled table
• Processing area (x,y): 40 x 45 cm
• Z Perpendicular Processing measure: 10 cm
• Communication: RS232, USB
• Electronic Driver: Optic isolated micro step driver 
• Axes engines: Step Motor
• Resolution (0.18°@): 0.0025 mm
• Spindle motor: 600W 12.000/27.000 d/d, cycle adjusted
• Controller: 3+1 axis CNC Control
• Software: Windows based CNC-Control and CAM software. Turkish and other foreign language options
• Supported CAM Files: DXF, STL, PLT, PTC, GERBER, Image Files (JPG, BMP TIFF, PNG etc.), DNC (NC G codes) file formats. 
   It has simple CAM part, the team way has been composed by the extension of PLT, DXF, STL files and it directly sends to the machine.
• Spindle motor: 600W 12.000/27.000 d/d, cycle adjusted
• Emergency Stop Button and limit keys at the end of axis
• All DC tensions that are essential for system are available in the control unit.
• Height controlled legs
• Dynamic cable channel
• Dimensions: 65x88x54 (WxDXH)


