
 

Seria Conexis® - CX-3040 
System do nakładania powłok konformalnych, łączący elastyczność i modułowość 

 
 
 

Cechy i zalety  

 Modułowa konstrukcja platformy umożliwia 
dodawanie opcji, gdy zastosowanie wymaga 
wprowadzenia zmian 

 Możliwość zamontowania maksymalnie 3 
zaworów obsługujących szeroki zakres 
zastosowań 

 Oprogramowanie z możliwością programowania 
off-line oferuje intuicyjny interfejs i zapewnia 
wydajne sterowanie procesem 

 Spawana konstrukcja ramowa i enkodery liniowe 
zwiększają szybkość i dokładność 

 Możliwość automatyzacji procesu nakładania 
powłok konformalnych z wykorzystaniem 
naszego wiodącego doświadczenia w dynamice 
płynów oraz docenianej globalnej sieci wsparcia 

 

 
 
 

System Conexis w konfiguracji liniowej

System do nakładania powłok konformalnych Conexis  
CX-3040 zapewnia szybkość i elastyczność i nadaje się 
idealnie do zastosowań wymagających średniej objętości 
materiału i wysokiej dokładności. Enkodery liniowe 
umożliwiają osiągnięcie prędkości 700 mm/s oraz ogólnej 
dokładności 50 mikronów. System umożliwia poszerzanie 
zakresu funkcji i opcji, jeśli proces produkcji wymaga 
zmian. 

Oprogramowanie systemu Conexis jest łatwym w użyciu 
interfejsem z możliwością programowania w trybie off-
line. Biblioteka oprogramowania może przechowywać i 
monitorować informacje o różnych materiałach, zaworach 
dozujących, a także inne niezbędne dane, umożliwiając 
łatwy dostęp do nich. Ponadto, oprogramowanie może 
monitorować wszystkie wartości ciśnienia powietrza 
(główne, ciśnienie w zbiorniku oraz ciśnienie powietrza do 
atomizacji), zapewniając poszerzoną kontrolę procesu. 

System Conexis można konfigurować z wieloma różnymi 
zaworami do dozującymi do rozpylania powłok, w tym z 
szybkimi zaworami do bezpowietrznego rozpylania 
kurtynowego. Niezależna oś Z umożliwia montaż 
maksymalnie 3 zaworów, z których dwa mogą być 
wychylne (4 osie) i obrotowe (360°).  
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Zawór rozpylający pod katem 45° 

 

 

Zawór rozpylający w pozycji pionowej 
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Wymiary (dł. x szer. x wys.): 

Osobny montaż: 1330 x 970 x 1470 mm 

(+500 mm na sygnalizator 

świetlny) 

Montaż liniowy: 1330 x 1430 x 1470 mm (+500 mm 

na sygnalizator świetlny) 

System ruchu 

Typ: Serwonapęd w układzie zamkniętym 

z enkoderem liniowym 

Szybkość w osi XY: 700 mm/s 

Przyśpieszenie w osi XY: 1 G (1000 mm/s²) 

Szybkość w osi Z: 250 mm/s 

Rozdzielczość enkodera XYZ: 1 µm 

Dokładność pozycjonowania: 50 µm 

Obrót (funkcja opcjonalna): 360° (tylko w osi Z z napędem obrotu 
i wychylenia [DR-2010]) 

Obszar roboczy (dla jednego zaworu na osi Z) 

Osobny montaż: 525 x 420 mm 

 Ruch w osi Z  105 mm  

Liniowy przenośnik łańcuchowy: 525 x 410 mm 

Ruch w osi Z 105 mm 

Odstęp od płytki 

Osobny montaż: 100 mm (góra) 

40 mm (dół)  

Liniowy przenośnik łańcuchowy: 100 mm (góra) 

100 mm (dół) 

 

Funkcje standardowe 

Samodzielne urządzenie do nakładania powłok konformalnych z 

komputerem PC, monitorem LCD, klawiaturą i manipulatorem kulkowym 

Płyta do montażu oprzyrządowania z uchwytem płytek PCB  

Przyłącze systemu wyciągowego z detekcją przepływu  

Ręcznie obsługiwana kamera CCD do ustawiania  

Możliwość programowania w trybie off-line 

Jedna podstawowa oś Z i dwie otwarte pozycje na opcjonalną drugą lub 
trzecią oś Z 

Jedno urządzenie spustowe/rozpuszczalnika 

Oprogramowanie sterujące systemem oraz ciśnieniem materiału i 

powietrza do atomizacji  

Obudowa ze stali nierdzewnej 

Funkcje i konfiguracja opcjonalna 

Dodatkowe regulatory materiału lub rozpylania z czujnikami ciśnienia 

(maksymalnie 6 regulatorów na maszynę) 

Automatyczny przenośnik łańcuchowy z opcjonalną automatyczną 
regulacją szerokości 

Urządzenie do automatycznej kalibracji igły oraz/lub czyszczenia 

(podciśnienie)  

Oprogramowanie do ustawiania punktów referencyjnych ESI Auto 

System monitorowania przepływu 

Zbiorniki materiału z czujnikami niskiego poziomu (opróżnienia) 

Zmotoryzowana oś Z z napędem obrotu (360°) oraz pneumatycznym 
sterowaniem wychylenia (4. oś z wychyleniem) 

Sygnalizator świetlny  

Kabel SMEMA (2 m) 

Interfejs oprogramowania dla systemu odczytu kodu kreskowego 1D lub 

2D  

Uniwersalny statyczny uchwyt produktu z 4 regulowanymi uniwersalnymi 

blokami zaciskowymi 

Do wyboru zawory rozpylające, kurtynowe oraz igłowe 

Systemy przenośnikowe 

(z wykluczeniem opcji mogących powodować ograniczenia) 

Szerokość podajnika (łańcuchowy): 32 mm / 410 mm (regulacja 

ręczna lub automatyczna) 

Interfejs 

Sterownik: Zintegrowane sterowniki mikroprocesorowe 

Interfejs użytkownika: Sterowanie za pomocą komputera z 

systemem operacyjnym Windows i 

oprogramowaniem użytkownika 

Wymagania i parametry: 

Zużycie mocy (szczytowe): 200 VAC lub 220/240 VAC, 50 - 60 

Hz, 2500 W 

Uwaga: Dostępne opcjonalne zasilanie 100 VAC, 

Zużycie powietrza: 6 bar, 85 PSI, 100 L/min 

Wydajność: 250 m³/h 

Hałas: Emisja hałasu w trakcie pracy 

< 70 dB(A) 

Waga: 510 kg bez zbiorników 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe opcje na zamówienie - 

szczegółowe informacje u przedstawicieli 

firmy Nordson ASYMTEK. 

Rozpylający 

Igłowy 

Kurtynowy 
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Wymiary podano w milimetrach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby uzyskać więcej 

informacji, znajdź 
lokalnego 
przedstawiciela na 
naszej stronie 
internetowej lub 

skontaktuj się z biurem 

regionalnym: 
 

nordsonasymtek.com 
info@nordsonasymtek.com 

 
 
 

Widok z przodu 
(mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widok z tyłu 

(mm) 

Widok z boku (mm) 
 

A: Przyłącze przewodu powietrznego z tyłu urządzenia. 

E: Przewód wylotowy (średnica 100) z tyłu urządzenia.  

P: Gniazdo przewodu zasilającego na spodzie urządzenia. 

Ameryka Północna 
Siedziba główna Carlsbad, 

CA 
 

 

Chiny 
Shanghai 
Beijing 
Guangzhou 
Taipei 

 

 

EMEA 
Deurne, Holandia 

 

 

Azja/Australia 
Singapur 

 

 

Korea 
Seul 

 

 

Japonia 
Tokio 

 
Indie 
Chennai 

 

Nordson ASYMTEK 

+1.760.431.1919 

2747 Loker Avenue West 

Carlsbad, CA USA 92010-

6603 
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