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ZEICON – datová rozhraní CAD/CAM na výrobní automaty

Massivbau
Stahlverbundbau

ZEICON BVBS

ZEICON Filzmoser

ZEICON Unitechnik

ZEICON GTL

ZEICON SEV
ZEICON PXML
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Třídy výztuže (verze 2.0 / 3.0 )

 BF2D rovinné ohyby + definiční rozšíření

 BF3D prostorové ohyby + definiční rozšíření

 BFWE spirály, šroubovice

 BFMA betonářské sítě

 BFGT žebříčky (pro filigrány)

 BFAU distančníky / kozlíky

ZEICON – novinky formátu CAD/CAM BVBS 3.0

Účel formátu

 flexibilita, možnost dalšího rozšiřování

 pouze relevantní konstrukční informace

 kódování ASCII, nezávislé na výrobci

 kompaktní (< 1000 znaků na jeden ohybový tvar)

 řízení stroje bez přímého spojení s CAD

Soubor typu *.abs

Konvence

 délkové údaje [mm] bez desetinných míst, hmotnost [kg], 

úhly [°] popř. s desetinnými místy

 kladné hodnoty bez znaménka, záporné se znaménkem '-‘, desetinný oddělovač '.‘

 1 blok kontrolního součtu na každou dávku ohybů vždy za posledním blokem

Pouze pro BFMA: souřadný systém 3D, rovinné sítě v rovině XY, pouze kladné hodnoty x a y, podélný směr jsou vždy 

dolní pruty = směr Y, horní příčné pruty = směr X
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ZEICON – příklady formátu CAD/CAM BVBS 3.0

Kompletní kódování ohybu pro výrobní automat (112 znaků):

BF2D@HjTestPDF@r417@ia@p1@l1224@n10@e1.087@d12@g500S@s48@v@

GI100@w90@I300@w45@I424@w-45@I300@w-90@I100@w0@C66@CRLF

Kompletní kódování ohybu pro výrobní automat (122 znaků):

BF3D@HjTestPDF@r417@ia@p1@I1500@n10@e1.332@d12@g500S@s48@v@

Gx300@y0@z0@x0@y0@z300@x0@y300@z0@x0@y0@z300@x300@y0@z0@

C71@CRLF

BF2D

BF3D

BFMA Kompletní kódování ohybu pro výrobní automat (209 znaků):

BFMA@HjTestPDF@r417@ia@p1@I5000@n10@e36.7@g500S@s48@

mZMPDF@b3000@v@Yd6d@x175;175@y600;600@I4400;4400@e25,1;250,2@

Yd6d@x700;700@y0;0@l5000;5000@e250,9@Xd5@x500@y250@I2500@e250,1@

Xd5@x0@y750@I3000@e250,16@C96@CRLF

PDF417 je 2D barkód, navržený v roce 1991 autorem Ynjiun P. Wang (Symbol Technologies).

Formát PDF417 umožňuje velkou hustotu informací se spolehlivou čitelností. Obsahuje

autokorekturu chyb a různé úrovně zabezpečení.
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ZEICON – příklady formátu CAD/CAM BVBS 3.0

BF2D: výztuž náběhu

BF2D: spojky výztuže Kompletní kódování ohybu pro výrobní automat (112 znaků):

BF2D@HjZEICONBewehrungslis@rZEICON@i1@p1@l5000@n7@e4.44@d12@

gBSt500S@s48@Gl5000@w0@Ma@bhugo@cl1@n@omimi@pl2@C82@

Kompletní kódování ohybu pro výrobní automat (11 x 112 znaků):

BF2D@HjZEICONBewehrungslis@rZEICON@i1@p1@l1500@n1@e1.332@

d12@gBSt500S@s48@Gl500@w90@l1000@w0@Ma@b@c0@n@o@p0@C71@

BF2D@HjZEICONBewehrungslis@rZEICON@i1@p1@l1575@n1@e1.399@

d12@gBSt500S@s48@Gl475@w90@l1100@w0@Ma@b@c0@n@o@p0@C84@

…

BF2D@HjZEICONBewehrungslis@rZEICON@i1@p1@l2250@n1@e1.998@d12@

gBSt500S@s48@Gl250@w90@l2000@w0@Ma@b@c0@n@o@p0@C86@
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ZEICON – příklady formátu CAD/CAM BVBS 3.0

Výkaz ohybů

ve formátu BVBS 3.0

soubor *.abs Výkaz ohybů

vč. kódování PDF417
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ZEICON – příklady formátu CAD/CAM BVBS 3.0

Výkaz ohybů

ve formátu BVBS 3.0

soubor *.abs
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