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KATALOG PRODUKTŮ KATALOG PRODUKTŮPODLÉHÁ ZMĚNÁM BEZ UPOZORNĚNÍ

Automatizace výroby rozváděčů

Automatizace výroby rozváděčů
Centra pro úpravu skříní 
ModCentrum
ModCentrum

Popis:
ModCentrum optimalizuje obrábění skříní pomocí výřezů, vrtaných otvorů a 
závitových otvorů pro zvýšení vaší produktivity. Upevňovací systém ModCentra 
umožňuje umístění jedné či více skříní, panelů a montážních desek z různých 
materiálů. ModCentrum je dostupné ve čtyřech verzích v závislosti na rozměrech 
obráběného povrchu a každá z verzí je dostupná s kontrolním systémem Siemens, 
nebo Beckhoff.

Ovládací skříně:
Moderní ovládací řešení s 21'' displejem, průmyslový počítač s procesorem Intel i5 a 
operačním systémem Windows 10 64-bit.

Nástroje:
Všechna ModCentra mají automatický systém pro výměnu nástrojů který pojme 12 
nástrojů a volitelně až 21 nástrojů. Mazací systém prodlužuje životnost nástrojů a 
díky mazivu na bázi vody je šetrný k životnímu prostředí.

Upevnění:
Upevňovací systém má 7 automatických otočných upínacích svorek ve spodní 
části a rychlosvorky v horní části pro upevnění panelů a montážních desek. Skříně 
jsou polohovány synchronním motorizovaným systémem pro úpravu hloubky a 
jsou upevněny fixačními pneumatickými polštáři, čímž je umožněno ergonomické a 
nenáročné nakládání malých i velkých skříní.

Obrobitelný materiál:
Ocelový plech, nerezová ocel, měď, hliník, PVC, polykarbonát, ABS, GRP, bez ohledu na 
to, zda jsou práškově lakovány.

Software stroje:
Ares Commander CAD je intuitivní programovací systém pro ModCentrum dostupný 
na konzole nebo jakémkoli jiném počítači ve firemní síti. Software zahrnuje 
knihovnu se skříněmi a symboly pro rychlou a snadnou tvorbu výkresů, které budou 
automaticky konvertovány do kódu stroje.

Rozhraní:
Projekty generované téměř všemi dostupnými CAD a E-plánovacími systémy na trhu 
mohou být zpracovány přímo softwarem stroje za použití souborů .DXF nebo .DWG.

Jmenovité napětí:
400 V, 3~, 50/60 Hz.

Jmenovitý proud:
32 A.

Stlačený vzduch:
6-8 barů, sací kapacita 300 l/min.

Počet 
dveří

Opracovatelná skříň, všechny 
strany

Opracovatelné panely a 
montážní desky

Velikost stroje
Objednací 
číslo

V (mm) Š (mm) V (mm) Š (mm) Š (mm) H (mm)

1 Až do 1600 Až do 1250 Až do 1650 Až do 2400 3524 4500 MODC163B

1 Až do 1600 Až do 1250 Až do 1650 Až do 2400 3524 4500 MODC163S

2 Až do 1600 Až do 2200 Až do 1600 Až do 2400 3524 4500 MODC263B

2 Až do 1600 Až do 2200 Až do 1600 Až do 2400 3524 4500 MODC263S

2 Až do 2060 Až do 2200 Až do 2020 Až do 2400 4128 4500 MODC280B

2 Až do 2060 Až do 2200 Až do 2020 Až do 2400 4128 4500 MODC280S

2 Až do 2380 Až do 2200 Až do 2340 Až do 2400 4128 4500 MODC293B

2 Až do 2380 Až do 2200 Až do 2340 Až do 2400 4128 4500 MODC293S

Přidejte U na konec objednacího čísla pro ModCentra se schválením UL.
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Automatizace výroby rozváděčů

Automatizace výroby rozváděčů
Stroje na řezání lišt a kabelových kanálů
Dělící stroje | NCCUT
NCCUT, Dělící stroje Dělící stroje, NCCUT

Popis:
Poloautomatické stroje NCCUT optimalizují řezání DIN lišt a kabelových kanálů pro 
zvýšení produktivity vaší práce a minimalizaci odřezového odpadu. Software stroje 
importuje hotový návrh rozváděče, vygeneruje zjednodušený plán řezů a provede 
uživatele celým procesem. Motorizovaná koncovka eliminuje manuální měření a s 
ním potenciální lidskou chybu. Vhodné pro jednorázovou výrobu, sériovou výrobu i 
předvýrobu pro budoucí použití.

Ovládací skříně:
Moderní ovládací řešení s 19'' dotykovým displejem, klávesnicí s trackballem a 
průmyslovým počítačem s operačním systémem Windows 10 64-bit.

Tiskárna:
Popisky jsou tištěny pro identifikaci každé vyrobené části pro zajištění rychlé a 
spolehlivé stavby rozváděče

Obrábitelný materiál:
Kabelové kanály až do šířky 125 mm. DIN lišty NS 15, NS 35/7,5 a NS 35/15 (podle 
EN 60 715). Sběrnice NLS-CU 3/10. Délka řezaných kabelových kanálů, DIN lišt a 
sběrnic je limitována mezi 140 mm až 2200 mm.

Přesnost:
Přesné řezání s přesností na 0.5 mm.

Software stroje:
Zahrnut software pro intuitivní programování.

Rozhraní:
Projekty generované téměř všemi dostupnými CAD a E-plánovacími systémy na trhu 
mohou být zpracovány přímo softwarem stroje za použití souborů .CSV nebo .TXT se 
seznamem součástí mohou být importovány přímo do softwaru stroje.

Jmenovité napětí:
240 V, 1~, 50 Hz.

Jmenovitý proud:
8 / 16 A.

 

Popis
Velikost stroje

Objednací číslo
Š (mm) H (mm)

Řezání DIN lišt a kabelových kanálů 4216 900 NCCUT2000
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Automatizace výroby rozváděčů

Automatizace výroby rozváděčů
Stroje na zpracování vodičů
Modulární pracovní stanice | PWA1000
PWA1000, Modulární pracovní stanice Modulární pracovní stanice, PWA1000

Popis:
Modulová stanice pro zpracování vodičů umožňuje kombinaci několika možností 
zahrnující zásobník drátů, stroje na stříhání, holení a krimpování, tiskárnu na popisky 
drátů a skladování hotových drátů. Vhodné pro jednorázovou výrobu, sériovou výrobu 
i předvýrobu pro budoucí použití.

Ovládací skříně:
Moderní ovládací řešení s 19'' dotykovým displejem a průmyslovým počítačem s 
operačním systémem Windows 10 64-bit.

Software stroje:
Personal Wiring Suit je intuitivní programovací systém pro PWA1000 pro výrobu drátů 
a identifikačních popisek. Software rovněž vizualizuje zapojení rozváděče pomocí 
zobrazení zdroje a cíle včetně trasy drátu v rozváděči.

Rozhraní:
Projekty generované téměř všemi dostupnými CAD a E-plánovacími systémy na trhu 
mohou být zpracovány přímo softwarem stroje za použití souborů .CSV nebo .XLS.

Jmenovité napětí:
240 V, 1~, 50 Hz.

Jmenovitý proud:
8 / 16 A.

Dostupné moduly:
Zásobník drátů, Řezání, Holení a krimpování, Tiskárna na popisky drátů, Zásobník 
hotových drátů.

Modul - Zásobník drátů:
Ergonomický stůl obsahuje modulový zásobník na drát pro originální balení drátu 
nebo uskladnění pro přísun do stroje.

Modul - Řezání:
Stroj pro stříhání drátů o průřezu od 0,5 mm² po 16 mm² (AWG 20-5) podle 
nastavitelné délky o rychlosti až 400 drátů za hodinu.

Modul - Holení a krimpování:
Elektropneumatický holicí a krimpovací stroj se zásobníkem na 5 rolí dutinek s izolací. 
Délka krimpování může být nastavena na 8 nebo 10 mm. Dráty o průměru od 0,5 
mm² po 2,5 mm² (AWG 20-14) mohou být zpracovány bez času na přípravu.

Modul - Tiskárna na popisky drátů:
Popisky drátů jsou tištěny automaticky pro zajištění rychlého a spolehlivého zapojení 
rozváděče.

Modul - Uskladnění hotových drátů:
Hotové dráty mohou být umístěny na odnímatelnou lištu umístěnou v přední části 
pracovní stanice. Na straně pracovní stanice je místo pro uskladnění naplněných lišt.

 

Popis
Velikost stroje

Objednací číslo
Š (mm) H (mm)

Modulární pracovní stanice 1250 800 PWA1000
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Automatizace výroby rozváděčů

Automatizace výroby rozváděčů
Stroje na zpracování drátů
Osobní drátový asistent | PWA5000
PWA5000, Osobní drátový asistent Osobní drátový asistent, PWA5000

Popis:
Osobní drátový asistent je mobilní řešení optimalizující produkci drátů pomocí 
snížení výrobního času až o 50 %. PWA5000 zcela automatizuje stříhání na přesnou 
délku, holení a krimpování drátů, čímž zvyšuje produktivitu a zajišťuje konzistentní 
precizní kvalitu. Tiskárna je dostupná jako možnost pro automatický tisk popisek 
drátů k zajištění rychlého a spolehlivého zapojování rozváděče. Stroj je vybaven 
automatickým dávkovačem drátu s 8 cívkami pro různé dráty. Je dostupné vnější 
příslušenství pro uskladnění dalších drátů, které mohou být zpracovávány, čímž se 
sníží čas potřebný k výměně cívek. Vhodné pro jednorázovou produkci ideálně přímo 
ve výrobě rozváděčů či pro předvýrobu pro budoucí použití.

Ovládací skříně:
Moderní ovládací řešení s 19'' dotykovým displejem, průmyslový počítač s 
procesorem Intel i3 a operačním systémem Windows 10 64-bit.

Dávkování drátu:
Stroj je vybaven automatickým dávkovačem drátu s 8 cívkami pro různé dráty. 
Je dostupné vnější příslušenství pro uskladnění dalších drátů, které mohou být 
zpracovávány, čímž se sníží čas potřebný k výměně cívek.

Holení a krimpování:
Elektropneumatický holicí a krimpovací stroj se zásobníkem na 5 rolí dutinek s izolací. 
Délka krimpování může být nastavena na 8 nebo 10 mm. Hotové dráty mají dutinky 
na obou koncích bez nutnosti manuálního zásahu.

Zpracovatelné dráty:
Dráty o průřezu od 0,5 mm² po 2,5 mm² (AWG 20-14) mohou být zpracovány bez 
času na přípravu.

Rychlost:
120 drátů za hodinu včetně dutinek na obou koncích drátu.

Software stroje:
Personal Wiring Suit je intuitivní programovací systém pro PWA5000 pro výrobu drátů 
a identifikačních popisek. Software rovněž vizualizuje zapojení rozváděče pomocí 
zobrazení zdroje a cíle včetně trasy drátu v rozváděči.

Rozhraní:
Projekty generované téměř všemi dostupnými CAD a E-plánovacími systémy na trhu 
mohou být zpracovány přímo softwarem stroje za použití souborů .CSV nebo .XLS.

Jmenovité napětí:
240 V, 1~, 50 Hz.

Jmenovitý proud:
16 A.

 

Popis
Velikost stroje

Objednací číslo
Š (mm) H (mm)

 Osobní drátový asistent 840 960 PWA5000
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Automatizace výroby rozváděčů

Automatizace výroby rozváděčů
Stroje na zpracování drátů
Centrum na zpracování drátů | PWA6000
PWA6000, Centrum na zpracování drátů Centrum na zpracování drátů, PWA6000

Popis:
Centrum pro zpracování drátů optimalizuje produkci drátů pomocí snížení výrobního 
času až o 75 %. PWA6000 zcela automatizuje stříhání na přesnou délku, holení, 
krimpování, popisování a svazkování vodičů, čímž zvyšuje produktivitu a zajišťuje 
konzistentní precizní kvalitu. Stroj je vybaven vnitřním automatickým dávkovačem 
drátů s 12 cívkami pro různé vodiče. Je dostupné vnější příslušenství pro uskladnění 
dalších vodičů, které mohou být zpracovávány, čímž se sníží čas potřebný k výměně 
cívek. Stroj umisťuje dutinky na oba konce a popisuje vodiče. Hotové vodiče jsou 
umístěny na lepicí pásky v předem stanoveném pořadí pro optimalizaci jejich výběru. 
Plně automatický proces výroby vodičů optimalizuje proces zapojování rozváděče a 
tím snižuje náklady.

Ovládací skříně:
Moderní ovládací řešení s 21.5'' displejem, průmyslový počítač s procesorem Intel i5 a 
operačním systémem Windows 10 64-bit.

Dávkování vodičů:
Stroj je vybaven automatickým dávkovačem drátů s 12 cívkami pro různé dráty. 
Je dostupné vnější příslušenství pro uskladnění dalších drátů, které mohou být 
zpracovávány, čímž se sníží čas potřebný k výměně cívek.

Holení a krimpování:
Elektropneumatický holicí a krimpovací stroj se zásobníkem na 5 rolí dutinek s izolací. 
Délka krimpování může být nastavena na 8 nebo 10 mm. Hotové dráty mají dutinky 
na obou koncích bez nutnosti manuálního zásahu.

Systém popisování vodičů:
Přímý tisk na drát pro označení zdroje a cíle na obou koncích drátu. Dráty jsou 
popisovány modrým inkoustem, který je vhodný pro téměř všechny barvy drátů a 
zamezuje tak nutnost využití dvou tiskáren.

Zpracovatelné vodiče:
Dráty o průřezu od 0,5 mm² po 2,5 mm² (AWG 20-14) mohou být zpracovány bez 
času na přípravu.

Rychlost:
120 vodičů za hodinu včetně dutinek na obou koncích vodičů.

Software stroje:
Personal Wiring Suit je intuitivní programovací systém pro PWA6000 pro výrobu 
drátů. Je dostupné vnější příslušenství pro uskladnění hotových drátů a jejich 
přepravu k výrobě rozváděčů. Toto příslušenství má displej pro vizualizaci zapojení 
rozváděče pomocí zobrazení zdroje a cíle včetně trasy drátu v rozváděči.

Rozhraní:
Projekty generované téměř všemi dostupnými CAD a E-plánovacími systémy na trhu 
mohou být zpracovány přímo softwarem stroje za použití souborů .CSV nebo .XLS.

Jmenovité napětí:
240 V, 1~, 50 Hz.

Jmenovitý proud:
16 A.

Stlačený vzduch:
6-8 barů, sací kapacita 300 l/min.

 

Popis
Velikost stroje

Objednací číslo
Š (mm) H (mm)

Centrum na zpracování drátů 1050 1150 PWA6000


