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Panel Shop Automation

Panel Shop Automation
Centra voor aanpassing van behuizingen
Modcenter
Modcenter

Omschrijving:
Het ModCenter optimaliseert de bewerking van behuizingen met uitsparingen, 
boorgaten en draadgaten om uw productiviteit te verhogen. Het bevestigingssysteem 
van het ModCenter maakt het mogelijk om een of meer behuizingen, panelen en 
montageplaten in meerdere materialen te plaatsen.  Het ModCenter is leverbaar in 
vier uitvoeringen, afhankelijk van de grootte van de bewerkbare oppervlakken en elke 
uitvoering is beschikbaar met een regelsysteem van Siemens of Beckhoff.

Human Machine Interface:
Moderne besturingsoplossing met 21-inch scherm, industriële pc met Intel i5-
processor en Windows 10 64-bits besturingssysteem.

Gereedschappen:
Alle ModCenters zijn voorzien van een automatisch systeem voor 
gereedschapswisseling dat 12 gereedschappen en optioneel maximaal 21 
gereedschappen bevat. Het smeersysteem verlengt de levensduur van het 
gereedschap en is milieuvriendelijk omdat het smeermiddel op waterbasis is.

Fixatie:
Het bevestigingssysteem is aan de onderkant voorzien van 7 automatisch roterende 
klemmen en aan de bovenkant van mechanische klemmen voor het bevestigen 
van panelen en montageplaten. De behuizingen worden gepositioneerd met een 
gesynchroniseerd gemotoriseerd diepteafstelsysteem en worden bevestigd met 
pneumatische fixatiekussens, voor een ergonomische en ongeforceerde belasting van 
kleine tot grote behuizingen.

Bewerkbaar materiaal:
Plaatstaal, roestvast staal, koper, aluminium, PVC, polycarbonaat, ABS, GRP en 
ongeacht of een van deze materialen is voorzien van een poedercoating.

Machinesoftware:
Ares Commander CAD is een intuïtief programmeersysteem voor het ModCenter dat 
beschikbaar is op de console of een andere pc in het bedrijfsnetwerk. De software 
bevat een bibliotheek met behuizingen en symbolen waarmee tekeningen snel en 
eenvoudig kunnen worden geconverteerd naar machinecode.

Interface:
Projecten die met de op de markt beschikbare CAD- en E-planningssystemen worden 
gegenereerd, kunnen vrijwel allemaal rechtstreeks door de machinesoftware worden 
verwerkt met behulp van DXF- of .DWG-bestanden.

Nominale spanning:
400 V, 3~, 50/60 Hz.

Nominale stroom:
32 A.

Perslucht:
6-8 bar, zuigcapaciteit 300 l/min.

 

Aantal 
deuren

Bewerkbare kasten, alle zijdes Bewerkbare panelen en 
montageplaten

Machine footprint

Item nr.

H (mm) W (mm) H (mm) W (mm) W (mm) D (mm)

1 Tot en met 1600 Tot en met 1250 Tot en met 1650 Tot en met 2400 3524 4500 MODC163B

1 Tot en met 1600 Tot en met 1250 Tot en met 1650 Tot en met 2400 3524 4500 MODC163S

2 Tot en met 1600 Tot en met 2200 Tot en met 1600 Tot en met 2400 3524 4500 MODC263B

2 Tot en met 1600 Tot en met 2200 Tot en met 1600 Tot en met 2400 3524 4500 MODC263S

2 Tot en met 2060 Tot en met 2200 Tot en met 2020 Tot en met 2400 4128 4500 MODC280B

2 Tot en met 2060 Tot en met 2200 Tot en met 2020 Tot en met 2400 4128 4500 MODC280S

2 Tot en met 2380 Tot en met 2200 Tot en met 2340 Tot en met 2400 4128 4500 MODC293B

2 Tot en met 2380 Tot en met 2200 Tot en met 2340 Tot en met 2400 4128 4500 MODC293S

Voeg U toe aan het einde van het artikelnummer voor UL-goedgekeurde ModCenters.
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Panel Shop Automation
Snijmachines voor rails en kabelgoten
Snijmachine | NCCUT
NCCUT, Snijmachine Snijmachine, NCCUT

Omschrijving:
De semi-geautomatiseerde NCCUT-machine optimaliseert het snijden van DIN-rails 
en kabelgoten om uw productiviteit te verhogen en het snijafval tot een minimum te 
beperken. De machinesoftware importeert de reeds gemaakte panellay-out, genereert 
een vereenvoudigde snijlijst en begeleidt de operator door het volledige proces. 
Gemotoriseerde eindstop voorkomt handmatig meten en mogelijke menselijke 
fouten. Geschikt voor eenmalige productie, seriële productie of prefabricage voor 
toekomstig gebruik.

Human Machine Interface:
Moderne besturingsoplossing met 19-inch touchscreen, toetsenbord met trackball en 
pc met Windows 10 64-bits besturingssysteem.

Printer:
Labels worden afgedrukt om elk geproduceerd onderdeel te identificeren voor een 
snelle en betrouwbare paneelmontage.

Bewerkbaar materiaal:
Kabelgoot tot een breedte van 125 mm. DIN-rails NS 15, NS 35/7,5 en NS 35/15 
(conform EN 60 715). Stroomrails NLS-CU 3/10. De snijlengte van kabelgoten, DIN-
rails en stroomrails is beperkt tussen 140 en 2200 mm.

Nauwkeurigheid:
Nauwkeurig snijden met een tolerantie van 0.5 mm.

Machinesoftware:
Inclusief software voor intuïtieve programmering.

Interface:
Projecten die met de op de markt beschikbare CAD- en E-planningssystemen worden 
gegenereerd, kunnen vrijwel allemaal rechtstreeks door de machinesoftware worden 
verwerkt met behulp van CSV- of .TXT-bestanden, waarbij de onderdelenlijst direct 
naar de machinesoftware kan worden geïmporteerd.

Nominale spanning:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nominale stroom:
8 / 16 A.

Omschrijving
Machine footprint

Item nr.
W (mm) D (mm)

DIN rail en kabelgoot snijmachine 4216 900 NCCUT2000
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Panel Shop Automation
Draadverwerkingsmachines
Modulair kabelwerkstation | PWA1000
PWA1000, Modulair kabelwerkstation Modulair kabelwerkstation, PWA1000

Omschrijving:
Met het Modulair kabelwerkstation kunnen verschillende opties worden 
gecombineerd, waaronder een draadmagazijn, machines voor snijden, strippen en 
krimpen, een printer voor draadlabels en een opslag voor geproduceerde draden. 
Geschikt voor eenmalige productie, ideaal voor direct gebruik in de paneelwerkplaats 
of voor prefabricage voor toekomstig gebruik.

Human Machine Interface:
Moderne besturingsoplossing met 19-inch touchscreen en pc met Windows 10 64-
bits besturingssysteem.

Machinesoftware:
Personal Wiring Suit is een intuïtief programmeersysteem voor de PWA1000 
om draden en identificatielabels te produceren. De software visualiseert de 
paneelbedrading door de bron en het doel plus de routing in het paneel te leveren.

Interface:
Projecten die met de op de markt beschikbare CAD- en E-planningssystemen worden 
gegenereerd, kunnen vrijwel allemaal rechtstreeks door de machinesoftware worden 
verwerkt met behulp van CSV- of .XLS-bestanden.

Nominale spanning:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nominale stroom:
8 / 16 A.

Beschikbare modules:
Draadmagazijn, snijden, strippen en krimpen, printer voor draadlabels, opslag van 
geproduceerde draden.

Module - Draadmagazijn:
De ergonomische tafel is voorzien van een modulair draadmagazijn voor de originele 
draadverpakking of speciale opslag voor de voeding van de machine.

Module - Snijden:
Machine voor het snijden van draden met een doorsnede van 0,5 tot 16 mm² (AWG 
20-5) en tot instelbare lengtes met een snelheid tot 400 draden per uur.

Module - Strippen en krimpen:
Elektropneumatische strip- en krimpmachine met 5-wegmagazijn voor het verwerken 
van geïsoleerde draadeindhulzen op een haspel. De krimplengte kan worden ingesteld 
op 8 of 10 mm. Draden met een doorsnede van 0,5 tot 2,5 mm² (AWG 20-14) kunnen 
zonder set-uptijden worden verwerkt.

Module - Printer voor draadlabels:
Draadlabels worden automatisch afgedrukt voor een snelle en betrouwbare 
paneelbedrading.

Module - Opslag van geproduceerde draden:
De geproduceerde draden kunnen op een verwijderbare staaf aan de voorkant van het 
werkstation worden geplaatst. Aan de zijkant van het werkstation bevindt zich een 
speciale opslagruimte voor volle staven.

 

Omschrijving
Machine footprint

Item nr.
W (mm) D (mm)

 Modulair kabelwerkstation 1250 800 PWA1000
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Panel Shop Automation
Draadverwerkingsmachines
Kabel personal assistant | PWA5000
PWA5000, Kabel personal assistant Kabel personal assistant, PWA5000

Omschrijving:
De Personal Wire Assistant is een mobiele oplossing die de productie van draden 
optimaliseert, waardoor de verwerkingstijd tot wel 50% afneemt. De PWA5000 
automatiseert het snijden op lengte, strippen en krimpen van draden, waardoor de 
productiviteit wordt verhoogd en een consistente en nauwkeurige kwaliteit wordt 
gegarandeerd. Een printer is als optie leverbaar om automatisch draadlabels af te 
drukken voor een snelle en betrouwbare paneelbedrading. De machine heeft een 
automatische draadtoevoer met 8 plunjers voor verschillende draden. Er is een 
externe accessoire leverbaar voor de opslag van extra draden die zonder gebruik 
van de interne plunjers in de machine kunnen worden gevoed. Hierdoor worden de 
schakeltijden verkort. Geschikt voor eenmalige productie, ideaal voor direct gebruik in 
de paneelwerkplaats of voor prefabricage voor toekomstig gebruik.

Human Machine Interface:
Moderne besturingsoplossing met 19-inch touchscreen, industriële pc met Intel i3-
processor en Windows 10 64-bits besturingssysteem.

Draadtoevoer:
De machine heeft een automatische draadtoevoer met 8 plunjers voor verschillende 
draden. Er is een externe accessoire leverbaar voor de opslag van extra draden 
die zonder gebruik van de interne plunjers in de machine kunnen worden gevoed. 
Hierdoor worden de schakeltijden verkort.

Strippen en krimpen:
Elektropneumatische strip- en krimpmachine met 5-wegmagazijn voor het verwerken 
van geïsoleerde draadeindhulzen op een haspel. De krimplengte kan worden ingesteld 
op 8 of 10 mm. De afgewerkte draden worden automatisch aan beide uiteinden 
voorzien van hulzen.

Verwerkbare draden:
Draden met een doorsnede van 0,5 tot 2,5 mm² (AWG 20-14) kunnen zonder set-
uptijden worden verwerkt.

Snelheid:
120 draden/uur inclusief hulzen aan beide uiteinden van de draad.

Machinesoftware:
Personal Wiring Suit is een intuïtief programmeersysteem voor de PWA5000 
om draden en identificatielabels te produceren. De software visualiseert de 
paneelbedrading door de bron en het doel plus de routing in het paneel te leveren.

Interface:
Projecten die met de op de markt beschikbare CAD- en E-planningssystemen worden 
gegenereerd, kunnen vrijwel allemaal rechtstreeks door de machinesoftware worden 
verwerkt met behulp van CSV- of .XLS-bestanden.

Nominale spanning:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nominale stroom:
16 A.

Omschrijving
Machine footprint

Item nr.
W (mm) D (mm)

 Kabel personal assistant 840 960 PWA5000
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Panel Shop Automation
Draadverwerkingsmachines
Kabel bewerkingsstation | PWA6000
PWA6000, Kabel bewerkingsstation Kabel bewerkingsstation, PWA6000

Omschrijving:
Het Kabel bewerkingsstation optimaliseert de productie van draden, waardoor de 
verwerkingstijd tot 75% afneemt. De PWA6000 automatiseert het snijden op lengte, 
strippen en krimpen, markeren en bundelen van draden, waardoor de productiviteit 
wordt verhoogd en een consistente en nauwkeurige kwaliteit wordt gegarandeerd. 
De machine heeft een automatische interne draadtoevoer met 12 plunjers voor 
verschillende draden. Er is een externe accessoire leverbaar voor de opslag van 
extra draden die zonder gebruik van de interne plunjers in de machine kunnen 
worden gevoed. Hierdoor worden de schakeltijden verkort. De machine plaatst de 
hulzen aan beide zijden en markeert de draden. De afgewerkte draden worden in een 
vooraf gedefinieerde volgorde op tape geplaatst voor een optimale order picking. 
Het volledig geautomatiseerde prefabricageproces van draden optimaliseert het 
paneelbedradingsproces en verlaagt daardoor de kosten.

Human Machine Interface:
Moderne besturingsoplossing met 21.5-inch touchscreen, industriële pc met Intel 
i5-processor en Windows 10 64-bits besturingssysteem.

Draadtoevoer:
De machine heeft een automatische draadtoevoer met 12 plunjers voor verschillende 
draden. Er is een externe accessoire leverbaar voor de opslag van extra draden 
die zonder gebruik van de interne plunjers in de machine kunnen worden gevoed. 
Hierdoor worden de schakeltijden verkort.

Strippen en krimpen:
Elektropneumatische strip- en krimpmachine met 5-wegmagazijn voor het verwerken 
van geïsoleerde draadeindhulzen op een haspel. De krimplengte kan worden ingesteld 
op 8 of 10 mm. De afgewerkte draden worden automatisch aan beide uiteinden 
voorzien van hulzen.

Draadmarkeringssysteem:
Rechtstreeks op de draad printen om de bron- en doelidentificatie op beide uiteinden 
van de draad te markeren. De draden zijn gemarkeerd met blauwe inkt, zodat ze 
geschikt zijn voor bijna alle draadkleuren en het gebruik van twee printers wordt 
vermeden.

Verwerkbare draden:
Draden met een doorsnede van 0,5 tot 2,5 mm² (AWG 20-14) kunnen zonder set-
uptijden worden verwerkt.

Snelheid:
120 draden/uur inclusief hulzen aan beide uiteinden van de draad.

Machinesoftware:
Personal Wiring Suit is een intuïtief programmeersysteem voor de PWA6000 
om draden te produceren. Er is een extern accessoire leverbaar voor opslag van 
afgewerkte draden en transport naar de paneelwerkplaats. Het scherm op de 
accessoire visualiseert de paneelbedrading door de bron en het doel plus de routing 
in het paneel te leveren.

Interface:
Projecten die met de op de markt beschikbare CAD- en E-planningssystemen worden 
gegenereerd, kunnen vrijwel allemaal rechtstreeks door de machinesoftware worden 
verwerkt met behulp van CSV- of .XLS-bestanden.

Nominale spanning:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nominale stroom:
16 A.

Perslucht:
6-8 bar, zuigcapaciteit 300 l/min.

Omschrijving
Machine footprint

Item nr.
W (mm) D (mm)

Kabel bewerkingsstation 1050 1150 PWA6000


