
hoffman.nVent.com    |    www.eldon.com 631

8

08

632

634

636

631YLEISTUOTEKUVASTO

Kaappien muokkauskeskukset ...............................................

Kiskojen ja kaapelikanavien leikkauskoneet ....................... 

Johtojen käsittelykoneet ...........................................................

Panel Shop Automation



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.comhoffman.nVent.com    |    www.eldon.com632 633

08

8

YLEISTUOTEKUVASTO YLEISTUOTEKUVASTOOIKEUS MUUTTAA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA

Panel Shop Automation

Panel Shop Automation
Kaappien muokkauskeskukset
Modcenter
Modcenter

Kuvaus:
ModCenter parantaa tuottavuutta optimoimalla kaappien työstön leikkaamalla, 
poraamalla ja kierteittämällä. ModCenterin kiinnitysjärjestelmän avulla voidaan 
sijoittaa yksi tai useampi eri materiaalista valmistettu kaappi, levy ja asennuslevy.  
ModCenteristä on saatavilla neljä eri versiota työstettävien pintojen koon mukaan, ja 
jokainen versio on saatavilla Siemensin tai Beckhoffin ohjausjärjestelmän kanssa.

Käyttöliittymä:
Nykyaikainen käyttöratkaisu, jossa on 21-tuumainen näyttö ja teollisuustietokone Intel 
i5 -suorittimella ja 64-bittisellä Windows 10 -käyttöjärjestelmällä.

Työkalut:
Jokaisessa ModCenterissä on automaattinen työkalun vaihtojärjestelmä, johon 
mahtuu 12 työkalua ja valinnaisesti jopa 21 työkalua. Voitelujärjestelmä pidentää 
työkalujen käyttöikää ja on ympäristöystävällinen, sillä voiteluaine on vesipohjaista.

Kiinnitys:
Kiinnitysjärjestelmässä on 7 automaattista pyörivää kiinnitintä pohjassa ja 
mekaaniset pikakiinnittimet ylhäällä levyjen ja asennuslevyjen kiinnittämistä varten. 
Kaapit sijoitetaan synkronoidun moottoroidun syvyyssäädön avulla ja kiinnitetään 
pneumaattisilla kiinnittimillä, mikä mahdollistaa pienten ja suurten kaappien 
ergonomisen ja voimattoman kuormaamisen.

Työstettävä materiaali:
Rakenneteräs, ruostumaton teräs, kupari, alumiini, PVC, polykarbonaatti, ABS, GRP, 
jauhemaalauksesta riippumatta.

Koneen ohjelmisto:
Ares Commander CAD on helppotajuinen ohjelmointijärjestelmä ModCenterille. Se 
on käytettävissä konsolissa tai missä tahansa tietokoneessa yrityksen verkossa. 
Ohjelmisto sisältää kaappien ja symbolien kirjaston, jonka avulla piirustusten 
tekeminen on nopeaa ja helppoa ja ne voidaan muuntaa automaattisesti 
konekoodiksi.

Liitäntä:
Lähes kaikilla markkinoiden CAD- ja E-suunnittelujärjestelmillä luotuja projekteja 
voidaan käsitellä suoraan koneohjelmistolla käyttämällä .DXF- tai .DWG-tiedostoja.

Nimellisjännite:
400 V, 3~, 50/60 Hz.

Nimellisvirta:
32 A.

Paineilma:
6–8 bar, imuteho 300 l/min

Ovien 
luku-

määrä

Työstettävät kotelot, kaikki 
sivut

Työstettävät paneelit ja 
asennuslevyt

Lattiapinta-ala

Osa nro.

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

1 Up to 1600 Up to 1250 Up to 1650 Up to 2400 3524 4500 MODC163B

1 Up to 1600 Up to 1250 Up to 1650 Up to 2400 3524 4500 MODC163S

2 Up to 1600 Up to 2200 Up to 1600 Up to 2400 3524 4500 MODC263B

2 Up to 1600 Up to 2200 Up to 1600 Up to 2400 3524 4500 MODC263S

2 Up to 2060 Up to 2200 Up to 2020 Up to 2400 4128 4500 MODC280B

2 Up to 2060 Up to 2200 Up to 2020 Up to 2400 4128 4500 MODC280S

2 Up to 2380 Up to 2200 Up to 2340 Up to 2400 4128 4500 MODC293B

2 Up to 2380 Up to 2200 Up to 2340 Up to 2400 4128 4500 MODC293S

Lisää UL-hyväksytylle ModCenterille tuotenumeron perään U.
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Kiskojen ja kaapelikanavien leikkauskoneet
Katkaisukone | NCCUT
NCCUT, Katkaisukone Katkaisukone, NCCUT

Kuvaus:
Puoliautomaattinen NCCUT-kone optimoi DIN-kiskojen ja kaapelikanavien 
leikkaamisen, mikä parantaa työn tuottavuutta ja vähentää hävikkiä. Koneen 
ohjelmisto tuo valmiiksi luodun paneelin asettelun, luo yksinkertaistetun 
leikkausluettelon ja ohjaa käyttäjää koko prosessin ajan. Moottoroitu pysäytin poistaa 
manuaalisen mittauksen tarpeen ja estää mahdolliset inhimilliset virheet. Soveltuu 
kertaluonteiseen tuotantoon, sarjatuotantoon tai esivalmistukseen tulevaa käyttöä 
varten.

Käyttöliittymä:
Nykyaikainen käyttöratkaisu, jossa on 19-tuumainen kosketusnäyttö, näppäimistö 
ohjainpallolla ja tietokone 64-bittisellä Windows 10 -käyttöjärjestelmällä.

Tulostin:
Etiketit on painettu siten, että jokainen valmistettu osa on tunnistettavissa, mikä 
takaa ohjauskeskuksen nopean ja luotettavan kokoonpanon.

Työstettävä materiaali:
Kaapelikanavan leveys enintään 125 mm. DIN-kiskot NS 15, NS 35/7,5 ja NS 35/15 
(standardin EN 60 715 mukaisesti). Virtakiskot NLS-CU 3/10. Kaapelikanavien, DIN-
kiskojen ja virtakiskojen leikkauspituudeksi on rajoitettu 140 – 2 200 mm.

Tarkkuus:
Tarkka leikkaus, 0.5 mm:n toleranssi.

Koneen ohjelmisto:
Mukana ohjelmisto helppotajuista ohjelmointia varten.

Liitäntä:
Lähes kaikilla markkinoiden CAD- ja E-suunnittelujärjestelmillä luotuja projekteja 
voidaan käsitellä suoraan koneohjelmistolla käyttämällä .CSV- tai .TXT-tiedostoja. 
Osaluettelon voi tuoda suoraan koneen ohjelmistoon.

Nimellisjännite:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nimellisvirta:
8 / 16 A.

Kuvaus
Lattiapinta-ala

Osa nro.
W (mm) D (mm)

DIN kiskon- ja kaapelin katkaisukone 4216 900 NCCUT2000
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Johtojen käsittelykoneet
Modular wire workstation | PWA1000
PWA1000, Modular wire workstation Modular wire workstation, PWA1000

Kuvaus:
Modular Wire Workstation -aseman avulla voidaan yhdistää useita eri toimintoja, 
kuten johtomakasiini, leikkaus-, kuorinta- ja puristuskoneet sekä johtojen 
etikettitulostin ja valmistettujen johtojen säilytys. Soveltuu kertaluonteiseen 
tuotantoon, suoraan käyttöön ohjauskeskusten valmistuksessa tai esivalmistukseen 
tulevaa käyttöä varten.

Käyttöliittymä:
Nykyaikainen käyttöratkaisu, jossa on 19-tuumainen kosketusnäyttö ja tietokone 
64-bittisellä Windows 10 -käyttöjärjestelmällä.

Koneen ohjelmisto:
Personal Wiring Suit on helppotajuinen ohjelmointijärjestelmä PWA1000:lle johtojen ja 
tunnistusetikettien tuottamiseen. Ohjelmisto myös havainnollistaa ohjauskeskuksen 
johdotusta antamalla lähteen ja kohteen sekä ohjauskeskuksen reitityksen.

Liitäntä:
Lähes kaikilla markkinoiden CAD- ja E-suunnittelujärjestelmillä luotuja projekteja 
voidaan käsitellä suoraan koneohjelmistolla käyttämällä .CSV- tai .XLS-tiedostoja.

Nimellisjännite:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nimellisvirta:
8 / 16 A.

Käytettävissä olevat moduulit:
Johtomakasiini, leikkaus, kuorinta ja puristus, tulostin johtojen etiketeille, 
valmistettujen johtojen säilytys.

Moduuli – johtomakasiini:
Ergonomisessa pöydässä on koneen syöttöä varten modulaarinen johtomakasiini 
joko alkuperäiselle johtopakkaukselle tai säilytystilalle.

Moduuli – leikkaus:
Kone 0,5–16 mm²:n johtojen (AWG 20-5) ja säädettävien pituuksien leikkaamiseen 
enimmäisnopeudella 400 johtoa tunnissa.

Moduuli – kuorinta ja puristus:
Sähköpneumaattinen kuorinta- ja puristuskone 5-tiemakasiinilla, eristetyn johdon 
päätyholkkien käsittelyyn kelassa. Puristuspituutta voidaan säätää joko 8 millimetriin 
tai vaihtoehtoisesti 10 millimetriin. Johtoja, joiden poikkipinta on 0,5–2,5 mm² (AWG 
20-14), voidaan käsitellä ilman asetusaikoja.

Moduuli – tulostin johtojen etiketeille:
Johtojen etiketit tulostuvat automaattisesti, mikä takaa ohjauskeskuksen nopean ja 
luotettavan johdotuksen.

Moduuli – valmistettujen johtojen säilytys:
Valmistetut johdot voidaan sijoittaa irrotettavaan tankoon, joka on sijoitettu 
työaseman eteen. Työaseman sivulla on varattu tila valmiille tangoille.

Kuvaus
Lattiapinta-ala

Osa nro.
W (mm) D (mm)

 Modular wire workstation 1250 800 PWA1000
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Johtojen käsittelykoneet
Wire personal assistant | PWA5000
PWA5000, Wire personal assistant Wire personal assistant, PWA5000

Kuvaus:
Personal Wire Assistant on liikuteltava ratkaisu, joka optimoi johtojen tuotannon 
ja lyhentää käsittelyaikaa jopa 50 %. PWA5000 automatisoi johtojen leikkauksen, 
kuorinnan ja puristuksen, mikä parantaa tuottavuutta ja takaa tasaisen ja tarkan 
laadun. Lisävarusteena on saatavana tulostin, jolla voidaan tulostaa automaattisesti 
johtojen etiketit, mikä varmistaa ohjauskeskuksen nopean ja luotettavan johdotuksen. 
Koneessa on automaattinen johdonsyöttö ja 8 kelaa eri johdoille. Ylimääräisten 
johtojen säilytystä varten saatavana on ulkoinen lisävaruste, jolla voi syöttää ilman 
sisäisiä keloja ja joka lyhentää kytkentäaikoja. Soveltuu kertaluonteiseen tuotantoon, 
suoraan käyttöön ohjauskeskusten valmistuksessa tai esivalmistukseen tulevaa 
käyttöä varten.

Käyttöliittymä:
Nykyaikainen käyttöratkaisu, jossa on 19-tuumainen kosketusnäyttö 
ja teollisuustietokone Intel i3 -suorittimella ja 64-bittisellä Windows 10 
-käyttöjärjestelmällä.

Johdon syöttö:
Koneessa on automaattinen johdonsyöttö ja 8 kelaa eri johdoille. Ylimääräisten 
johtojen säilytystä varten saatavana on ulkoinen lisävaruste, jolla voi syöttää ilman 
sisäisiä keloja ja joka lyhentää kytkentäaikoja.

Kuorinta ja puristus:
Sähköpneumaattinen kuorinta ja puristus 5-tiemakasiinilla, eristetyn johdon 
päätyholkkien käsittelyyn kelassa. Puristuspituutta voidaan säätää joko 8 millimetriin 
tai vaihtoehtoisesti 10 millimetriin. Valmiiden johtojen molemmissa päissä on holkit 
ilman manuaalista toimenpidettä.

Käsiteltävissä olevat johdot:
Johtoja, joiden poikkipinta on 0,5–2,5 mm² (AWG 20-14), voidaan käsitellä ilman 
asetusaikoja.

Nopeus:
120 johtoa/tunti, mukaan lukien holkit johdon kummallakin puolella.

Koneen ohjelmisto:
Personal Wiring Suit on helppotajuinen ohjelmointijärjestelmä PWA5000:lle johtojen ja 
tunnistusetikettien tuottamiseen. Ohjelmisto myös havainnollistaa ohjauskeskuksen 
johdotusta antamalla lähteen ja kohteen sekä ohjauskeskuksen reitityksen.

Liitäntä:
Lähes kaikilla markkinoiden CAD- ja E-suunnittelujärjestelmillä luotuja projekteja 
voidaan käsitellä suoraan koneohjelmistolla käyttämällä .CSV- tai .XLS-tiedostoja.

Nimellisjännite:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nimellisvirta:
16 A.

Kuvaus
Lattiapinta-ala

Osa nro.
W (mm) D (mm)

 Wire personal assistant 840 960 PWA5000
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Johtojen käsittelykoneet
Wire processing center | PWA6000
PWA6000, Wire processing center Wire processing center, PWA6000

Kuvaus:
Wire Processing Center optimoi johtojen tuotannon ja lyhentää käsittelyaikaa jopa 75 
%. PWA6000 automatisoi johtojen leikkauksen, kuorinnan, puristuksen, merkinnän ja 
niputuksen, mikä parantaa tuottavuutta ja takaa tasaisen ja tarkan laadun. Koneessa 
on sisäinen automaattinen johdonsyöttö ja 12 kelaa eri johdoille. Ylimääräisten 
johtojen säilytystä varten saatavana on ulkoinen lisävaruste, jolla voi syöttää ilman 
sisäisiä keloja ja joka lyhentää kytkentäaikoja. Kone asettaa holkit kummallekin 
puolelle ja merkitsee johdot. Valmiit johdot asetetaan tarranauhoille ennalta 
määritetyssä järjestyksessä, jotta tilausten keräily olisi mahdollisimman sujuvaa. 
Johtojen täysin automatisoitu esivalmistusprosessi optimoi ohjauskeskuksen 
johdotuksen ja pienentää näin kustannuksia.

Käyttöliittymä:
Nykyaikainen käyttöratkaisu, jossa on 21.5-tuumainen kosketusnäyttö 
ja teollisuustietokone Intel i5 -suorittimella ja 64-bittisellä Windows 10 
-käyttöjärjestelmällä.

Johdon syöttö:
Koneessa on automaattinen johdonsyöttö ja 12 kelaa eri johdoille. Ylimääräisten 
johtojen säilytystä varten saatavana on ulkoinen lisävaruste, jolla voi syöttää ilman 
sisäisiä keloja ja joka lyhentää kytkentäaikoja.

Kuorinta ja puristus:
Sähköpneumaattinen kuorinta ja puristus 5-tiemakasiinilla, eristetyn johdon 
päätyholkkien käsittelyyn kelassa. Puristuspituutta voidaan säätää joko 8 millimetriin 
tai vaihtoehtoisesti 10 millimetriin. Valmiiden johtojen molemmissa päissä on holkit 
ilman manuaalista toimenpidettä.

Johtojen merkintäjärjestelmä:
Tulostus suoraan johtoon siten, että lähde ja kohde merkitään johdon kumpaankin 
päähän. Johdot on merkitty sinisellä musteella, joka sopii lähes kaikkiin johtojen 
väreihin, eikä tarvetta kahden tulostimen käytölle ole.

Käsiteltävissä olevat johdot:
Johtoja, joiden poikkipinta on 0,5–2,5 mm² (AWG 20-14), voidaan käsitellä ilman 
asetusaikoja.

Nopeus:
120 johtoa/tunti, mukaan lukien holkit johdon kummallakin puolella.

Koneen ohjelmisto:
Personal Wiring Suit on helppotajuinen ohjelmointijärjestelmä PWA6000:lle johtojen 
tuottamiseen. Saatavana on ulkoinen lisävaruste, jonka avulla voidaan säilyttää 
valmiita johtoja ja kuljettaa niitä ohjauskeskusten valmistajalle. Tässä lisävarusteessa 
on näyttö, joka havainnollistaa ohjauskeskuksen johdotusta antamalla lähteen ja 
kohteen sekä ohjauskeskuksen reitityksen.

Liitäntä:
Lähes kaikilla markkinoiden CAD- ja E-suunnittelujärjestelmillä luotuja projekteja 
voidaan käsitellä suoraan koneohjelmistolla käyttämällä .CSV- tai .XLS-tiedostoja.

Nimellisjännite:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nimellisvirta:
16 A.

Paineilma:
6–8 bar, imuteho 300 l/min

Kuvaus
Lattiapinta-ala

Osa nro.
W (mm) D (mm)

Wire processing center 1050 1150 PWA6000


