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Automatyzacja paneli

Automatyzacja paneli
Centra modyfikacji obudów
Modcenter
Modcenter

Opis:
Moduł ModCenter optymalizuje obróbkę obudów z wycięciami oraz otworami 
nawiercanymi i gwintowanymi, aby zwiększyć wydajność pracy. System mocujący 
modułu ModCenter umożliwia umieszczenie jednej lub wielu obudów, paneli i płyt 
montażowych w różnych materiałach.  Moduł ModCenter jest dostępny w czterech 
wersjach, w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonych do obróbki, a każda 
wersja jest dostępna z systemem sterowania Siemens lub Beckhoff.

Interfejs HMI:
Nowoczesne rozwiązanie operacyjne z ekranem o przekątnej 21 cali, komputerem 
przemysłowym z procesorem Intel i5 i 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 
10.

Narzędzia:
Wszystkie moduły ModCenter są wyposażone w automatyczny system wymiany 
narzędzi, który może pomieścić 12 narzędzi i opcjonalnie do 21 narzędzi. Układ 
smarowania wydłuża okres eksploatacji narzędzi i jest przyjazny dla środowiska, 
ponieważ stosowany środek smarny jest na bazie wody.

Mocowanie:
System mocujący jest wyposażony w 7 automatycznych zacisków obrotowych 
u dołu i mechaniczne zaciski szybkomocujące u góry do mocowania paneli i płyt 
montażowych. Obudowy są wyposażone w zsynchronizowany, zmechanizowany 
system regulacji głębokości i są zabezpieczone poduszkami pneumatycznymi, 
co umożliwia ergonomiczne i niewymagające wysiłku ładowanie małych i dużych 
obudów.

Materiał obrabiany:
Stal miękka, stal nierdzewna, miedź, aluminium, PCW, poliwęglan, ABS i GRP, 
niezależnie od lakierowania proszkowego.

Oprogramowanie maszyny:
ARES Commander CAD to intuicyjny system programowania dla modułu ModCenter, 
dostępny na konsoli lub innym komputerze w sieci firmowej. Oprogramowanie 
zawiera bibliotekę z obudowami i symbolami, co przyspiesza i ułatwia tworzenie 
rysunków do automatycznej konwersji na kod maszynowy.

Interfejs:
Projekty generowane przy użyciu niemal wszystkich dostępnych na rynku systemów 
CAD i planowania elektronicznego mogą być przetwarzane bezpośrednio w 
oprogramowaniu maszyny przy użyciu plików .DXF i .DWG.

Napięcie znamionowe:
400 V, 3~, 50/60 Hz.

Prąd znamionowy:
32 A.

Sprężone powietrze:
6–8 bar, wydajność ssania 300 l/min

Nº of 
doors

Machinable enclosures, all 
sides

Machinable panels and 
mounting plates

Machine footprint

Nr pozycji

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

Dodać U na końcu numeru pozycji dla modułów ModCenter z certyfikatem UL.



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.comhoffman.nVent.com    |    www.eldon.com634 635

08

8

KATALOG PRODUKTÓW KATALOG PRODUKTÓWMOŻE ULEC ZMIANIE BEZ OBOWIĄZKU UPRZEDNIEGO POINFORMOWANIA

Automatyzacja paneli

Automatyzacja paneli
Maszyny do cięcia szyn i kanałów kablowych
Cutting machine | NCCUT
NCCUT, Cutting machine Cutting machine, NCCUT

Opis:
Półautomatyczna maszyna NCCUT optymalizuje cięcie szyn DIN i kanałów 
kablowych, zwiększając wydajność pracy i minimalizując ilość odpadów. 
Oprogramowanie maszyny importuje utworzony układ paneli, generuje uproszczoną 
listę ciecia i prowadzi operatora przez cały proces. Mechaniczny ogranicznik 
końcowy eliminuje konieczność ręcznego pomiaru i zapobiega potencjalnym błędom 
ludzkim. Nadaje się do jednorazowego użytku, produkcji seryjnej lub prefabrykacji w 
celu późniejszego wykorzystania.

Interfejs HMI:
Nowoczesne rozwiązanie operacyjne z ekranem dotykowym o przekątnej 19 cali, 
klawiaturą z manipulatorem kulowym oraz komputerem z 64-bitowym systemem 
operacyjnym Windows 10.

Drukarka:
Etykiety są drukowane automatycznie w celu zapewnienia szybkiego i niezawodnego 
montażu panelu.

Materiał obrabiany:
Kanał kablowy o szerokości do 125 mm, szyny DIN NS 15, NS 35/7,5 i NS 35/15 
(zgodnie z normą EN 60 715). Szyny zbiorcze NLS-CU 3/10. Długość cięcia kanałów 
kablowych, szyn DIN i szyn zbiorczych jest ograniczona do zakresu od 140 mm do 
2200 mm.

Precyzja:
Precyzyjne cięcie z tolerancją 0.5 mm.

Oprogramowanie maszyny:
Dołączone aplikacje umożliwiają intuicyjne programowanie.

Interfejs:
Projekty generowane przy użyciu niemal wszystkich dostępnych na rynku systemów 
CAD i planowania elektronicznego mogą być przetwarzane bezpośrednio w 
oprogramowaniu maszyny przy użyciu plików .CSV i .TXT. Pliki można importować 
bezpośrednio do oprogramowania maszyny.

Napięcie znamionowe:
240 V, 1~, 50 Hz.

Prąd znamionowy:
8 / 16 A.

Opis
Machine footprint

Nr pozycji
W (mm) D (mm)

DIN rail and cable duct cutting machine 4216 900 NCCUT2000
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Automatyzacja paneli

Automatyzacja paneli
Maszyny do obróbki drutu
Modular wire workstation | PWA1000
PWA1000, Modular wire workstation Modular wire workstation, PWA1000

Opis:
Modułowa stacja robocza przewodów umożliwia połączenie kilku opcji, takich jak 
magazyn przewodów, maszyny do cięcia, ściągania izolacji i zaciskania, a także 
drukarki do etykiet przewodów i przechowywania wyprodukowanych przewodów. 
Nadaje się do jednorazowego użytku, idealne rozwiązanie do bezpośredniego 
użytkowania przy tworzeniu paneli i prefabrykacji do późniejszego zastosowania.

Interfejs HMI:
Nowoczesne rozwiązanie operacyjne z ekranem dotykowym o przekątnej 19 cali i 
komputerem z 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 10.

Oprogramowanie maszyny:
Personal Wiring Suit to intuicyjny system programowania, który umożliwia produkcję 
przewodów i etykiet identyfikacyjnych przez model PWA1000. Oprogramowanie 
wizualizuje również przewody panelu, zapewniając źródło i cel oraz trasy kablowe w 
panelu.

Interfejs:
Projekty generowane przy użyciu niemal wszystkich dostępnych na rynku systemów 
CAD i planowania elektronicznego mogą być przetwarzane bezpośrednio w 
oprogramowaniu maszyny przy użyciu plików .CSV i .XLS.

Napięcie znamionowe:
240 V, 1~, 50 Hz.

Prąd znamionowy:
8 / 16 A.

Dostępne moduły:
Magazyn przewodów, cięcie, ściąganie izolacji i zaciskanie, drukarka etykiet na 
przewody, przechowywanie wyprodukowanych przewodów.

Moduł — magazyn przewodów:
Ergonomiczny stół zawiera modułowy magazyn na przewody, przeznaczony dla 
oryginalnego opakowania lub specjalnego magazynka zasilającego maszynę.

Moduł — cięcie:
Maszyna do cięcia przewodów o przekroju od 0,5 mm² do 16 mm² (AWG 20-5) do 
regulowanych długości z prędkością do 400 przewodów na godzinę.

Moduł — ściąganie izolacji i zaciskanie:
Elektropneumatyczna maszyna do ściągania izolacji i zaciskania z 5-drożnym 
magazynem do obróbki izolowanych końcówek kablowych na szpuli. Długość 
zaciskania można ustawić na 8 mm lub 10 mm. Przewody o przekroju od 0,5 mm² do 
2,5 mm² (AWG 20-14) mogą być przetwarzane bez konfigurowania czasu.

Moduł — drukarka do etykiet przewodów:
Etykiety przewodów są drukowane automatycznie w celu zapewnienia szybkiego i 
niezawodnego okablowania panelu.

Moduł — przechowywanie wyprodukowanych przewodów:
Wyprodukowane przewody można umieścić na zdejmowanym pręcie umieszczonym 
z przodu stacji roboczej. Z boku stacji roboczej znajduje się specjalny magazyn 
ukończonych prętów.

Opis
Machine footprint

Nr pozycji
W (mm) D (mm)

 Modular wire workstation 1250 800 PWA1000
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Automatyzacja paneli

Automatyzacja paneli
Maszyny do obróbki drutu
Wire personal assistant | PWA5000
PWA5000, Wire personal assistant Wire personal assistant, PWA5000

Opis:
Personal Wire Assistant to mobilne rozwiązanie optymalizujące produkcję 
przewodów i skracające czas przetwarzania nawet o 50%. Model PWA5000 w 
pełni automatyzuje proces przycinania, ściągania izolacji i zaciskania przewodów, 
zwiększając wydajność oraz zapewniając stałą i precyzyjną jakość. Opcjonalnie 
dostępna jest drukarka umożliwiająca automatyczne drukowanie etykiet przewodów 
w celu zapewnienia szybkiego i niezawodnego okablowania panelu. Maszyna 
jest wyposażona w automatyczny podajnik przewodów z 8 szpulami na różne 
przewody. Dostępne jest wyposażenie zewnętrzne do przechowywania dodatkowych 
przewodów, które mogą zasilać maszynę bez użycia wewnętrznych szpuli, co skraca 
czas przełączania. Nadaje się do jednorazowego użytku, idealne rozwiązanie do 
bezpośredniego użytkowania przy tworzeniu paneli i prefabrykacji do późniejszego 
zastosowania.

Interfejs HMI:
Nowoczesne rozwiązanie operacyjne z ekranem dotykowym o przekątnej 19 
cali, komputerem przemysłowym z procesorem Intel i3 i 64-bitowym systemem 
operacyjnym Windows 10.

Podawanie przewodu:
Maszyna jest wyposażona w automatyczny podajnik przewodów z 8 szpulami 
na różne przewody. Dostępne jest wyposażenie zewnętrzne do przechowywania 
dodatkowych przewodów, które mogą zasilać maszynę bez użycia wewnętrznych 
szpuli, co skraca czas przełączania.

Ściąganie izolacji i zaciskanie:
Elektropneumatyczna maszyna do ściągania izolacji i zaciskania z 5-drożnym 
magazynem do obróbki izolowanych końcówek kablowych na szpuli. Długość 
zaciskania można ustawić na 8 mm lub 10 mm. Gotowe przewody są wyposażone w 
nasadki pierścieniowe po obu stronach bez konieczności przeprowadzania ręcznych 
operacji.

Przewody możliwe do przetworzenia:
Przewody o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm² (AWG 20-14) mogą być przetwarzane 
bez konfigurowania czasu.

Prędkość:
120 przewodów na godzinę, w tym nasadki pierścieniowe po obu stronach 
przewodów.

Oprogramowanie maszyny:
Personal Wiring Suit to intuicyjny system programowania, który umożliwia produkcję 
przewodów i etykiet identyfikacyjnych przez model PWA5000. Oprogramowanie 
wizualizuje również przewody panelu, zapewniając źródło i cel oraz trasy kablowe w 
panelu.

Interfejs:
Projekty generowane przy użyciu niemal wszystkich dostępnych na rynku systemów 
CAD i planowania elektronicznego mogą być przetwarzane bezpośrednio w 
oprogramowaniu maszyny przy użyciu plików .CSV i .XLS.

Napięcie znamionowe:
240 V, 1~, 50 Hz.

Prąd znamionowy:
16 A.

Opis
Machine footprint

Nr pozycji
W (mm) D (mm)

 Wire personal assistant 840 960 PWA5000
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Automatyzacja paneli

Automatyzacja paneli
Maszyny do obróbki drutu
Wire processing center | PWA6000
PWA6000, Wire processing center Wire processing center, PWA6000

Opis:
Oprogramowanie Wire Processing Center optymalizuje produkcję przewodów, 
skracając czas przetwarzania nawet o 75%. Model PWA6000 w pełni automatyzuje 
proces przycinania, ściągania izolacji, zaciskania, oznaczenia i wiązania przewodów, 
zwiększając wydajność oraz zapewniając stałą i precyzyjną jakość. Maszyna jest 
wyposażona w wewnętrzny, automatyczny podajnik przewodów z 12 szpulami 
na różne przewody. Dostępne jest wyposażenie zewnętrzne do przechowywania 
dodatkowych przewodów, które mogą zasilać maszynę bez użycia wewnętrznych 
szpuli, co skraca czas przełączania. Maszyna umieszcza nasadki pierścieniowe po 
obu stronach przewodów i oznacza przewody. Gotowe przewody są umieszczane na 
taśmach klejących w określonej kolejności, aby zoptymalizować odbiór zamówień. 
W pełni zautomatyzowany proces prefabrykacji przewodów optymalizuje proces 
okablowania panelu, a tym samym obniża koszty.
Interfejs HMI:
Nowoczesne rozwiązanie operacyjne z ekranem dotykowym o przekątnej 21.5 
cala, komputerem przemysłowym z procesorem Intel i5 i 64-bitowym systemem 
operacyjnym Windows 10.
Podawanie przewodu:
Maszyna jest wyposażona w automatyczny podajnik przewodów z 12 szpulami 
na różne przewody. Dostępne jest wyposażenie zewnętrzne do przechowywania 
dodatkowych przewodów, które mogą zasilać maszynę bez użycia wewnętrznych 
szpuli, co skraca czas przełączania.
Ściąganie izolacji i zaciskanie:
Elektropneumatyczna maszyna do ściągania izolacji i zaciskania z 5-drożnym 
magazynem do obróbki izolowanych końcówek kablowych na szpuli. Długość 
zaciskania można ustawić na 8 mm lub 10 mm. Gotowe przewody są wyposażone w 
nasadki pierścieniowe po obu stronach bez konieczności przeprowadzania ręcznych 
operacji.
System oznaczania przewodów:
Bezpośrednie drukowanie na przewodzie w celu oznaczenia źródła i celu na każdym 
końcu przewodu. Przewody są oznaczone niebieskim tuszem, co jest zgodne 
z niemal wszystkimi kolorami przewodów i umożliwia uniknięcie konieczności 
stosowania dwóch drukarek.
Przewody możliwe do przetworzenia:
Przewody o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm² (AWG 20-14) mogą być przetwarzane 
bez konfigurowania czasu.
Prędkość:
120 przewodów na godzinę, w tym nasadki pierścieniowe po obu stronach 
przewodów.

Oprogramowanie maszyny:
Personal Wiring Suit to intuicyjny system programowania, który umożliwia produkcję 
przewodów przez model PWA6000. Dostępne jest wyposażenie zewnętrzne do 
przechowywania ukończonych przewodów i ich transportu do produkcji paneli. 
Akcesorium jest wyposażone w ekran umożliwiający wizualizację przewodów panelu 
przez zapewnienie miejsca początkowego i końcowego, a także trasy w panelu.
Interfejs:
Projekty generowane przy użyciu niemal wszystkich dostępnych na rynku systemów 
CAD i planowania elektronicznego mogą być przetwarzane bezpośrednio w 
oprogramowaniu maszyny przy użyciu plików .CSV i .XLS.
Napięcie znamionowe:
240 V, 1~, 50 Hz.
Prąd znamionowy:
16 A.
Sprężone powietrze:
6–8 bar, wydajność ssania 300 l/min

Opis
Machine footprint

Nr pozycji
W (mm) D (mm)

Wire processing center 1050 1150 PWA6000


