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Automatização das oficinas de quadros
Centros de modificação de armários
Modcenter
Modcenter

Descrição:
O ModCenter otimiza a maquinação de armários com cortes, perfurações e 
criação de orifícios roscados para aumentar a produtividade. O sistema de fixação 
do ModCenter permite-lhe colocar um ou vários armários, painéis e placas de 
montagem em vários tipos de materiais.  O ModCenter está disponível em quatro 
versões dependentes das dimensões das superfícies maquináveis e cada uma das 
versões está disponível em sistemas de controlo Siemens ou Beckhoff.

Interface homem-máquina:
Solução de funcionamento moderno com ecrã de 21", PC industrial com processador 
Intel i5 e sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Ferramentas:
Todos os ModCenters dispõem de um sistema de troca de ferramentas automático 
que inclui 12 ferramentas e, opcionalmente, até 21 ferramentas. O sistema de 
lubrificação aumenta a vida útil das ferramentas e é ecológico pois utiliza lubrificante 
de base aquosa.

Fixação:
O sistema de fixação dispõe de 7 braçadeiras rotativas na parte inferior e de 
braçadeiras rápidas mecânicas na parte superior para fixar o painel e as placas 
de montagem. Os armários são posicionados através de um sistema de ajuste da 
profundidade motorizado e sincronizado e são fixos com almofadas pneumáticas de 
fixação, o que permite carregar armários pequenos e grandes de forma ergonómica 
e sem esforço.

Material maquinável:
Aço macio, aço inoxidável, cobre, alumínio, PVC, policarbonato, ABS, GRP e 
independentemente da possibilidade de qualquer um destes apresentar revestimento 
a pó.

Software da máquina:
O Ares Commander CAD é um sistema de programação intuitivo para o ModCenter. 
Este está disponível na consola ou em qualquer outro PC na rede da empresa. 
O software inclui uma biblioteca com armários e símbolos para que possa criar 
esquemas de forma rápida e fácil. Estes podem ser automaticamente convertidos 
em código da máquina.

Interface:
Projetos gerados com quase todos os sistemas CAD e E-planning disponíveis 
no mercado e que podem ser processados diretamente no software da máquina 
utilizando ficheiros .DXF ou .DWG.

Tensão nominal:
400 V, 3~, 50/60 Hz.

Corrente nominal:
32 A.

Ar comprimido:
6-8 bar, capacidade de sucção de 300 l/min.

 

Nº de 
Portas

Armários maquináveis, todos 
os lados

Painéis maquináveis e placas 
de montagem Dimensões da Máquina

Ref.

A (mm) L (mm) P (mm) L (mm) L (mm) P (mm)

1 Até 1600 Até 1250 Até 1650 Até 2400 3524 4500 MODC163B

1 Até 1600 Até 1250 Até 1650 Até 2400 3524 4500 MODC163S

2 Até 1600 Até 2200 Até 1600 Até 2400 3524 4500 MODC263B

2 Até 1600 Até 2200 Até 1600 Até 2400 3524 4500 MODC263S

2 Até 2060 Até 2200 Até 2020 Até 2400 4128 4500 MODC280B

2 Até 2060 Até 2200 Até 2020 Até 2400 4128 4500 MODC280S

2 Até 2380 Até 2200 Até 2340 Até 2400 4128 4500 MODC293B

2 Até 2380 Até 2200 Até 2340 Até 2400 4128 4500 MODC293S

Adicione U no final do n.º do item para obter ModCenters com certificação UL.
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Máquinas de corte de calhas e condutas de cabos
Máquina de corte | NCCUT
NCCUT, Máquina de corte Máquina de corte, NCCUT

Descrição:
A máquina semiautomatizada NCCUT otimiza o corte de condutas de cabos e de 
calhas DIN para aumentar a sua produtividade laboral e minimizar o desperdício 
de corte. O software da máquina importa o esquema do painel criado, gera uma 
lista de corte simplificada e orienta o operador ao longo de todo o processo. O 
batente motorizado elimina as medições manuais e evita potenciais erros humanos. 
Adequado para produção única produção em série ou pré-fabrico para utilização 
futura.

Interface homem-máquina:
Solução de funcionamento moderno com ecrã tátil de 19", teclado com trackball e PC 
com sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Impressora:
As etiquetas são impressas para identificar cada pela produzida e garantir uma 
montagem rápida e fiável do painel.

Material maquinável:
Conduta de cabo com uma largura de até 125 mm. Calhas DIN NS 15, NS 35/7,5 
e NS 35/15 (em conformidade com EN 60 715). Barramentos NLS-CU 3/10. O 
comprimento de corte de condutas de cabo, calhas DIN e barramentos está limitado 
entre os 140 mm e os 2200 mm.

Precisão:
Corte preciso com 0.5 mm de tolerância.

Software da máquina:
Software incluído para uma programação intuitiva.

Interface:
Projetos gerados com quase todos os sistemas CAD e E-planning disponíveis 
no mercado e que podem ser processados diretamente no software da máquina 
utilizando ficheiros .CSV ou .TXT com a lista de peças que podem ser importadas 
diretamente no software da máquina.

Tensão nominal:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corrente nominal:
8 / 16 A.

Descrição
Dimensões da máquina

Ref.
W (mm) D (mm)

Máquina de corte de calha DIN e de cabo 4216 900 NCCUT2000
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Máquinas de processamento de fios
Modular wire workstation | PWA1000
PWA1000, Modular wire workstation Modular wire workstation, PWA1000

Descrição:
A estação de trabalho Modular Wire permite a combinação de várias opções 
incluindo compartimentos para fios, máquinas de corte, decapagem e engaste, 
e uma impressora para criação de etiquetas de fio e armazenamento dos fios 
produzidos. Adequado para produção única e ideal para utilização direta na oficina de 
painéis ou para pré-fabrico para utilização futura.

Interface homem-máquina:
Solução de funcionamento moderno com ecrã tátil de 19" e PC com sistema 
operativo Windows 10 de 64 bits.

Software da máquina:
O Personal Wiring Suit é um sistema de programação intuitivo para o PWA1000 
para a produção de fios e etiquetas de identificação. O software visualiza também a 
cablagem do painel, fornecendo a origem e o destino, bem como o encaminhamento 
no painel.

Interface:
Projetos gerados com quase todos os sistemas CAD e E-planning disponíveis 
no mercado e que podem ser processados diretamente no software da máquina 
utilizando ficheiros .CSV ou .XLS.

Tensão nominal:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corrente nominal:
8 / 16 A.

Módulos disponíveis:
Compartimento, corte, decapagem e engaste de fios, impressora para etiquetas de 
fio, armazenamento de fios produzidos.

Módulo - Compartimento de fio:
A mesa ergonómica inclui um compartimento de fio modular para a embalagem 
original do fio ou para armazenamento dedicado e que serve para alimentar a 
máquina.

Módulo - Corte:
Máquina para cortar fios com uma secção entre 0,5 mm² e 16 mm² (AWG 20-5) para 
comprimentos ajustáveis a uma velocidade de até 400 fios por hora.

Módulo - Decapagem e engaste:
Máquina de decapagem e engaste eletropneumática com compartimento de 5 
vias para processamento de ponteiras terminais isoladas de fio numa bobina. O 
comprimento de engaste pode ser ajustado para 8 mm ou 10 mm. Os fios com uma 
secção entre 0,5 mm² e 2,5 mm² (AWG 20-14) podem ser processados sem qualquer 
tempo de configuração.

Módulo - Impressora para etiquetas de fio:
As etiquetas de fio são impressas automaticamente para garantir uma cablagem 
rápida e fiável do painel.

Módulo - Armazenamento de fios produzidos:
Os fios produzidos podem ser colocados numa barra amovível posicionada na parte 
dianteira da estação de trabalho. Existe um armazenamento dedicado na lateral da 
estação de trabalho para as barras concluídas.

Descrição
Dimensões da máquina

Ref.
W (mm) D (mm)

Estação de trabalho 
processamento fio 1250 800 PWA1000
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Máquinas de processamento de fios
Wire personal assistant | PWA5000
PWA5000, Wire personal assistant Wire personal assistant, PWA5000

Descrição:
O Assistente de cablagem pessoal é uma solução móvel que otimiza a produção 
de fios, reduzindo o tempo de processamento em até 50%. O PWA5000 automatiza 
totalmente o corte ao comprimento, a decapagem e o engaste de fios, o que 
aumenta a produtividade e garante uma qualidade consistente e precisa. Existe 
uma impressora disponível como opção para impressão automática de etiquetas 
de fio, o que garante uma cablagem rápida e fiável do painel. A máquina dispõe de 
uma alimentação de fio automatizada com 8 carretéis para diferentes fios. Existe 
um acessório externo disponível para armazenamento de fios adicionais que podem 
ser alimentados para a máquina sem a utilização de carretéis internos, o que reduz 
os tempos de troca. Adequado para produção única e ideal para utilização direta na 
oficina de painéis ou para pré-fabrico para utilização futura.

Interface homem-máquina:
Solução de funcionamento moderno com ecrã tátil de 19", PC industrial com 
processador Intel i3 e sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Alimentação do fio:
A máquina dispõe de uma alimentação de fio automatizada com 8 carretéis para 
diferentes fios. Existe um acessório externo disponível para armazenamento de fios 
adicionais que podem ser alimentados para a máquina sem a utilização de carretéis 
internos, o que reduz os tempos de troca.

Decapagem e engaste:
Decapagem e engaste eletropneumáticos com compartimento de 5 vias para 
processamento de ponteiras terminais isoladas de fio numa bobina. O comprimento 
de engaste pode ser ajustado para 8 mm ou 10 mm. Os fios acabados incluem 
ponteiras em ambos os lados sem intervenção manual.

Fios processáveis:
Os fios com uma secção entre 0,5 mm² e 2,5 mm² (AWG 20-14) podem ser 
processados sem qualquer tempo de configuração.

Velocidade:
120 fios/hora incluindo ponteiras em ambos os lados do fio.

Software da máquina:
O Personal Wiring Suit é um sistema de programação intuitivo para o PWA5000 
para a produção de fios e etiquetas de identificação. O software visualiza também a 
cablagem do painel, fornecendo a origem e o destino, bem como o encaminhamento 
no painel.

Interface:
Projetos gerados com quase todos os sistemas CAD e E-planning disponíveis 
no mercado e que podem ser processados diretamente no software da máquina 
utilizando ficheiros .CSV ou .XLS.

Tensão nominal:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corrente nominal:
16 A.

Descrição
Dimensões da máquina

Ref.
W (mm) D (mm)

Fio assistente pessoal 840 960 PWA5000
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Máquinas de processamento de fios
Wire processing center | PWA6000
PWA6000, Wire processing center Wire processing center, PWA6000

Descrição:
O Centro de processamento de fio otimiza a produção de fios, reduzindo o tempo 
de processamento em até 75%. O PWA6000 automatiza totalmente o corte ao 
comprimento, a decapagem, o engaste, a marcação e o agrupamento dos fios, o que 
aumenta a produtividade e garante uma qualidade consistente e precisa. A máquina 
dispõe de uma alimentação de fio automatizada interna com 12 carretéis para 
diferentes fios. Existe um acessório externo disponível para armazenamento de fios 
adicionais que podem ser alimentados para a máquina sem a utilização de carretéis 
internos, o que reduz os tempos de troca. A máquina coloca as ponteiras em 
ambos os lados e marca os fios. Os fios acabados são colocados em fita adesiva, 
numa ordem predefinida, de forma a otimizar a recolha da encomenda. O processo 
totalmente automatizado de pré-fabrico de fios otimiza o processo de cablagem de 
painéis e reduz os custos.

Interface homem-máquina:
Solução de funcionamento moderno com ecrã tátil de 21.5", PC industrial com 
processador Intel i5 e sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Alimentação do fio:
A máquina dispõe de uma alimentação de fio automatizada com 12 carretéis para 
diferentes fios. Existe um acessório externo disponível para armazenamento de fios 
adicionais que podem ser alimentados para a máquina sem a utilização de carretéis 
internos, o que reduz os tempos de troca.

Decapagem e engaste:
Decapagem e engaste eletropneumáticos com compartimento de 5 vias para 
processamento de ponteiras terminais isoladas de fio numa bobina. O comprimento 
de engaste pode ser ajustado para 8 mm ou 10 mm. Os fios acabados incluem 
ponteiras em ambos os lados sem intervenção manual.

Sistema de marcação do fio:
Impressão direta no fio para marcar a identificação de origem e destino em cada 
extremidade do fio. Os fios são marcados com tinta azul para que seja adequado a 
quase todas as cores de fio e para evitar a utilização de tuas impressoras.

Fios processáveis:
Os fios com uma secção entre 0,5 mm² e 2,5 mm² (AWG 20-14) podem ser 
processados sem qualquer tempo de configuração.

Velocidade:
120 fios/hora incluindo ponteiras em ambos os lados do fio.

Software da máquina:
O Personal Wiring Suit é um sistema de programação intuitivo para o PWA6000 cuja 
função se prende com a produção de fios. Existe um acessório externo disponível 
para armazenamento de fios acabados e transporte dos mesmos para a oficina de 
painéis. Este acessório dispõe de um ecrã para visualização da cablagem do painel, 
fornecendo a origem e o destino, bem como o encaminhamento no painel.

Interface:
Projetos gerados com quase todos os sistemas CAD e E-planning disponíveis 
no mercado e que podem ser processados diretamente no software da máquina 
utilizando ficheiros .CSV ou .XLS.

Tensão nominal:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corrente nominal:
16 A.

Ar comprimido:
6-8 bar, capacidade de sucção de 300 l/min.

Descrição
Dimensões da máquina

Ref.
W (mm) D (mm)

Centro de processamento de 
cablagem 1050 1150 PWA6000


