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Echipamente automatizare atelier
Centre de modificare dulapuri
Modcenter
Modcenter

Descriere:
ModCenter optimizează prelucrarea dulapurilor cu decupaje, orificii de perforare 
şi orificii filetate pentru sporirea productivităţii. Sistemul de fixare al ModCenter 
permite amplasarea unuia sau a mai multor dulapuri, panouri şi contrapanouri în 
tipuri multiple de materiale.  ModCenter este disponibil în patru versiuni, în funcţie 
de dimensiunea suprafeţelor prelucrabile si fiecare versiune este disponibilă într-un 
sistem de control Siemens sau Beckhoff.

Sisteme interfaţă om-maşină:
Soluţie de operare modernă cu ecran de 21’’, PC industrial cu procesor Intel i5 şi 
sistem de operare Windows 10 64 biţi.

Unelte:
Toate echipamentele ModCenter prezintă un sistem automat de schimbare a 
uneltelor pentru 12 unelte, opţional până la 21 de unelte. Sistemul de lubrifiere 
prelungeşte durata de viaţă a uneltelor şi protejează mediul, lubrifiantul fiind pe bază 
de apă.

Fixare:
Sistemul de fixare are 7 cleme rotative automate în partea inferioară şi cleme 
mecanice cu prindere rapidă în partea superioară pentru fixarea panourilor şi 
contrapanourilor. Dulapurile sunt poziţionate cu un sistem motorizat sincronizat 
de reglare pe adâncime şi fixate cu perne pneumatice care permit încărcarea 
ergonomică şi fără aplicarea de forţă a dulapurilor de la dimensiune mică la mare.

Material prelucrabil:
Oţel, oţel inoxidabil, cupru, aluminiu, PVC, policarbonat, ABS, GRP, indiferent dacă 
oricare dintre acestea sunt vopsite în câmp electrostatic.

Software utilaj:
Ares Commander CAD este un sistem de programare intuitiv pentru ModCenter 
disponibil pe consolă sau orice alt PC din reţeaua companiei. Software-ul include 
o bibliotecă de dulapuri şi simboluri pentru a realiza desene rapid şi uşor, pentru 
conversia automată în codul echipamentului.

Interfaţă:
Proiectele generate cu aproape toate sistemele de planificare digitală şi CAD 
disponibile pe piaţă pot fi procesate direct în software-ul utilajului, folosind fişiere 
.DXF sau .DWG.

Tensiune nominală:
400 V, 3~, 50/60 Hz.

Curent nominal:
32 A.

Aer comprimat:
6-8 bari, capacitate de aspiraţie 300 l/min.

 

Nr. uși

Dulapuri/Cofrete prelucrabile, 
toate laturile

Panouri prelucrabile si 
contrapanouri

Amprenta mașinii

Nr. articol

Î (mm) L (mm) Î (mm) L (mm) L (mm) A (mm)

1 Până la 1600 Până la 1250 Până la 1650 Până la 2400 3524 4500 MODC163B

1 Până la 1600 Până la 1250 Până la 1650 Până la 2400 3524 4500 MODC163S

2 Până la 1600 Până la 2200 Până la 1600 Până la 2400 3524 4500 MODC263B

2 Până la 1600 Până la 2200 Până la 1600 Până la 2400 3524 4500 MODC263S

2 Până la 2060 Până la 2200 Până la 2020 Până la 2400 4128 4500 MODC280B

2 Până la 2060 Până la 2200 Până la 2020 Până la 2400 4128 4500 MODC280S

2 Până la 2380 Până la 2200 Până la 2340 Până la 2400 4128 4500 MODC293B

2 Până la 2380 Până la 2200 Până la 2340 Până la 2400 4128 4500 MODC293S

Adăugaţi U la sfârşitul nr. articolului pentru elemente ModCenter cu aprobare UL.
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Echipamente automatizare atelier
Utilaje de tăiere şine şi canale pentru cabluri
Mașină de debitat | NCCUT
NCCUT, Mașină de debitat Mașină de debitat, NCCUT

Descriere:
Utilajul semiautomat NCCUT optimizează tăierea şinelor DIN şi a canalelor pentru 
cabluri, pentru sporirea productivităţii manoperei şi minimizarea reziduurilor la tăiere. 
Software-ul utilajului importă configuraţia deja creată a panourilor, generează o 
listă simplificată pentru tăiere şi ghidează operatorul pe parcursul întregului proces. 
Opritorul de capăt motorizat elimină măsurarea manuală şi evită potenţialele erori 
umane. Adecvat pentru producţia unică, producţia de serie sau prefabricarea pentru 
utilizare ulterioară.

Sisteme interfaţă om-maşină:
Soluţie de operare modernă cu ecran tactil de 19’’, tastatură cu trackball şi PC cu 
sistem de operare Windows 10 64 biţi.

Imprimantă:
Sunt imprimate etichete pentru a identifica fiecare componentă produsă, în vederea 
asigurării unei asamblări rapide şi fiabile a panoului.

Material prelucrabil:
Canal de cabluri cu lăţimea de până la 125 mm. Şine DIN NS 15, NS 35/7,5 şi NS 
35/15 (conform EN 60 715). Bare colectoare NLS-CU 3/10. Lungimea de tăiere a 
canalelor de cabluri, şinelor DIN şi barelor colectoare este limitată între 140 mm şi 
2200 mm.

Precizie:
Tăiere precisă cu o toleranţă de 0.5 mm.

Software utilaj:
Software inclus pentru programare intuitivă.

Interfaţă:
Proiectele generate cu aproape toate sistemele de planificare digitală şi CAD 
disponibile pe piaţă pot fi procesate direct în software-ul utilajului, folosind fişiere 
.CSV sau .TXT, lista componentelor putând fi importată direct în software-ul utilajului.

Tensiune nominală:
240 V, 1~, 50 Hz.

Curent nominal:
8 / 16 A.

Descriere
Amprenta mașinii

Nr. articol
L (mm) A (mm)

Mașină de debitat șina DIN și conducte 
de cablu 4216 900 NCCUT2000



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.comhoffman.nVent.com    |    www.eldon.com636 637

08

8

CATALOG DE PRODUSE CATALOG DE PRODUSESUB REZERVA MODIFICĂRII FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Echipamente automatizare atelier

Echipamente automatizare atelier
Utilaje de prelucrare cabluri
Post de lucru modular pentru cabluri | PWA1000
PWA1000, Post de lucru modular pentru cabluri Post de lucru modular pentru cabluri,  PWA1000

Descriere:
Postul de lucru modular pentru cabluri permite combinarea mai multor opţiuni, 
inclusiv o magazie de cabluri, utilaje pentru tăiere, dezizolare şi sertizare, precum 
şi o imprimantă pentru etichetele cablurilor şi spaţiu de depozitare pentru cablurile 
produse. Adecvat pentru producţia unică, ideală pentru utilizare directă în atelierul de 
panouri sau prefabricare pentru utilizare ulterioară.

Sisteme interfaţă om-maşină:
Soluţie de operare modernă cu ecran tactil de 19’’ şi PC cu sistem de operare 
Windows 10 64 biţi.

Software utilaj:
Personal Wiring Suit este un sistem de programare intuitiv pentru PWA1000, 
pentru producerea de cabluri şi etichete de identificare. Software-ul vizualizează, de 
asemenea, cablajul panoului furnizând sursa şi ţinta plus traseul în panou.

Interfaţă:
Proiectele generate cu aproape toate sistemele de planificare digitală şi CAD 
disponibile pe piaţă pot fi procesate direct în software-ul utilajului, folosind fişiere 
.CSV sau .XLS.

Tensiune nominală:
240 V, 1~, 50 Hz.

Curent nominal:
8 / 16 A.

Module disponibile:
Magazie cabluri, tăiere, dezizolare şi sertizare, imprimantă pentru etichete de cabluri, 
depozitare cabluri produse.

Modul - Magazie de cabluri:
Masa ergonomică include o magazie modulară de cabluri, fie pentru ambalarea 
cablurilor originale sau pentru depozitarea în vederea alimentării utilajului.

Modul - Tăiere:
Utilaj pentru tăiere cabluri cu o secţiune transversală între 0,5 mm² şi 16 mm² (AWG 
20-5) la lungimi reglabile, la o viteză de până la 400 de cabluri pe oră.

Modul - Dezizolare şi sertizare:
Utilaj electropneumatic de dezizolare şi sertizare cu magazie 5 direcţii pentru 
prelucrarea manşoanelor de capăt ale cablurilor izolate pe o rolă. Lungimea de 
sertizare poate fi reglată la 8 mm sau 10 mm. Cablurile cu o secţiune transversală 
între 0,5 mm² şi 2,5 mm² (AWG 20-14) pot fi prelucrate fără timpi de configurare.

Modul - Imprimantă pentru etichete cabluri:
Etichetele pentru cabluri sunt imprimate automat pentru a asigura cablarea rapidă şi 
fiabilă a panoului.

Modul - Depozitare cabluri produse:
Cablurile produse pot fi amplasate pe o bară detaşabilă în partea frontală a postului 
de lucru. Există un spaţiu special de depozitare în lateralul postului de lucru pentru 
barele complete.

Descriere
Amprenta mașinii

Nr. articol
L (mm) A (mm)

Post de lucru modular 
pentru cabluri 1250 800 PWA1000
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Utilaje de prelucrare cabluri
Asistentul personal pentru cabluri | PWA5000
PWA5000, Asistentul personal pentru cabluri Asistentul personal pentru cabluri, PWA5000

Descriere:
Asistentul personal pentru cabluri este o soluţie mobilă care optimizează producţia 
de cabluri, reducând durata de prelucrare până la 50%. PWA5000 automatizează 
complet tăierea în funcţie de lungime, dezizolarea şi sertizarea cablurilor, sporind 
productivitatea şi asigurând o calitate precisă şi uniformă. Este disponibilă o 
imprimantă ca opţiune pentru imprimarea automată a etichetelor pentru cabluri 
pentru a asigura cablarea rapidă şi fiabilă a panoului. Utilajul prezintă un sistem de 
alimentare automată a cablurilor cu 8 bobine pentru diferite cabluri. Este disponibil un 
accesoriu extern pentru depozitarea de cabluri suplimentare care pot alimenta utilajul 
fără a folosi bobinele interne, reducând astfel timpii de comutare. Adecvat pentru 
producţia unică, ideală pentru utilizare directă în atelierul de panouri sau prefabricare 
pentru utilizare ulterioară.

Sisteme interfaţă om-maşină:
Soluţie de operare modernă cu ecran tactil de 19’’, PC industrial cu procesor Intel i3 şi 
sistem de operare Windows 10 64 biţi.

Alimentare cabluri:
Utilajul prezintă un sistem de alimentare automată a cablurilor cu 8 bobine pentru 
diferite cabluri. Este disponibil un accesoriu extern pentru depozitarea de cabluri 
suplimentare care pot alimenta utilajul fără a folosi bobinele interne, reducând astfel 
timpii de comutare.

Dezizolare şi sertizare:
Utilaj electropneumatic de dezizolare şi sertizare cu magazie 5 direcţii pentru 
prelucrarea manşoanelor de capăt ale cablurilor izolate pe o rolă. Lungimea de 
sertizare poate fi reglată la 8 mm sau 10 mm. Cablurile finisate includ manşoane la 
ambele capete fără intervenţie manuală.

Cabluri prelucrabile:
Cablurile cu o secţiune transversală între 0,5 mm² şi 2,5 mm² (AWG 20-14) pot fi 
prelucrate fără timpi de configurare.

Viteză:
120 cabluri/oră, inclusiv manşoane pe ambele părţi ale cablului.

Software utilaj:
Personal Wiring Suit este un sistem de programare intuitiv pentru PWA5000, 
pentru producerea de cabluri şi etichete de identificare. Software-ul vizualizează, de 
asemenea, cablajul panoului furnizând sursa şi ţinta plus traseul în panou.

Interfaţă:
Proiectele generate cu aproape toate sistemele de planificare digitală şi CAD 
disponibile pe piaţă pot fi procesate direct în software-ul utilajului, folosind fişiere 
.CSV sau .XLS.

Tensiune nominală:
240 V, 1~, 50 Hz.

Curent nominal:
16 A.

Descriere
Amprenta mașinii

Nr. articol
L (mm) A (mm)

Asistentul personal pentru 
cabluri 840 960 PWA5000



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.comhoffman.nVent.com    |    www.eldon.com640 641

08

8

CATALOG DE PRODUSE CATALOG DE PRODUSESUB REZERVA MODIFICĂRII FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Echipamente automatizare atelier

Echipamente automatizare atelier
Utilaje de prelucrare cabluri
Centru de prelucrare de cabluri | PWA6000
PWA6000, Centru de prelucrare de cabluri Centru de prelucrare de cabluri, PWA6000

Descriere:
Centrul de prelucrare de cabluri optimizează producţia de cabluri, reducând 
durata de prelucrare până la 75%. PWA6000 automatizează complet tăierea în 
funcţie de lungime, dezizolarea, sertizarea, marcarea şi legarea cablurilor, sporind 
productivitatea şi asigurând o calitate precisă şi uniformă. Utilajul prezintă un sistem 
intern de alimentare automată a cablurilor cu 12 bobine pentru diferite cabluri. Este 
disponibil un accesoriu extern pentru depozitarea de cabluri suplimentare care pot 
alimenta utilajul fără a folosi bobinele interne, reducând astfel timpii de comutare. 
Utilajul amplasează manşoanele pe ambele părţi şi marchează cablurile. Cablurile 
finisate sunt amplasate pe benzi adezive într-o ordine predefinită, pentru a optimiza 
ridicarea comenzilor. Procesul complet automatizat de prefabricare a cablurilor 
optimizează procesul de cablare a panourilor, reducând astfel costurile.

Sisteme interfaţă om-maşină:
Soluţie de operare modernă cu ecran tactil de 21.5’’, PC industrial cu procesor Intel i5 
şi sistem de operare Windows 10 64 biţi.

Alimentare cabluri:
Utilajul prezintă un sistem de alimentare automată a cablurilor cu 12 bobine pentru 
diferite cabluri. Este disponibil un accesoriu extern pentru depozitarea de cabluri 
suplimentare care pot alimenta utilajul fără a folosi bobinele interne, reducând astfel 
timpii de comutare.

Dezizolare şi sertizare:
Utilaj electropneumatic de dezizolare şi sertizare cu magazie 5 direcţii pentru 
prelucrarea manşoanelor de capăt ale cablurilor izolate pe o rolă. Lungimea de 
sertizare poate fi reglată la 8 mm sau 10 mm. Cablurile finisate includ manşoane la 
ambele capete fără intervenţie manuală.

Sistem de marcare cabluri:
Imprimare directă pe cablu pentru marcarea elementelor de identificare sursă şi ţintă 
la fiecare capăt al cablului. Cablurile sunt marcate cu cerneală albastră, adecvată 
pentru aproape toate culorile de cabluri, evitându-se folosirea a două imprimante.

Cabluri prelucrabile:
Cablurile cu o secţiune transversală între 0,5 mm² şi 2,5 mm² (AWG 20-14) pot fi 
prelucrate fără timpi de configurare.

Viteză:
120 cabluri/oră, inclusiv manşoane pe ambele părţi ale cablului.

Software utilaj:
Personal Wiring Suit este un sistem de programare intuitiv pentru PWA6000, pentru 
producerea cablurilor. Este disponibil un accesoriu extern pentru depozitarea 
cablurilor finisate şi transportul la atelierul de panouri. Acest accesoriu are un ecran 
pentru vizualizarea cablajului panoului furnizând sursa şi ţinta plus traseul în panou.

Interfaţă:
Proiectele generate cu aproape toate sistemele de planificare digitală şi CAD 
disponibile pe piaţă pot fi procesate direct în software-ul utilajului, folosind fişiere 
.CSV sau .XLS.

Tensiune nominală:
240 V, 1~, 50 Hz.

Curent nominal:
16 A.

Aer comprimat:
6-8 bari, capacitate de aspiraţie 300 l/min.

Descriere
Amprenta mașinii

Nr. articol
L (mm) A (mm)

Centru de prelucrare de 
cabluri 1050 1150 PWA6000


