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Automatisering inom  
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Automatisering inom paneltillverkning
Center för ändring av skåp
Modcenter
Modcenter

Beskrivning:
ModCenter optimerar bearbetningen av skåp med urskärningar, borrhål och gängade 
hål för att öka produktiviteten. ModCenters fixeringssystem gör det möjligt att fästa 
ett eller flera skåp, paneler och montageplåt i flera slags material.  ModCenter finns i 
fyra varianter beroende på storleken på de bearbetningsbara ytorna och varje variant 
finns i ett Siemens- eller Beckhoffstyrsystem.

Gränssnitt till maskin:
Modern driftlösning med 21-tums skärm, industridator med Intel i5-processor och 
Windows 10 64-bitars operativsystem.

Verktyg:
Alla ModCenters har ett automatiskt verktygsväxlingssystem med plats för 12 
verktyg och upp till 21 verktyg som tillval. Smörjsystemet förlänger verktygens 
livslängd och är miljövänligt eftersom smörjmedlet är vattenbaserat.

Montage:
Fixeringssystemet har 7 automatiska roterande klämmor på undersidan och 
mekaniska snabbklämmor på ovansidan för fastsättning av paneler och montageplåt. 
Skåpen är placerade med ett synkroniserat motoriserat system för djupjustering 
och fästa med pneumatiska fixeringskuddar som möjliggör ergonomisk och kraftfri 
belastning av små till stora skåp.

Bearbetningsbart material:
Olegerat stål, rostfritt stål, koppar, aluminium, PVC, polykarbonat, ABS, GRP och 
oavsett om någon av dessa är pulverlackerade.

Maskinens programvara:
Ares Commander CAD är ett intuitivt programmeringssystem för ModCenter som 
finns på konsolen eller i någon annan dator i företagets nätverk. Programvaran 
innehåller ett bibliotek med skåp och symboler för att snabbt och lätt göra ritningar, 
som automatiskt omvandlas till maskinkod.

Gränssnitt:
Projekt som skapas med nästan alla tillgängliga CAD- och e-planeringssystem på 
marknaden kan bearbetas direkt i maskinens programvara med hjälp av .DXF- eller 
.DWG-filer.

Nominell spänning:
400 V, 3~, 50/60 Hz.

Nominell ström:
32 A.

Tryckluft:
6–8 bar, sugkapacitet 300 l/min.

 

Antal 
dörrar

Bearbetningsbara kapslingar, 
alla sidor

Bearbetningsbara paneler och 
montageplåtar Erfoderlig yta

Artikelnummer

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

1 Upp till 1600 Upp till 1250 Upp till 1650 Upp till 2400 3524 4500 MODC163B

1 Upp till 1600 Upp till 1250 Upp till 1650 Upp till 2400 3524 4500 MODC163S

2 Upp till 1600 Upp till 2200 Upp till 1600 Upp till 2400 3524 4500 MODC263B

2 Upp till 1600 Upp till 2200 Upp till 1600 Upp till 2400 3524 4500 MODC263S

2 Upp till 2060 Upp till 2200 Upp till 2020 Upp till 2400 4128 4500 MODC280B

2 Upp till 2060 Upp till 2200 Upp till 2020 Upp till 2400 4128 4500 MODC280S

2 Upp till 2380 Upp till 2200 Upp till 2340 Upp till 2400 4128 4500 MODC293B

2 Upp till 2380 Upp till 2200 Upp till 2340 Upp till 2400 4128 4500 MODC293S

Lägg till U i slutet av artikelnumret för UL-godkända ModCenter.
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Automatisering inom paneltillverkning
Kapmaskiner för skenor och kabelkanaler
Kapmaskine | NCCUT
NCCUT, Kapmaskine Kapmaskine, NCCUT

Beskrivning:
Den halvautomatiska maskinen NC CUT optimerar kapningen av DIN-skenor och 
kabelkanaler, ökar din arbetsproduktivitet och minimerar mängden kapningsavfall. 
Maskinens programvara importerar den redan skapade panellayouten, skapar en 
förenklad kaplista och vägleder operatören genom hela processen. Motoriserat 
ändstopp eliminerar manuell mätning och potentiella mänskliga fel undviks. Lämplig 
för engångstillverkning, serietillverkning eller prefabricering för framtida bruk.

Gränssnitt till maskin:
Modern driftlösning med 19-tums pekskärm, tangentbord med styrkula och dator 
med Windows 10 64-bitars operativsystem.

Skrivare:
Etiketter skrivs ut för att identifiera varje tillverkad del för att säkerställa snabbt och 
tillförlitligt panelmontage.

Bearbetningsbart material:
Kabelkanal upp till en bredd på 125 mm. DIN-skenor NS 15, NS 35/7,5 och NS 35/15 
(enligt EN 60 715). Samlingsskenor NLS-CU 3/10. Kaplängd för kabelkanaler, DIN-
skenor och samlingsskenor är begränsad till mellan 140 mm och 2 200 mm.

Noggrannhet:
Exakt kapning med en tolerans på 0.5 mm.

Maskinens programvara:
Programvaran medföljer för intuitiv programmering.

Gränssnitt:
Projekt som skapas med nästan alla tillgängliga CAD- och e-planeringssystem 
på marknaden kan bearbetas direkt i maskinens programvara med hjälp av .CSV- 
eller .TXT-filer med en lista över delar som kan importeras direkt in i maskinens 
programvara.

Nominell spänning:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nominell ström:
8 / 16 A.

Beskrivning
Erfoderlig yta

Artikelnummer
W (mm) D (mm)

Kapning för DIN skenor och kabelkanaler 4216 900 NCCUT2000
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Automatisering inom paneltillverkning
Kabelbearbetningsmaskiner
Modulär station för trådning | PWA1000
PWA1000, Modulär station för trådning Modulär station för trådning, PWA1000

Beskrivning:
Med den modulära kabelarbetsstationen kan du kombinera flera alternativ, bland 
annat ett kabelmagasin, maskiner för kapning, skalning och pressning samt 
en skrivare för kabeletiketter och förvaring av tillverkade kablar. Lämplig för 
engångstillverkning som är perfekt för direkt användning i paneltillverkning eller för 
prefabricering för framtida bruk.

Gränssnitt till maskin:
Modern driftlösning med 19-tums pekskärm och dator med Windows 10 64-bitars 
operativsystem.

Maskinens programvara:
Personal Wiring Suit är ett intuitivt programmeringssystem för PWA 2000 för 
att tillverka kablar och identifieringsetiketter. Programvaran visualiserar även 
panelkablaget genom att visa kablarnas start och mål samt dragningarna i panelen.

Gränssnitt:
Projekt som skapas med nästan alla tillgängliga CAD- och e-planeringssystem på 
marknaden kan bearbetas direkt i maskinens programvara med hjälp av .CSV- eller 
.XLS-filer.

Nominell spänning:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nominell ström:
8 / 16 A.

Tillgängliga moduler:
Kabelmagasin, kapning, skalning och pressning, skrivare för kabeletiketter, förvaring 
av tillverkade kablar.

Modul – kabelmagasin:
Det ergonomiska bordet har ett modulärt kabelmagasin för antingen den 
ursprungliga kabelförpackningen eller ett avsett förvaringsutrymme för att mata 
maskinen.

Modul – kapning:
Maskin för kapning av kablar med ett tvärsnitt från 0,5 mm² upp till 16 mm² (AWG 20-
5) till justerbara längder med en hastighet på upp till 400 kablar per timme.

Modul – skalning och pressning:
Elektropneumatisk stripper- och pressmaskin med 5-vägsmagasin för bearbetning av 
isolerade kabeländhylsor på en rulle. Pressningslängden kan justeras antingen till 8 
mm eller 10 mm. Kablar med ett tvärsnitt från 0,5 mm² upp till 2,5 mm² (AWG 20-14) 
kan bearbetas utan inställningstid.

Modul – skrivare för kabeletiketter:
Etiketterna skrivs ut automatiskt för att säkerställa snabb och tillförlitlig 
panelkabeldragning.

Modul – förvaring av tillverkade kablar:
De tillverkade kablarna kan placeras på en avtagbar skena som finns framför 
arbetsstationen. Det finns ett avsett förvaringsutrymme på sidan av arbetsstationen 
för färdiga skenor.

Beskrivning
Erfoderlig yta

Artikelnummer
W (mm) D (mm)

 Modulär station för 
trådning 1250 800 PWA1000
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Automatisering inom paneltillverkning
Kabelbearbetningsmaskiner
Trådnings assistent | PWA5000
PWA5000, Trådnings assistent Trådnings assistent, PWA5000

Beskrivning:
Personal Wire Assistant är en mobil lösning som optimerar tillverkningen av kablar 
och minskar bearbetningstiden med upp till 50 %. PWA 5000 automatiserar helt 
kapning av längder, skalning och pressning av kablar, vilket ökar produktiviteten och 
säkerställer konsekvent och exakt kvalitet. En skrivare som skriver ut kabeletiketter 
automatiskt för att säkerställa snabb och tillförlitlig panelkabeldragning finns 
som tillval. Maskinen har automatisk kabelmatningsfunktion med 8 spolar för 
olika kablar. Ett externt tillbehör för förvaring av ytterligare kablar som kan mata 
maskinen utan att använda de inre spolarna, vilket minskar omkopplingstiderna, finns 
tillgängligt. Lämplig för engångstillverkning som är perfekt för direkt användning i 
paneltillverkning eller för prefabricering för framtida bruk.

Gränssnitt till maskin:
Modern driftlösning med 19-tums pekskärm, industridator med Intel i3-processor och 
Windows 10 64-bitars operativsystem.

Kabelmatning:
Maskinen har automatisk kabelmatningsfunktion med 8 spolar för olika kablar. Ett 
externt tillbehör för förvaring av ytterligare kablar som kan mata maskinen utan att 
använda de inre spolarna, vilket minskar omkopplingstiderna, finns tillgängligt.

Skalning och pressning:
Elektropneumatisk skalning och pressning med 5-vägsmagasin för bearbetning av 
isolerade kabeländhylsor på en rulle. Pressningslängden kan justeras antingen till 8 
mm eller 10 mm. De färdiga kablarna har hylsor i båda ändar utan manuella åtgärder.

Bearbetningsbara kablar:
Ledningar med ett tvärsnitt från 0,5 mm² upp till 2,5 mm² (AWG 20-14) kan bearbetas 
utan inställningstid.

Hastighet:
120 kablar/timme inklusive hylsor på båda sidor av kabeln.

Maskinens programvara:
Personal Wiring Suit är ett intuitivt programmeringssystem för PWA 5000 för 
att tillverka kablar och identifieringsetiketter. Programvaran visualiserar även 
panelkablaget genom att visa kablarnas start och mål samt dragningarna i panelen.

Gränssnitt:
Projekt som skapas med nästan alla tillgängliga CAD- och e-planeringssystem på 
marknaden kan bearbetas direkt i maskinens programvara med hjälp av .CSV- eller 
.XLS-filer.

Nominell spänning:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nominell ström:
16 A.

Beskrivning
Erfoderlig yta

Artikelnummer
W (mm) D (mm)

 Trådnings assistent 840 960 PWA5000
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Automatisering inom paneltillverkning
Kabelbearbetningsmaskiner
Trådnings center | PWA6000
PWA6000, Trådnings center Trådnings center, PWA6000

Beskrivning:
Kabelbearbetningscenter optimerar tillverkningen av kablar och minskar 
bearbetningstiden med upp till 75 %. PWA 6000 automatiserar helt kapning 
av längder, skalning, pressning, märkning och buntning av kablar, vilket ökar 
produktiviteten och säkerställer en konsekvent och exakt kvalitet. Maskinen har en 
inre, automatisk kabelmatningsfunktion med 12 spolar för olika kablar. Ett externt 
tillbehör för förvaring av ytterligare kablar som kan mata maskinen utan att använda 
de inre spolarna, vilket minskar omkopplingstiderna, finns tillgängligt. Maskinen 
placerar hylsorna på båda sidor och märker kablarna. De färdiga kablarna sätts på 
tejp i en fördefinierad ordning för att optimera orderplockningen. Den helautomatiska 
processen med förtillverkade kablar optimerar processen för panelkabeldragning och 
minskar därmed kostnaderna.

Gränssnitt till maskin:
Modern driftlösning med 21.5-tums pekskärm, industridator med Intel i5-processor 
och Windows 10 64-bitars operativsystem.

Kabelmatning:
Maskinen har automatisk kabelmatningsfunktion med 12 spolar för olika kablar. Ett 
externt tillbehör för förvaring av ytterligare kablar som kan mata maskinen utan att 
använda de inre spolarna, vilket minskar omkopplingstiderna, finns tillgängligt.

Skalning och pressning:
Elektropneumatisk skalning och pressning med 5-vägsmagasin för bearbetning av 
isolerade kabeländhylsor på en rulle. Pressningslängden kan justeras antingen till 8 
mm eller 10 mm. De färdiga kablarna har hylsor i båda ändar utan manuella åtgärder.

Märkningssystem för kablar:
Direktutskrift på kabeln för märkning av käll- och målidentifiering på varje ände av 
kabeln. Kablarna är märkta med blått bläck så att de passar nästan alla kabelfärger 
och användning av två skrivare undviks.

Bearbetningsbara kablar:
Ledningar med ett tvärsnitt från 0,5 mm² upp till 2,5 mm² (AWG 20-14) kan bearbetas 
utan inställningstid.

Hastighet:
120 kablar/timme inklusive hylsor på båda sidor av kabeln.

Maskinens programvara:
Personal Wiring Suit är ett intuitivt programmeringssystem för PWA 6000 för att 
tillverka kablarna. Ett externt tillbehör finns för förvaring av färdiga kablar och 
transport till paneltillverkningen. Detta tillbehör har en skärm som visualiserar 
panelkablaget genom att visa kablarnas start och mål samt dragningarna i panelen.

Gränssnitt:
Projekt som skapas med nästan alla tillgängliga CAD- och e-planeringssystem på 
marknaden kan bearbetas direkt i maskinens programvara med hjälp av .CSV- eller 
.XLS-filer.

Nominell spänning:
240 V, 1~, 50 Hz.

Nominell ström:
16 A.

Tryckluft:
6–8 bar, sugkapacitet 300 l/min.

Beskrivning
Erfoderlig yta

Artikelnummer
W (mm) D (mm)

Trådnings center 1050 1150 PWA6000


