INDEX

2

2

UNIS GROUP

4

Opravy

6

Opravy výměnou

6

Prodej

7

Smluvní spolupráce

7

Průmyslové projekty

8

Proces opravy a testování

9

Čištění

10

Testování

11

Vybavení servisu

11

Opravy různých značek

12

PLC

20

HMI

24

Frekvenční měniče a softstartéry

30

Servoměniče

36

Elektronika robotických systémů

40

CNC řízení

43

Speciální elektronika

44

Servomotory

PŘEDSTAVENÍ
SPOLEČNOSTI
UNIS GROUP
UNIS Group je mezinárodní servisní
organizace, která se od roku 1984
specializuje na opravy, servis a
prodej průmyslové automatizace.
Díly průmyslové automatizace čistí,
opravuje a přezkušuje v souladu s
přísnými normami jakosti.

Bohaté zkušenosti
UNIS Group disponuje rozsáhlou skupinou
kvalifikovaných techniků, kteří mají k
dispozici špičkové měřicí vybavení a řadu
zkušebních zařízení. Díky velkému skladu
náhradních dílů dokáží řešit některé závady
ještě rychleji.
Od PLC přes měniče a HMI až po elektroniku
robotických systémů. UNIS Group je vaším
partnerem v oblasti oprav, servisu a prodeje
průmyslové elektroniky. Opravujeme,
testujeme a prodáváme:
 PLC
 Servomotory
 Frekvenční měniče
 HMI panely
 Softstartéry
 Programovací zařízení
 Servoměniče
 Napájecí zdroje
 CNC řízení
 Průmyslové počítače
 Elektroniku
 PCB
robotických systémů

Díky našemu rozsahu služeb vám stačí
pouze jeden dodavatel oprav průmyslové
elektroniky a servomotorů!

UNIS Group nabízí kontinuitu
Firmy by měly mít možnost používat své
stávající systémy, jak dlouho to jen bude
možné. Z toho důvodu UNIS Group nenabízí
opravy pouze nových systémů, ale i produktů
s ukončenou podporou výrobce. Odpadá tak
nutnost rychlých a neplánovaných investic.

Kvalita

UNIS Group je jedinečným partnerem pro
tisíce firem, které řeší své výrobní problémy
opravou (nebo výměnou) vadné průmyslové
elektroniky.
Zajímá vás, jak by UNIS Group mohl pomoci i
vám? V tom případě se obraťte na některého
z našich manažerů pro styk se zákazníky na
tel. č. +420 724 029 767 nebo e-mailem na
foxon@unisgroup.com.
UNIS Group vám ochotně nabídne správu,
údržbu a opravy vaší průmyslové elektroniky.

UNIS Group ručí za kvalitu. Udržování a
zlepšování kvality našich služeb je nepřetržitý
proces. V tuto chvíli je UNIS Group držitelem
následujících certifikací:
 Kvalita:
ISO 9001
 Životní prostředí:
ISO 14001
 Bezpečnost:
OHSAS 18001

Záruka
Na opravy, prodávané produkty a výměny
poskytujeme až dvouletou záruku.

‘Neopravíme - neplatíte‘
UNIS Group opravuje za pevné ceny. Vždy
předem víte, kolik zaplatíte. Opravy fungují
na principu ‘Neopravíme – neplatíte’.
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OPRAVY
Společnost UNIS Group každoročně opraví
více než 41 000 průmyslových elektronických zařízení. Hlavní oddělení oprav
se nachází v Nizozemí. Opravy v oblasti
součástek provádějí profesionální technici,
kteří využívají pokročilé měřicí a testovací
vybavení. UNIS Group se specializuje na
opravy produktů s ukončenou podporou
výrobce i na opravy nové elektroniky.

Pevné ceny
Po obdržení dílu do opravy vypracujeme
nezávaznou cenovou nabídku. UNIS Group
má databázi s více než 300 000 různých
průmyslových elektronických produktů s
přiřazenou cenou opravy. Cena opravy je
pevně daná. Předem víte, kolik zaplatíte

‘Neopravíme - neplatíte’
Všechny opravy fungují na principu
‘Neopravíme – neplatíte’. Pokud se oprava
nepovede, neplatíte nic. V závislosti na
výsledku opravy vám produkt buď zašleme
zpět, anebo jej zlikvidujeme v souladu s
příslušnými předpisy.

Urgentní opravy 24/7
Došlo k zastavení vaší výroby kvůli vadné
elektronice? UNIS Group nabízí řešení pro
realizaci urgentních oprav.
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Po obdržení vadného dílu ho začne UNIS
Group ihned opravovat. Máme-li stejný díl
funkční skladem, nabídneme vám možnost
výměny a daný funkční díl může být ihned
odeslán.
UNIS Group nabízí služby 24 hodin denně, 7
dní v týdnu, aby byly vaše výrobní prostoje
co nejkratší. Za příplatek také nabízíme
urgentní opravy, které jsou k dispozici
i mimo pracovní dobu a o víkendech.
Uzavřete-li s námi smlouvu o pohotovostní
údržbě, můžete tyto příplatky snížit nebo
zcela minimalizovat.

Součástky
Dodací lhůty závisí na dostupnosti součástek
nutných k opravě. Pro splnění slíbené doby
opravy je třeba mít potřebné součástky
skladem. V rámci snížení rizika skladové
nedostupnosti součástek zavedla společnost
UNIS Group konkrétní opatření.
 UNIS Group má samoregulační systém
objednávání součástek. Dojde-li k poklesu
pod minimální skladové množství,
součástky se automaticky objednají u
dodavatele.
 Oddělení pro správu součástek analyzuje
všechny neznámé průmyslové elektronické produkty a součástky, které nejsou
skladem, ihned zakoupí.

UNIS Group má skladem více než 31 000
různých typů součástek.

Preventivní údržba
Při opravě vaší vadné elektroniky nejsou
nahrazovány pouze nefunkční komponenty. Provádíme zároveň preventivní
výměnu časově kritických komponentů.
Minimalizujeme tak pravděpodobnost další
závady v budoucnu.
Preventivní výměna těchto součástek
zamezuje poruše ostatních komponent a
minimalizuje riziko závady celého zařízení.
Preventivní údržbu lze provádět i jako
samostatnou službu. Pokud elektronické
zařízení podstupuje pravidelnou preventivní
údržbu, značně se snižuje pravděpodobnost
jeho závady a následně výrobních prostojů.
Namísto nečekaných překvapení si můžete
sami naplánovat preventivní údržbu.
Podrobné informace vám sdělí naše prodejní
oddělení.
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OPRAVY
VÝMĚNOU
Máte vadnou elektroniku, kterou si chcete
nechat opravit v UNIS Group? Máme-li
stejný díl skladem, nabídneme službu opravy
výměnou. Rozhodnete-li se pro výměnu,
díl vám ihned zašleme. Po obdržení našeho
funkčního dílu máte jeden měsíc na to, abyste
zaslali nefunkční díl do společnosti UNIS
Group. Pokud namísto opravy zvolíte výměnu,
zkrátíte dodací lhůtu a dobu prostoje vašeho
výrobního procesu.

PRODEJ
Sklad náhradních dílů s více
než 120 000 položkami.
UNIS Group disponuje rozsáhlým skladem
náhradních dílů značek Siemens, Texas
Instruments, Lenze, ABB, Mitsubishi,
Telemecanique, KUKA, FANUC, Indramat,
Bosch Rexroth, Lauer, Heidenhain, Hitachi,
Danfoss, Philips, Allen-Bradley, Modicon,
Omron nebo SEW Eurodrive.
Díly skladem dokážeme rychle doručit na
vaši adresu a tak minimalizovat vaše výrobní
prostoje. Aktuální skladové zásoby si můžete
ověřit na stránce www.unisgroup.cz.
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SMLUVNÍ SPOLUPRÁCE
Prostřednictvím smluvní spolupráce nabízíme
služby přizpůsobené vašim potřebám. S
obchodníkem ze společnosti UNIS Group
zpracujete své požadavky a dohodnete se,
jaký druh kontraktu vám nejlépe vyhovuje.
Následně vám zašleme cenovou nabídku.
UNIS Group nabízí tyto typy kontraktů:

Smlouva priority opravy
S touto smlouvou jsme vám v případě
potřeby k dispozici 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Váš případ je upřednostněn před
všemi ostatními. Jsou-li potřebné součástky
skladem, práce jsou zahájeny do čtyř hodin.
Uzavřete-li s námi smlouvu o pohotovostní
údržbě, můžete příplatky za rychlost snížit
nebo zcela minimalizovat.

Smlouva o konsignačním
skladu
Sdělte nám, která elektronická zařízení jsou
naprosto nezbytná pro váš výrobní proces
a UNIS Group následně zajistí, aby tyto díly
byly neustále skladem. V případě potřeby
vám bude díl z konsignačního skladu dodán
do 24 hodin. Za zvláštní příplatek můžeme
zajistit ještě rychlejší dodání. Po dobu
platnosti smlouvy vám budou příslušné
díly vždy ihned k dispozici. Můžete tak
minimalizovat náklady vzniklé v souvislosti
s nečekanou odstávkou výroby v důsledku
vadné průmyslové elektroniky.

Cena držení konsignačního skladu závisí na
typu elektroniky.
Výhody konsignačního skladu:
 Výměna vadných dílů do 24 hodin
 Minimalizace nákladů vzniklých v
důsledku závady
 Odklad nových investic
 Delší doba využití existující výrobní linky
nebo stroje
 Záruka a možnost oprav dodaných dílů
Minimalizujte neplánované náklady, které
vzniknou závadou elektroniky. Zaujal vás
některý z uvedených typů spolupráce? Pokud
ano, rádi s vámi projednáme konkrétní
možnosti.

PRŮMYSLOVÉ
PROJEKTY
UNIS Group má oddělení výzkumu a vývoje,
které bylo založeno výlučně pro řešení
specifických technických problémů. Naši
technici začínají každý projekt spoluprací
se zákazníkem. Tyto projekty jsou velmi
různorodé a zahrnují široké spektrum
průmyslových aplikací.

Přepracování stávající
elektroniky
UNIS Group vytváří také elektroniku na
zakázku (z produktů s ukončenou podporou
výrobce) podle vašich konkrétních potřeb.
Díky tomu nemusíte investovat do zcela
nového systému. Namísto toho váš stávající
spolehlivý přístroj upravíme a zajistíme, že
zůstane nadále provozuschopný.
Pokud je požadovaná elektronika zastaralá,
UNIS Group může provést důkladnou analýzu
a může ji pro vaše potřeby přepracovat.

Vytváření specifických testovacích systémů
Na zakázku rovněž budujeme testovací
systémy. Ty nám umožňují důkladné
testování při jakýchkoli specifických
opravách, které byly naším oddělením
výzkumu a vývoje pro zákazníka předem
naplánovány.
Test dokážeme vyvinout a aplikovat i v
případech, kdy nemáme k dispozici data o
zapojení nebo nejsou známy ovládací prvky
softwaru.
Máte konkrétní projekt nebo problém ve
výrobním prostředí? UNIS Group vám s
radostí pomůže najít řešení. Neváhejte
nás kontaktovat a požádat o nezávaznou
nabídku. Naši technici jsou vám k službám.
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PROCES OPRAVY
A TESTOVÁNÍ
UNIS Group provádí profesionální a rychlé opravy,
které probíhají v následujících krocích.
Po obdržení dílu do opravy je třeba díl nejdříve
vyčistit. Po vyčištění a odsouhlasení cenové
nabídky ze strany zákazníka začneme díl
opravovat.

ČIŠTĚNÍ
V průmyslových provozních procesech působí na
elektroniku nečistoty, vlhkost a jiná „nebezpečí“,
která mohou zkrátit životnost zařízení. Nečistota
může způsobit problémy nejen ve výrobním
procesu, ale může mít dopad i na koncový produkt.
Z toho důvodu je profesionální čištění citlivých
součástí nezbytné. UNIS Group má k dispozici
speciální zařízení pro čištění elektroniky zařízení.

Základem každé opravy je výměna nefunkčních
součástek a vybraných funkčních součástek,
které časem ztrácejí své parametry. Nepodaří-li
se závadu vyřešit výměnou těchto součástek,
provede se za účelem nalezení příčiny chyby
komplexní analýza závady zařízení.

Zašlete nám díl k opravě.

Je-li to možné, díl se po dokončení opravy
otestuje.

3.

1.
2.

6.

7.
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Proces ve zkratce:

4.
5.
Found from website recreated PMS

2

Demontujeme zařízení a izolujeme součásti
určené k čištění.
Pračka naplněná čisticí kapalinou využívá
ultrazvukové vibrace k oddělení nečistot od
elektroniky.
Vyčištěný díl opláchneme ve speciální lázni s
demineralizovanou vodou.
Doba sušení závisí na velikosti dílu.
Demontované elektronické zařízení se
smontuje zpět.
Je-li to možné, všechny elektronické součásti
se důkladně přezkouší, aby byla zaručena
jejich 100% funkčnost.
Opravený díl se důkladně zabalí a odešle
zpět k zákazníkovi.
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TESTOVÁNÍ
Opravené a prodávané průmyslové elektronické
součásti se důkladně přezkušují. UNIS Group má
k dispozici více než 250 zkušebních systémů pro
celou řadu značek a typů produktů.
Pokud si nejste jisti plnou funkčností svých
elektronických součástí, UNIS Group vám je
může přezkoušet. Prokážou-li výsledky testu
závadu v elektronice, můžete se nezávazně
rozhodnout, zda má UNIS Group díl opravit.
Výsledek testu někdy nemusí prokázat závadu,
ale může signalizovat známky opotřebení časově
kritických součástek. V takovém případě vám
UNIS Group doporučí preventivní údržbu.

VYBAVENÍ
K provádění kvalifikovaných analýz a oprav
mají naši technici k dispozici profesionální
vybavení.
Zařízení pro analýzu:
 Monitor charakteristik
 Osciloskop
 Multimetr
 Kalibrátor
 Infračervená kamera
Zařízení pro opravy:
 Stanice pro opravu BGA obvodů
 Horkovzdušné zařízení pro odstranění a
výměnu SMD komponent
 Profesionální pájecí a odpájecí stanice

OPRAVY RŮZNÝCH
ZNAČEK
UNIS Group zajišťuje opravy dílů průmyslové
automatizace bez ohledu na značku, typ a
sérii komponentu. UNIS Group má zkušenosti
s řadou značek, např.:
 Siemens

 Telemecanique

 Lenze

 Modicon

 ABB

 Allen-Bradley

 Texas Instruments

 Fanuc

 Philips

 Kuka

 Schneider

 Adept

 AEG

 Stäubli

 Danfoss
 Indramat
 Omron

Záruka
Na veškerou opravovanou elektroniku
poskytujeme až dvouletou záruku.
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OPRAVY PLC
UNIS Group má bohaté zkušenosti s opravou
níže uvedených modulů:
 CPU
 Moduly V/V
 Napájecí zdroje
 Propojovací desky
 Programovací zařízení
 Průmyslové počítače
 Průmyslové sítě::
• Profibus
• CAN-bus
• Profinet
• Device Net
• Ethernet
• RS422/485
• ASI-bus
• Sercos
• Interbus

U procesorů provádíme tyto zkoušky:
 Zkouška paměti načtením programu.
 Zkouška paměti odpojením napájení.
 Kontrola vstupních a výstupních modulů/
komunikačních modulů, které jsou připojeny
k procesoru, v případě potřeby.

Testování
Je-li to možné, provede se testování všech
rozhraní opraveného dílu.
Jedná se o zejména o rozhraní:
 Analogové vstupy a výstupy
 Teplotní vstupy
 Napájecí zdroje, pod napětím
 Komunikační rozhraní
 Enkodéry
 Připojení programovacích zařízení

12
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Produkty | PLC

ABB

AEG

ENDRESS & HAUSER

FESTO ELECTRONIC

 07KR240

 A120

 FXN 671

 FPC201

 Advant

 A250

 NT 471

ALLEN-BRADLEY

B&R

FISHER ROSEMOUNT

GE FANUC

 1756

 NT40

 Delta V

 90-30

 Micrologix 1500

 NT43

Controller 31
 Freelance 2000
 Procontic CS31
 T200

 90-70

 PLC5

 Genius

 SLC500

 Series Five

 SLC5000
 1771 Bulletin

1771 universal I/O

BOSCH REXROTH

EBERLE

HITACHI

HONEYWELL

 PG1220 Series

 PLS 511

 EC

 IPC 620-30

 EC2

 IPC 620-20

 H250

 IPC 620-25
 IPC 620-35
 IPC 621
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IDEC

KLÖCKNER MOELLER (EATON)

OMRON

ALFA LAVAL

 CPM1A
 FA1

 Suco Control

 CQM1

 Micro-1

 PS316-PS22-PS24

 CQM1H

 Winbloc

 Sysmac C 200 HE

 Various

 SYSMAC C20
 Sysmac CVM1
 Sysmac CV500
 Sysmac CV1000
 Sysmac CV2000
 I/O modules for CV CPU

LANDIS & GYR

MITSUBISHI

PHILIPS

PHOENIX

 PCAO

 Alpha

 P8 Compact line

 Interbus

 Melsec A

 P8 Rack line

 Melsec F

 PC20

 Melsec Q

MODICON

MODICON/TELEMECANIQUE

SAIA

SATTCONTROL/SATTCON

 A120

 TSX Micro

 PCD

 PBS Micro

 A984 Gould

 TSX Quantum

 PCD1

 SC15-20

 PCD2

 Slimline

 PCD4
 PCD6
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SCHNEIDER

SIEMENS

TI (TEXAS INSTRUMENTS)

 SR3

 ET200B

 305 (Koyo)

 TSX Premium

 ET200C

 405 (Koyo,

 TSX Compact

 ET200Eco

 TSX Quantum

 ET200ISP

 500

 ET200L

 505

 ET200pro

 530

 ET200R

 560

 ET200S

 565

 ET200U

 5TI

 ET200X

 PM550

 Logo

 VPU200

SPRECHER + SCHUH

Direct-Logic)

 S5- 6GK

communication modules
 SEStep

 S5- IP modules
 S5-100U
 S5-110A

WAGO

 S5-110S
 S5-115U

 750

 S5-130W
 S5-135W
 S5-150U
 S5-155U

TELEMECANIQUE

 S5-90U
 S5-95U
 S5-WF modules
 S7-200

 TSX 7

 S7-300

 TSX 17

 S7-400

 TSX 27

 S7-1200

 TSX47

 S7-1500

 TSX DET/TSX DST

 ET200SFC
 Programmers
 Siplus
 PROFIsafe
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OPRAVY HMI
UNIS Group má bohaté zkušenosti s opravou
obslužných a dotykových operátorských panelů.
Nákup nové jednotky HMI často vyžaduje
změnu instalačních rozměrů. Při opravě vadné
jednotky se tomuto problému vyhnete. Proto
UNIS Group nabízí celou řadu možností oprav
elektroniky HMI. Vedle provádění oprav UNIS
Group disponuje i širokým sortimentem fólií a
displejů. Pokud již není k dispozici originální
fólie, použijeme náhradní fólii vytvořenou z
vlastních zdrojů, je-li to možné.

Testování
Opravené operátorské panely se důkladně
testují. Na opravu poskytujeme až dvouletou
záruku.
Testování zahrnuje tyto kroky:
 Přezkoušení tlačítek nebo dotykové
obrazovky
 Přezkoušení monitoru
 Přezkoušení komunikačních rozhraní
 Přezkoušení modulů V/V, jsou-li instalovány

20
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SIEMENS

ALLEN-BRADLEY

UNIOP

 OP

 Panelview

 CP

PROFACE

TI (TEXAS INSTRUMENTS)

PILZ

 Quickpanel

 Various

 Pitouch

LAUER/BEIJER

ALFA LAVAL

 PCS

 OP

 MP
 TP
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OPRAVY FREKVENČNÍCH
MĚNIČŮ A SOFTSTARTÉRŮ
UNIS Group opravuje frekvenční měniče a
softstartéry již několik let. Máme mnoho zkušeností s opravami různých značek, typů a sérií, od
nejstarších modelů až po ty nejnovější.
UNIS Group má komplexní zkušební centrum,
kde v případě potřeby může provádět zkoušky
pomocí vysokého a trvalého výkonu až 110 kW.
Na opravu poskytujeme až dvouletou záruku.

Testování
Testování frekvenčních měničů a softstartérů
zahrnuje tyto kroky:
 Přezkoušení komunikačních připojení.
 Přezkoušení obslužných panelů, jsou-li
instalovány.
 Přezkoušení digitálních a analogových řídicích
vstupů.
 Přezkoušení při nominálním napájení pomocí
tří zkušebních zařízení, kde UNIS Group může
testovat až 18 měničů současně.
 Přezkoušení při nominálním napájení pomocí
jednoho zkušebního zařízení, kdy UNIS Group
může testovat DC měniče současně.
 Moduly Simodrive 611 se zkouší pomocí
třídenní dlouhodobé zkoušky stability při
vysokém a trvalém výkonu až 110 kW,
jde o kompletní zkoušku funkčnosti. K
dispozici jsou protokoly o zkoušce.
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ABB

AEG

KEB

KLÖCKNER MOELLER (EATON)

 ACS

 Microsemi

 Combivert

 DOL

 ACV 700

 Minisemi

REFU

MITSUBISHI

LENZE

OMRON

 RD52

 MR-J2

 7800

 Sysdrive

 A200

 8200

 RA

 9300
 SMD

CONTROL TECHNIQUES

DANFOSS

 UNIDRIVE

 VLT

 Comander
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AXOR

PHOENIX CONTACT

 MS Minispeed (MS)

 IBS IP 400

 MTS Masterspeed (MTS)

 IBS IP 500
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SEW

SCHNEIDER ELECTRIC

YASKAWA

 Movidyn

 Altivar 71

 CiMR

SIEMENS

TELEMECANIQUE

REO ELEKTRONIK

 EM 300

 Altivar

 Movitrack
 Movidrive

 Micromaster

 Reovib MFS 268
 Reovib MFS 168

 S110 Sinamics
 S120 Sinamics
 G110 Sinamics
 G120 Sinamics
 Simodrive
 Simovert
 Simovert






Masterdrive
MC/VC/FC
Simovert P
Simovert PM
Simoreg
Sinamics

VACON
 10/20/100
 CXS
 NXC

 Softstarter

 NXL

 3RW3

 NXS
 NXP
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OPRAVY SERVOMĚNIČŮ
UNIS Group má velké zkušenosti s opravou servoměničů. Proces opravy se zaměřuje na funkčnost
těchto prvků:
 Napájecí zdroje
 Propojovací moduly
 Polohovací moduly
 Rozhraní průmyslové komunikace
 Zpětná vazba
 Vstupy/výstupy

Testování
Je-li to možné, opravený měnič je řádně otestován.
Na opravu poskytujeme až dvouletou záruku.
Přezkoušení servoměničů zahrnuje tyto kroky:
 Přezkoušení propojovacích modulů.
 Přezkoušení komunikačních připojení.
 Přezkoušení jmenovitého výkonu, pokud máme k
dispozici motor. Není-li motor k dispozici, měnič
je přezkoušen částečně.
 Přezkoušení zpětné vazby měniče pomocí
enkodérového simulátoru.
 Přezkoušení modulů V/V, jsou-li instalovány.
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ATLAS COPCO

BERGER LAHR

SIEMENS

BAUMÜLLER

 DMC

 WD

 Simodrive 610

 BUS 3

 Simodrive 611

 BUS 6 VC

 Simodrive 650

 Analog

 Simodrive 660

 Digital

 Simodrive 690
 Sinamics
 Posma A

INDRAMAT (BOSCH REXROTH)

ABB

KOLLMORGEN/SEIDEL

MITSUBISHI

 ANAX

 DKR

 60WKS

 MELSERVO SA

 DIAX 1

 SDS100

 DIAX 2/3
 DKR
 Ecodrive 01

 Microflex
 Motiflex

 Ecodrive 03
 Indradrive
 RAC
 DIAX 4

BOSCH

ALLEN-BRADLEY

FERROCONTROL

B&R

 VM60

 1391

 Darc system

 Acopos

 Servodyn-T

 1394
 Kinetix 6000
 Powerflex 40
 IMC S Class 4100-234
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FANUC

ELAU

 Alpha i

 PacDrive M

 Spindle drive
 Alpha A
 Alpha iS

PARKER

LUST

 Digiplan BLH

 VF1000 Series M

 Digiplan BLX 150

 Mastercontrol MC 6000

 SSD CPX2500

 Mastercontrol MC 7000

YASKAWA

REOTRON

 Varispeed-626m5

 543LH/567LH

 Varispeed-656mr5
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OPRAVY ELEKTRONIKY
ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ
UNIS Group má zkušenosti s opravami těchto
jednotek:
 Napájecí zdroje
 Ovladače robotických systémů
 Servoměniče používané v elektronice
robotických systémů
 Procesorové desky
 Servoprocesorové desky
 Bezpečnostní desky
 Desky se systémovými vstupy/výstupy
 Síťové propojovací desky
 Servomotory

Testování
Je-li to možné, opravovaná elektronika se
po dokončení opravy otestuje. Na opravu
poskytujeme až dvouletou záruku.
Přezkoušení elektroniky robotických systémů
zahrnuje tyto kroky:
 Přezkoušení opravované elektroniky v
řídicí jednotce, je-li to možné
 Přezkoušení výkonových modulů při
jmenovitém výkonu
 Přezkoušení ovladačů robotických
systémů
 Přezkoušení modulů V/V
 Přezkoušení propojovacích modulů
 Přezkoušení bezpečnostních modulů
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ABB

ASEA

MOTOMAN

STÄUBLI

 IRC5 (3x)

 S2

 XRC

 CS8C TX60L

ADEPT

BOSCH

YASNAC

REIS

 840

 SR60

 MRC

 SRV 16L IRT 40XX

 S2 (3X)
 S3 (2X)
 S4 (2X)
 S4C (2X)
 S4C+ (2X)

 Adept One MV

 SRV 6 IRT 14XX

 Cobra 600
 Cobra 600 AIB
 Cobra S650
 Viper S650

FANUC

KUKA

 R-J (2X)

 KRC1 (2X)

 R-J2 (2X)

 KRC2 (2X)

 R-J3 (2X)

 RC22/42
 RC30/51
 RC50/52
 VKRC1
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OPRAVY ELEKTRONIKY
CNC SYSTÉMŮ
UNIS Group má bohaté zkušenosti s opravou
CNC řídicích jednotek. Proces opravy se
zaměřuje na unkčnost těchto prvků:
 Napájecí zdroje
 Řídicí jednotky
 Obslužné panely
 Propojovací desky
 Polohovací moduly
 Průmyslové sítě
 Zpětná vazba
 Vstupy/výstupy

Testování
Po dokončení opravy se řídicí jednotka
CNC přezkouší, je-li to možné. Na opravu
poskytujeme až dvouletou záruku.
Přezkoušení zahrnuje tyto oblasti:
 Přezkoušení komunikačních rozhraní
 Přezkoušení paměti parametrů
 Přezkoušení modulů V/V, jsou-li instalovány
 Přezkoušení monitorů ve spojení s řídicí
jednotkou
 Přezkoušení bezpečnostních desek
 Dlouhodobé zkoušky stability
 Přezkoušení vstupních připojení dalšího
enkodéru pomocí enkodérového simulátoru
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FANUC
 ALPHA 16
 ALPHA 18
 ALPHA 21
 ALPHAi 16i

HEIDENHAIN
 iTNC530

OPRAVY SPECIÁLNÍ ELEKTRONIKY
Proces opravy:
Po obdržení průmyslové elektroniky do
opravy ji dle potřeby vyčistíme. Po vyčištění
a odsouhlasení cenové nabídky zákazníkem
bude elektronika opravena.

 ALPHAi 18i
 ALPHAi 21i
 Serie 0
 Serie 15
 Serie 6
 Series 16 T
 Series 21I-TB

SIEMENS

Základem každé opravy je výměna časově
kritických součástek. Poté vyměníme
součástky náchylné k selhání, přičemž
vycházíme ze zkušeností našich specialistů.
Provádíme komplexní průzkum selhání s cílem
odhalit vadu. Po dokončení opravy elektroniku
zčásti nebo zcela přezkoušíme.
Mezi speciální produkty patří široký sortiment
průmyslové elektroniky, např. elektronika
vyrobená podle vlastních specifikací, neznámá
elektronika nebo upravená elektronika.

 802D sl
 840C
 840D
 840D sl
 Posmo
 Sinumerik

Naši specialisté vám zajistí profesionální
opravu. Testování speciálních produktů se
provádí opět na součástkové bázi, kde se
pomocí osciloskopu a sledovače charakteristik
testuje každá součástka zvlášť.

 Sinamics
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OPRAVY SERVOMOTORŮ
Toto oddělení UNIS Group se specializuje na opravy,
renovace, úpravy a testování servomotorů.

Postup opravy servomotorů
Po analýze stavu motoru a provedení diagnostiky závady
obdržíte nezávaznou cenovou nabídku. Standardní oprava
sestává z výměny ložisek a dle potřeby také z čištění/
repasování pouzdra. V závislosti na závadách zjištěných
po provedení diagnostiky opravujeme nebo měníme tyto
komponenty:
 Zpětná vazba ve formě enkodéru/resolveru/otáčkoměru
 Brzda
 Vyvažování rotoru
 Pouzdro
 Repasování poškozených hřídelí rotoru
 Větrák
 Převodový mechanismus

Testování
Přezkoušení servomotorů zahrnuje tyto kroky:
 Měření izolačních odporů vinutí
 Přezkoušení magnetického pole
 Přezkoušení krouticího momentu motoru při
volnoběhu
 Přezkoušení brzdy
 Testování zpětné vazby pomocí několika
testovacích enkodérů
 Testování hladkého běhu hřídele
 Testování při velkém zatížení po opravě
servomotorů
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ABB

ALLEN-BRADLEY

LENZE

SEW

 3HAB

 1326 AB

 MC09F

 CFM

 3HAC

 MPL

 MCS

 CMD

 3HNM

 MPF

 MDS

 CMP

 8C

 MDF

 DFS

 9C

 MCA

 DFY

 HDP

 KH

 Serie 4 and 5

 PSF

BAUMÜLLER

BOSCH/INDRAMAT

SIEMENS

KUKA

 DS0G

 2AD

 1FK

 1FK60

 DSG

 MAC

 1FK7

 1FK61

 FLI

 MDD

 1FT

 1FK71

 DSM

 MHD

 1FT5/6/7

 MKD

 1HU

 MSK

 1PH

 MMD

 Posmo

FANUC

KEB

NUM

PANASONIC

 Alpha

 42SM

 Servomac

 MSM

 Alpha i(S)

 53SM

 Flexium(+)

 Beta

 C2SM001

 BETAi

 D3SM
 E4SM

46

47

Produkty | Servomotory

BALDOR

BERGER LAHR

MITSUBISHI

CONTROL TECHNIQUES

 BSM

 VRDM

 HC-SFS

 Unimotor FM

 HC-MFS

 Unimotor HD

PARKER

DEMAG

FESTO

SCHNEIDER ELECTRIC

 Various

 Various

 EMMS

 Lexium

KOLLMORGEN/SEIDEL

SSD EUROTHERM

B&R

OMRON

 AKM

 Various

 8MSA

 R7

 8LSA

 R88

 6SM
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YASKAWA

MAVILOR

 SGMG

 BS

 SGMAH

 BLS

 SGMGH
 USAGED

ATLAS COPCO

ELAU

 AHD

 SB/SH/SM

KRONES
 ISD401

Tato brožura byla vytvořena s maximální péčí. UNIS Group však neodpovídá ani neručí žádným způsobem za nepřesnosti či opomenutí týkající se jejího obsahu. Z tohoto důvodu
neplynou z obsahu této brožury žádná práva.
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