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UNIS Group е международна компания
създадена през 1984 г., която е
специализирана в ремонт и продажба
на промишлена електроника.
Електрониката се почиства,
ремонтира и изпитва в съответствие
със строги стандарти за качество.

От програмируеми контролери до задвижвания и от HMI устройства до електроника
за роботи. UNIS Group е Вашия партньор в
ремонта и обслужването на промишлена
електроника.
 Програмируеми
 Серво мотори
логически
 HMI: операторски
контролери (PLCs)
панели, тъч панели и
монитори
 Честотни
задвижвания
 Програмни
устройства
 Устройства за плавен
старт
 Захранващи модули
 Серво задвижвания  Промишлени
компютри
 CNC електроника
 Електроника за
 Печатни платки
роботи

UNIS Group пред лага
продължителност
Ние вярваме, че нашите клиенти трябва
да имат възможност да продължат да
използват своите системи възможно
най-дълго време. Въз основа на тази
философия не само, обслужваме новата
електроника, но също така поддържаме и
старите части, които дори оригиналният
производител вече не сервизира, т.нар.
излезли от употреба продукти. Ние
не искаме нашите клиенти да бъдат
принудени да актуализират или да
инвестират в напълно нови системи.

Качество

За много компании UNIS Group е уникален
сервизен партньор за решаване на техните
проблеми с производството чрез ремонт
(или подмяна) на дефектна промишлена
електроника.
Ако имате някакви въпроси, моля свържете
се с нашия екип по продажбите на
телефон: +359 24925156 или по електронна
поща на: bulgaria@unisgroup.com.
UNIS Group с удоволствие ще Ви осигури
надежден съвет за управление, поддръжка
и ремонт на вашата електроника за
индустриална автоматизация.

UNIS Group означава качество.
Поддържането и подобряване на качеството
на нашите услуги е непрекъснат процес.
UNIS Group е сертифицирана за:
 Качество:
ISO 9001: 2008
 Околна среда: ISO 14001
 Безопасност: OHSAS 18001

Гаранция
Вие ще получите най-малко една година
гаранция за ремонти, продажби и замени.

„Без решение няма
заплащане”
UNIS Group предлага фиксирани цени
за ремонти. Вие знаете предварително
сумата, която трябва да платите.
Ремонтите винаги се основават на
принципа „Без решение няма заплащане”.

Обслужване на едно гише означава, че
може да разчитате на един доставчик за
ремонт на промишлена електроника и
серво мотори!
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РЕМОНТИ
UNIS Group ремонтира повече от 38,000
части за година. Отделът за ремонти
се намира в централата в Холандия.
Професионалните сервизни инженери
ремонтират на компонентно ниво,
благодарение на модерното оборудване
за измерване и изпитване. UNIS Group
е специализирана в ремонтите както на
излязлата от поддръжка електроника така
и новата.

Фиксирани цени
След като електронната част е изпратена,
получавате необвързваща оферта. UNIS
Group разполага с база данни с цени на
над 300,000 вида различна промишлена
електроника. Цената на ремонта е
фиксирана. Вие знаете предварително
сумата, която трябва да платите.

„Без решение няма
заплащане “
Всички ремонти се извършват на база
„Без решение няма заплащане ”. Когато
един ремонт е неуспешен, вие няма да
бъдете таксувани с разходите по ремонта.
В зависимост от договора, който сключим,
ремонтираните части ще Ви бъдат върнати
обратно или ще бъдат изхвърлени по
съответния ред.

Спешни ремонти 24/7
Спира ли Вашата продукция заради
дефектна електроника? UNIS Group може
да Ви предложи решение чрез извършване
на неотложни ремонти. UNIS Group веднага
ще започне ремонта на дефектната част,
след като е пристигнала.
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Също така може да изберете нашите услуги
за подмяна. Ако имаме налична работеща
част в нашия склад ние ще Ви я изпратим
веднага.
UNIS Group предлага 24/7 услуга за
свеждане до минимум на непредвидените
прекъсвания в производството. Срещу
допълнително заплащане е възможно да
бъдат извършвани спешни ремонти след
работно време и през почивните дни. С
абонаментен договор може да намалите/
минимизирате тези допълнителни разходи.

Анализ на компоненти
Срокът за доставка зависи от наличността
на компоненти, необходими за ремонта.
Когато необходимите за ремонт компоненти не са в наличност е трудно да се
отговори на времето за доставка. За да
се сведе до минимум рискът от изчерпани
компоненти UNIS Group взима следните
предпазни мерки:
 UNIS Group има автоматизирана система
за поръчка на компоненти. Когато е
достигнато минималното ниво на склад,
компонентите се поръчват автоматично
на доставчика.
 Всяка неизвестна електронна част се
анализира от нашия отдел за анализ на
компоненти и се закупуват съответните
части, които не са в наличност.

Превантивна поддръжка
По стандарт не само дефектните компоненти се заменят по време на ремонт,
но и всички критични компоненти. Това
значително намалява вероятността от нов
дефект в бъдеще.
Превантивната замяна на критични
компоненти също така предотвратява
дефектирането на други компоненти и
намалява риска от цялостен отказ на
електрониката.
Превантивна поддръжка се предлага и
като отделна услуга. Шансът за спиране
на производство се свежда до минимум,
когато е на лице превантивна процедура
за поддръжка на електрониката. Вместо
да бъдете изненадани, можете сами да
планирате поддръжката.
Попитайте нашия екип по продажбите за
възможностите!

UNIS Group има на склад над 26,000
различни компоненти.
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ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ПОДМЯНА
Имате ли дефектни части, които искате
да изпратите на UNIS Group за ремонт?
Можете да изберете нашата услуга за
подмяна, ако подобна част е налична на
склад. При избор на програма за подмяна,
ние ще Ви изпратим частта веднага. След
като сте получили работещата част имате
един месец, за да изпратите обратно
Вашата дефектна част на UNIS Group.
Избирайки нашата услуга за подмяна
можете да скъсите периода на спиране на
производство.

ПРОДАЖБИ
Над 120.000 резервни части
на ск лад
UNIS Group поддържа широка наличност
от резервни части на склад за много
известни марки, включително: Siemens,
Texas Instruments, Lenze, ABB, Mitsubishi,
Telemecanique, Kuka, Fanuc, Indramat, Bosch
Rexroth, Lauer, Heidenhain, Hitachi, Danfoss,
Philips, Allen-Bradley, Modicon, Omron и SEW.
Бързата доставка от склад прави възможно
да се сведе до минимум спирането на
производствения процес. Може да видите
текущата наличност на склад в нашият
онлайн магазин, www.unisgroup.bg.
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ВАРИАНТИ ЗА ДОГОВОР
Нашите договори ни дават възможност да
Ви предложим персонализирани услуги.
Въз основа на вашите нужди, Вие и лицето
Ви за контакт в UNIS Group ще решите коя
форма на договор е най-подходяща за
Вашите нужди и изисквания. Ние ще Ви
изпратим оферта въз основа на списъка с
части, поискани от вас.

Цената по договор зависи от нужните
части.

На разположение са следните опции:

 Отлагане на нови инвестиции
 По-дълго ползване на текущата Ви

Предимствата за Вас:
 Подмяна на дефектна резервна част в

рамките на 24 часа
 Минимизиране на разходите за спиране

на производството

Договор за реакция
По силата на този договор, ние сме на
разположение 24/7 в случай на дефекти.
Вашата поправка е с приоритет пред
всички други поръчки. Веднага след като
получим Вашата дефектна част, UNIS
Group ще започне ремонта ѝ в рамките на
четири часа. С договор за реакция може да
намалите/минимизирате допълнителните
разходи.

Договор за части на
ск лад (критични ск ладови
наличности)
UNIS Group може да Ви гарантира
наличността на резервни части на базата
на предоставен списък на Вашите критични
складови наличности. Необходимата
резервна част може да бъде доставена в
рамките на 24 часа. Можем да осигурим
и спешни доставки срещу допълнително
заплащане.
Частите са винаги на Ваше разположение
за срока на договора. Това означава, че
можете да сведете до минимум разходите,
свързани с непланирано спиране на
производството в резултат от дефект на
промишлена електроника.

производствена линия или машина
 Сигурност на услуга

Можете да минимизирате разходите за
спиране на производството, причинени от
дефекти на промишлена електроника. Ако
проявявате интерес, моля не се колебайте
да се свържете с нас, за да обсъдим
възможностите.

ИНДУСТРИАЛНИ
ПРОЕКТИ
UNIS Group има отдел за научноизследователска и развойна дейност, който
е специално създаден за решаване на
специфични технически проблеми. Нашите
квалифицирани техници подпомагат
проектирането в сътрудничество с клиента.
Тези проекти са изключително разнообразни, с широка гама от промишлени
приложения.

Редизайн на съществуваща
електроника
UNIS Group произвежда поръчкова
електроника на базата на Вашите
специфични нужди. Това Ви позволява
да избегнете инвестицията в една изцяло
нова система; Вместо това, ние ще
ремонтираме електрониката на съществуващата машина, като гарантираме, че
тя ще продължи да функционира. Ако
електрониката от която се нуждаете е
излязла от употреба, UNIS Group може
да проведе задълбочен анализ и да ги
произведе за Вас.

Разработване на специфични
системи за изпитване
Ние също така изграждаме системи за
изпитване по поръчка. Това ни позволява
да тестваме предварително в нашия отдел
по научноизследователска и развойна
дейност, всички специфични ремонти,
извършени за даден клиент.
Освен това, понякога по отношение на
модула се наблюдава проблем, с това
че данните за връзка и/или контрол на
софтуера са неизвестни. Ние можем да
разработим тестове за тези случаи, което
ще направи възможна проверката на
модулите.
Имате ли конкретен проект или проблем
във вашата производствена среда? В UNIS
Group ще се радваме да Ви помогнем с
решение. Моля, не се колебайте да се
свържете с нас, без каквито и да било
задължения. Нашите техници са на Ваше
разположение.
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ПРОЦЕС НА РЕМОНТ
И ТЕСТВАНЕ
UNIS Group ремонтира професионално и бързо.
За да може да се гарантира това, UNIS Group е
създала следния ремонтен процес.
След като получим електронната част за
ремонт, електрониката се почиства, ако е
необходимо. След почистване и постигане на
споразумение за цената с клиента, електрониката ще бъде поправена.
В основата на всеки ремонт е подмяната на
критичните компоненти. Когато дефектът не се
реши с подмяна на критичните компоненти, се
провежда цялостно търсене на проблема, за да
се локализира дефекта.

ПОЧИСТВАНЕ
В промишлени оперативни процеси,
електрониката е изложена на мръсотия, влага
и други “опасности”, които може да съкратят
продължителността на живота на оборудването.
Мърсотията може да предизвика проблеми
в процеса на производство и дори може да
повлияе на крайния продукт. Професионалното
почистване на чувствителни компоненти е от
съществено значение.

Процесът на работа накратко:
Изпращате промишлената електроника до нас.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
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UNIS Group притежава специализирано
оборудване за почистване на електроника. Ако е
възможно компонентите ще бъдат тествани след
почистването.

Ако е възможно електрониката се тества след
завършване на ремонта.

Found from website recreated PMS

2

Ние демонтираме оборудването и
изолираме компонентите, за да бъдат
почистени.
„Миещата машина“ пълна с почистваща
течност използва ултразвукови вибрации,
за да отдели мръсотия от компонента.
След това изплакваме добре компонента в
специална вана с деминерализирана вода.
Времето на сушене зависи от размера на
електрониката.
Демонтираната електроника се сглобява.
Електрониката почистена от UNIS Group
внимателно се тества, за да се гарантира
100% функционалност.
Компонентът внимателно се опакова и Ви
се изпраща.
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ТЕСТВАНЕ
Ако е възможно ремонтираната и закупена
промишлена електроника се тества щателно.
UNIS Group има на разположение повече от
200 тест системи за широка гама от марки и
модели.
Ако не сте сигурни дали вашата промишлена
електроника е напълно функционална, UNIS
Group може да тества електрониката за Вас.
Когато резултатът от теста показва, че частта е
дефектна, можете да изберете UNIS Group да я
ремонтира.
Резултатът от теста може да покаже,
че електрониката не е дефектна, но че
критичните компоненти показват признаци на
износване. В този случай UNIS Group препоръчва извършване на превантивен ремонт.

ОБОРУДВАНЕ

РЕМОНТ
НЕЗАВИСЕЩ ОТ
МАРКАТА

С цел да предложим професионален
анализ и ремонт, нашите инженери имат на
разположение професионално оборудване.
Ние имаме следното оборудване за анализ:
 Характериограф (curve tracer)
 Осцилоскоп
 Мултиметър
 Калибратор
 Инфрачервена камера
Освен това имаме на разположение и
следното оборудване за ремонт:
 Уред за монтаж и демонтаж на BGA
платки
 Уред с горещ въздух за монтаж и
демонтаж на компоненти за повърхностен монтаж (SMD)
 Професионални уреди за запояване и
разпояване

UNIS Group ремонтира на ниво платка,
това означава, че независимо от марката,
вида и серията, UNIS Group може да го
ремонтира за вас. UNIS Group има опит с
различни марки като:












Siemens
Lenze
ABB
Texas Instruments
Philips
Schneider
AEG
Danfoss
Indramat
Omron
Telemecanique








Modicon
Allen-Bradley
Fanuc
Kuka
Adept
Stäubli

Гаранция
Вие получавате най-малко една година
гаранция на всяка ремонтирана
електроника.
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РЕМОНТ НА ПРОГРАМИРУЕМИ
ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ (PLC)
UNIS Group има богат опит в ремонт на
модулите изброени по-долу:
 Процесори
 I/O модули
 Захранвания
 Интерфейсни карти
 Програмни устройства
 Индустриални компютри
 Индустриални мрежи:
• Device Net
• Profibus
• RS422/485
• Profinet
• Sercos
• Ethernet
• ASI-bus
• Interbus
• CAN-bus

Следните тестове се извършват върху
процесори:
 Тест на паметта чрез зареждане на
програма;
 Тест на паметта чрез прекъсване на
захранването;
 Контролиране на входните и изходните
модули/Комуникационни модули, които
са свързани с процесора (когато е
необходимо).

Тестване
Когато е възможно всички връзки на
електрониката се тестват.
Връзки като:
 Аналогови входове и изходи
 Температурни входове
 Захранвания, под напрежение
 Комуникационни връзки
 Енкодери
 Програмни връзки

12
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Продукти | PLCs

ABB

AEG

ENDRESS & HAUSER

FESTO ELECTRONIC

 07KR240
 Advant

 A120
 A250

 FXN 671
 NT 471

 FPC201

B&R

FISHER ROSEMOUNT

GE FANUC

 NT40
 NT43

 Delta V






BOSCH REXROTH

EBERLE

HITACHI

HONEYWELL

 PG1220 Series

 PLS 511

 EC

 IPC 620-30

 EC2
 H250






Controller 31
 Freelance 2000
 Procontic CS31
 T200

ALLEN-BRADLEY
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1756
Micrologix 1500
PLC5
SLC500
SLC5000
1771 Bulletin
1771 universal I/O

90-30
90-70
Genius
Series Five

IPC 620-20
IPC 620-25
IPC 620-35
IPC 621
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Продукти | PLCs
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IDEC

KLÖCKNER MOELLER (EATON)

 FA1
 Micro-1

 Suco Control
 PS316-PS22-PS24
 Winbloc

LANDIS & GYR

MITSUBISHI

 PCAO






MODICON

OMRON











CPM1A
CQM1
CQM1H
Sysmac C 200 HE
SYSMAC C20
Sysmac CVM1
Sysmac CV500
Sysmac CV1000
Sysmac CV2000
I/O modules for CV CPU

ALFA LAVAL
 Various

PHILIPS

PHOENIX

 P8 Compact line
 P8 Rack line
 PC20

 Interbus

MODICON/TELEMECANIQUE

SAIA

SATTCONTROL/SATTCON

 A120

 TSX Micro

 PCD

 PBS Micro

 A984 Gould

 TSX Quantum






Alpha
Melsec A
Melsec F
Melsec Q

PCD1
PCD2
PCD4
PCD6

 SC15-20
 Slimline
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SCHNEIDER





SR3
TSX Premium
TSX Compact
TSX Quantum

SPRECHER + SCHUH
 SEStep

TELEMECANIQUE
 TSX 7
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TSX 17
TSX 27
TSX47
TSX DET/TSX DST

SIEMENS


































ET200B
ET200C
ET200Eco
ET200ISP
ET200L
ET200pro
ET200R
ET200S
ET200U
ET200X
Logo
S5- 6GK
communication modules
S5- IP modules
S5-100U
S5-110A
S5-110S
S5-115U
S5-130W
S5-135W
S5-150U
S5-155U
S5-90U
S5-95U
S5-WF modules
S7-200
S7-300
S7-400
S7-1200
S7-1500
ET200SFC
Programmers
Siplus
PROFIsafe

TI (TEXAS INSTRUMENTS)
 305 (Koyo)
 405 (Koyo,









Direct-Logic)
500
505
530
560
565
5TI
PM550
VPU200

WAGO
 750
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РЕМОНТ НА УСТРОЙСТВА
ЗА ЧОВЕШКО-МАШИНЕН
ИНТЕРФЕЙС (HMI)
UNIS Group има богат опит в ремонт на
операторски и тъч панели. Купуването на
нови HMI устройства често води до промяна
на монтажните размери. Няма да се
сблъскате с този проблем ако се ремонтира
дефектния елемент. Ето защо UNIS Group
предлага широка гама от възможности за
ремонт на HMI устройства. UNIS Group не
само поправя дефектната електроника,
но също така разполага с широка гама от
фолиа и дисплеи на склад за подмяна. Ако
оригиналното фолио не е на разположение
се използва изработено от нас фолио.

Тестване
След ремонта на електрониката тя внимателно бива тествана, ако е възможно. Вие ще
получите най-малко една година гаранция на
ремонта.
Тестването се състои от следните дейности:
 Тестване на бутона или тъч екрана
 Тестване на монитора
 Тестване на комуникационни връзки
 Тестване на I/O модули, ако са
инсталирани

20
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SIEMENS

ALLEN-BRADLEY

UNIOP

 OP
 MP
 TP

 Panelview

 CP

PROFACE

TI (TEXAS INSTRUMENTS)

PILZ

 Quickpanel

 Various

 Pitouch

LAUER/BEIJER

ALFA LAVAL

 PCS

 OP

23

РЕМОНТ НА ЧЕСТОТНИ
ЗАДВИЖВАНИЯ И УСТРОЙСТВА
ЗА ПЛАВЕН СТАРТ
UNIS Group ремонтира честотни задвижвания
и устройства за плавен старт в продължение
на няколко години. Ние имаме богат опит в
ремонт на различни марки, видове и серии, от
най-старите до най-новите модели.
UNIS Group има богат тестови център, където,
ако е необходимо, може да се тества с висока
и постоянна мощност до 110 kW. Вие ще
получите гаранция от най-малко една година.

Тестване
Тестването на честотни задвижвания и
устройства за плавен старт се състои от:
 Тестване на комуникационни връзки;
 тестване на операторски панели, ако са
инсталирани;
 Тестване на входа за контрол - цифров и
аналогов;
 Тестване при номинална мощност, използвайки три помещения за изпитване, където
UNIS Group може да тества 18 честотни
задвижвания едновременно;
 Тестване при номинална мощност с
помощта на едно тест съоръжение, където
можем да тестваме задвижвания на
постоянен ток едновременно;
 Simodrives 611 се тестват с
тридневен тест за издръжливост
от висока и постоянна мощност
до 110 kW. Това е пълен тест за
функционалност. Предоставяме на
разположение и протоколите от
изпитванията.
24
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Продукти | Честотни задвижвания и устройства за плавен старт

ABB

AEG

KEB

KLÖCKNER MOELLER (EATON)

 ACS
 ACV 700

 Microsemi
 Minisemi

 Combivert

 DOL
 RA

REFU

MITSUBISHI

LENZE

OMRON

 RD52

 MR-J2
 A200






7800
8200
9300
SMD

 Sysdrive

CONTROL TECHNIQUES

DANFOSS

AXOR

 UNIDRIVE

 VLT

 Comander
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PHOENIX CONTACT

 MS Minispeed (MS)

 IBS IP 400

 MTS Masterspeed (MTS)

 IBS IP 500
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Продукти | Честотни задвижвания и устройства за плавен старт

SEW

SCHNEIDER ELECTRIC

YASKAWA

 Movidyn
 Movitrack
 Movidrive

 Altivar 71

 CiMR

SIEMENS

TELEMECANIQUE

REO ELEKTRONIK
















EM 300
Micromaster
S110 Sinamics
S120 Sinamics
G110 Sinamics
G120 Sinamics
Simodrive
Simovert
Simovert
Masterdrive
MC/VC/FC
Simovert P
Simovert PM
Simoreg
Sinamics

 Altivar

 Reovib MFS 268
 Reovib MFS 168

VACON
 10/20/100

 Softstarter
 3RW3
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CXS
NXC
NXL
NXS
NXP
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РЕМОНТ НА СЕРВО
ЗАДВИЖВАНИЯ
UNIS Group има широк опит в ремонта на серво
задвижвания. Функционалните възможности
по-долу са част от ремонта:
 Захранване
 Интерфейсни модули
 Модули за позициониране
 Индустриални мрежи
 Обратна връзка
 I/O

Тестване
След като задвижването е ремонтирано, то ще
бъде тествано, ако е възможно. Вие ще получите
най-малко една година гаранция за ремонта.
Тестването на серво задвижване се състои от:
 Тестване на интерфейсни модули;
 Тестване на комуникационни връзки;
 Тестване на номинална мощност, когато
имаме двигателят на наше разположение. Ако
двигателят не е на разположение, устройството се тества частично;
 Тестване на обратната връзка на устройството
с помощта на енкодер симулатор;
 Тестване на I/O, ако са монтирани.

30
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Продукти | Серво задвижвания

ATLAS COPCO

BERGER LAHR

SIEMENS

 DMC

 WD









INDRAMAT (BOSCH REXROTH)

ABB

KOLLMORGEN/SEIDEL

MITSUBISHI

 60WKS

 MELSERVO SA

B&R

 ANAX
 DIAX 1
 DIAX 2/3
 DKR
 Ecodrive 01






DKR
SDS100
Microflex
Motiflex

Simodrive 610
Simodrive 611
Simodrive 650
Simodrive 660
Simodrive 690
Sinamics
Posma A

BAUMÜLLER





BUS 3
BUS 6 VC
Analog
Digital

 Ecodrive 03
 Indradrive
 RAC
 DIAX 4
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BOSCH

ALLEN-BRADLEY

FERROCONTROL

 VM60

 1391

 Darc system

 Servodyn-T






 Acopos

1394
Kinetix 6000
Powerflex 40
IMC S Class 4100-234

33

Продукти | Серво задвижвания

FANUC





Alpha i
Spindle drive
Alpha A
Alpha iS

ELAU
 PacDrive M

PARKER

LUST

 Digiplan BLH
 Digiplan BLX 150
 SSD CPX2500

 VF1000 Series M
 Mastercontrol MC 6000
 Mastercontrol MC 7000

YASKAWA

REOTRON

 Varispeed-626m5

 543LH/567LH

 Varispeed-656mr5
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РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОНИКА
НА РОБОТИ
UNIS Group има опит в ремонт на:
 Захранващи модули
 Пултове за обучение на роботи
 Серво задвижвания, използвани в
електрониката на роботи
 Процесорни платки
 Серво процесорни платки
 Платки за безопасност
 Системни I/O платки
 Платки за мрежов интерфейс
 Серво мотори

Тестване
След като ремонта се направи, електрониката се тества, ако е възможно. Вие ще
получите най-малко една година гаранция
за ремонта.
Тестването на електрониката на робота се
състои от:
 Ако е възможно контролната
електроника на робота се тества в
официалните контролни звена
 Тестване на високомощни модули под
номиналната им мощност
 Тестване на пултовете за обучение
 Тестване на I/O модули
 Тестване на интерфейсни модули
 Тестване на модули за безопасност

36
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Продукти | Електроника на роботи

ABB







IRC5 (3x)
S2 (3X)
S3 (2X)
S4 (2X)
S4C (2X)
S4C+ (2X)

ADEPT
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840
Adept One MV
Cobra 600
Cobra 600 AIB
Cobra S650
Viper S650

ASEA

MOTOMAN

STÄUBLI

 S2

 XRC

 CS8C TX60L

BOSCH

YASNAC

REIS

 SR60

 MRC

 SRV 16L IRT 40XX
 SRV 6 IRT 14XX

FANUC

KUKA

 R-J (2X)

 KRC1 (2X)

 R-J2 (2X)
 R-J3 (2X)






KRC2 (2X)
RC22/42
RC30/51
RC50/52
 VKRC1
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РЕМОНТ НА
CNC ЕЛЕКТРОНИКА
UNIS Group има богат опит в ремонт на CNC
блокове за управление. Функционалните
възможности по-долу са част от процеса на
ремонт:
 Модули за захранване
 Управляващи устройства
 Операторски панели
 Интерфейсни платки
 Модули за позициониране
 Индустриални мрежи
 Обратна връзка
 I/O тестване

Тестване
Когато ремонта е завършен CNC блока
за управление се тества, ако е възможно.
Вие ще получите най-малко една година
гаранция на ремонта.
Тестването се състои от:
 Тестване на комуникационни връзки
 Тестване параметричната памет
 Тестване на I/O, когато са монтирани
 Тестване на монитори в комбинация с
блока за управление
 Тестване на платки за безопасност
 Изпитания за издръжливост
 Тестване на допълнителните енкодер
входове с енкодер симулатор

40
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Продукти | CNC електроника

FANUC












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

SIEMENS
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802D sl
840C
840D
840D sl
Posmo
Sinumerik
Sinamics

HEIDENHAIN
 iTNC530

РЕМОНТ НА СПЕЦИАЛНИ ЧАСТИ
Ремонтен процес:
След като получим промишлената
електроника за ремонт, електрониката, ако
е необходимо, се почиства. Електрониката
се ремонтира след почистване и получаване
на съгласие от клиента за цената на
ремонта.
В основата на всеки ремонт е подмяната
на критичните компоненти. Ние подменяме
компонентите, които са склонни да се
повредят, според преценката и опита
на нашите специалисти. Извършваме
цялостно изследване, за локализиране на
дефекта. След като ремонта е приключил
ние частично или напълно тестваме
електрониката.
Под „Специални” се разбира най-различна
промишлена електроника, като например,
изработена по поръчка електроника,
неидентифицирана такава, електроника
без никаква информация или електроника,
която е била преправяна.
Нашите специалисти гарантират професионален ремонт. Тестването на специални
части се извършва на ниво компонент с
осцилоскоп и Характериограф (curve tracer).
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РЕМОНТ НА СЕРВО МОТОРИ
Този отдел на UNIS Group е специализиран в ремонт,
поправка, корекции и изпитванията на серво мотори.

Процес за ремонт на серво мотори
След почистване на мотора и диагностициране на дефекта
ще получите оферта без ангажимент. Стандартният ремонт
се състои от подмяна на лагерите и почистване / подновяване на корпуса, ако е необходимо. В зависимост от
дефектните части, след поставяне на диагнозата, следните
части ще бъдат ремонтирани/заменени:
 Обратна връзка под формата на енкодер / трансформатор / тахо
 Спирачка
 Балансиране на ротора
 Корпус
 Поправка на повредени роторни валове
 Вентилатори
 Трансмисия

Тестване
Тестването на серво двигатели се състои от:
 Замерване на намотката
 Тестване на магнетизма
 Тестване на въртящия момент на двигателя в
покой
 Тестване на спирачката
 Тестване на обратната връзка, с помощта на
няколко енкодер тестери
 Тестване дали вала работи гладко
 Изпитване под натоварване на голямо
количество ремонтирани серво мотори
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Продукти | Серво мотори

ABB








3HAB
3HAC
3HNM
8C
9C
HDP
Serie 4 and 5

BAUMÜLLER
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DS0G
DSG
FLI
DSM

ALLEN-BRADLEY

LENZE

 1326 AB
 MPL
 MPF







BOSCH/INDRAMAT

SIEMENS









2AD
MAC
MDD
MHD
MKD
MSK
MMD









MC09F
MCS
MDS
MDF
MCA

1FK
1FK7
1FT
1FT5/6/7
1HU
1PH
Posmo

SEW








CFM
CMD
CMP
DFS
DFY
KH
PSF

KUKA
 1FK60
 1FK61
 1FK71

FANUC

KEB

NUM

PANASONIC

 Alpha

 42SM

 Servomac

 MSM

 Alpha i(S)
 Beta
 BETAi






53SM
C2SM001
D3SM
E4SM

 Flexium(+)

47

Продукти | Серво мотори

BALDOR

BERGER LAHR

MITSUBISHI

CONTROL TECHNIQUES

 BSM

 VRDM

 HC-SFS
 HC-MFS

 Unimotor FM
 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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Продукти | Серво мотори

YASKAWA





SGMG
SGMAH
SGMGH
USAGED

MAVILOR
 BS
 BLS

ATLAS COPCO

ELAU

 AHD

 SB/SH/SM

KRONES
 ISD401
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P. +359 24 9251 56
F. +359 249 251 91
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