


 ALLMÄNT OM 
 UNIS GROUP 

Bred sakkunskap 
För att effektivt ta hand om problem, har 

UNIS Group en grupp av sakkunniga tekniker 

som stöds av förstklassig mätutrustning 

och många testanläggningar. Vårt stora 

reservdelslager gör det möjligt att lösa fel 

ännu snabbare.

Från programmerbara styrsystem (PLC) till 

drivenheter och från HMI till robotelektronik, 

är UNIS Group din partner för reparation, 

service samt försäljning av industriell 

elektronik.

UNIS Group är ett internationellt 
serviceföretag som sedan 1984 
specialiserat sig på reparation och 
försäljning av industriell elektronik. 
Elektroniken rengörs, repareras 
och testas i enlighet med stränga 
kvalitetsnormer. 

UNIS Group erbjuder kontinuitet 
UNIS Group delar din uppfattning att företag 

ska kunna använda sina befintliga system så 

länge som möjligt. Utifrån detta perspektiv 

erbjuder UNIS Group inte bara service för 

nya system, utan även för produkter som din 

leverantör inte längre stöder, dvs. föråldrade 

produkter. Detta utesluter behovet av 

förhastade och oplanerade investeringar.

Kvalitet
UNIS Group står för kvalitet. Att upprätthålla 

och förbättra våra tjänsters kvalitet är en 

kontinuerlig process. I dag är UNIS Group 

certifierad för:

 � Kvalitet:   ISO 9001:2008

 � Miljö:  ISO 14001

 � Säkerhet:  OHSAS 18001

Garanti 
Du får minst ett års garanti på reparationer, 

försäljning och ubyten.

´No cure, No pay´ 
UNIS Group har fasta priser på reparationer. 

Du vet alltid i förväg vad du måste betala i 

slutändan. Reparationerna är alltid baserade 

på en “no cure, no pay” - princip. 

I UNIS Group har tusentals företag hittat 

en unik partner för att lösa sina produk-

tionsproblem genom att reparera (eller 

byta ut) defekt industriell elektronik. Vill 

du veta vad UNIS Group kan göra för ert 

produktionsunderhåll? 

Du är välkommen att kontakta en av våra 

kundansvariga, per telefon +31 566 62 97 96 

eller per e-post nordic@unisgroup.com. 

UNIS Group ger dig gärna goda råd om 

skötsel, underhåll och reparation av din 

industriella elektronik.

 � Programmerbara 

styrsystem (PLC)

 � Frekvensomformare

 � Mjukstartare

 � Servodrivenheter

 � CNC-styrning

 � Robotelektronik

 � Servomotorer

 � HMI: Operatör – och 

touchpaneler samt 

monitorer

 � Programmerings-

enheter

 � Kraftförsörjnings-

moduler

 � Industriella datorer

 � Kretskort

Endast en leverantör för reparation av 

all industriell elektronik och elektroniska 

motorer!
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UNIS Group reparerar mer än 35.000 
industriella elektronikenheter varje 
år. Våra serviceavdelningar är belägna 
vid huvudkontoret i Nederländerna. 
Sakkunniga ingenjörer reparerar på 
komponentnivå med stöd av avancerad 
verktygs- och testutrustning. UNIS 
Group är specialiserad i att reparera 
både föråldrad och ny elektronik. 

Fasta priser 
Efter vi mottagit den defekta industriella 

elektroniken kommer du att få en fakultativ 

offert. UNIS Group har en databas som 

består av mer än 300.000 olika industriella 

elektronikartiklar som alla är kopplade till 

ett reparationspris. Reparationskostnaden 

är fast. Du vet alltid i förväg hur mycket du 

slutligen kommer att betala.

Resultatbaserad kostnad 
Alla reparationer utförs utifrån en 

resultatbaserad kostnad. Om reparationen 

inte lyckas, debiteras du inte heller för 

reparationskostnaden. Den reparerade delen 

kommer att antingen skickas tillbaka till dig 

eller kasseras på ett ansvarsfullt sätt hos oss 

ifall det är er önskan.

Brådskande reparationer 24  7
Står din produktion stilla på grund av 

defekt elektronik? UNIS Group kan erbjuda 

en lösning genom att utföra brådskande 

reparationer.
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 REPARATIONER
UNIS Group börjar omgående att reparera 

den defekta elektroniken vid ankomst. Om 

en reservdel finns på lager kan du även välja 

vår utbytesservice. I sådana fall skickar vi ut 

en reservdel omgående från vårt eget lager.

UNIS Group jobbar 24/7 för att minimera ditt 

produktionsstopp. Brådskande reparationer 

efter kontorstid och under helgen är möjligt 

till extra kostnader. Med ett reponsavtal 

behöver du inte betala några extra avgifter 

för överenskommet antal brådskande 

reparationer eller brådskande utbyten. 

Komponent(analys) 
Leveranstider beror på tillgängligheten av 

de komponenter som krävs i en reparation. 

Om komponenter som krävs i en reparation 

inte finns på lager, är det svårt att uppfylla 

leveranstiden. För att minimera risken för 

att komponenter är slut på lagret, har UNIS 

Group vidtagit vissa åtgärder. 

 � UNIS Group har ett självreglerande order-

system för komponenter. När den lägsta 

lagernivån har nåtts, beställs kompo-

nenter automatiskt hos leverantören.

 � All okänd industriell elektronik analyseras 

av vår komponentanalysavdelning. 

Komponenter som inte finns på lager 

köps in.

UNIS Group har ett lager på mer än 23.000 

olika komponenter. 

Förebyggande underhåll 
Inte bara defekta delar byts ut under en 

reparation av din defekta elektronik. Även 

tidskritiska komponenter byts i förebyggande 

syfte. Detta minimerar risken markant för en 

ny defekt i framtiden.

Förebyggande byte av tidskritiska kompo-

nenter hindrar även andra komponenter från 

att bli defekta och minimerar risken för ett 

slutligt fel på elektroniken.

Förebyggande underhåll är också möjligt 

som en separat tjänst. Risken för 

produktionsstopp minimeras betydligt när 

förebyggande underhåll har utförts på 

elektroniken. I stället för att bli överraskad 

kan du planera underhållet själv. Fråga våra 

kundansvariga om möjligheterna!
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Har du defekt elektronik som du vill att UNIS 

Group ska reparera?

Om elektroniken även finns på lager hos 

UNIS Group, kan du välja vår utbytes-

service. Om du väljer ett utbyte, skickar vi 

utbytesdelen från vårt lager direkt till dig. 

När du har fått den fungerande delen av 

oss, har du en månad på dig att skicka din 

defekta utbytesdel till UNIS Group. Genom 

att göra ett utbyte i stället för att reparera, 

sparar du in på din leveranstid och får ett 

kortare produktionsstopp.

 FÖRSÄLJNING
Reservdelslager > 
120.000 artiklar
UNIS Group har ett omfattande 

reservdelslager som innehåller en stor 

mängd olika fabrikat som t.ex. Siemens, 

Texas Instruments, Lenze, ABB, Mitsubishi, 

Telemecanique, Kuka, Fanuc, Indramat, 

Bosch Rexroth, Lauer, Heidenhain, Hitachi, 

Danfoss, Philips, Allen-Bradley, Modicon, 

Omron och SEW. 

UNIS Group levererar snabbt från sitt lager. 

Se vårt aktuella lager i vår webbutik,

www.unisgroup.com.

UNIS Group vill vara en partner med 

lösningar för industriell elektronik. Förutom 

våra standardtjänster kan vi även genomföra 

projekt efter kundens specifikationer.

Exempel på projekt:

 � Renovering (rengöring och/eller 

förebyggande byte av komponenter)

 � Ombyggnad av befintlig föråldrad 

elektronik

 � Design av elektronik efter kundens 

specifikation

 � Lackering/ytbeläggning av elektronik
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 UTBYTEN  PROJEKT

Våra avtalsalternativ gör att vi kan erbjuda 

dig en skräddarsydd tjänst. Utifrån dina 

behov, bestämmer du och din kontaktperson 

på UNIS Group vilken avtalsform som passar 

ditt företag bäst. Vi skickar dig en offert 

baserad på listan med delar som du begärt.

 AVTAL

UNIS Group erbjuder följande avtal:

Responsavtal
Med det här avtalet är vi tillgängliga

24/7 i händelse av fel. Ditt jobb prioriteras 

framför alla andra jobb. Efter att vi fått in din 

reparation startar UNIS Group med repara-

tionen inom fyra timmar. Med ett reponsavtal 

behöver du inte betala några extra avgifter för 

överenskommet antal brådskande repara-

tioner eller brådskande utbyten.

Hyresavtal
Du kan hyra elektronik från oss under en 

viss period. Månadskostnaden baseras på 

elektronikens nypris.

Lageravtal (Kritiska reservdelar) 
Du berättar vilken elektronik som är kritisk 

för din produktionsprocess. UNIS Group 

garanterar att de kritiska reservdelarna 

finns på lager. Om du behöver en del 

från reservdelslagret, kommer den alltid 

att levereras till dig inom 24 timmar. Till 

tilläggskostnader kan vi även säkerställa att 

delen levereras snabbare.

Lageravtalet garanterar att dina kritiska 

reservdelar alltid finns tillgängliga för dig. 

Det innebär att du kan minimera kostna-

derna för ett oplanerat produktionsstopp till 

följd av defekt industriell elektronik. 

Dina fördelar 

 � Utbyte av defekta reservdelar 

inom 24 timmar

 � Minimering av felkostnader

 � Uppskjutning av nya investeringar 

 � Längre nytta av din nuvarande 

produktionslinje eller maskin

 � Garanterad service

Du kan minimera kostnaderna för 

produktionsstopp orsakade av defekt 

industriell elektronik. 

Är du intresserad av någon av ovanstående 

avtalsformer, kontakta gärna oss för att 

diskutera alternativen.
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 REPARATIONSPROCESS 
 OCH TESTNING 

 RENGÖRING

UNIS Group reparerar professionellt 
och snabbt. För att kunna garantera 
detta, har UNIS Group etablerat följande 
reparationsprocess:

Efter att vi mottagit din reservdel för reparation, 

rengörs elektroniken vid behov. Efter rengöring 

samt överenskommelse om offert med kund, 

repareras elektroniken. 

Grunden för varje reparation är byte av tidskri-

tiska komponenter. Om felet inte löses genom 

att byta tidskritiska komponenter, genomförs 

en omfattande felsökning för att lokalisera det 

defekta.

Efter avslutad reparation, testas elektroniken om 

möjligt.

I industriella driftprocesser, utsätts elektronik för 

smuts, fukt och andra “faror” som kan förkorta 

utrustningens livslängd. Smuts kan även orsaka 

problem i produktionsprocessen och kan till och 

med påverka slutprodukten.

Professionell rengöring av känsliga komponenter 

är därför viktigt. UNIS Group har specialutrustning 

för att rengöra din elektronik. Om möjligt kommer 

elektroniken att testas efter rengöring.

Processen i korthet:
Du skickar den industriella elektroniken till oss.

1. Vi demonterar utrustningen och tar 

isär de delar samt komponenter som 

behöver rengöras.

2. Rengöringsmaskinen är fylld med 

rengöringsvätska och använder sig av 

ultraljudsvibrationer för att separera smuts 

från komponenten.

3. Vi sköljer därefter komponenten 

i ett specialbad med deminaliserat vatten.

4. Torktiden beror på elektronikenhetens 

storlek.

5. Den demonterade elektroniken sätts 

ihop igen.

6. Om möjligt, testas all elektronik som 

rengjorts av UNIS Group för att garantera 

100 % drift.

7. Enheten förpackas omsorgsfullt och skickas 

tillbaka till dig.
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 TESTNING 
Reparerad och såld industriell elektronik testas 

funktionellt enligt möjlighet. UNIS Group har 

mer än tvåhundra testsystem till sitt förfogande 

för flera olika märken och modeller. 

Om du är osäker på om din industrielektronik 

är fullt fungerande, kan UNIS Group testa 

elektroniken åt dig. Om testresultaten visar att 

den elektroniska delen är defekt kan du välja att 

låta UNIS Group reparera den.

Testresultatet kan även visa att elektroniken 

inte är defekt men tidskritiska komponenter 

visar tecken på slitage. I sådana fall kommer 

UNIS Group att rekommendera förebyggande 

underhåll.
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För att möjliggöra en professionell analys 

och reparation har våra ingenjörer fått 

professionell utrustning till sitt förfogande.

 

Analysutrustning

 � Kurvritare

 � Oscilloskop

 � Multimätare

 � Kalibrerare

 � Infraröd kamera

Reparationsutrustning:

 � Automatiserad maskin för utbyte av 

ytmonterade komponenter

 � Varmluftsanordning för avlägsnande och 

placering av SMD-komponenter

 � Professionella lödnings- och 

avlödningsenheter 

UNIS Group utför reparationer på kompo-

nentnivå, vilket innebär att oavsett märke, 

modell och serie, finns det en god chans att 

UNIS Group kan reparera den åt dig. UNIS 

Group har en mångårig erfarenhet av flera 

olika märken som t.ex.:

 

Garanti
På all reparerad elektronik får du 

minst ett års garanti. 

 UTRUSTNING  MÄRKESOBEROENDE 
 REPARATIONER 

 � Siemens

 � Lenze

 � ABB

 � Texas Instruments

 � Philips

 � Schneider

 � AEG

 � Danfoss

 � Indramat

 � Omron

 � Telemecanique

 � Modicon

 � Allen-Bradley

 � Fanuc

 � Kuka

 � Adept

 � Stäubli

 SERVICEAVDEL-
 NINGAR

 � Styrsystem (PLC) sida 12

 � HMI sida 20

 � Frekvensomformare  sida 24

och mjukstartare 

 � Servoförstärkare sida 30

 � Robotelektronik sida 36

 � CNC-styrning sida 40

 � Specialelektronik sida 43

 � Servomotorer sida 44
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 REPARATION AV PLC 
UNIS Group har lång erfarenhet av att 

reparera nedanstående moduler:

 � Centralprocessorer (CPU)

 � I/O-moduler

 � Nätaggregat

 � Kommunikationskort

 � Programmeringsenheter

 � Industriella datorer

 � Industriella nätverk:

Testning
Om möjligt testas elektronikenhetens alla 

anslutningar som t.ex.

 � Analoga in-och utgångar

 � Temperaturingångar

 � Nätaggregat, som är strömsatt

 � Kommunikationsanslutningar

 � Enkodare

 � Programmeringsanslutningar

På centralprocessorer genomförs 

följande tester:

 � Minnestest genom att ladda 

in ett program

 � Minnestest genom att koppla 

från strömmen

 � Styra in-och utgångsmoduler / 

kommunikationsmoduler som är 

anslutna till processorn.

12 13

 • Profibus

 • Profinet

 • Ethernet

 • ASI-bus

 • Interbus

 • CAN-bus

 • Device Net

 • RS422/485

 • Sercos

På centralprocessorer genomförs 

Minnestest genom att ladda 

Minnestest genom att koppla 

Styra in-och utgångsmoduler / 

kommunikationsmoduler som är 

anslutna till processorn.
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 � FXN 671

 � NT 471

 � 07KR240

 � Advant 

Controller 31

 � Freelance 2000

 � Procontic CS31

 � T200

 � 90-30

 � 90-70

 � Genius

 � Series Five

 � NT40

 � NT43

 � FPC201 � A120

 � A250

 � EC

 � EC2

 � H250

 � PG1220 Series

 � Delta V � 1756

 � Micrologix 1500

 � PLC5

 � SLC500

 � SLC5000

 � 1771 Bulletin 

1771 universal I/O

 � IPC 620-30

 � IPC 620-20

 � IPC 620-25

 � IPC 620-35

 � IPC 621

 � PLS 511

ENDRESS & HAUSERABB

GE FANUCB&R

FESTO ELECTRONICAEG

HITACHIBOSCH REXROTH

FISHER ROSEMOUNTALLEN-BRADLEY

HONEYWELLEBERLE

1514

Produkter | PLC’n
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 � CPM1A

 � CQM1

 � CQM1H

 � Sysmac C 200 HE

 � SYSMAC C20

 � FA1

 � Micro-1

 � Interbus � Alpha

 � Melsec A

 � Melsec F

 � Melsec Q

 � Various � Suco Control

 � PS316-PS22-PS24

 � Winbloc

 � PCD

 � PCD1

 � PCD2

 � PCD4

 � PCD6

 � A120

 � A984 Gould

 � P8 Compact line

 � P8 Rack line

 � PC20

 � PCAO

 � PBS Micro

 � SC15-20

 � Slimline

 � TSX Micro

 � TSX Quantum

OMRONIDEC

PHOENIXMITSUBISHI

ALFA LAVALKLÖCKNER MOELLER (EATON)

SAIAMODICON

PHILIPSLANDIS & GYR

SATTCONTROL/SATTCONMODICON/TELEMECANIQUE

1716
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 � SR3

 � TSX Premium

 � TSX Compact

 � TSX Quantum

 � 305 (Koyo)

 � 405 (Koyo, 

Direct-Logic)

 � 500

 � 505

 � 530

 � 560

 � 565

 � 5TI

 � PM550

 � VPU200

 � ET200B

 � ET200C

 � ET200Eco

 � ET200ISP

 � ET200L

 � ET200pro

 � ET200R

 � ET200S

 � ET200U

 � ET200X

 � Logo

 � S5- 6GK 

communication 

modules

 � S5- IP modules

 � S5-100U

 � S5-110A

 � S5-110/S

 � 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

 � Programmers

 � TSX 17

 � TSX 47

 � TSX 7

 � TSX 27

 � 750

 � SEStep

SCHNEIDER TI (TEXAS INSTRUMENTS)SIEMENS

TELEMECANIQUE

WAGO

SPRECHER + SCHUH

18 19
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 REPARATION AV HMI 
UNIS Group har en bred erfarenhet av att 

reparera operatörs- och touchpaneler. 

Att köpa in ny HMI leder ofta till ändrade 

installationsmått. Det här problemet slipper 

du om den defekta panelen eller skärmen 

repareras. Därför erbjuder UNIS Group ett 

brett utbud av möjligheter för att reparera 

HMI elektronik. Inte bara kan den defekta 

elektroniken åtgärdas, utan UNIS Group har 

även ett stort utbud av folier och displayer i 

lager för utbyte mot en trasig.

Testning
Efter reparationen genomgår HMI elektroniken 

omfattande tester. Du får minst ett års garanti 

på reparationen.

Testerna består av följande moment:

 � Test av knappsats eller touchfolie

 � Test av monitorn

 � Test av kommunikationsanslutningarna

 � Test av I/O-moduler
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 REPARATION AV HMI 
UNIS Group har en bred erfarenhet av att 

Att köpa in ny HMI leder ofta till ändrade 

installationsmått. Det här problemet slipper 

du om den defekta panelen eller skärmen 

repareras. Därför erbjuder UNIS Group ett 

brett utbud av möjligheter för att reparera 

HMI elektronik. Inte bara kan den defekta 

elektroniken åtgärdas, utan UNIS Group har 

även ett stort utbud av folier och displayer i 

Efter reparationen genomgår HMI elektroniken 

omfattande tester. Du får minst ett års garanti 

Test av kommunikationsanslutningarna
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 � OP

 � MP

 � TP

 � Panelview

 � PCS

 � Quickpanel

SIEMENS ALLEN-BRADLEY

LAUER/BEIJER

PROFACE

22 23

Produkter | HMI

 � OP

 � Various

ALFA LAVAL

TI (TEXAS INSTRUMENTS)

 � CP

 � Pitouch

UNIOP

PILZ
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 REPARATION AV 
 FREKVENSOMFORMARE 

 OCH MJUKSTARTARE 
UNIS Group har reparerat frekvensomriktare och 

mjukstartare i flera år. Vi har lång erfarenhet av 

att reparera olika märken, modeller och serier, 

från de äldsta till de senaste modellerna.

Testning
UNIS Group har ett stort testcenter där vi kan 

testa drifter med hög och kontinuerlig effekt upp 

till 110 kW. Du får en garanti på minst ett år.

Testning av frekvensomformare och mjukstartare 

består av:

 � Test av kommunikationsanslutningar

 � Test med operatörspaneler.

 � Test av digitala och analoga styringångar

 � Tester med nominell effekt med hjälp av tre 

testanläggningar, där UNIS Group kan testa 

18 frekvensomformare samtidigt. 

 � Tester med nominell effekt med hjälp 

av en testanläggning, där vi kan testa 

DC-drivenheter samtidigt

 � Simodrive 611 testas under ett tre dagars 

uthållighetstest med hög och kontinuerlig

 effekt upp till 110 kW. Detta är ett  

 fullständigt funktionstest. Testrapporter 

 finns tillgängliga.
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 REPARATION AV 
 FREKVENSOMFORMARE 

 OCH MJUKSTARTARE 
UNIS Group har reparerat frekvensomriktare och 

mjukstartare i flera år. Vi har lång erfarenhet av 

att reparera olika märken, modeller och serier, 

från de äldsta till de senaste modellerna.

UNIS Group har ett stort testcenter där vi kan 

testa drifter med hög och kontinuerlig effekt upp 

till 110 kW. Du får en garanti på minst ett år.

Testning av frekvensomformare och mjukstartare 

Test av kommunikationsanslutningar

Test av digitala och analoga styringångar

Tester med nominell effekt med hjälp av tre 

testanläggningar, där UNIS Group kan testa 

Tester med nominell effekt med hjälp 

av en testanläggning, där vi kan testa 

Simodrive 611 testas under ett tre dagars 

uthållighetstest med hög och kontinuerlig

 fullständigt funktionstest. Testrapporter 
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 � VLT  � MS Minispeed (MS)

 � MTS Masterspeed (MTS)

 � IBS IP 400

 � IBS IP 500

 � ACS

 � ACV 700

 � Sysdrive

 � DOL

 � RA

 � Microsemi

 � Minisemi

 � MR-J2 

 � A200

 � 7800

 � 8200

 � 9300

 � SMD

 � RD52

 � UNIDRIVE

 � Comander

DANFOSS AXOR PHOENIX CONTACT

ABB

OMRON

KLÖCKNER MOELLER (EATON)AEG

MITSUBISHI LENZE

CONTROL TECHNIQUES

2726

Produkter | Frekvensomformare och mjukstartare

 � Combivert

KEB

REFU
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 � Movidyn

 � Movitrack

 � Movidrive

 � Altivar 71

 � EM 300

 � Micromaster

 � S110 Sinamics

 � S120 Sinamics

 � G110 Sinamics

 � G120 Sinamics 

 � Simodrive

 � Simovert 

 � Simovert 

Masterdrive 

MC/VC/FC

 � Simovert P

 � Simovert PM

 � Simoreg

 � Sinamics

SEW SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS
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 � Altivar

TELEMECANIQUE

 � 10/20/100

 � CXS

 � NXC

 � NXL

 � NXS

 � NXP

VACON
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 � CiMR

YASKAWA

 � MFS 268 Reovib MFS 268 

REO ELEKTRONIK



UNIS Group har en lång erfarenhet av att reparera servoförstärkare. 

Nedanstående funktioner är en del av reparationen:

 � Kraftförsörjning

 � Gränssnittsmoduler

 � Positioneringsmodul

 � Industriella nätverk

 � Återkoppling

 � I/O 

Testning
När servoförstärkaren har reparerats, testas den om möjligt. 

Du får minst ett års garanti på reparationen. Tester av en 

servoförstärkare består av:

 � Test av kommunikationsmoduler 

 � Test av kommunikationsanslutningar

 � Test av nominell effekt där motor finns till vårt 

förfogande. 

 � Testning av återkopplingen av driften

 � Test av I/O

30 31

UNIS Group har en lång erfarenhet av att reparera servoförstärkare. 

Nedanstående funktioner är en del av reparationen:

När servoförstärkaren har reparerats, testas den om möjligt. 

Du får minst ett års garanti på reparationen. Tester av en 

Test av kommunikationsanslutningar

Test av nominell effekt där motor finns till vårt 

Testning av återkopplingen av driften
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 � Simodrive 610

 � Simodrive 611

 � Simodrive 650

 � Simodrive 660

 � Simodrive 690

 � Sinamics

 � BUS 3

 � BUS 6 VC

 � Analog

 � Digital

 � WD

SIEMENS BAUMÜLLERBERGER LAHR

 � DMC

 � VM60

 � ANAX
 � DIAX 1
 � DIAX 2/3
 � DKR
 � Ecodrive 01
 � Ecodrive 03
 � Indradrive
 � RAC
 � DIAX 4

ATLAS COPCO

BOSCH

INDRAMAT (BOSCH REXROTH)

3332

Produkter | Servodrivenhet

 � 1391

 � 1394

 � Kinetix 6000

 � Powerflex 40

ALLEN-BRADLEY

 � DKR

 � SDS100

 � Microflex

 � Motiflex

ABB

 � 60WKS

KOLLMORGEN/SEIDEL

 � MELSERVO SA

MITSUBISHI

 � Darc system

FERROCONTROL

 � Acopos

B&R
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 � Alpha i

 � Spindle drive

 � Alpha A

 � Alpha iS

FANUC

 � PacDrive M

ELAU 

 � Digiplan BLH

PARKER

UNIS Group | www.unisgroup.com | T. +31 566 62 97 96

Produkter | Servodrivenhet

 � Mastercontrol MC 6000/MC 7000

 � VF1000 Series M 

LUST



UNIS Group har erfarenhet av att reparera:

 � Kraftförsörjning

 � Handterminaler

 � Servodrivenheter som används inom 

robotelektronik

 � Processorkort

 � Servoprocessorkort

 � Säkerhetskort

 � System I/O-kort

 � Kommunikationskort för nätverk

 � Servomotorer

Testning
Efter avslutad reparation testas elektroniken, 

om möjligt. Du får minst ett års garanti på 

reparationen. Test av robotelektronik består av:

 � Test av robotstyrelektroniken i dess 

respektive kontrollenhet 

 � Test av höga effektmoduler under 

nominell effekt. 

 � Test av handterminaler

 � Test av I/O-moduler

 � Test av kommunikationsmoduler

 � Test av säkerhetsmoduler

36 37

UNIS Group har erfarenhet av att reparera:

Servodrivenheter som används inom 

Efter avslutad reparation testas elektroniken, 

om möjligt. Du får minst ett års garanti på 

reparationen. Test av robotelektronik består av:
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Produkter | Robotelektronik

 � IRC5 (3x)

 � S2 (3X)

 � S3 (2X)

 � S4 (2X)

 � S4C (2X)

 � S4C+ (2X)S4C+ (2X)

 � SR60

 � S2

 � R-J (2X)

 � R-J2 (2X)

 � R-J3 (2X)

 � 840

 � Adept One MV

 � Cobra 600

 � Cobra 600 AIB

 � Viper S650

 � KRC1 (2X)

 � KRC2 (2X)

 � RC22/42

 � RC30/51

 � VKRC1

ABB

BOSCH

ASEA

FANUC

ADEPT

KUKA

 � XRC  � CS8C

 � MRC

MOTOMAN STÄUBLI

YASNAC

Cobra 600 AIB
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UNIS Group har en lång erfarenhet av att 

reparera CNC-styrenheter. Nedanstående 

funktioner är en del av reparationsprocessen:

 � Kraftförsörjning

 � Styrenheter

 � Operatörspaneler

 � Kommunikationskort

 � Positioneringsmoduler

 � Industriella nätverk

 � Återkoppling

 � I/O kort

Testning
När reparationen är slutförd, testas 

CNC-styrenheten, om möjligt. Du får 

minst ett års garanti på reparationen. 

Testerna består av:

 � Test av kommunikationsanslutningar

 � Test av parameterminne

 � Test av I/O kort

 � Test av monitorer tillsammans med 

styrenheten

 � Test av säkerhetskort

 � Uthållighetstester

 � Test av extra omkodaringångs-

anslutningar med en omkodarsimulator
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 � ALPHA 16

 � ALPHA 18

 � ALPHA 21

 � ALPHAi 16i

 � ALPHAi 18i

 � ALPHAi 21i

 � Serie 0

 � Serie 15

 � Serie 6

 � Series 16 T

 � Series 21I-TB

 � 802D sl

 � 840C

 � 840D

 � 840D sl

 � Posmo 

 � Sinumerik

 � Sinamics

FANUC HEIDENHAIN

SIEMENS

42 43

Produkter | CNC-elektronik

Reparationsprocess:

Efter att vi mottagit en reservdel för 

reparation, rengörs elektroniken vid behov. 

Efter rengöring och överenskommelse av 

offert med kunden, repareras elektroniken. 

Grunden för varje reparation är byte av 

tidskritiska komponenter. Om felet inte löses 

genom att byta tidskritiska komponenter, 

genomförs en omfattande felsökning för att 

hitta felet. När reparationen är slutförd utför 

vi ett deltest eller ett komplett funktionstest, 

ifall möjligt. 

Specialelektronik kan vara industriell 

elektronik som har specialtillverkats 

eller elektronik som är mindre känt och 

saknar information.

Våra experter säkerställer en professionell 

reparation. Test av specialkort sker på 

komponentnivå med ett oscilloskop och 

en kurvritare.

 � iTNC530
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 REPARATION AV 
 SERVOMOTORER 
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 REPARATION AV 
 SERVOMOTORER 

Vår serviceavdelning för servomotorer är specialiserad på att 

reparera, renovera, justera och testa servomotorer. 

Reparationsprocess för servomotorer:
Efter att motorn rengjorts och felet har blivit diagnosticerat 

får du en offert på reparationen. Gäller det en standard-

reparation byter vi kullager samt rengör motorhuset om det 

är nödvändigt. Efter felsökning har UNIS Group möjlighet att, 

beroende på defekta delar, reparera/byta ut följande delar:

 � Återkoppling: omkodare/resolver/takometer

 � Broms

 � Magnetisering av rotorn

 � Balansering av rotorn

 � Renovering av skadat hus och skadade rotorer

 � Ventilator

 � Kugghjul

Testning
Tester på servomotorerna består av:

 � Mätning/isolationsmätning av lindningen

 � Test av magnetismen

 � Test av motorns vridmoment vid stillastående

 � Test av bromsen

 � Test av återkopplingen med olika 

omkodartestare

 � Test av axeln

 � Strömsatt test av reparerade servomotorer
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 � MC09F

 � MCS

 � MDS

 � MDF

 � MCA

 � 3HAB

 � 3HAC

 � 3HNM

 � 8C

 � 9C

 � HDP

 � Serie 4 och 5

 � 1FK60

 � 1FK61

 � 1FK71

 � 2AD

 � MAC

 � MDD

 � MHD

 � MKD

 � MSK

 � MMD

 � CFM

 � CMD

 � CMP

 � DFS

 � DFY

 � KH

 � PSF

 � 1326 AB

 � MPL

 � MPF

 � Servomac

 � Flexium(+)

 � Alpha

 � Alpha i(S)

 � Beta

 � BETAi

 � 1FK

 � 1FT

 � 1HU

 � 1PH

 � Posmo

 � DS0G

 � DSG

 � FLI

 � DSM

 � MSM � 42SM

 � 53SM

 � C2SM001

 � D3SM

 � E4SM

LENZEABB

KUKABOSCH/INDRAMAT

SEWALLEN-BRADLEY

NUMFANUC

SIEMENSBAUMÜLLER

PANASONICKEB
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Produkter | Servomotorer
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 � BSM  � VRDM

 � AKM

 � 6SM

 � Various

BALDOR BERGER LAHR

KOLLMORGEN/SEIDEL

PARKER
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 � Various

 � Various

SSD EUROTHERM

DEMAG

 � HC-SFS

 � HC-MFS

 � Unimotor FM

 � Unimotor HD

MITSUBISHI CONTROL TECHNIQUES

 � Lexium � EMMS

SCHNEIDER ELECTRICFESTO

 � 8MSA

 � 8LSA

B&R

 � R7

 � R88

OMRON 
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 � SGMG

 � SGMAH

 � SGMGH

 � USAGED

YASKAWA

 � BS

 � BLS

MAVILOR

 � SB/SH/SM

ELAU
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 � AHD

ATLAS COPCO
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