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ακόμα πιο γρήγορα.
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Από PLC μέχρι μονάδες μετάδοσης κίνησης και από
HMI μέχρι ηλεκτρονικά ρομποτικών μηχανισμών, η
UNIS Group είναι ο ιδανικός εταιρικός συνεργάτης
όσον αφορά την επισκευή και το σέρβις βιομηχανικών ηλεκτρονικών:
 PLC
 πίνακες αφής και
 Ρυθμιστές στροφών
 οθόνες
(inverter)
 Συσκευές
προγραμματισμού
 Ρυθμιστές στροφών
Servo
 Τροφοδοτικά
 Ηλεκτρονικά ρομπο Βιομηχανικοί ηλεκτροτικών μηχανισμών
νικοί υπολογιστές
 Σερβοκινητήρες
 Πλακέτες τυπωμένου
κυκλώματος (PCB)
 HMI: Πίνακες χειρισμού,

Με άλλα λόγια, η UNIS Group λειτουργεί ως
„πάροχος υπηρεσιών μίας στάσης“, πράγμα
που σημαίνει ότι αποτελεί για σας έναν και
μοναδικό προμηθευτή σε οτιδήποτε αφορά
τις επισκευές βιομηχανικών ηλεκτρονικών και
σερβοκινητήρων!

Η UNIS Group εξασφαλίζει τη
συνέχιση της χρήσης του εξοπλισµού
σας
Πιστεύουμε ότι οι πελάτες μας πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν
τα υπάρχοντα συστήματά τους για όσο το
δυνατόν περισσότερο χρόνο. Με βάση αυτήν τη
φιλοσοφία, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας όχι
μόνο για όλα τα εκσυγχρονισμένα και καινούρια
ηλεκτρονικά, αλλά και για παλιά και αποσυρθέντα από την αγορά εξαρτήματα για τα οποία
ο αρχικός κατασκευαστής τους δεν παρέχει
πλέον υποστήριξη – δηλαδή, τα επονομαζόμενα
„προϊόντα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου
ζωής τους“. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τους
πελάτες μας να αναγκάζονται να ανανεώσουν
τον εξοπλισμό τους ή να επενδύσουν σε εντελώς
καινούρια συστήματα.

Ποιότητα
U»UNIS Group» σημαίνει ποιότητα. Η διατήρηση
και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
μας είναι μια συνεχής διαδικασία. Η UNIS Group
διαθέτει πιστοποιήσεις για τα ακόλουθα:

Εγγύηση
Λαμβάνετε εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη
για επισκευές, πωλήσεις και ανταλλαγές.

Πολιτική «χωρίς αποκατάσταση δεν
καταβάλλεται πληρωµή»
Η UNIS Group έχει προκαθορισμένες τιμές
για τις επισκευές. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζετε
εκ των προτέρων τι θα πληρώσετε. Οι
επισκευές πραγματοποιούνται πάντα με βάση
τη φιλοσοφία του «no cure, no pay», δηλαδή
χωρίς αποκατάσταση του προβλήματος δεν
καταβάλλετε πληρωμή.
Για πολλές εταιρείες, η UNIS Group αποτελεί
έναν μοναδικό συνεργάτη σέρβις για την
επίλυση προβλημάτων του εξοπλισμού
παραγωγής τους, με την επισκευή (ή την
αντικατάσταση) των ελαττωματικών βιομηχανικών ηλεκτρονικών.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις,
επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας
τηλεφωνικά στον αριθμό +31 566 62 29 41
ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
int@unisgroup.com.
Η UNIS Group θα χαρεί να σας βοηθήσει
παρέχοντάς σας αξιόπιστες συμβουλές
σχετικά με τη διαχείριση, τη συντήρηση
και την επισκευή των βιομηχανικών
ηλεκτρονικών σας.

 Ποιότητα:
ISO 9001
 Περιβάλλον: ISO 14001
 Ασφάλεια:
OHSAS 18001
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Η UNIS Group επισκευάζει πάνω από 41.000
εξαρτήματα ετησίως. Το τμήμα επισκευών
βρίσκεται στην έδρα της εταιρείας στην
Ολλανδία. Επαγγελματίες τεχνικοί πραγματοποιούν τις επισκευές σε επίπεδο εξαρτήματος,
υποστηριζόμενοι από προηγμένο εξοπλισμό
μετρήσεων και δοκιμών. Η UNIS Group
εξειδικεύεται στις επισκευές ηλεκτρονικών που
βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους,
καθώς και καινούριων ηλεκτρονικών.

Προκαθορισµένες τιµές
Αφού παραληφθεί το ηλεκτρονικό εξάρτημα,
λαμβάνετε μια μη δεσμευτική προσφορά τιμής
για την επισκευή. Η UNIS Group διαθέτει μια
βάση δεδομένων που περιλαμβάνει πάνω
από 300.000 διαφορετικά είδη βιομηχανικών
ηλεκτρονικών με τις τιμές τους. Η τιμή της
επισκευής είναι προκαθορισμένη. Έτσι,
γνωρίζετε εκ των προτέρων τι θα πληρώσετε.

Πολιτική «χωρίς αποκατάσταση δεν
καταβάλλεται πληρωµή»
Όλες οι επισκευές πραγματοποιούνται με βάση
τη φιλοσοφία του «no cure, no pay», δηλαδή
χωρίς αποκατάσταση του προβλήματος δεν
καταβάλλετε πληρωμή. Έτσι, όταν μια επισκευή
δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, δεν επιβαρύνεστε
με το αντίστοιχο κόστος επισκευής. Ανάλογα
με τη μεταξύ μας σύμβαση, το προς επισκευή
εξάρτημα είτε θα επιστραφεί σε εσάς είτε θα
απορριφθεί με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Επείγουσες επισκευές, καθηµερινά
όλο το 24ωρο
Έχει διακοπεί η παραγωγική διαδικασία σας
εξαιτίας ελαττωματικών ηλεκτρονικών; Η UNIS
Group μπορεί να σας προσφέρει μια λύση με την
εκτέλεση επειγουσών επισκευών.
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Η UNIS Group ξεκινά την επισκευή του
ελαττωματικού εξαρτήματος άμεσα με την
παραλαβή του. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε
τις υπηρεσίες ανταλλαγής μας, εφόσον υπάρχει
διαθέσιμο στο απόθεμα το απαιτούμενο ανταλλακτικό. Στην περίπτωση αυτή, το λειτουργικό
εξάρτημα θα σας αποσταλεί αμέσως, απευθείας
από το απόθεμά μας.
Η UNIS Group προσφέρει αυτήν την υπηρεσία
σε καθημερινή βάση, όλο το 24ωρο,
προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το χρόνο
διακοπής της παραγωγής σας. Με πρόσθετη
χρέωση, επείγουσες επισκευές είναι δυνατό να
εκτελεστούν και μετά το πέρας των εργάσιμων
ωρών, καθώς και τα Σαββατοκύριακα. Με ένα
συμβόλαιο απόκρισης, μπορείτε να μειώσετε /
ελαχιστοποιήσετε αυτό το επιπλέον κόστος.

Ανάλυση εξαρτηµάτων
Οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων
που απαιτούνται για μια επισκευή. Όταν κάποια
εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για μια
επισκευή δεν υπάρχουν στο απόθεμα, είναι
πολύ δύσκολο να τηρηθεί ο προγραμματισμένος χρόνος παράδοσης. Προκειμένου να
ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες εξάντλησης του
αποθέματος εξαρτημάτων, η UNIS Group έχει
λάβει ορισμένα μέτρα.
 Η UNIS Group διαθέτει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παραγγελιών εξαρτημάτων.
Όταν διαπιστωθεί ότι το απόθεμα έχει φτάσει
σε ένα συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο, τα
εξαρτήματα παραγγέλλονται αυτόματα από
τον προμηθευτή.
 Όλα τα άγνωστης προέλευσης βιομηχανικά
ηλεκτρονικά αναλύονται από το τμήμα
ανάλυσης εξαρτημάτων της εταιρείας μας. Τα
εξαρτήματα που δεν υπάρχουν στο απόθεμα
αγοράζονται.

Η UNIS Group διαθέτει απόθεμα που
περιλαμβάνει πάνω από 35.000 διαφορετικά
εξαρτήματα.

Προληπτική συντήρηση
Στο πλαίσιο των βασικών υπηρεσιών μας, κατά
τη διάρκεια μιας επισκευής δεν αντικαθιστώνται
μόνο τα ελαττωματικά εξαρτήματα, αλλά και
εκείνα που είναι πιο ευαίσθητα σε φθορές
με την πάροδο του χρόνου. Το γεγονός αυτό
ελαχιστοποιεί σημαντικά τις πιθανότητες να
παρουσιαστεί νέο ελάττωμα στο μέλλον.
Εκτός αυτού, η προληπτική αντικατάσταση των
ευαίσθητων στο χρόνο εξαρτημάτων εμποδίζει
επίσης την πρόκληση ελαττωμάτων σε άλλα
εξαρτήματα και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
εκδήλωσης γενικευμένου ελαττώματος στα
ηλεκτρονικά.
Η προληπτική συντήρηση είναι διαθέσιμη και ως
ξεχωριστή υπηρεσία. Οι πιθανότητες διακοπής
της παραγωγικής σας διαδικασίας ελαχιστοποιούνται σε μεγάλο βαθμό όταν τα ηλεκτρονικά
σας υποβάλλονται σε εργασίες προληπτικής
συντήρησης. Αντί, λοιπόν, να βρεθείτε προ
δυσάρεστων εκπλήξεων, είναι καλύτερο να
προγραμματίζετε τη συντήρηση εσείς οι ίδιοι.
Ζητήστε να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες
δυνατότητες από την ομάδα πωλήσεών μας!
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Έχετε ελαττωματικά εξαρτήματα που θέλετε
να στείλετε στη UNIS Group για επισκευή;
Μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία ανταλλαγής
μας, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο στο απόθεμα
ένα παρόμοιο εξάρτημα. Όταν επιλέγετε μια
ανταλλαγή, σας αποστέλλουμε το εξάρτημα
αμέσως. Αφού παραλάβετε το λειτουργικό
εξάρτημα από εμάς, έχετε περιθώριο ενός μήνα
να στείλετε το ελαττωματικό σας εξάρτημα στη
UNIS Group. Επιλέγοντας τις υπηρεσίες ανταλλαγής μας, περιορίζετε τα χρονικά διαστήματα
διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας σας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Απόθεµα > 150.000 ανταλλακτικά
Η UNIS Group τηρεί ένα εκτενές απόθεμα
ανταλλακτικών για τα προϊόντα πολλών γνωστών
μαρκών, όπως: Siemens, Texas Instruments,
Lenze, ABB, Mitsubishi, Telemecanique,
Kuka, Fanuc, Indramat, Bosch Rexroth, Lauer,
Heidenhain, Hitachi, Danfoss, Philips, AllenBradley, Modicon, Omron και SEW.
Η γρήγορη παράδοση απευθείας από το απόθεμά
μας επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των χρόνων
διακοπής της παραγωγικής σας διαδικασίας.
Μπορείτε να δείτε το τρέχον απόθεμά μας στο
διαδικτυακό μας κατάστημα, στην ιστοσελίδα
www.unisgroup.com.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Οι επιλογές συμβολαίου μάς δίνουν τη
δυνατότητα να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Ανάλογα με τις ανάγκες σας,
αποφασίζετε σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο
επικοινωνίας της UNIS Group ποια μορφή
συμβολαίου ανταποκρίνεται καλύτερα στις
ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Εμείς θα σας
στείλουμε μια προσφορά με βάση τη λίστα
εξαρτημάτων που έχετε ζητήσει.
Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Συµβόλαιο απόκρισης
Με το συμβόλαιο αυτό, είμαστε στη διάθεσή
σας καθημερινά όλο το 24ωρο, σε περίπτωση
εμφάνισης ελαττωμάτων στον εξοπλισμό σας.
Για εμάς, η δουλειά σας έχει τη μεγαλύτερη
προτεραιότητα από οποιεσδήποτε άλλες
δουλειές. Μόλις παραλάβουμε το ελαττωματικό
σας εξάρτημα, η UNIS Group θα ξεκινήσει την
επισκευή του εντός 4 ωρών. Με ένα συμβόλαιο
απόκρισης, μπορείτε να μειώσετε / ελαχιστοποιήσετε οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος.

Συµβόλαιο αποθέµατος (κρίσιµο
απόθεµα)
Η UNIS Group μπορεί να σας εξασφαλίσει τη
διαθεσιμότητα ανταλλακτικών με βάση μια
λίστα κρίσιμου αποθέματος που μας παρέχετε
εσείς. Το ανταλλακτικό που χρειάζεστε μπορεί
να σας παραδοθεί μέσα σε 24 ώρες. Επιπλέον,
με επιπρόσθετη χρέωση, μπορούμε να σας
εξασφαλίσουμε πιο γρήγορη παράδοση. Τα
εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για εσάς άμεσα,
ανά πάσα στιγμή, καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος του συμβολαίου. Αυτό σημαίνει ότι
μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το κόστος στην
περίπτωση μιας απρογραμμάτιστης διακοπής
της παραγωγής σας εξαιτίας ελαττωματικών
βιομηχανικών ηλεκτρονικών.

Το κόστος του συμβολαίου εξαρτάται από τη
λίστα εξαρτημάτων που μας παρέχετε.
Τα πλεονεκτήματά σας:
 Ανταλλαγή του ελαττωματικού εξαρτήματος
εντός 24 ωρών
 Ελαχιστοποίηση των εξόδων σας σε
περίπτωση βλάβης εξοπλισμού
 Αναβολή της αναγκαιότητας πραγματοποίησης επενδύσεων για καινούριο
εξοπλισμό εκ μέρους σας
 Οφέλη από την παράταση της χρήσης
της τρέχουσας γραμμής παραγωγής ή του
τρέχοντος μηχανήματός σας
 Ασφαλής τεχνική εξυπηρέτηση
Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το κόστος
σε περίπτωση διακοπής της παραγωγής
σας εξαιτίας ελαττωματικών βιομηχανικών
ηλεκτρονικών. Εάν ενδιαφέρεστε, μην διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε
για τις διαθέσιμες επιλογές.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΕΡΓΑ
Η UNIS Group διαθέτει Τμήμα Έρευνας και
Ανάπτυξης (R&D), το οποίο δημιουργήθηκε
ειδικά με σκοπό την επίλυση τεχνικών
προβλημάτων εξειδικευμένης φύσης. Οι
έμπειροι τεχνικοί μας ξεκινούν τα έργα που
αναλαμβάνουν, πάντα, σε συνεργασία με τον
πελάτη. Τα έργα αυτά παρουσιάζουν εξαιρετικά
μεγάλη ποικιλία ως προς το αντικείμενό τους,
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών
εφαρμογών.

Επανασχεδιασµός υπαρχόντων
ηλεκτρονικών
Η UNIS Group παράγει εξατομικευμένα
ηλεκτρονικά (που βρίσκονται στο τέλος του
κύκλου ζωής τους) με βάση τις ιδιαίτερες
ανάγκες σας. Αυτό σας απαλλάσσει από
την ανάγκη να επενδύσετε στην αγορά ενός
ολοκαίνουριου συστήματος. Αντί αυτού,
εμείς πραγματοποιούμε τροποποιήσεις στα
ηλεκτρονικά του αξιόπιστου μηχανήματος
που ήδη διαθέτετε και εξασφαλίζουμε ότι θα
παραμείνει σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
Επιπλέον, εάν τα ηλεκτρονικά που χρειάζεστε
έχουν αποσυρθεί πλέον από την αγορά
λόγω παλαιότητας, η UNIS Group μπορεί να
διενεργήσει μια λεπτομερή ανάλυση και να τα
επανασχεδιάσει για λογαριασμό σας.

Ανάπτυξη ειδικών συστηµάτων
δοκιµών
Κατόπιν απαίτησης του πελάτη, κατασκευάζουμε, επίσης, συστήματα δοκιμών, τα οποία
μας επιτρέπουν να υποβάλλουμε σε διεξοδικές
δοκιμές κάθε είδους εξειδικευμένες επισκευές
που έχουν προγραμματιστεί για έναν πελάτη,
στο τμήμα R&D μας, εκ των προτέρων.
Επιπλέον, ένα πρόβλημα που απαντάται κάποιες
φορές αναφορικά με τις διάφορες μονάδες είναι
το γεγονός ότι τα δεδομένα σύνδεσης ή/και τα
στοιχεία ελέγχου του λογισμικού είναι άγνωστα.
Μπορούμε να σχεδιάσουμε δοκιμές και για
αυτές τις περιπτώσεις, έτσι ώστε οι μονάδες να
είναι σε θέση να δοκιμαστούν αποτελεσματικά.
Έχετε κάποιο εξειδικευμένο έργο ή κάποιο
πρόβλημα στο περιβάλλον παραγωγής σας; Η
UNIS Group θα χαρεί να σας βοηθήσει να βρείτε
τη λύση. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε
μαζί μας χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση. Οι
τεχνικοί μας είναι στη διάθεσή σας, ανά πάσα
στιγμή.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΔΟΚΙΜΩΝ
Η UNIS Group πραγματοποιεί επισκευές με επαγγελματισμό και ταχύτητα. Για να διασφαλιστεί αυτό, η
UNIS Group έχει καθιερώσει την ακόλουθη διαδικασία
επισκευής.
Αφού παραληφθούν τα προς επισκευή βιομηχανικά
ηλεκτρονικά, σε πρώτη φάση, τα ηλεκτρονικά
καθαρίζονται, εάν είναι απαραίτητο. Μετά τον
καθαρισμό και αφού επικυρωθεί η συμφωνία με
τον πελάτη αναφορικά με την προσφορά τιμής, τα
ηλεκτρονικά επισκευάζονται.

Found from website recreated PMS

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Στις βιομηχανικές λειτουργικές διεργασίες, τα
ηλεκτρονικά εκτίθενται σε ρύπους, υγρασία και
άλλους „κινδύνους“ που μπορούν να μειώσουν την
ωφέλιμη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Οι διάφοροι
ρύποι μπορούν, επίσης, να προκαλέσουν προβλήματα
στην παραγωγική διαδικασία ή ακόμα και να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις και στο ίδιο το τελικό προϊόν.
Για τους λόγους αυτούς, είναι απολύτως αναγκαίος
ο επαγγελματικός καθαρισμός των ευαίσθητων
εξαρτημάτων. Η UNIS Group διαθέτει ιδιόκτητο ειδικό
εξοπλισμό για τον καθαρισμό των ηλεκτρονικών σας.
Εφόσον είναι δυνατό, το εξάρτημα υποβάλλεται σε
δοκιμές μετά τον καθαρισμό.
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Η διαδικασία εν συντοµία:
Στέλνετε τα βιομηχανικά ηλεκτρονικά σας σε εμάς.

Η βάση για κάθε επισκευή συνίσταται στην
αντικατάσταση των εξαρτημάτων που είναι
ευαίσθητα στις φθορές με την πάροδο του χρόνου.
Σε περίπτωση που το ελάττωμα δεν αποκατασταθεί
με την αντικατάσταση των ευαίσθητων στο χρόνο
εξαρτημάτων, διενεργείται διεξοδική διερεύνηση της
βλάβης προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια το
ελάττωμα.

1.

Αφού ολοκληρωθεί η επισκευή, τα ηλεκτρονικά
υποβάλλονται σε δοκιμές, εφόσον είναι δυνατό.

4.

2.

3.

5.
6.

7.
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Αποσυναρμολογούμε τον εξοπλισμό και
απομονώνουμε τα εξαρτήματα προς καθαρισμό.
Το ειδικό „πλυντήριο“, που είναι γεμάτο με
υγρό καθαρισμού, χρησιμοποιεί δονήσεις μέσω
υπερήχων για το διαχωρισμό των ρύπων από το
εξάρτημα.
Στη συνέχεια, ξεπλένουμε πολύ καλά το
εξάρτημα σε ένα ειδικό λουτρό απιονισμένου
νερού.
Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από το
μέγεθος των ηλεκτρονικών.
Τα αποσυναρμολογημένα ηλεκτρονικά
επανασυναρμολογούνται.
Όλα τα ηλεκτρονικά που καθαρίζονται από τη
UNIS Group, στη συνέχεια, δοκιμάζονται πολύ
προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
λειτουργούν 100%.
Κατόπιν, το εξάρτημα συσκευάζεται προσεκτικά
και επιστρέφεται σε εσάς.

4
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5

7
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ΔΟΚΙΜΕΣ
Τα βιομηχανικά ηλεκτρονικά που επισκευάζονται και
πωλούνται, εφόσον είναι δυνατό, υποβάλλονται σε
σχολαστικές δοκιμές. Η UNIS Group έχει στη διάθεσή
της πάνω από 300 συστήματα δοκιμών για ένα ευρύ
φάσμα μαρκών και τύπων.
Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι ότι τα βιομηχανικά ηλεκτρονικά σας είναι πλήρως λειτουργικά,
η UNIS Group μπορεί να τα υποβάλει σε δοκιμές
για λογαριασμό σας. Όταν τα αποτελέσματα των
δοκιμών δείξουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα είναι
ελαττωματικό, μπορείτε να επιλέξετε, χωρίς αυτό να
είναι δεσμευτικό, να επιτρέψετε στη UNIS Group να
το επισκευάσει.
Επιπλέον, το αποτέλεσμα της δοκιμής μπορεί να
καταδείξει ότι τα ηλεκτρονικά δεν είναι ελαττωματικά
μεν, αλλά κάποια ευαίσθητα στο χρόνο εξαρτήματα
εμφανίζουν σημάδια φθοράς από τη χρήση. Στην
περίπτωση αυτή, η UNIS Group συστήνει την
πραγματοποίηση προληπτικής συντήρησης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΜΑΡΚΑΣ

Για να είναι σε θέση να σας προσφέρουν
επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσίες ανάλυσης
και επισκευής, οι τεχνικοί μας έχουν στη διάθεσή
τους επαγγελματικό εξοπλισμό.
Διαθέτουμε τον ακόλουθο εξοπλισμό ανάλυσης:
 Καταγραφικό χαρακτηριστικής καμπύλης
 Παλμογράφος
 Πολύμετρο
 Συσκευή βαθμονόμησης
 Κάμερα υπερύθρων
Επίσης, διαθέτουμε τον ακόλουθο εξοπλισμό
επισκευής:
 Συσκευή αφαίρεσης και τοποθέτησης BGA
 Συσκευή ζεστού αέρα για την αφαίρεση και
την τοποθέτηση εξαρτημάτων SMD
 Επαγγελματικές συσκευές συγκόλλησης και
αποσυγκόλλησης

Η UNIS Group πραγματοποιεί επισκευές σε
επίπεδο εξαρτήματος, πράγμα που σημαίνει
ότι, ανεξαρτήτως μάρκας, τύπου και σειράς, η
UNIS Group μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε
επισκευή ζητήσετε. Η UNIS Group διαθέτει
μεγάλη εμπειρία με τα προϊόντα μιας πληθώρας
μαρκών, όπως είναι οι ακόλουθες:












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








Modicon
Allen-Bradley
Fanuc
Kuka
Adept
Stäubli

Εγγύηση
Λαμβάνετε εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη
για όλα τα επισκευασμένα ηλεκτρονικά.
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ PLC
Η UNIS Group διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην
επισκευή των ακόλουθων μονάδων:
 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU)
 Μονάδες εισόδου/εξόδου (I/O)
 Τροφοδοτικά
 Κάρτες διασύνδεσης
 Συσκευές προγραμματισμού
 Βιομηχανικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 Βιομηχανικά δίκτυα:
• Device Net
• Profibus
• RS422/485
• Profinet
• Sercos
• Ethernet
• ASI-bus
• Interbus
• CAN-bus

Στην περίπτωση των CPU, διενεργούνται οι
ακόλουθες δοκιμές:
 Δοκιμή της μνήμης με φόρτωση ενός
προγράμματος,
 Δοκιμή της μνήμης με αποσύνδεση της
τροφοδοσίας,
 Έλεγχος των μονάδων εισόδου και εξόδου / των
μονάδων επικοινωνιών που είναι συνδεδεμένες
με τον επεξεργαστή, όποτε είναι απαραίτητο.

∆οκιµές
Όπου είναι δυνατό, δοκιμάζονται όλες οι
συνδέσεις των ηλεκτρονικών.
Συνδέσεις, όπως οι ακόλουθες:
 Αναλογικές είσοδοι και έξοδοι
 Είσοδοι θερμοκρασίας
 Τροφοδοτικά, υπό ισχύ
 Συνδέσεις επικοινωνιών
 Κωδικοποιητές
 Συνδέσεις προγραμματισμού

12
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ABB

AEG

ENDRESS & HAUSER

FESTO ELECTRONIC

 07KR240
 Advant Controller

 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
 EC2

 IPC 620-30
 IPC 620-20

 H250

 IPC 620-25
 IPC 620-35
 IPC 621

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
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IDEC

KLÖCKNER MOELLER (EATON)

OMRON

 FA1
 Micro-1

 Suco Control
 PS316-PS22-PS24
 Winbloc












LANDIS & GYR

MITSUBISHI

PHILIPS

PHOENIX

 PCAO






 P8 Compact line
 P8 Rack line
 PC20

 Interbus

MODICON

MODICON/TELEMECANIQUE

SAIA

SATTCONTROL/SATTCON

 A120
 A984 Gould

 TSX Micro
 TSX Quantum

 PCD
 PCD1

 PBS Micro
 SC15-20

 PCD2
 PCD4
 PCD6

 Slimline

Alpha
Melsec A
Melsec F
Melsec Q

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
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SCHNEIDER





SR3
TSX Premium
TSX Compact
TSX Quantum

SPRECHER + SCHUH
 SEStep

TELEMECANIQUE
 TSX 7
 TSX 17
 TSX 27
 TSX47
 TSX DET/TSX DST
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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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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΜΗΧΑΝΗΣ (HMI)
Η UNIS Group διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην
επισκευή οθονών χειρισμού και αφής. Η αγορά
καινούριων HMI, συχνά, έχει ως αποτέλεσμα
την αλλαγή των διαστάσεων εγκατάστασης. Εάν,
όμως, επισκευαστεί το ελαττωματικό εξάρτημα,
δεν θα αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους πρόβλημα.
Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η UNIS Group
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων όσον
αφορά τις επισκευές HMI. Η UNIS Group όχι μόνο
επιδιορθώνει τα ελαττωματικά ηλεκτρονικά, αλλά
διαθέτει, επίσης, μεγάλη γκάμα αλουμινόφυλλων
για οθόνες αφής στο απόθεμά της για αντικατάσταση. Εάν το αλουμινόφυλλο του αρχικού
εξοπλισμού δεν είναι πλέον διαθέσιμο στην αγορά,
χρησιμοποιείται αλουμινόφυλλο αντικατάστασης
που έχει κατασκευάσει η ίδια η εταιρεία, εφόσον
είναι δυνατό.

∆οκιµές
Μετά την επισκευή, τα ηλεκτρονικά υποβάλλονται
σε σχολαστικές δοκιμές, εφόσον είναι δυνατό.
Λαμβάνετε εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη για
κάθε επισκευή.
Οι δοκιμές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
 Δοκιμή της οθόνης με πλήκτρα ή της οθόνης
αφής
 Δοκιμή της οθόνης παρακολούθησης
 Δοκιμή των συνδέσεων επικοινωνιών
 Δοκιμή των μονάδων I/O, εφόσον είναι
εγκατεστημένες
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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
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ
(INVERTER) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΛΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (SOFT STARTERS)
Η UNIS Group επισκευάζει ρυθμιστές στροφών και
pυθμιστές στροφών Servo εδώ και αρκετά χρόνια.
Διαθέτουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην επισκευή τέτοιου
είδους εξοπλισμού διαφόρων μαρκών, τύπων και σειρών,
από τα πιο παλιά μέχρι και τα πιο σύγχρονα μοντέλα.
Η UNIS Group έχει στη διάθεσή της ένα άρτια εξοπλισμένο κέντρο δοκιμών, όπου, εφόσον κριθεί απαραίτητο,
μπορούμε να διεξάγουμε δοκιμές εφαρμόζοντας υψηλή
και συνεχή ισχύ έως και 110 kW. Λαμβάνετε εγγύηση με
διάρκεια έως και 2 έτη για κάθε επισκευή.

∆οκιµές
Οι δοκιμές των ρυθμιστών στροφών και των συστημάτων
ομαλής εκκίνησης (soft starters) περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα:
 Δοκιμή των συνδέσεων επικοινωνιών,
 Δοκιμή των πινάκων χειρισμού, εφόσον είναι
εγκατεστημένοι,
 Δοκιμή των ψηφιακών και αναλογικών εισόδων
ελέγχου,
 Δοκιμή σε λειτουργία με την ονομαστική ισχύ
χρησιμοποιώντας τρεις εγκαταστάσεις δοκιμών, όπου
η UNIS Group μπορεί να υποβάλλει σε δοκιμή 18
μονάδες ρυθμιστών στροφών ταυτόχρονα,
 Δοκιμή σε λειτουργία με την ονομαστική ισχύ
χρησιμοποιώντας μία εγκατάσταση δοκιμών, όπου
μπορούμε να υποβάλλουμε σε δοκιμή πολλούς
ρυθμιστές στροφών συνεχούς ρεύματος (DC)
ταυτόχρονα,
 Οι ρυθμιστές στροφών Simodrive 611 υποβάλλονται σε τριήμερη δοκιμή αντοχής με την
εφαρμογή υψηλής και συνεχούς ισχύος έως
και 110 kW. Αυτή είναι μια πλήρης δοκιμή
λειτουργίας. Διατίθενται αναφορές δοκιμών.
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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
 Comander

 VLT

 MS Minispeed (MS)
 MTS Masterspeed (MTS)

PHOENIX CONTACT
 IBS IP 400
 IBS IP 500
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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

 Softstarter
 3RW3

28

 Altivar

 Reovib MFS 268
 Reovib MFS 168

VACON
 10/20/100
 CXS





NXC
NXL
NXS
NXP
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
ΣΤΡΟΦΩΝ SERVO
Η UNIS Group διαθέτει πλούσια εμπειρία στην επισκευή
ρυθμιστών στροφών Servo
: Επισκευάζεται ο ακόλουθος εξοπλισμός:
 Τροφοδοτικά
 Μονάδες διασύνδεσης
 Μονάδες ρύθμισης θέσης
 Βιομηχανικά δίκτυα
 Μονάδες ελέγχου απόκρισης
 Μονάδες εισόδου/εξόδου (I/O)

∆οκιµές
Αφού επισκευαστεί ο ρυθμιστής στροφών Servo,
υποβάλλεται σε δοκιμές, εφόσον είναι δυνατό.
Λαμβάνετε εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη για κάθε
επισκευή.
Οι δοκιμές ενός ρυθμιστή στροφών Servo περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Δοκιμή των μονάδων διασύνδεσης,
 Δοκιμή των συνδέσεων επικοινωνιών,
 Δοκιμή σε λειτουργία με την ονομαστική ισχύ, στις
περιπτώσεις που έχουμε τον κινητήρα στη διάθεσή
μας. Εάν ο κινητήρας δεν είναι διαθέσιμος, ο
ρυθμιστής στροφών Servo υποβάλλεται σε μερική
δοκιμή,
 Δοκιμή της απόκρισης του ρυθμιστής στροφών
Servo χρησιμοποιώντας προσομοιωτή με
κωδικοποιητή,
 Δοκιμή των μονάδων I/O, εφόσον είναι
εγκατεστημένες.
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ATLAS COPCO

BERGER LAHR

SIEMENS

 DMC

 WD









INDRAMAT (BOSCH REXROTH)

ABB

KOLLMORGEN/SEIDEL

MITSUBISHI

 60WKS

 MELSERVO SA











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






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

BOSCH

ALLEN-BRADLEY

FERROCONTROL

B&R

 VM60
 Servodyn-T

 1391
 1394

 Darc system

 Acopos

 Kinetix 6000
 Powerflex 40
 IMC S Class 4100-234
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FANUC





34

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
 Varispeed-656mr5

 543LH/567LH
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ
Η UNIS Group διαθέτει εμπειρία στις επισκευές
του ακόλουθου εξοπλισμού:
 Τροφοδοτικά
 Χειριστήρια εκπαίδευσης ρομπότ (teach
pendants)
 Ρυθμιστών στροφών Servo που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά των ρομπότ
 Πλακέτες επεξεργαστών
 Πλακέτες σερβοεπεξεργαστών
 Πλακέτες ασφαλείας
 Πλακέτες συστημάτων εισόδου/εξόδου (I/O)
 Πλακέτες διασύνδεσης δικτύου
 Σερβοκινητήρες

∆οκιµές
Αφού ολοκληρωθεί η επισκευή, τα ηλεκτρονικά
υποβάλλονται σε δοκιμές, εφόσον είναι δυνατό.
Λαμβάνετε εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη
για κάθε επισκευή.
Οι δοκιμές των ηλεκτρονικών των ρομπότ
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Δοκιμή των ηλεκτρονικών ελέγχου του
ρομπότ στις επίσημες μονάδες ελέγχου,
όποτε είναι δυνατό
 Δοκιμή των μονάδων υψηλής ισχύος σε
λειτουργία με την ονομαστική ισχύ
 Δοκιμή των χειριστηρίων εκπαίδευσης (teach
pendants)
 Δοκιμή των μονάδων I/O
 Δοκιμή των μονάδων διασύνδεσης
 Δοκιμή των μονάδων ασφαλείας
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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)
 R-J2 (2X)

 KRC1 (2X)
 KRC2 (2X)

 R-J3 (2X)






RC22/42
RC30/51
RC50/52
VKRC1

39

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ CNC
Η UNIS Group διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις
επισκευές μονάδων ελέγχου CNC. Επισκευάζεται ο
ακόλουθος εξοπλισμός:
 Τροφοδοτικά
 Μονάδες ελέγχου
 Πίνακες χειρισμού
 Πλακέτες διασύνδεσης
 Μονάδες ρύθμισης θέσης
 Βιομηχανικά δίκτυα
 Μονάδες ελέγχου απόκρισης
 Μονάδες εισόδου/εξόδου (I/O)

∆οκιµές
Όταν ολοκληρωθεί η επισκευή, η μονάδα ελέγχου
CNC υποβάλλεται σε δοκιμές, εφόσον είναι
δυνατό. Λαμβάνετε εγγύηση με διάρκεια έως και 2
έτη για κάθε επισκευή.
Οι δοκιμές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Δοκιμή των συνδέσεων επικοινωνιών
 Δοκιμή της μνήμης παραμέτρων
 Δοκιμή των μονάδων I/O, εφόσον είναι
εγκατεστημένες
 Δοκιμή των οθονών/συσκευών παρακολούθησης σε συνδυασμό με τη μονάδα ελέγχου
 Δοκιμή των πλακετών ασφαλείας
 Δοκιμές αντοχής
 Δοκιμή πρόσθετων συνδέσεων εισόδου
κωδικοποιητή χρησιμοποιώντας προσομοιωτή
με κωδικοποιητή
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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








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

HEIDENHAIN
 iTNC530

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διαδικασία επισκευής:
Αφού παραληφθούν τα προς επισκευή
βιομηχανικά ηλεκτρονικά, σε πρώτη φάση,
τα ηλεκτρονικά καθαρίζονται, εάν κρίνεται
απαραίτητο. Μετά τον καθαρισμό και αφού
επικυρωθεί η συμφωνία με τον πελάτη αναφορικά
με την προσφορά τιμής, τα ηλεκτρονικά
επισκευάζονται.
Η βάση για κάθε επισκευή συνίσταται στην αντικατάσταση των εξαρτημάτων που είναι ευαίσθητα
στις φθορές με την πάροδο του χρόνου. Στη
συνέχεια, αντικαθιστούμε τα εξαρτήματα που
θεωρούνται πιο επιρρεπή σε δυσλειτουργίες,
σύμφωνα με την εμπειρία των ειδικών μας.
Διενεργούμε μια διεξοδική διερεύνηση βλάβης,
προκειμένου να εντοπίσουμε επακριβώς το
ελάττωμα. Αφού ολοκληρωθεί η επισκευή,
υποβάλλουμε τα ηλεκτρονικά σε μερική ή ολική
δοκιμή.
Ο ειδικός εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει
μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών ηλεκτρονικών
όπως ηλεκτρονικά κατασκευασμένα κατά
παραγγελία, ηλεκτρονικά άγνωστου τύπου και
χωρίς πληροφορίες ή ηλεκτρονικά που έχουν
τροποποιηθεί.
Οι ειδικοί μας εξασφαλίζουν επισκευές
επαγγελματικού επιπέδου. Οι δοκιμές του ειδικού
εξοπλισμού διενεργούνται σε επίπεδο εξαρτήματος, με χρήση παλμογράφου και καταγραφικού
χαρακτηριστικής καμπύλης.
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Αυτό το τμήμα της UNIS Group εξειδικεύεται στις επισκευές,
τις εργασίες ανακαίνισης, τις προσαρμογές/ρυθμίσεις και τις
δοκιμές σερβοκινητήρων.

∆ιαδικασία επισκευής σερβοκινητήρων
Αφού καθαριστεί ο κινητήρας και διαγνωστεί το ελάττωμα,
θα λάβετε μια μη δεσμευτική προσφορά τιμής. Η βασική
επισκευή συνίσταται στην αντικατάσταση των εδράνων και
τον καθαρισμό / την ανακαίνιση του περιβλήματος, εφόσον
απαιτείται. Ανάλογα με τα ελαττωματικά εξαρτήματα, μετά
τη διάγνωση, επισκευάζονται/αντικαθίστανται τα ακόλουθα
εξαρτήματα:
 Μονάδα ελέγχου απόκρισης σε μορφή κωδικοποιητή /
συσκευής ανάλυσης / ταχογράφου
 Φρένο
 Ρότορας (ζυγοστάθμιση)
 Περίβλημα
 Άξονες ρότορα (αποκατάσταση ζημιών)
 Ανεμιστήρες
 Σύστημα μετάδοσης

∆οκιµές
Οι δοκιμές των σερβοκινητήρων περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα:
 Μέτρηση διαστάσεων / μέτρηση μόνωσης της
περιέλιξης
 Δοκιμή της έντασης του μαγνητικού πεδίου
 Δοκιμή της ροπής του κινητήρα σε κατάσταση
ακινητοποίησης
 Δοκιμή του φρένου
 Δοκιμή της απόκρισης χρησιμοποιώντας
διάφορες συσκευές δοκιμής με κωδικοποιητή
 Δοκιμή της ομαλής λειτουργίας του άξονα
 Δοκιμή λειτουργίας των επισκευασμένων
σερβοκινητήρων σε συνθήκες υψηλού
φορτίου
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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

KUKA

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

 1FK60
 1FK61
 1FK71









2AD
MAC
MDD
MHD
MKD
MSK
MMD









MC09F
MCS
MDS
MDF
MCA

SEW








CFM
CMD
CMP
DFS
DFY
KH
PSF

FANUC

KEB

NUM

PANASONIC

 Alpha
 Alpha i(S)

 42SM
 53SM

 Servomac
 Flexium(+)

 MSM

 Beta
 BETAi

 C2SM001
 D3SM
 E4SM
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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
 6SM

 Various

 8MSA
 8LSA

 R7
 R88
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YASKAWA





SGMG
SGMAH
SGMGH
USAGED

MAVILOR
 BS
 BLS

ATLAS COPCO

ELAU

 AHD

 SB/SH/SM

KRONES
 ISD401

Το παρόν φυλλάδιο συντάχθηκε με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα και προσοχή. Παρ’ όλα αυτά, η UNIS Group δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις όσον
αφορά τα περιεχόμενα του εν λόγω φυλλαδίου. Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τα περιεχόμενα του παρόντος φυλλαδίου.
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