


 UNIS GROUP
 GENERELT 

Bred ekspertise
For at reagere effektivt på problemer 

beskæftiger UNIS Group sig med en gruppe 

ekspertteknikere, der støttes af førsteklasses 

måleudstyr og mange testfaciliteter. Vores 

store lager af reservedele gør det muligt at 

afhjælpe fejl endnu hurtigere.

Fra PLC’er til drev, til HMI til robotelektronik. 

UNIS Group er din partner i reparation, 

vedligehold og salg af industriel elektronik:

UNIS Group er en international 
serviceorganisation, der siden 1984 
har været specialister i reparation 
og salg af industriel elektronik. 
Elektronikken rengøres, repareres 
og testes i overensstemmelse med 
strenge kvalitetsstandarder.

UNIS Group tilbyder kontinuitet
UNIS har den overbevisning, at virksom-

heder bør være i stand til at bruge deres 

nuværende systemer så længe som muligt. 

På denne basis tilbyder UNIS ikke blot 

service til nye systemer, men også til 

produkter, som din leverandør ikke længere 

understøtter, dvs. forældede produkter. 

Dette eliminerer behovet for hastige, ikke 

planlagte investeringer.

Kvalitet
UNIS Group står for kvalitet. Vedligeholdelse 

og forbedring af kvaliteten af vores 

serviceydelser er en kontinuerlig proces. 

På nuværende tidspunkt er UNIS Group 

certifi ceret i henhold til:

 � Kvalitet:  SO 9001:2008 

 � Miljø:  ISO 14001 

 � Sikkerhed:  OHSAS 18001

Garantie
Du får mindst ét års garanti på reparation, 

salg og ombytning. 

‘No cure no pay’
UNIS Group har faste priser for reparationer. 

Du ved altid i forvejen, hvad du skal betale. 

Reparationer følger altid princippet ‘no cure, 

no pay’.

I UNIS har tusindvis af virksomheder fundet 

en unik partner, til at løse deres produkti-

onsproblemer ved at reparere (eller ombytte) 

deres defekte industrielle elektronik. 

Kunne du tænke dig at vide, hvad UNIS kan 

gøre for din produktionspolitik? Du er altid 

velkommen til at kontakte en af vores account 

managers på telefon +31 566 62 97 90 eller 

pr. mail: nordic@unisgroup.com. 

UNIS Group vil med glæde give dig gode råd 

om styring, vedligeholdelse og reparation af 

din industrielle elektronik.

 � PLC’er 

 � Frekvensomformere

 � Softstartere 

 � Servodrev 

 � CNC-styring 

 � Robot-elektronik 

 � Servomotorer 

 � HMI: Operatør-, 

touchpanels og 

monitors

 � Programmerings-

enheder 

 � Strømforsyninger

 � Industrielle pc’er

 � PCB’er

Hvad betyder alt under ét tag for dig: Kun 

én leverandør til reparationen af industriel 

elektronik og elektroniske motorer!
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I UNIS har tusindvis af virksomheder fundet 

en unik partner, til at løse deres produkti-

onsproblemer ved at reparere (eller ombytte) 

deres defekte industrielle elektronik. 

Kunne du tænke dig at vide, hvad UNIS kan 

gøre for din produktionspolitik? Du er altid 

velkommen til at kontakte en af vores account 

managers på telefon +31 566 62 97 90 eller 

pr. mail: nordic@unisgroup.com. 

UNIS Group vil med glæde give dig gode råd 

om styring, vedligeholdelse og reparation af 

din industrielle elektronik.
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UNIS Group reparerer over 38.000 

industrielle elektronikartikler årligt. 

Reparationsafdelingen ligger i hovedkvar-

teret i Holland. Professionelle teknikere 

reparerer på komponentniveau, hjulpet af 

avanceret måle- og testudstyr. UNIS Group 

er speciliseret i reparation af både forælede 

artikler samt nyt elektronik.

Faste priser
Når vi har modtaget den defekte elektronik, 

modtager du et uforpligtende tilbud. UNIS 

Group har en database med over 300.000 

forskellige industrielle elektroniske artikler, 

som er forbundet med en reparationspris. 

Reparationsprisen er fast. Du ved i forvejen, 

hvilket beløb du skal betale.

´No cure, no pay’
Alle reparationer udføres efter princippet 

‘no cure, no pay’. Hvis en reparation ikke 

lykkes, vil du ikke blive afkrævet reparati-

onsprisen. Reparationsdelen vil, afhængigt 

af resultatet, enten blive sendt tilbage til dig 

eller bortskaffet på ansvarlig måde. 

Haste reparationer 24  7 
Står din produktion stille på grund af defekt 

elektronik? UNIS Group kan tilbyde en 

løsning og foretage haste reparationer. 

UNIS Group begynder at reparere den 

defekte elektronik, så snart den er 

ankommet. 
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 REPARATION
Du kan også vælge at benytte vores 

ombytnings service, hvis den nødvendige 

reservedel er på lager. I dette tilfælde bliver 

den fungerende industrielle elektronikdel 

omgående sendt til dig fra vores lager.

UNIS Group tilbyder 24/7 service for at 

formindske standsning af din produktion. For 

ekstra betaling er haste reparationer også 

mulige efter kontortiden samt i weekenden. 

Du kan formindske ekstra omkostninger med 

en responskontrakt.

Komponent analyse
Leveringstiderne afhænger af, om de kompo-

nenter, der er nødvendige for en reparation, 

er tilgængelige. Hvis de komponenter, der 

er nødvendige for en reparation, ikke er på 

lager, er det svært at overholde leverings-

tiden. For at minimere risikoen for at 

komponenterne er udsolgt, har UNIS Group 

truffet nogle forholdsregler: 

 � UNIS Group har et selv-regulerende 

bestillingssystem for komponenter. Når 

minimumsniveauet for beholdningen er 

nået, bestilles der automatisk kompo-

nenter hos leverandøren. 

 � Al ukendt industriel elektronik analyseres 

af vores komponentanalyseafdeling. 

Komponenter, der ikke er på lager, bliver 

anskaffet.

UNIS Group har en lagerbeholdning på over 

26.000 forskellige komponenter. 

Forebyggende vedligeholdelse
Det er ikke kun defekte komponenter, der 

udskiftes under en reparation af din defekte 

elektronik. Også tidskritiske komponenter 

udskiftes forebyggende. Dette minimerer 

betydeligt risikoen for en defekt i fremtiden. 

Forebyggende udskiftning af tidskritiske 

komponenter forhindrer også andre 

komponenter i at blive behæftede med fejl 

og minimerer dermed risikoen for en større 

defekt på elektronikken. 

Forebyggende vedligeholdelse er også 

mulig som en særskilt service. Risikoen for 

produktionsstilstand minimeres betydeligt, 

når din elektronik har gennemgået en 

forebyggende vedligeholdelsesprocedure. 

Istedet for uventet investeringer kan du selv 

planlægge vedligeholdelsen. 

Spørg vores sælgerteam om mulighederne!



Har du defekt elektronik, som du vil 

sende til reparation hos UNIS Group? Når 

elektronikken også er på lager hos UNIS, 

kan du vælge vores ombytningsservice. Når 

du vælger ombytning, sender vi dig straks 

elektronikken. Når du har modtaget den 

funktionsdygtige del fra os, har du en måned 

til at sende din defekte udskiftningsdel 

til UNIS Group. Ved at udskifte i stedet 

for at reparere, sparer du leveringstid og 

stilstandstid i din produktionsproces.

 SALG
Beholdning af reservedele > 
120.000 artikler
UNIS Group har en stor beholdning af reser-

vedele af mange forskellige mærker, såsom 

Siemens, Texas Instruments, Lenze, ABB, 

Mitsubishi, Telemecanique, Kuka, Fanuc, 

Indramat, Bosch Rexroth, Lauer, Heidenhain, 

Hitachi, Danfoss, Philips, Allen-Bradley, 

Modicon, Omron og SEW. 

UNIS Group leverer hurtigt fra lager. Således 

kan vi minimere den tid, din produktion står 

stille. Se vores aktuelle lagerbeholdning på 

vores webshop, www.unisgroup.dk.
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 OMBYTNINGS
 MULIGHEDER

 KONTRAKTER
Vores kontraktmuligheder gør os i stand til 

at tilbyde dig en kundespecificeret service. 

På basis af dine behov bestemmer du og din 

kontaktperson hos UNIS Group, hvilken form 

for kontrakt der passer bedst til dine behov 

og krav. Vi sender dig et tilbud ud fra listen 

over de dele, du har forlangt. 

UNIS Group tilbyder følgende kontrakter:

Responskontrakt
I denne kontrakt er vi til rådighed 24/7 

i tilfælde af defekter. Dit job prioriteres 

over alle andre job. Fra reparationsdelen 

er modtaget hos os, starter UNIS Group 

reparationsarbejdet inden for fi re timer. Du 

kan formindske ekstra omkostninger med en 

responskontrakt.

Lagerkontrakt
(kritisk lagerbeholdning) 
Du fortæller os, hvilke elektroniske dele 

der er absolut afgørende for din produk-

tionsproces. UNIS sørger for, at disse dele 

er på lager. Hvis du har brug for en del fra 

reservedelslageret, bliver denne altid leveret 

til dig inden 24 timer. Til særlige priser kan vi 

også sørge for at delen leveres hurtigere. 

Delene er altid straks til rådighed for dig, 

så længe aftalen varer. Dette betyder, at du 

kan minimere omkostninger vedrørende en 

uventet produktionsstilstand, der skyldes 

defekt industriel elektronik. 

Aftalens pris afhænger af den elektronik, 

den vedrører.

Din fordel:

 � Udskiftning af de defekte dele inden 24 

timer 

 � Minimering af dine udgifter på grund af 

svigt 

 � Udsættelse af dine nye investeringer 

 � Længere fordel af din aktuelle produkti-

onslinje eller maskine 

 � Sikkerhed for service 

Du kan dermed minimere udgifterne til 

produktionsstilstand på grund af defekt 

industriel elektronik. Er du interesseret i en 

af ovenstående kontraktformer? Så er du 

meget velkommen til at kontakte os for at 

drøfte mulighederne.

 INDUSTRIELLE
 PROJEKTER

UNIS Group har en Forsknings- og 

Udviklingsafdeling (F&U) med en speciel 

indretning for at svare på specifikke 

spørgsmål og løse specifikke problemer. 

Vores kompetente teknikere starter et 

projekt sammen med kunden. Disse projekter 

er meget forskellige og omfatter en stor 

variation af industrielle anvendelser.

Redesign af eksisterende 
elektronik
UNIS Group fremstiller (end-of-life) 

elektronik, som er tilpasset dine specifi-

kationer. På denne måde bliver du ikke 

tvunget til at investere i et komplet nyt 

system, men din maskine, som du er fortrolig 

med, forbliver operationel ved at tilpasse 

elektronikken.

Leveres elektronikken ikke længere? Efter en 

grundig analyse kan UNIS Group reproducere 

elektronikken.

Udvikling af specifikke 
testopstill inger
På anmodning bygger vi testopstillinger. Ved 

hjælp af disse testopstillinger kan vi grundigt 

teste specifikke reparationer for kunden på 

vores forsknings- og udviklingsafdeling. 

Derudover kan det ske, at tilslutningsdata 

og/eller styringen for software er ukendt 

for visse moduler. Også til sådanne moduler 

kan vi udvikle testopstillinger, således at det 

bliver muligt at teste modulet.

Har du et specifikt projekt eller en udfordring 

i dine produktionsomgivelser? UNIS Group 

fordyber sig gerne i din virksomheds behov. 

Kontakt os uforbindende. Vores teknikere 

står gerne til rådighed.



 REPARATIONS-
 PROCES OG 

 TESTNING

 RENGØRING

UNIS Group reparerer professionelt og hurtigt. 

For at kunne garantere for dette har UNIS Group 

fastlagt følgende reparationsproces. 

Når vi modtager industriel elektronik til 

reparation, bliver først den renset, hvis 

nødvendigt. Efter rengøring, og når vi har 

aftalt prisen med kunden, bliver elektronikken 

repareret. 

Grundlaget for hver reparation er udskiftning af 

tidskritiske komponenter. Hvis det ikke er nok at 

udskifte tidskritiske komponenter for at afhjælpe 

defekten, bliver der foretaget en omfattende 

fejlsøgning for at lokalisere defekten. 

Når reparationen er udført, testes elektronikken, 

hvor det er muligt.

I industrielle arbejdsprocesser bliver elektronikken 

udsat for smuds, fugt og andre ‘farer’, der kan 

forkorte udstyrets levetid. Smuds kan også 

forårsage problemer i produktionsprocessen og 

kan endda påvirke slutproduktet. En professionel 

rengøring af følsomme komponenter er derfor 

meget vigtig. UNIS Group ejer specialudstyr til 

rengøring af din elektronik. Om muligt bliver 

komponenten testet efter rengøringen.

Processen kort fortalt:
Du sender den industrielle elektronik til os. 

1. Vi demonterer udstyret og isolerer de 

komponenter, der skal renses. 

2. ‘Vaskemaskinen’, der er fyldt med rense-

væske, bruger ultralydsvibrationer til at skille 

smudset fra komponenten. 

3. Derefter skyller vi komponenten grundigt i et 

specielt bad med demineraliseret vand. 

4. Tørretiden afhænger af elektronikkens 

størrelse. 

5. Den demonterede elektronik samles igen. 

6. Om muligt testes al elektronik, der er renset 

af UNIS Group, omhyggeligt for at sikre, at 

den fungerer 100 %. 

7. Modulet pakkes omhyggeligt og sendes 

tilbage til dig.
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I industrielle arbejdsprocesser bliver elektronikken 

udsat for smuds, fugt og andre ‘farer’, der kan 

forårsage problemer i produktionsprocessen og 

kan endda påvirke slutproduktet. En professionel 

rengøring af følsomme komponenter er derfor 

meget vigtig. UNIS Group ejer specialudstyr til 

rengøring af din elektronik. Om muligt bliver 
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 TESTNING
Repareret og solgt industriel elektronik bliver, 

om muligt, testet grundigt. UNIS Group har mere 

end 250 testsystemer til rådighed til en lang 

række mærker og typer. 

Hvis du ikke er sikker på, at din industrielle 

elektronik er fuldt funktionel, kan UNIS Group 

teste elektronikken for dig. Hvis testresultatet 

viser, at den elektroniske artikel er defekt, kan 

du vælge at lade UNIS Group reparere den. 

Resultatet af testen kan også være at elektro-

nikken ikke er defekt, men at de tidskritiske 

komponenter viser tegn på slitage. I dette 

tilfælde vil UNIS Group anbefale at foretage 

forebyggende vedligeholdelse.
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For at kunne foretage en professionel 

analyse og reparation har vores teknikere 

professionelt udstyr til rådighed. 

Analyseudstyr: 

 � Curve tracer 

 � Oscilloskop 

 � Multimeter

 � Kalibrator 

 � Infrarødt kamera

Reparationsudstyr: 

 � BGA fjernelses- og indsættelsesenhed 

 � Varmluftapparat til fjernelse og indsæt-

telse af SMD-komponenter 

 � Professionelle lodde- og afloddeapparater

 UDSTYR  MÆRKEUAFHÆNGIGE 
 REPARATIONER

 � Siemens

 � Lenze

 � ABB

 � Texas Instruments

 � Philips

 � Schneider

 � AEG

 � Danfoss

 � Indramat

 � Omron

 � Telemecanique

 � Modicon

 � Allen-Bradley

 � Fanuc

 � Kuka

 � Adept

 � Stäubli

UNIS Group reparerer på enhedsniveau, dvs. 

uafhængigt af mærke, typer og serie kan 

UNIS Group reparere det for dig. UNIS Group 

har erfaring med en masse mærker som:

Garanti
På al repareret elektronik får du mindst et 

års garanti. 



 REPARATION AF PLC’ER
UNIS Group har en masse erfaring i 

reparation af nedenstående moduler:

 � CPU’er 

 � I/O moduler 

 � Strømforsyninger 

 � Interfacekort 

 � Programmeringsenheder 

 � Industrielle pc’er 

 � Industrielle netværk:

Testning
Når det er muligt, testes alle tilslutninger på 

elektronikken. 

Tilslutninger som:

 � Analog ind- og udgang 

 � Temperaturindgange 

 � Strømforsyning, under strøm 

 � Kommunikationstilslutninger 

 � Encodere 

 � Programmeringstilslutninger

På CPU’er foretages følgende tests: 

 � Memory test ved indlæsning af et program; 

 � Memory test ved at afbryde strømmen;

 � Kontrol af ind- og udgangsmoduler / 

kommunikationsmoduler, der er tilsluttet 

processoren, om nødvendigt.
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 • Profibus

 • Profinet

 • Ethernet

 • ASI-bus

 • Interbus

 • CAN-bus

 • Device Net

 • RS422/485

 • Sercos

På CPU’er foretages følgende tests: 

Memory test ved indlæsning af et program; 

Memory test ved at afbryde strømmen;

Kontrol af ind- og udgangsmoduler / 

kommunikationsmoduler, der er tilsluttet 

processoren, om nødvendigt.



 � 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’er



 � 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
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Produkter | PLC’er

 � CPM1A

 � CQM1

 � CQM1H

 � Sysmac C 200 HE

 � SYSMAC C20

 � Sysmac CVM1

 � Sysmac CV500

 � Sysmac CV1000

 � Sysmac CV2000

 � I/O modules for CV CPU



 � SR3

 � TSX Premium

 � TSX Compact

 � TSX Quantum

 � 305 (Koyo)

 � 405 (Koyo, 

Direct-Logic)

 � 500

 � 505

 � 530

 � 560

 � 565

 � 5TI

 � PM550

 � VPU200

 � 750

 � SEStep

SCHNEIDER TI (TEXAS INSTRUMENTS)SIEMENS

TELEMECANIQUE

WAGO

SPRECHER + SCHUH
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Produkter | PLC’er

 � 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

 � TSX 7

 � TSX 17

 � TSX 27

 � TSX47  

 � TSX DET/TSX DST



 REPARATION AF HMI’ER
UNIS Group har årelang erfaring med 

reparation af operatørpaneler og touch panels. 

Indkøb af ny HMI medfører ofte ændrede 

installationsdimensioner. Dette problem får du 

ikke, når den defekte artikel repareres. Derfor 

tilbyder UNIS Group en lang række muligheder 

for reparation af HMI-elektronik. UNIS Group 

kan ikke blot afhjælpe defekten, men har også 

en lang række folier og displays til udskiftning 

på lager. Hvis den originale folie ikke længere 

fås, bruges en erstatningsfolie, som vi har 

udviklet her i huset, hvis det er muligt.

Testning
Efter reparationen testes elektronikken 

grundigt. Du får mindst ét års garanti på 

reparationen. 

Testningen omfatter følgende aktiviteter:

 � Test af knappen eller touch screenen 

 � Test af skærmen 

 � Test af kommunikationstilslutninger 

 � Test af eventuelle I/O moduler
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 REPARATION AF HMI’ER
reparation af operatørpaneler og touch panels. 

Indkøb af ny HMI medfører ofte ændrede 

installationsdimensioner. Dette problem får du 

ikke, når den defekte artikel repareres. Derfor 

tilbyder UNIS Group en lang række muligheder 

for reparation af HMI-elektronik. UNIS Group 

kan ikke blot afhjælpe defekten, men har også 

en lang række folier og displays til udskiftning 

på lager. Hvis den originale folie ikke længere 

fås, bruges en erstatningsfolie, som vi har 

Efter reparationen testes elektronikken 

grundigt. Du får mindst ét års garanti på 

Testningen omfatter følgende aktiviteter:

Test af knappen eller touch screenen 



 � OP

 � MP

 � TP

 � Panelview

 � PCS

 � Quickpanel

SIEMENS ALLEN-BRADLEY

LAUER/BEIJER

PROFACE
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Produkter | HMI’er

 � OP

 � Various

ALFA LAVAL

TI (TEXAS INSTRUMENTS)

 � CP

 � Pitouch

UNIOP

PILZ



 REPARATION AF 
 FREKVENSDREV OG

 SOFTSTARTERE
UNIS Group har i adskillige år repareret 

frekvensomformere og softstartere. Vi har en 

masse erfaring med at reparere forskellige 

mærker, typer og serier, fra de ældste til de 

nyeste modeller. 

UNIS Group har et stort testcenter, hvor vi, 

når det er nødvendigt, kan teste ved høj og 

vedvarende strømstyrke op til 110 kW. Du får 

mindst et års garanti. 

Testning
Testning af frekvensomformere og softstartere 

omfatter:

 � Test af kommunikationstilslutninger;

 � Test af eventuelle operatørpaneler;

 � Test af styringens indgang digital og analog;

 � Testning ved nominel strømstyrke ved hjælp 

af tre testanlæg, hvor UNIS Group kan teste 

18 drev samtidig;

 � Testning ved nominel strømstyrke ved hjælp 

af ét testanlæg, hvor vi kan teste 3 DC-drev 

samtidig; 

 � Simodrive 611 testes i en tredages 

holdbarhedstest ved høj og vedvarende 

strømstyrke op til 110 kW. Dette er en 

komplet funktionstest. Testrapporter er 

til rådighed.
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 REPARATION AF 
 FREKVENSDREV OG

 SOFTSTARTERE
UNIS Group har i adskillige år repareret 

frekvensomformere og softstartere. Vi har en 

masse erfaring med at reparere forskellige 

mærker, typer og serier, fra de ældste til de 

UNIS Group har et stort testcenter, hvor vi, 

når det er nødvendigt, kan teste ved høj og 

vedvarende strømstyrke op til 110 kW. Du får 

Testning af frekvensomformere og softstartere 

Test af kommunikationstilslutninger;

Test af styringens indgang digital og analog;

Testning ved nominel strømstyrke ved hjælp 

af tre testanlæg, hvor UNIS Group kan teste 

Testning ved nominel strømstyrke ved hjælp 

af ét testanlæg, hvor vi kan teste 3 DC-drev 

holdbarhedstest ved høj og vedvarende 

strømstyrke op til 110 kW. Dette er en 

komplet funktionstest. Testrapporter er 



 � 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
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Produkter | Frekvensdrev og softstartere

 � Combivert

KEB

REFU



 � Movidyn

 � Movitrack

 � Movidrive

 � Altivar 71

SEW SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS
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 � Altivar

TELEMECANIQUE

 � 10/20/100

 � CXS

 � NXC

 � NXL

 � NXS

 � NXP

VACON

Produkter | Frekvensdrev og softstartere

 � CiMR

YASKAWA

 � Reovib MFS 268 

 � Reovib MFS 168

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  



 REPARATION AF SERVODREV
UNIS Group har årelang erfaring med reparation 

af servodrev. Nedenstående funktioner indgår i 

reparationen:

 � Strømforsyning 

 � Interfacemoduler

 � Positioneringsmodul

 � Industrielle netværk 

 � Feedback 

 � I/O

Testning
Når drevet er repareret, bliver det testet, hvis 

dette er muligt. Du får mindst ét års garanti på 

reparationen. 

Testning af et servodrev omfatter:

 � Test af interfacemoduler 

 � Test af kommunikationstilslutninger 

 � Test af nominel strøm, når vi har motoren til 

rådighed. Hvis motoren ikke er til rådighed, 

testes drevet delvist. 

 � Test af drevets feedback 

 � Test af eventuelle I/O
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 REPARATION AF SERVODREV
UNIS Group har årelang erfaring med reparation 

af servodrev. Nedenstående funktioner indgår i 

Når drevet er repareret, bliver det testet, hvis 

dette er muligt. Du får mindst ét års garanti på 

Test af nominel strøm, når vi har motoren til 

rådighed. Hvis motoren ikke er til rådighed, 



 � Simodrive 610

 � Simodrive 611

 � Simodrive 650

 � Simodrive 660

 � Simodrive 690

 � Sinamics

 � Posma A

 � BUS 3

 � BUS 6 VC

 � Analog

 � Digital

 � WD

SIEMENS BAUMÜLLERBERGER LAHR

 � DMC

 � VM60

 � Servodyn-T

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

ATLAS COPCO

BOSCH

INDRAMAT (BOSCH REXROTH)
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Produkter | Servodrev

 � 1391

 � 1394

 � Kinetix 6000

 � Powerflex 40

 � IMC S Class 4100-234

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

 � Digiplan BLX 150

 � SSD CPX2500

PARKER

 � VF1000 Series M 

 � Mastercontrol MC 6000

 � Mastercontrol MC 7000

LUST

 � Varispeed-626m5

 � Varispeed-656mr5

YASKAWA

 � 543LH/567LH

REOTRON

Produkter | Servodrev



 REPARATION AF
 ROBOTELEKTRONIK

UNIS Group har erfaring med reparation af: 

 � Strømforsyninger 

 � Teach Pendant

 � Servodrev anvendt i robotelektronik 

 � Processorenheder 

 � Servoprocessorenheder 

 � Sikkerhedsenheder 

 � System I/O-Kort 

 � Netværksinterface-enheder 

 � Servomotorer 

Testning
Når reparationen er udført, testes elektro-

nikken, hvis det er muligt. Du får mindst ét 

års garanti på reparationen. 

Testning af robotelektronik omfatter:

 � Testes robotstyringselektronikken i de 

officielle styreenheder, hvis det er muligt. 

 � Test af stærkstrømsmoduler ved nominel 

strømstyrke. 

 � Test af Teach Pendants 

 � Test af I/O-moduler 

 � Test af interfacemoduler 

 � Test af sikkerhedsmoduler
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 REPARATION AF
 ROBOTELEKTRONIK

UNIS Group har erfaring med reparation af: 

Servodrev anvendt i robotelektronik 

Når reparationen er udført, testes elektro-

nikken, hvis det er muligt. Du får mindst ét 

Testes robotstyringselektronikken i de 

officielle styreenheder, hvis det er muligt. 

Test af stærkstrømsmoduler ved nominel 
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Produkter | Robotelektronik

 � IRC5 (3x)

 � S2 (3X)

 � S3 (2X)

 � S4 (2X)

 � S4C (2X)

 � S4C+ (2X)

 � SR60  � SRV 16L IRT 40XX

 � SRV 6 IRT 14XX

 � S2

 � R-J (2X)

 � R-J2 (2X)

 � R-J3 (2X)

 � 840

 � Adept One MV

 � Cobra 600

 � Cobra 600 AIB

 � Cobra S650

 � Viper S650

 � KRC1 (2X)

 � KRC2 (2X)

 � RC22/42

 � RC30/51

 � RC50/52

 � VKRC1

ABB

BOSCH REIS 

ASEA

FANUC

ADEPT

KUKA

 � XRC  � CS8C TX60L

 � MRC

MOTOMAN STÄUBLI

YASNAC

Cobra 600 AIB



 REPARATION AF
 CNC-ELEKTRONIK
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 REPARATION AF
 CNC-ELEKTRONIK

UNIS Group har stor erfaring i reparation af 

CNC-styringen. Nedenstående funktioner 

indgår i reparationen:

 � Strømforsyninger 

 � Styreenheder 

 � Operatørpaneler 

 � Interface-enheder 

 � Positioneringsmoduler 

 � Industrielle netværker

 � Feedback 

 � I/O

Testning
Når reparationen er udført, testes 

CNC-styringerne, hvis det er muligt. Du får 

mindst ét års garanti på reparationen. 

Testningen omfatter:

 � Test af kommunikationstilslutninger 

 � Test af parameterhukommelse 

 � Test af eventuelle I/O 

 � Test af monitors kombineret med 

styreenheden 

 � Test af sikkerhedsenheder 

 � Langtidstests 

 � Test af ekstra encoder indgangstilslutninger 

med en encoder-simulator



 � 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
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Produkter | CNC-elektronik

Reparationsproces: 

Når vi modtager industriel elektronik til 

reparation, bliver den renset, om nødvendigt. 

Efter rengøring og når vi har aftalt prisen med 

kunden, bliver elektronikken repareret. 

Grundlaget for hver reparation er udskiftning 

af tidskritiske komponenter. Derefter 

udskfiter vi de komponenter der ifølge vores 

specialisters erfaringer er mest tilbøjelige 

for funktionsfejl. Vi udfører en omfattende 

fejlsøgning for at finde fejlen. Efter at 

reparationen er fuldført tester vi elektronikken 

delvist eller helt.

Special elektronik kan være forskellig 

industriel elektronik som bl.a. kundespeci-

ficeret elektronik, elektronik der er ukendt 

og uden information, eller elektronik, der er 

blevet ændret. 

Vores specialister sørger for en professionel 

reparation. Testning af ‘special elektronik’ 

udføres på komponentniveau med et 

oscilloskop og en curve tracer.

 REPARATION AF
 SPECIAL ELEKTRONIK

 � iTNC530



 REPARATION AF
 SERVOMOTORER
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 REPARATION AF
 SERVOMOTORER

Denne afdeling af UNIS Group er specialiseret i reparationer, 

renovering, justeringer og tests af servomotorer.

Reparationsprocessen for servomotorer 
Når motor er rengjort, og defekten er diagnosticeret, 

modtager du et uforpligtende tilbud. Som standard består 

reparationen af udskiftning af lejerne og rengøring/

istandsættelse af huset, hvis det er nødvendigt. Afhængigt 

af de defekte dele vil følgende dele blive repareret/udskiftet 

efter diagnosen:

 � Feedback: i form af en encoder/resolver/tacho

 � Bremse

 � Afbalancering af rotoren

 � Huset

 � Renovation af beskadede rotorer

 � Blæsere

 � Gearkasse

Testning
Testning af servomotorer omfatter: 

 � Måling / meggering af spolen 

 � Test af magnetismen 

 � Test af motorens tomgangsmoment 

 � Test af bremsen 

 � Test af feedback ved brug af flere forskellige 

encoder-testere

 � Test af aksel for at forsikre at den kører 

gnidningsløst

 � Test under belasting af et stort antal 

reparerede servomotorer



 � MC09F

 � MCS

 � MDS

 � MDF

 � MCA

 � 3HAB

 � 3HAC

 � 3HNM

 � 8C

 � 9C

 � HDP

 � Serie 4 and 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

 � DS0G

 � DSG

 � FLI

 � DSM

 � MSM � 42SM

 � 53SM

 � C2SM001

 � D3SM

 � E4SM

LENZEABB

KUKABOSCH/INDRAMAT

SEWALLEN-BRADLEY

NUMFANUC

SIEMENSBAUMÜLLER

PANASONICKEB
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 � 1FK

 � 1FK7

 � 1FT

 � 1FT5/6/7

 � 1HU

 � 1PH

 � Posmo



 � 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 

Produkter | Servomotorer



 � SGMG

 � SGMAH

 � SGMGH

 � USAGED

YASKAWA

 � BS

 � BLS

MAVILOR

 � SB/SH/SM

ELAU
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 � AHD

ATLAS COPCO

 � ISD401

KRONES

Produkter | Servomotorer
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