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Ve znamení produktivity

Opět za sebou máme téměř polovinu roku a 
jedinou útěchou přitom je, že uplynulé měsíce 
byly nanejvýš naplněny. Měli jsme tu účast naší 
slovenské a české dcery na veletrzích, kde jsme 
poprvé v naší existenci společně vystavovali s 
firmou Komax Německo. Dále jsme absolvovali 
vystoupení na SMART Automation Austria v 
Design-Center v Linci a naše rumunská dcera, 
THONAUER Automatic s.r.l., pokřtila v rámci 
Inhouse-Show svůj nejnovější showroom v 
nových firemních prostorách v Bukurešti. 

 
Letošní SMART Automation Austria se 

nesl zcela ve znamení skříňových rozvadě-
čů. Velké množství firem jako Weidmüller, 
Rittal, EPLAN, Sonepar a také THONAUER 
prezentovalo poprvé v rámci letos založe-
né kooperace „Connected 4 Productivity“, 
která určuje budoucnost výroby skříňových 
rozvaděčů směrem k průmyslu 4.0. 

Naše stroje Komax na zpracování kabelů 
jsou rozhodujícím předpokladem v úsilí o 
automatizaci výrobního procesu skříňo-
vých rozvaděčů. Různé velikosti strojů a 
různé specifikace přitom umožňují respek-
tovat individuální úrovně automatizace. 

Srdce každého realizátora skříňových 
rozvaděčů muselo poskočit radostí tváří v tvář 
technologiím, které jsme nabízeli na společném 
stánku naší kooperace. Sledovat naživo Zeta 
630 při plně automatické výrobě konfigurova-
ného a hotově popsaného kabelového svazku 
je, jak jsme mohli během těchto třech dnů 
celé akce pozorovat, působivým zážitkem. Při 
této příležitosti je třeba zmínit, že pro samot-
né logistiky organizátora veletrhu to nebyla 
žádná rutina vyzdvihnout tunový krimpovací 
automat na místo, dokonce se kvůli tomu 
muselo částečně odstranit zábradlí. Nehledě 
na to, že mezi ostatními vystavovateli nejen 
že nebyla žádná srovnatelná technologie, 
bylo jich opravdu jen několik, kteří si dali 
takovou námahu a vložili takové náklady. Je 

stále fascinující, že přesný stroj jako Zeta po 
přepravě – byl na cestě rovnou z bukurešťské 
Inhouse-Show – a vyzdvižení na místo byl 
po několika málo rutinních nastaveních bez 
problémů okamžitě připraven k použití. 

Důležitým faktorem na cestě k automa-
tické výrobě skříňových rozvaděčů je plá-
nování a současně příprava a poskytování 
dat. Plynulý tok dat je zárukou konzistentní 
výroby s minimem vad, just-in-time. Začíná 
to při výběru správných součástek a přes 
výrobu kabelových svazků pak vede k bez-
vadné montáži. EPLAN, kooperační partner, 
spolupracuje s firmou THONAUER v této 
oblasti už spoustu let, poskytuje softwaro-
vá řešení, která umožňují předávání dat o 
konfekčním drátu přímo zpracujícímu stroji.  

Další cestu, jak efektivně a ekonomicky 
zjistit přesnou délku pramenů, nabízí nově 
vyvinutý software DLW – Digital Lean Wiring, 
který představujeme na dalších stránkách. 

 Přeji Vám informační počtení a 
doufám, že při něm i tentokrát na-
leznete zajímavé příspěvky. 

Se srdečným pozdravem

Ing. Mag. (FH) Werner Renner,
jednatel společnosti THONAUER GmbH

Předmluva
od Ing. Mag. (FH) Werner Renner,
jednatel společnosti THONAUER GmbH

zpracování kabelů

stříhací stroje | odizolovací stroje 
| stříhací a odizolovací stroje | 
poloautomatické krimpovací stroje | 
krimpovací automaty | zkracovací stroje 
| osazování pouzder | manipulace s 
kabely 

Technika spojování

krimpovací nástroje | odporové 
svářečky | pájecí automaty | zařízení 
na zpracování smršťovacích hadic | 
lisovací nástroje

Řešení popisování

popis etiketami | popis tryskovou 
inkoustovou tiskárnou | popis pomocí 
laseru

Technika mísení, dávkování a 
dávkovačů

2-složkový mísící a dávkovací systém 
| nízkotlaké zastříknutí (Hotmelt-
Moulding)

zkušební technika

laboratoř pro vytváření výbrusů | 
přístroje pro měření odtahu

Technika skladování a navíjení 
kabelů

poloautomatické systémy skladování 
cívek | zařízení pro převíjení kabelů 
| stolní navíječky cívek | speciální 
navíječky cívek
 

EmC odstínění a zobrazovací 
panely a indikátory teploty

stínicí materiály pro EMC | indikátory 
teploty | řešení displejů (akrylové sklo + 
polykarbonát)

služby

pěnová těsnění (na bázi polyuretanu) | 
EMC těsnění na bázi silikonu | zalévání 
v elektrotechnice | Hotmelt-Moulding | 
stavba speciálních strojů
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Dnešní výrobu kabelových svazků si nelze 
představit bez automatizovaného smršťování 
smršťovacích bužírek. Pouze se smršťovacími 
automaty lze zajistit trvalou kvalitu nezávisle 
na obsluze. Mecalbi za tímto účelem nabízí 
přístroje s horkým vzduchem a také s infra-
červeným teplem. Přístroje s horkým vzdu-
chem jsou snadné na obsluhu a dosahují při 
určitých aplikacích akceptovatelných výsledků. 
Trend ale směřuje jednoznačně k přístrojům s 
infračerveným teplem. Tepelné záření se vyrábí 
pomocí horké čelisti. Ta se naprosto přesně 
zamíří na smršťovací bužírku. Velkou výhodou 
jsou krátké časy procesu a vysoká přesnost 
 opakování. Mecalbi nabízí různé přístroje 
pro různá výrobní množství a různá použití, 
například pro sériovou výrobu smršťovací tunel 
STCS-CS14, kde se pokládají smršťovací bu-

žírky jedna za druhou na běžící pás. Nejnovější 
zařízení STCS-VMir používá nosiče, do kterých 
se smršťovací bužírka přesně umístí. Parame-
try zpracování se vyberou buď na dotykové 
obrazovce nebo pomocí čtečky čárových kódů. 

obraťte se na nás se svými požadavky, 
rádi Vám nabídneme správné řešení.

portugalský specialista na smršťování smršťovacích bužírek, společnost mecalbi, nabízí řešení 
postavená na požadavcích zákazníků a partnerů.

THONAUER rozšiřuje svou nabídku v oblasti ručních nástrojů. V určitých oblastech 
jsou ruční kleště smysluplným doplněním ke strojovému zpracování. Obzvlášť u malých 
množství nebo v terénu jsou ruční kleště jedinou možností, jak řádně zpracovat různé kon-
takty. Odteď můžeme nabídnout prakticky pro každý kontakt vhodné ruční kleště. 

smršťovací technika v 
nejaktuálnější podobě

Vezměte to do ruky

shora dolů: smršťovací přístroje s infračerveným 
teplem sTCs-Cs14, sTCs-Vmir, sTCs-evo500

milan Vitovský
Tel.: 545 243 454
vitovsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

milan Vitovský
Tel.: 545 243 454
vitovsky@thonauer.cz
www.thonauer.com
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U produktů rodiny 86XX se jedná o 
dvousložková reaktivní lepidla na bázi esterů 
kyseliny metakrylátové (MMA). Radiálním 
vytvrzením systému lze docílit pevnosti více 
jak 5 MPa již po méně jak pěti minutách. 
Po úplném vytvrzení jsou dle substrátu a 
povrchu možné pevnosti až přes 25 MPa. 

MMA lepidla se hodí pro spojování 
velkého počtu předupravených kovových 
povrchů a spousty plastů a vláknitých 
kompozitů. Lze je použít při teplotách od -40 
°C do 150 °C, po lepení lze i nadále použít 
také práškování nebo KTL až do 200 °C. 

MMA lepidla se používají především v 
oblasti lepení kovů a v oblasti hybridního 
lepení (kov na plast nebo kov na vlákni-
tý kompozit). Před použitím stačí pouze 
odstranit mastnotu, volné nečistoty nebo 
špatně držící oxidy. Slepení zpravidla neo-
vlivní ani frézovací oleje nebo kapaliny pro 

Stabilní a přitažlivé zařízení ALPHA 6 zname-
ná vysokou preciznost a přesnost opakování při 
aplikaci. Velká pracovní a lakovací oblast je po-
kryta až čtyřmi osami se servomotory a enko-
dérem (Closed Loop). Lineárně vedený robustní 
poháněcí systém s kuličkovými šrouby se stará 
o optimální profil pohybu dané aplikace a tím 
o vysokou kvalitu nanášení povrchu a přesnost 
opakování. Grafické, uživatelsky příjemné pro-

gramovací prostředí umožňuje jednoduché a in-
tuitivní ovládání. To jsou pouze některé z mnoha 
charakteristik a možných voleb tohoto systému.

tažení používané v obvyklých množstvích. 
Při aplikacích, při kterých se běžně používají 

svary nebo nýtování, mohou MMA lepidla 
poskytnout často hodně výhod. Díky přivádění 
síly po celé ploše a chybějící deformaci teplem 
při studeném spojování lze realizovat často 
tenčí tloušťky materiálů při zachování stabilní 
tuhosti. Šetří se tak jak hmotnost, tak i náklady 
na materiál. Skleněné perličky obsažené v 
tvrdidle fungují v lepidle jako distanční prvek a 
zaručují optimální tloušťku vrstvy lepidla, díky 
čemuž lze spojovat také ušlechtilé a neušlech-

tilé kovy, aniž by došlo ke kontaktní korozi. 
Lepidla jsou k dispozici jak v "Side by Side" 

kartuších 50 ml a 415 ml, v mísícím poměru 4:1 
nebo také v běžných průmyslových baleních.

V portfoliu společnosti Drei bond se nacházejí tři nová mma lepidla, 
která se podstatně liší v reakčních časech.

Lepicí systém    8603-12Gp 8606-12Gp 8625-12Gp

Otevřená doba (min.)   2–4 6–10 20–30

Pevnost pro manipulaci (min.) 7–9 12–17 Ca. 60

Drei bond – specialista v technice lepení – poskytuje již více než 35 let rozsáhlý sortiment výrobků 
v oblasti vysoce výkonných lepicích a těsnicích látek a je v této oblasti uznávaným systémovým 
dodavatelem pro automobilový průmysl. spektrum výrobků sahá od klasických kyanoakrylátů a 
anaerobních lepidel před UV lepidla až po vysoce výkonné silikony.

se strojem aLpHa 6 byla vyvinuta nová, inovativní a kompaktní pracovní platforma pro nejrůznější 
nanášecí a dávkovací aplikace. systém inline a stand-alone je konstruován jako uzavřená pracov-
ní buňka a může se používat jak pro nanášení povrchů a dávkování nejrůznějších médií, tak i pro 
další specifikace dle přání zákazníků, jako např. povrchová úprava pomocí atmosférické plazmy.

Vysoká pevnost při slepování kovů 
a při hybridním slepování

odpověď na požadavky trhu

Nanášecí a dávkovací zařízení ALPHA 6

petr pavelka
Tel.: 545 243 454
pavelka@thonauer.cz
www.thonauer.com

petr pavelka
Tel.: 545 243 454
pavelka@thonauer.cz
www.thonauer.com
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petr pavelka
Tel.: 545 243 454
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obecná
témata

Ing. Mag. (FH) Werner Renner, jednatel 
THONAUER-Gruppe, začíná svou bilanci takto: 
„Naším řezacím strojem lota 330 jsme mohli 
našim stávajícím a potenciálním zákazníkům 
na místě předvést, jak lze s nejnovější řezací 
technikou přestřihnout univerzální nekonečný 
materiál až do délky 1000 m. Tento stroj je 
nejnovějším skvostem v našem portfoliu“. 

Ale také Zeta 630 v tomto roce opět přita-
hovala pohledy, zejména téma automatizace ve 
výrobě skříňových rozvaděčů a s tím související 
úspory vzbuzovaly stále větší zájem. Pan Wie-
singer, obchodní inženýr THONAUER, srozu-
mitelně objasnil i technickým začátečníkům, 
jak stroj pracuje: „Naše Zeta je úplný automat 
ve výrobě skříňových rozvaděčů a speciálně 
s rozhraním k EPLAN, které je nutné pro zjedno-
dušení procesu, je výroba bez něj nemyslitelná. 
Dráty vycházejí ve správném pořadí řezané na 
hotovo, osazené kontakty nebo kabelovými 
koncovkami a popsané. Kabely opouštějí stroj 
ve svazku nebo zřetězení just-in-time, jak jsou 
potřeba pro montáž skříňového rozvaděče. 
Úspora zjednodušením procesu je až 50 %“. 

Obecně prezentoval THONAUER na svém 
stánku rozsáhlý strojní park. Právě live demons-
trace Zety vážící tunu a usazení na prezentačním 
pódiu publikum vnímalo jako vynikající a jedi-

nečný zážitek. Dokonce pro samotné logistiky 
veletrhu nebylo rutinou dostat stroj na pódium. 

kooperace ve výrobě skříňových rozvaděčů 
Společnost představila široké veřej-

nosti společně s renomovanými firmami 
WEIDMÜLLER, EPLAN, RITTAL a SONEPAR 
novou kooperaci „Connected 4 Productivity“. 
V live ukázkách partneři projektu ukázali, jak 
firmy vzájemně jednají, aby společně optimali-
zovaly procesy při výrobě řídicích a rozvodných 
zařízení. Tento společný výstup vzbudil velký 
zájem a přilákal spoustu zájemců na pódium, 
což se postaralo o dobrou náladu také u vedení 
veletrhu, do té doby totiž byla tato exponovaná 
výstavní plocha trochu jako problematická. Byla 
to také kooperace, která nasměrovala v rámci 
jedné z našich tiskových konferencí uspořáda-
ných naší reklamní agenturou Lighthouse zájem 
odborného tisku na společné výstavní plochy. 

Celkově tyto tři výstavní dny více jak 
naplnily očekávání a THONAUER mohl 
působivě prokázat svou pozici na trhu.

působivá účast na smarT 
automation

stejně jako v minulém roce se THonaUEr úspěšně zúčastnil veletrhu smarT automation austria 
a prezentoval v Linci své nejnovější strojírenské technologie. poprvé vystupoval jako součást ko-
operace „Connected 4 productivity” a prokázal se jako produktivní partner s kompetencí nejen ve 
výrobě skříňových rozvaděčů.

obrázky shora: Živý zájem o srdce stánku, 
přístroj zeta 630. nový univerzální řezací 
stroj iota 330. malá ukázka prezentace strojů 
THonaUEr. Účastníci a mluvčí kooperace 
„Connected 4 productivity” s moderátorkou an-
gelikou Thonauer (Lighthouse) během tiskové 
konference. firmy vystupující společně v koo-
peraci představily obdivuhodnou prezentaci.
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Tento rok jsme byli poprvé na jednom 
stánku s německou pobočkou firmy KOMAX, 
kde jsme společně prezentovali naše portfolia. 
Stánek o velikosti 120 m2 byl alokován upro-
střed haly F, kde byl pro zákazníky přístupný ze 
tří stran. Takováto dispozice stánku poskytovala 
dostatek komfortu jak pro prezentaci vystave-
ných zařízení, tak pro diskutování technických 
dotazů ze stran zákazníků společnosti THO-
NAUER. Celkově na náš stánek zavítalo více 
než 110 návštěvníků. Tento rok se konal již 25. 
ročník mezinárodního veletrhu elektrotech-
niky, elektroniky, automatizace, komunikace, 
osvětlění a zabezpečovacích technologií.

Tento rok jsme vystavovali tyto zařízení:

• KOMAX kappa 315
• KOMAX mira 230
• KOMAX Cosmic 927 rX
• RITTMAYER am.aLL. roUnD
• WDT Up 14
• WDT Up 35
• MECALBI EVo 500
• MECALBI Cs 14
• IWM WH 800
• MAV fT 100
• BRADY Wraptor
• WIEDENBACH Wp 405
• Z+F Unicut 8
• Z+F ai 01
• Z+F am 02
• Z+F UniC-L
• GIEBLER 2-k-Dos
• GIEBLER robo-Dos
• DREI BOND Db-Ds50-1D
• WERNER WIRTH Tm 2000 z

amper 2017
se konal od 21. do 24. března 
2017 v Brně

THonaUEr spol. s r.o. poprvé od své existence 
vystavuje společně se společností komax Deut-
schland (komax německo).

prodejní tým v České republice s jednatelem 
skupiny THonaUEr ing. mag. (fH) Wernerem 
rennerem.
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představení

výrobků

milan Vitovský
Tel.: 545 243 454
vitovsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

flexibilní, hospodárné 
bandážování

paralelní krimpování s pěti 
rolemi

Nejmenší stacionární bandážovací pří-
stroj KABATEC s minimálními nároky na 
prostor. Vytvořen pro rychlou a jednodu-
chou manipulaci díky otevřené navíjecí 
hlavě, s ovládáním pomocí pedálu.

CR 1/5 GS je elektropneumaticky poháněný 
a flexibilní stolní krimpovací stroj pro zpraco-
vání Z+F kabelových koncovek v rolích od 0,5 
do 2,5 mm2 (AWG 20-14). Do stroje lze vložit 
současně pět napáskovaných EAH rolí a výška 
krimpování se nemusí seřizovat samostat-
ně. Odizolované vedení se vede přímo přes 
centrovací čelist do kabelové koncovky. Postup 
krimpování se spustí pomocí nožního spínače.

KTHB Mini je mobilní, elektrický ban-
dážovací přístroj pro použití na podkládací 
desce. Takto lze jednoduše a rychle stisk-
nutím tlačítka bandážovat delší úseky.

Díky KTHB Micro je bandážování a 
svazkování překvapivě jednoduché, dokonce 
i na desce. Tento přístroj je prvním krokem 
k opakovatelné kvalitě ve srovnání s ručním 
bandážováním. Konstantní napnutí pásu 
a ergonomický chod vedou k rovnoměr-
nému stoupání a povrchu bez záhybů.

KABATEC KTHB smart

Krimpovacia jednotka CR 1/5 GS

KABATEC KTHB MiniKABATEC KTHB Micro

Výhody  

n  Úspora času díky jednoduché a 
ergonomické manipulaci 

n  Efektivní u menších délek bandáží

n  Nejvyšší kvalita v procesu řízeném 
obsluhou

Výhody 

n  Úspora času díky vysoké rychlosti 
vinutí 

n  Vyvinut pro výrobu větších délek 
bandáží

n  Vysoká kvalita v manuálně řízeném 
procesu

Výhody 

n  Úspora času díky kontinuálnímu 
procesu bandážování 

n  Vyvinut pro výrobu menších délek 
bandáží 

n  Vysoká kvalita v manuálně řízeném 
procesu

Výhody 

n  žádná doba na přípravu

n  paralelní zpracování pěti rolí kabelo-
vých koncovek

n  jednoduché založení kabelových kon-
covek na rolích bez použití nástrojů 

n  žádné separátní seřizování výšky 
krimpování

n  není nutná výměna nástroje
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možnosti  
n  Integrovatelná svazovací jednotka 

umožňuje precizní automatické 
svazování současně na obou koncích 
kabelů. 

n  Integrovatelná jednotka pro precizní 
vícenásobné skrucování umožňuje 
perfektní zpracování tří nebo čtyř 
vodičů. Výsledek bez vad v zákrutech 
přesvědčí rovnoměrnou délkou zákru-
tů a vysokou opakovatelností po celé 
skrucované délce kabelu.

odstraňování polyuretano-
vých kabelových průchodek

současné skrucování až čtyř 
vodičů

pUr rework station je stroj, kterým se odstraňují polyuretanové (pUr) kabelové průchody, které 
lze běžně nalézt jako izolaci na kabelových svazcích. Hlavním účelem tohoto zařízení je rozehřát 
izolaci (pUr) na určitou teplotu, při které se dá snáze z kabelového svazku odstranit, aby se mohl 
připravit a mohla se na něj usadit nová kabelová průchodka.

Stroj používá pro zahřívání PUR horký 
vzduch, všechny parametry jako čas a teplota 
jsou monitorovány, aby se zajistila kontro-
la a konzistence technických postupů.

provoz 
Na začátku postupu zavede obsluha 

svazek kabelů do systému. Když se stisk-
ne tlačítko „Sevřít“ na přední straně stroje 
nebo se stiskne externí zařízení (pedál), 
uzavře stroj systémové spojky kolem svaz-
ku kabelu a zafixuje tak polohu PUR. 

Proces ohřívání začíná aktivací tlačítka 
„Start“ (použijí se přitom předdefinované para-
metry jako čas a teplota). Topný prvek se posu-
ne do polohy kabelového svazku a zahřeje PUR. 

Po konci procesu se vrátí topný prvek 
opět do své původní polohy. Rozezní se 
akustická signalizace a obsluha může otevřít 
ochranné dveře a odebrat kabelový svazek.

Komax skrucovací poloautomat bt 188 se 
vyznačuje vynikající kvalitou skrucování dvou 
až čtyř vodičů při vysoké rychlosti a flexibilitě. 
Jednoduše se obsluhuje a je atraktivní cenou 
i výkonem. Stroj bt 188 T svazuje díky nové 
volitelné svazovací jednotce automaticky oba 
konce kabelu pomocí textilní nebo PVC pásky.

PUR Rework Station

Skrucovací poloautomat  
bt 188 T

Výhody

n  Nastavitelné parametry: Čas a teplota 
postupu 

n  Ruční kalibrování 

n  Programovací mód chráněný heslem 

n  Speciální údržbový mód 

n  Čítač cyklů 

n  Věžovitý nosník s displejem a audio 
signalizací 

n  Nádoba na odpad 

n  Externí zařízení (pedál) k uzavření 
sevření

svorkování dle požadavků zákazníka a topná 
komora pro příjem různých uspořádání 
kabelových svazků

akrylové ochranné zařízení, které umožňuje 
obsluze čistou, bezpečnou práci.

➀

➁

➂

➃ nádoba na odpad pro čistou a bezpečnou 
likvidaci odpadů

Věžovitý nosník s displejem a audio 
signalizací
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silný výkon také pro malé 
průřezy

Stříhací a odizolovací automat 
Komax Kappa 315

Krimpovací automat Komax 
Alpha 530

síla stříhání, vysoký výkon co se týká kusů a pokročilá senzorika znamenají, že kappa stříhací 
a odizolovací automaty jsou první volbou také pro menší průřezy kabelů. pomocí jednoduchých, 
intuitivních ovládacích prvků lze automaty používat velmi efektivně.

Alpha 530 je následovníkem světově 
rozšířeného stroje Gamma 333 PC. Stanice jako 
krimpovací lisy, moduly pro kabelové koncov-
ky, cínovací a řídící modul mají nový design, 
jejich vývoj se posunul dál a jsou spojeny s 
nejnovější komunikační platformou EtherCAT.

Podmaní si Vás svou poctivou základní 
jednotkou, která je vybavena procesními 
moduly a také zařízeními pro kontrolu kvality.

Díky této výhodě je možné stroj Alpha 530 
optimálně nainstalovat pro každý provoz.

nový standard moderního 
průmyslu

Jednoduché, intuitivní ovládání 
n  intuitivní TopTouch-Soft-

ware s hlavní nabídkou
n  maximální přehlednost díky nejjed-

nodušším možnostem nastavení

rychlé nastavení a přestavba
n  přestavba bez nástrojů
n  seřízení a nastavení parame-

trů stisknutím tlačítka
n  inovativní senzorika jako pomoc 

při seřízení a kontrole kabelu

Velká šíře použití
n  široká oblast použití s volitelnými 

možnostmi a rozličnými řešeními
n  jisté zpracování nejjemnějších prů-

řezů od 0,02 do 10 mm² (AWG 8)
n  jednoduché navázání a propojení

kappa 315 je osazen silnou a robustní nožovou hlavou. spektrum pro zpracování zahrnuje průřezy od 
0,05 do 10 mm².

příklad konfigurace pro průmyslovou 
oblast:

n  Základní stroj
n  Podávání drátu
n  Nožová jednotka
n  Krimpování strana 1/2 vč. aktiv-

ního vedení kontaktu a integro-
vaného výškoměru krimpování

n  Kabelové koncovky strana 1/2
n  Popis vedení
n  Odkládání vedení
n  Doplňující softwarové prvky 

jako připojení do sítě a CSV 
konvertor jsou součástí

n  vč. instalace a školení
n  Od € 180.000 netto

milan Vitovský
Tel.: 545 243 454
vitovsky@thonauer.cz
www.thonauer.com
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Efektivní zpracování dat pro automatizaci ve 
výrobě skříňových rozvaděčů

DLW – Digital Lean Wiring

pro automatizaci výroby skříňových rozvaděčů je prvním předpokladem získávání výrobních dat včetně délky kabelů. software DLW (Digital Lean 
Wiring) vyvinutý společností komax toto umožňuje s jasným zaměřením na jednoduchost a flexibilitu.

nejjednodušší alternativa 
Software DLW byl vyvinut pro virtuální 

propojení skříňového rozvaděče. Lze tak 
obzvlášť jednoduše a efektivně zjistit délky 
vodičů. DLW nabízí různé možnosti pro import 
a úpravu dat. Například lze použít stávají-
cí soupisy drátů, aby se stanovilo značení 
spojů. Navíc lze bez problémů importovat 
2D výkresy v nejrůznějších formátech.  

Chcete-li se vyhnout nákladné péči o 
databáze součástek běžných ECAD systémů, 
můžete provádět virtuální propojení pomo-
cí fotografií s vysokým rozlišením. Tím se 
zredukuje údržba produktu na minimum. 

 fotografické zaměřování s roundshot 
Nejjednodušší cestou pro zaměřování délky 

kabelů je fotka skříňového rozvaděče s vysokým 
rozlišením. Vyfotí se obrázek pomocí roundshot 
kamery, kterou lze dodat jako volitelné příslu-
šenství, jako více snímků a složí se do přesného 
celkového obrázku a importuje se do DLW. 

 Virtuální propojení 
Na základě tohoto snímku nebo 2D 

výkresu virtuálně propojí odborný pracovník 
vodiče na obrazovce pomocí DLW. Velmi 
efektivně tak lze zjistit délky kabelů pro dané 
spoje. Následně se konvertují výrobní údaje 
a nahrají se do stroje pro zpracování kabelů, 
který vyrábí vodiče připravené pro montáž. 

 DLW-Viewer – vedená montáž 
Uživatelská plocha DLW vieweru je tenká 

a lze ji obsluhovat dotykem. Provede na 
obrazovce danou osobu pokládáním prefabriko-
vaných pramenů. Tento pracovní krok tak může 
provádět také méně kvalifikovaný personál.

pro zjištění délky kabelů se pomocí volitelné 
roundshot kamery zhotoví fotky skříňového 
rozvaděče ve vysokém rozlišení, které se 
složí do celkového obrázku a importují do 
DLW.

Výhody

automaticky šetřit
n  Snížení výrobních nákladů

n  Až o 50 % zkrácené výrobní časy

n  Od velikosti série 1

flexibilně zvyšovat efektivitu
n  Široká oblast zpracování pro konce 

kabelů

n  Optimalizovaná logistika

n  Vyšší flexibilita díky možnosti nasadit 
méně odborný personál

poskytnout nejlepší kvalitu 
n  Zjednodušené personální požadavky 

n  Snížení vstupních údajů

n  Průběžně a trvale vysoká kvalita
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stříhací stroj pro univerzální 
použití

Ekonomické zajištění kvality 
krimpování

Stříhací stroj Iota 330

MicroForce 80

Vícenásobně podepřený pásový po-
hon vede nekonečný pás šetrně k dělícímu 
noži a přesně jej navádí. Přitom lze dle 
potřeby nastavit přítlačnou sílu a vzdá-
lenost uzavření pásového pohonu.  

Svým výkonem, silou a kvalitou splňuje 
Iota 330 všechny požadavky na spolehli-
vý, robustní univerzální stříhací stroj. Díky 

kompaktním rozměrům nepotřebuje moc místa 
a je mobilní. Při paralelním zpracování čtyř 
stop nabízí nejvyšší výkon co se týká kusů.

Detailně analyzovaný proces krimpování 
MicroForce 80 umožňuje co nejjednodušeji 

detailní analýzu krimpovacího procesu. Za 
tímto účelem je na rámu krimpovacího stroje 
nebo modulu připevněn šroubem senzor. 
Měří sílu, kterou vykonává proces lisování 
na rám. Výsledek se elektronicky zpracuje, 
vyhodnotí v integrovaném softwaru a zobrazí 
na pětipalcovím displeji. Na základě srovnání 
s referenční křivkou klasifikuje MicroForce 80 
každé krimpování jako dobré nebo špatné.

  nejlepší podmínky pro vysokou produktivitu 
Díky uloženým údajům o výrobku se při 

přenastavení výrazně ušetří čas. Všechny 
informace nutné pro výrobu jako toleran-
ce, velikost šarže, počet prvních krimpů, 
oblast vyhodnocování, typ kabelu a typ 
kontaktu jsou okamžitě k dispozici. Odpa-
dá tak nákladná, chybová ruční práce. 

Jako všeuměl mezi stříhacími stroji umožňuje iota 330 univerzální možnosti použití. Univerzální 
nekonečný materiál ke stříhání do 1000 m lze přesně přestřihnout: například smršťovací dutinky, 
pneumatické hadičky, kabely, plastové pásky a mnoho dalšího. požadované výkony poskytuje iota 
330 šetrně, spolehlivě a pomocí nejjednoduššího ovládání.

Důvodem vadných kontaktů jsou často vkrimpované izolace a chybějící prameny. pro jejich eli-
minaci a pro zajištění plné funkčnosti monitoruje microforce 80 kvalitu každého jednoho krimpu. 
zkušební přístroj umožňuje exaktně analyzovat proces zpracování a dokumentovat výsledky mě-
ření. Díky tomu lze optimalizovat procesy, vyhnout se vadným krimpům a zpětně sledovat výrobu. 
microforce 80 se vyznačuje spolehlivou, osvědčenou technikou a kvalitním zpracováním.

Vlastnosti 

n  intuitivní komfort obsluhy 
n  5 Hardkeys s klíčovými funkcemi 

kombinovány s dotykovým panelem 
n  pro různé materiály 
n  pro různé průměry do max. 25 mm 
n  pro šířky do 82 mm 
n  pro průřezy vodičů do 35 mm2 
n  vysoký výrobní výkon díky para-

lelnímu zpracování 1–4 drah 
n  vícenásobně podepřený pásový pohon 
n  vzdálenost uzavření nastavi-

telná na stříhaný materiál 
n  nastavitelná přítlačná síla

silová křivka každého krimpu se srovná s 
referenční křivkou.
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robotické pájení ve výrobě 
elektroniky

LightBeam systém pájení 
pomocí světla

Systém laserového pájení

Systém pájení pájedlem

Systém indukčního pájení

Selektivní reflow pájení

U IR systému pájení pomocí světla se 
soustředí světlo z halogenové lampy po-
mocí zářiče a integrované optiky. Absorpcí 
tohoto tepelného záření vzniká na pájeném 
místě požadovaná teplota. Tento postup je 
obzvlášť šetrný, protože je bezdotykový.

Nejjemnější a mikro pájená místa se pájí 
soustředěným laserovým paprskem. Přitom se 
používá vysokovýkonný diodový laser, který na-
bízí konstantní energetický výkon při kompaktní 
technologii zdroje laseru. Vytvořený paprsek la-
seru je velký cca 1 mm, přesto lze vnášení jeho 
energie do pájeného místa velmi přesně řídit.

Především kontakty namontované v plas-
tových krytech se pájí často pomocí automa-
tického pájedla, aby se udrželo co nejmenší 
nežádoucí vyzařování tepla na sousedící místa 
krytu. Uživatelé si často přejí také pájení páje-
dlem, když mají být stávající ruční pracoviště 
automatizována, aby se zvýšila produktivita po-
mocí pájecích robotů. Tato výhodná technologie 
umožňuje zpracování součásti v různých pozi-
cích, např. při kontaktování přepínacího modulu 
nebo lampy na flexibilní fólie plochého vodiče.

Indukční pájení je dalším bezdotykovým 
procesem pájení, který vyniká – především na 
masivních součástkách při krátkých časech 
– především rovnoměrným zahřáním. U 
indukčního pájení se na sekundární cívku, pájecí 
induktor, osadí napájecí zdroj se střední nebo 
vysokou frekvencí. Do induktoru vcházející 
střídavý proud indukuje magnetické pole, které 
ve spojených prvcích na pájených místech 
vyrábí vířivé proudy, které způsobí ohřátí na 
pájecí teplotu. Předpokladem je, že díly, které 
se mají pájet, jsou vodivé. Další výhodou tohoto 
postupu jsou minimální náklady na údržbu.

Při selektivním reflow se dávkuje pájecí 
pasta před nebo po osazení součásti po-
mocí dispenzoru. Následně se halogenový 
zářič umístí nad pájené místo a pájecí pasta 
se roztaví svazkem světelné energie.

V elektrickém a elektronickém průmyslu není i přes intenzivní snahy o automatizaci možné vyrábět 
všechny pájené spoje pomocí hromadného pájení. některá pájená místa se musejí pájet samo-
statně. automatizace tohoto pájecího procesu pomocí pájecích robotů přináší výrazné pokroky do 
oblasti kvality a nabízí podstatný potenciál k racionalizaci. přitom je třeba podle potřeby používat 
různé postupy.

srovnání pájecích postupů

Světlo - ++ + o - 1–3 
Laser + + o o - 0,4–1,5 Laserová ochrana
Pájedlo + - - - o 1–3 Opotřebení
Mikroplamen o - o - + 1–5 nepřímý ohřev
Indukce o + + + + 1–5 
Horký plyn - + - - - 0,5–1 malá způsobilost procesu
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Požadavky na odizolování a značení 
drátů/vodičů v letectví jsou velmi vysoké. 
Při značení pomocí laserového paprsku se 
nesmí povrch izolace porušit ani v mikro-
skopickém měřítku. Proto se pro izolaci 
používá příměs oxidu titaničitého (TiO2). Po 
použití laserového paprsku příměs ztmavne 
a vytvoří neodstranitelné značení, přičemž 
povrch izolace zůstane zcela nedotčený. 

Podobně vysoké požadavky jsou kladeny na 
odizolování. Stříhací nůžky nesmějí poškodit 
drobné prameny. Použití laserového paprs-
ku zajišťuje přesné stříhání izolací, přičemž 
nedotčené prameny laserový paprsek odrážejí.

Ve druhé polovině roku 2016 došlo k expedici vysoce vyvinutého laseru pro značení jednomu 
z našich nejdůležitějších zákazníků – firmě ray service a.s. se sídlem ve starém městě u Uh. 
Hradiště, Česko. firma ray service a.s. působí mimo jiné ve výrobě kabelových svazků, hlavně 
pro oblast letectví. značící laser se použije pro nový projekt boeing. s tímto zákazníkem nespolu-
pracujeme poprvé. Dále dodáme značící laser typu Capris a odizolovací laser typu 
sienna.

nejvyšší požadavky na 
značení kabelů

Vysoké nároky v letectví se odrážejí ve spe-
cifikacích pro dodavatele jako ray service 
a.s., kteří vyrábějí kabelové svazky.

milan Vitovský
Tel.: 545 243 454
vitovsky@thonauer.cz
www.thonauer.com
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systém laserového potiskování nova 820 
ke značení vysoce citlivých drátů bez změny 
povrchové struktury izolace.

 THONAUER spolupracuje již delší dobu 
s firmou Spectrum Technologies PLC se 
sídlem ve Spojeném království. Jejich vyso-
ce vyvinuté výrobky jako značící lasery řady 
800 a odizolovací lasery řady Sienna splňují 
veškeré výše popsané přísné podmínky. Pro 
nový projekt Boeing byl vybrán a nabídnut 
značící laser Nova 820 s manuálním přívodem 
značeného drátu/vodiče. Tato investice umožní 
firmě Ray Service ucházet se o nové projekty 
a práce u světově největších výrobců v oblasti 
letectví jako jsou Boeing a Airbus. Dále se 
zvyšuje produktivita a bezpečnost práce. 

THONAUER je schopen nejen nabízet a 
dodávat takovéto vysoce vyvinuté stroje a 
technologie špičkové kvality, ale také zajišťo-
vat montáž, školení zaměstnanců, garanci a 

servis po záruční době. Tento servis zahrnuje 
nastavení stroje a výměnu důležitých částí, 
mezi nimi laserových lamp. Náš servisní 
technik dokončil u Spectrum Technologies 
speciální vzdělání a disponuje dlouhole-
tými zkušenostmi s těmito produkty. 

milan Vitovský, Sales Engineer,  
THONAUER spol. s r.o.

www.youtube.com
Hledaný výraz: 
THONAUER GmbH

abyste mohli být informováni o nových 
videích, nabízí se možnost bezplatného 
odběru našeho kanálu.

objevte naše technologie na 
youTube

THonaUEr představuje svůj nový youTube kanál, který byl oficiálně spuštěn v květnu 2017 a pre-
zentuje se pouze v angličtině a jednotném vzhledu, aby na jednu stranu oslovil více zájemců a 
na druhou stranu umožnil používání pro celou skupinu THonaUEr. Doposud jsme zaznamenali 
celkem 14 500 návštěvníků.

S více jak 80 nahranými videi nabí-
zí kanál optimální náhled do sortimentu 
THONAUER. Pro lepší přehled je YouTu-
be kanál, podobně jako webové stránky 
THONAUER, rozdělen do oblastí: 

n  Zpracování kabelů 
n  Technika spojování 
n  Popisování, zkušební sys-

témy, měřící technika 
n  Technika skladování a odvíjení kabelů 

V těchto kategoriích se nacházejí tzv. 
playlisty, které slučují druhy produktů, např 
stříhací stroje. Díky tomu lze rychle a snad-
no najít vhodný stroj pro danou aplikaci.  

Protože prezentace komplexních stro-
jů a technologií na webu pouze na zá-
kladě textů má své hranice, jsou daná 
videa také jako linky na webových strán-
kách, přímo vedle popisu produktu.
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Thonauer Kft. 
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Fax +421(0)2 527 33 665 
info@thonauer.sk
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960 01 Zvolen 
mobile +421(0)903 402 651 
michal.gombar@thonauer.sk

ČeSká RePuBlIka
Thonauer spol. s r.o. 
Hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno 
Tel. +420 545 243 454 
Fax +420 545 243 408 
info@thonauer.cz

RumuNSkO a mOldavSkO

Thonauer automatic s.r.l. 
Str. Preciziei 1C, Sector 6 
062202 Bucuresti, 
Tel. +40(0)21 335 1287 
Fax +40(0)21 336 9534 
office@thonauer.ro

Pobočka
Reprezentant Timisoara 
mobile +40 727 321 030 
marian.menyhart@thonauer.ro 
mobile +40 729 998 132 
adi.geana@thonauer.ro

Reprezentant Cluj 
mobile + 40 735 228095 
cristian.serban@thonauer.ro

vídeŇ - BudaPeŠŤ - BRaTISlava
BRNO - BukuReŠŤ

Zobrazení a popisy zahrnují přídavná zařízení.
Z důvodu dalšího technického vývoje jsou změny vyhrazeny.
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Veletrhy | výstavy | semináře

Vzorky – maLé sériE

Využijte volné kapacity našich předváděcích strojů pro 
zhotovení vzorků nebo malých sérií.

Dotazy na čísle (+43) 01/804 28 71-0  
nebo pošlete e-mail na adresu info@thonauer.cz

CZ

kalendář
Tiráž

THonaUEr inhouse show, Vídeň (A) 13.–14.9.2017

THonaUEr inhouse show, Budakeszi (H),  19.–22.9.2017

aUTomoTiVE, Budapest (H), 18.–20.10.2017

proDUCTroniCa, Mnichov (D) 14.–17.11.2017
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