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Forrasztás robottal,  
gazdaságosan

Kábelkötegek szigetelés nélküli 
részeinek védelme

Pozícionált  
vezeték-feliratozás

Hıtés és fıtés   
napenergiával

Új partnerünkkel, az EKS Peter Keller GmbH vállalattal közösen közép-
frekvenciás hegesztŒ-technológiákat dolgoztunk ki, ajánlatunkban az 
ahhoz tartozó know-how is szerepel. A KOMAX krimpelŒ automatáiba 
integrálva automatizált hegesztési megoldások hozhatók létre.

Ellenállás-
hegesztés a 
legmagasabb 
színvonalon
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Thonauer illustriert
Kábelfeldolgozás

KrimpelŒautomaták | Csupaszítógépek | Lézeres 
 csupaszítás | Házbeültetés | Egyedi berendezések | 
 Kábelkezelés | Feliratozó rendszerek 

Tömítés – ragasztás – bevonatolás –  kiöntés

Kézi diszpenzerek | Automatikus asztali készülékek 
| Adagoló és szelektív lakkozó robotok | Alacsony-
nyomású fröccsöntŒ berendezések és anyagok 
| Precíziós szelepek, adagolópumpák és tık 
| Adagolóberendezések | Mıgyanták és PUR 
tömítŒhabok 

Kötéstechnika

Light-Beam forrasztás | Lézeres forrasztás | 
Hullámforrasztás | Indukciós forrasztás | Mikro-
láng forrasztás | Pákás forrasztás | Mikro-ellenállás 
hegesztés | Thermokompressziós kötés | 
KönyökemelŒs és lineáris karos, pneumatikus és 
hidropneumatikus asztali prések | KrimpelŒ prések 
és szerszámok 

Képfeldolgozó- és ellenŒrzŒ rendszer

Képfeldolgozási megoldások | Optikai 
minŒségvizsgálati rendszerek | Vizsgáló automaták 

Tekercselés-technika

TekercselŒgépek | Lineáris tekercselŒ berendezések 
| Toroid tekercselŒ gépek | Bandázsoló gépek  | 
Többorsós tekercselŒgépek | SzálfeszítŒk 

Komponensek és lakkrendszerek

Display ablak megoldások | EMC-árnyékoló anyagok 
| HŒvezetŒ fóliák és paszták | Antimikrobiális 
bevonatok | Poliuretán anyagok 

Szolgáltatások

Folyékony habtömítések adagolása | Szilikon bázisú 
folyékony EMC tömítések adagolása | Elektronikai 
alkatrészek kiöntése, védelme

ElŒszó
Ing. Friedrich Thonauer,
a Thonauer GmbH alapítója és cégvezetŒje

Ing. Friedrich Thonauer
alapító cégvezetŒ

FejlŒdés 
minŒségbiztosítással

A magyarországi Thonauer cég is megsze-
rezte az ISO 9001:2008 minŒsítést. A romániai 
szlovákiai és csehországi leányvállalatok is 
elkezdték a nemzetközi minŒsítés kritéri-
umának eleget tevŒ szervezési munkákat, 
amelynek eredményeként valószínıleg még 
ebben az évben elnyerik a megfelelŒséget 
igazoló tanúsítványt. Ezzel a Thonauer GmbH 
és valamennyi leányvállalata igazolhatja, hogy 
munkájukat a nemzetközi követelmények 
elŒírásaiban rögzített feltételek szerint végzik.

Az elmúlt év végén ünnepeltük Brünnben 
a csehországi leányvállalat fennállásának 
15. évfordulóját. A brünni vásár alkalmat 
adott, hogy számos kereskedelmi partner 
és beszállító értékelje a cég 15 éves sike-
res munkáját, és velük együtt gratulálunk 
a vezetésnek és a munkatársaknak.

Idén is megjelentünk a nevezetes vá-
sárokon, így Brünnben az Amper 2014, 
Bécsben a SMART, Budapesten az Ipar 
Napjai vásárok látogatói ismerkedhettek meg 
termékeinkkel. Ezeket a vásári rendezvénye-
ket ma is igen hasznosnak ítéljük, hiszen 
lehetŒséget nyújtanak a meglévŒ vevŒkŒrrel 
való találkozásra, bemutathatjuk legújabb 
termékeinket és további vevŒi kapcsola-
tok kialakítására kapunk lehetŒséget.

Üzleti tevékenységünk mellett különbözŒ 
belsŒ újításokat, módosításokat is végeztünk, 
ilyen volt pl. az elektronikus adatfeldolgozás, 
ahol a legkorszerıbb megoldások alkalma-
zásával meg tudtuk tartani korábbi színvona-
lunkat. Felújítottuk bemutatótermünket, és 
nem utolsósorban szállítási programunkat 
a legkorszerıbb mıszaki színvonalnak 
megfelelŒen továbbfejlesztettük. Progra-
munkból természetesen nem hiányoznak a 
már régen bevált és ma is keresett termékek, 
mint pl. a hŒmérsékletindikátorok, amelye-
ket vevŒink a termék megbízhatósága miatt 
értékelnek, vagy az az újdonság, amivel most 
az elektromágneses árnyékolás területén meg-
jelentünk. Ilyen az elektromosan vezetŒ hab, 
amely az elektromos árnyékolást és földelést új 
közelítésben mutatja be.  A vezetŒképességet a 

háromdimenziós megoldás javítja, ugyanakkor 
növeli az árnyékolás hatékonyságát, mindezek 
pedig a mai processzorok megnövekedett 
sebességéhez feltétlenül szükségesek.  

Az EKS Keller céggel új együttmıködést 
kezdtünk a mikro-hegesztés területén. 
JövŒbe mutató elképzelésünk, hogy az Önök 
kompetens partnerei legyünk az ellenállás-
hegesztés minden területén, ezért megoldá-
saink az Önök egyéni igényeire irányulnak.   

Újdonság a Komax cég Zeta 633 
krimpelŒ automatája, amely a megfelelŒ 
munkaállomások alkalmazásával egy és 
kétoldalú krimpelésre, sodrásra/ ónozásra, 
tok- és kétoldali szigetelŒgyırı beültetésre, 
érvéghüvely, MIL-Crimp feldolgozására, 
valamint a kábelvégek zömítésére, össze-
toldására, hegesztésére is használható. 

A Komax krimpelŒautomata tetszŒlegesen 
állomásokkal bŒvíthetŒ. Új opció az ultra-
hangos hegesztés a SCHUNK cég gépével 
és az ellenállás-hegesztés a Keller cég 
munkaállomásával. Az SLE céggel közös 
program keretében az SBL Micro2 csiszolati 
laborral a krimpkötések egyszerı, gyors és 
biztos minŒségellenŒrzését tudjuk meg-
valósítani kedvezŒ árfekvés mellett. 

Szállítási programunk megfelel a jelen-
leg legkorszerıbb mıszaki elvárásoknak. 
A pontos mıszaki adatok és alkalmazási 
lehetŒségek mindig megtalálhatók a folya-
matosan megjelenŒ házi újságunkban, de 
természetesen kereskedŒ munkatársaink is 
mindenkor az Önök rendelkezésére áll-
nak. Kérdéseikkel, bizalommal keressenek 
meg bennünket. Várjuk jelentkezésüket.

Szívélyes üdvözlettel,
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A megbízható és rugalmas technológia eredmé-
nye képen sok ágazatban, így az autógyártásban, 
a napelemek és általában az energetika területén, 
az orvostechnikában és a szenzorgyártásban az 
ellenállás-hegesztés alapvetŒ eljárásnak számít.

Az EKS Keller több mint 20 éves tapasz-
talattal rendelkezik ezen a szakterületen.

Az ellenállás-hegesztésnek jelentŒs 
elŒnyei vannak a többi érintkezést lét-
rehozó módszerrel szemben:

Például a forrasztással összehasonlítva: a célzott, 
rövid felmelegítés miatt rövidek a folyamatidŒk, 
nincs szükség forrasztóónra vagy folyasztó szer-
re, a folyamat egyszerıen automatizálható a 
nehezen hozzáférhetŒ helyek esetén is, stb.

A rokon vonásokat mutató ultrahangos hegesz-
téssel szemben is léteznek elŒnyök, mint például 
az ónozott vezetékek hegesztésének lehetŒsége, 
illetve a hegesztett vezetékvég sorkapocsba 
köthetŒ. Ezek az elŒnyök az ellenállás-hegesz-
tést adott esetben mint az egyetlen mıszakilag 
szóba jöhetŒ megoldást tartják számon. 

 A Thonauer cég az EKS Keller támogatásá-
val ezt a gyártási eljárást is felvette kínálatába.

Az ellenállás-hegesztŒ gép asztali készülékként és 
gyártósorba integrálva egyaránt alkalmazható. A 
Komax Zeta kiváló példa a gyártósorban alkalma-
zott, teljesen automatizált hegesztési megoldásra.

Új partnerünkkel, az EKS Peter Keller GmbH vállalattal közösen középfrekvenciás hegesztŒ-technológiákat dol-
goztunk ki, ajánlatunkban az ahhoz tartozó know-how is szerepel. A KOMAX krimpelŒ automatáiba integrálva 
automatizált hegesztési megoldások hozhatók létre.

Ellenállás-hegesztés a 
legmagasabb színvonalon

Integráció  
a gyártósorba

Elektromos csatlakozók érintkezései 
kényes szenzorokhoz.

A kötés nagy szilárdsága követ-
keztében vezetékek összekötése 
is az ellenállás-hegesztés tipikus 
alkalmazásának számít.

Az elektronikus alkatrészek 
érintkezéseinek kivezetése a 
melegítés miatti károsodások nélkül 
megoldhatók.

Zománchuzalok kivezetései tekercsek gyártásánál.
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A vágási felület közelképe

KülönbözŒ koaxiális kábelek

Nagy nyomóerejı 
 ellenállás-hegesztŒfej

700N hegesztŒfej modul

Az erŒs igénybevételekhez kialakí-
tott nagyon stabil konstrukció

Alkalmazások

Nagy hegesztŒerejı HFW-700P ellenállás-hegesztŒ fej

A HFW-700P nagy hegesztŒerejı, pontosan a he-
gesztési pontra beigazítható pneumatikus hegesztŒfej, 
amely egy szabályozható hegesztŒfej modulból, egy 
stabil pneumatikus hajtásból és egy házból áll.

A hegesztési nyomóerŒt egy reteszelhetŒ me-
chanizmus segítségével 100 és 700 N közötti ér-
tékre lehet beállítani, ami lehetŒvé teszi a precíz 
és megismételhetŒ hegesztéseket. Két magasság-
beállítóval 100 mm-es függŒleges beigazításra 
van lehetŒség, a löket nagysága 30 mm.

 A HFW-700PM típusú hegesztŒfej modul önálló 
részegységként is rendelhetŒ az automatizált alkalma-
zásokhoz. A hegesztŒmodult opcionálisan elektronikus 
erŒérzékelŒvel és út-jeladóval is fel lehet szerelni.

A HFW-700PM hegesztŒfej modult egyedi gyár-
tó-rendszerekbe is be lehet építeni, opcionálisan 
elektronikus erŒérzékelŒkkel és út-jeladókkal is 
fel lehet szerelni a megfelelŒ minŒség biztosítása 
érdekében. A jól bevált kialakítás kis méreteivel és 
stabilitásával tınik ki, kiegészíthetŒ még elektró-
da-tartókkal és különbözŒ hıtési eljárásokkal.

A mıködtetési löket nagysága 30 mm. Ezen a 
távolságon belül a hegesztési nyomóerŒt 100 és 700 
N közötti tartományban finoman lehet hangolni.

A modul alapja rendkívül stabil, így a már beállított 
hegesztési értékek nem változnak. A nagy nyomóerŒt 
megvalósító eszköz könnyı, jól mozgatható felépíté-
sének köszönhetŒen a teljes mıködési tartományban 
egyenletes hegesztést biztosít. Az áramcsatlakozások 
a hegesztési igénynek megfelelŒen rendelhetŒk, 
amely jelentŒsen megnöveli az egység élettartamát. 

A HFW-700P HegesztÃFej

HFW-700PM 
HegesztÃFej Modul

Ipari alkalmazások

n  autóalkatrész gyártás

n  melegsajtolás (hot staking) és krimpelés,

n  napelem cellák gyártása,

n  lámpák elŒállítása,

n  vezetŒképes anyagok hegesztése,

n  érintkezŒk hegesztése,

n  szenzorok és alkatrészek hegesztése,

n  termikus alkalmazások  bemetszéssel, 
rovátkolással, szegecseléssel és 
 csillagozással történŒ illesztése,

n  elemek és akkumulátor- 
részegységek összekötései,

n  arany szalagocskák felhegesztése,

n  automatizálás sırített levegŒvel.

Partnercégünk, a MacGregor új fejlesztésı hegesztŒfeje a vevŒ és a gyártó közötti együttmıködés közvetlen 
eredménye. ElŒször elkészült egy prototípus az ügyfél specifikus követelményei alapján. Miután ez már több 
héten keresztül jól mıködött, a hegesztŒfej megvásárlásra is sor került. E sikertörténetet ezután több követte. 
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Az idén bemutatott lézeres forrasztórendszerek 
alapját a nagy élettartamú és nagyteljesítményı 
lézerdiódák képezik, amelyek 7 W, 40 W és 80 W 
teljesítménnyel, tápegységbe szerelve rendelhetŒk. 
A lézersugarat fénykábel vezeti az optikához. Utóbbi 
háromféle kivitelben kapható: standard, beépített 
CCD-kamerával felszerelt és integrált pirométerrel 
ellátott optika. Az 1:1 és 1:3 közötti leképzési arányok, 
valamint a megfelelŒ fényvezetŒ kiválasztásával a lézer 
fókuszát 0,4 és 1,2 mm között az egyedi követelmé-
nyekhez lehet igazítani. Az alkalmazástól függŒen 
három különbözŒ lézeres forrasztófej kapható:

LS-LS1  szimpla lézer pontszerı reflow forrasz-
tás forrasztópasztával, PreFormokkal 
vagy forrasztócsúcsokkal 

LS-LSL  szimpla lézer precíziós 
forrasztóhuzal-elŒtolóval és 

LS-LS2  dupla lézer SMD-alkatrészek 
forrasztásához.

A lézeres forrasztórendszerek az ATN forrasztó 
robot részei. Az Economic A400L készülék kisméretı 
asztali robot, amely PC-vezérléssel, WinControl vezérlŒ 
szoftverrel, illetve 3 vagy 4 szabadon programoz-

ható tengellyel van ellátva. A VARIO 10L univerzális 
forrasztó robot lehetŒvé teszi a gyártósorban történŒ 
alkalmazást. A VARIO ezen kívül kapható önálló készü-
lékként is, anyagbevezetŒ kazettával vagy körasztallal.

A pákával történŒ forrasztásnál a 
pákát pneumatikus munkahenger helyezi 
a forrasztás helyére. Amikor a páka 
felmelegszik a forrasztási hŒmérsékletre, 
az automatikus forrasztóhuzal-elŒtoló 
a forrasztóhuzalt a forrasztási helyre 
vezeti. Ezután a készülék ismét visz-
szahúzza a forrasztóhuzal-elŒtolót. A 
forrasztóhegy még egy rövid ideig a 
forrasztás helyén marad, hogy a forrasz 
megfelelŒen megfusson, és menisz-

kusz képzŒdjön. A digitális szabályozású 150 W-os 
forrasztópáka rövid ismétlési idŒket és nagy precizitást 
tesz lehetŒvé. A kompakt felépítésı forrasztóhuzal-
elŒtoló felügyeletét egy optikai forgásérzékelŒ látja el. 

Az Economic A400 készüléket a pákás forrasztáson 
kívül indukciós, lézeres vagy fénysugaras (LightBeam) 
eszközzel is fel lehet szerelni. A pozicionálást egy 
XYZ-rendszer végzi, amelynek a munkaterülete 400 
x 300 x 140 mm. Opcionálisan kiegészítŒ forgó 
tengely is rendelkezésre áll. A Windows-alapú PC-s 
vezérlés programozása egyszerı és áttekinthetŒ. 
A forrasztási programot táblázat mutatja. Minden 
sor tartalmazza a folyamatparancsot, a vonatkozási 
koordinátákat és a mindenkori folyamatparamétereket.

ATN lézeres forrasztórendszerek – modulá-
risan a mindenkori alkalmazáshoz illesztve

Forrasztás robottal, 
 gazdaságosan

ATN Economic A400 asztali 
forrasztó robot

AsztAli robot AutoMAtikus 
 PákA-ForrAsztóFejjel

Az elektronikai termékek gyártásánál igényelt nagyfokú rugalmasság és a rövid termékciklusok következté-
ben olyan univerzális gyártóberendezésekre van szükség, amelyeket gyorsan és kedvezŒ költséggel lehet a 
különbözŒ feladatokhoz igazítani. Ilyen az ATN Automatisierungstechnik Niemeier GmbH Economic 400 típusú 
készüléke, amely a robottal történŒ forrasztást teszi lehetŒvé.

ATN-Laser-LS-LSL
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Az autóipari zsugorcsövek nagy folyamatbizton-
ságú hŒzsugorítása már régóta alapvetŒ elvárás. 
IdŒközben azonban más iparágakban is, mint pl. a 
gépgyártás, kapcsolószekrény szerelés és a gyó-
gyászati eszköz gyártás, megkövetelik az állandó és 
kifogástalan minŒségı zsugorcsŒ feldolgozást.

Az alkalmazási területek sokrétıek: ilyen a szigete-
letlen vezetékrészek (pl. splice-kötések) mechanikus 
és elektromos védelme, a nedvesség elleni védelem 
és az optikai szempontok. Ahhoz, hogy a zsugorcsŒ 
a funkciójának megfeleljen, arra van szükség, hogy a 
gyártó által elŒírt feldolgozási paramétereket, mint pl. 
a hŒmérséklet és a megfelelŒ feldolgozási idŒtartam, 
betartsuk. Az automatikus üzemı zsugorító berende-
zések állandó minŒséget biztosítanak sorozatgyártás 
esetén is, és ezáltal megfelelŒ folyamatot biztosítanak.

STCS-RCM zsugorító automata

Az automatikus üzemı STCS-RCM zsugorító 
berendezés infravörös elven mıködik és kimondottan 
az olyan közepes nagyságú sorozatok gyártására való, 
ahol gyakran kell egyik termékrŒl a másikra átállni. A 
berendezés rendelkezik egy központosító egységgel, ez 

REATEC® standard hŒmérsékletjelzŒ csíkok
A csíkokon több hŒmérséklet-mérŒpont van elhelyezve. Mé-

rési tartományok: 60 °C, 40 °C vagy 20 °C 10 fokozatban.

REATEC® P hŒmérsékletjelzŒ csíkok
Ezek káros anyagok, például víz, olaj, zsír és oldószerek esetében 

használhatók. A P jelzésı csíkok jobban állják a nyomást, mint a standard 
változatúak, ezért préseknél és kalander-hengereknél is alkalmazhatók.

Speciális formák
A speciális változatok magukban foglalják a végtelení-

tett szalagokat, illetve az egyedi formákat és feliratokat.

biztosítja, hogy a zsugorcsŒ mindig központos legyen 
a szigeteletlen felületen. További lehetŒségeket nyújt 
a végzsugorítások pozícionálására kialakított ütközŒ, 
valamint a folyamatparamétereket gyorsan továbbító 
adatátviteli port. A különbözŒ programokat manuáli-
san vagy akár vonalkód olvasóval is kiválaszthatjuk.

HŒmérséklet-mérŒcsíkok és 
mérŒpontok

STCS-RCM zsugorító automata

Szigeteletlen vezetékszaka-
szok védelme

HŒmérséklet ellenŒrzés kri-
tikus munkafolyamatoknál

Ebben segítenek a REATEC mérŒcsíkok és mérŒpontok, amelyek 37,8°C és 264°C közötti 
hŒmérséklettartományban a szín szürkébŒl feketébe való visszafordíthatatlan átalakulásával 
jelzik a hŒmérséklet megváltozását. Ezzel a gyors és egyszerı ellenŒrzési móddal jelentŒsen 
csökkenthetŒ egy esetlegesen elŒforduló hibás termék elŒállításának valószínısége. 
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aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu

STCS-CS19

Az Ecofoam™ anyaggal a Laird cég innovatív kezde-
ményezést tesz a hagyományos árnyékolási és földelé-
si eljárásokkal szemben. Az igény a korszerı számí-
tógépes és telekommunikációs mikroprocesszorok 
és egyéb elektronikus készülékek nagyobb sebessége 
által támasztott követelményeknél jelentkezett, ahol a 
vezetŒképesség megmaradása ugyanakkor az árnyéko-
ló hatás javítása elsŒdleges szempont. A habanyagokat 
elektromosan vezetŒképes egyoldalas ragasztószalag-
gal (CF500 sorozat), vagy ragasztó 
nélkül (CF400 sorozat) készítik.

Az Ecofoam™ anyagot stancolni, 
lyukasztani, rovátkázni stb. lehet, és 

így jól illeszthetŒ az egyedi követelményekhez. A hab-
anyag különösen jól alkalmazható bonyolult geomet-
riák esetén, amelyeket a szokásos profiltömítésekkel 
csak nehezen lehet megoldani. Az Ecofoam™ kevés 
változással járó és kis ciklusidejı alkalmazásoknál kap 
fontos szerepet, ilyenek pl. a be-/kimenetek (I/O) és 
egyéb, nem szabványos összekötések árnyékolása.

VezetŒképes habanyag 
 egyedi követelményekhez

Elektronikus alkatrészek 
szelektív bevonatolása

A Delta 6 egy újragondolt, rugalmas, 
robottámogatású adagolórendszer elekt-
ronikus részegységek védŒlakkozásához, 

amely különösen a szelektív 
rétegbevonásra, részegysé-
gek védŒ burkolaton belüli 
kiöntésére (potting-eljárás) és 
cseppek felvitelére valamint 
mérŒ/keverŒ adagolásra 

alkalmas. A Delta 6 stabil, 
felfüggesztett 3-tengelyes mozgatható 
asztallal van felszerelve, amely gyár-
tósoron belül, illetve nem folyamatos 
üzemelésnél egyaránt jól alkalmazható.

Továbbfejlesztése során 
megerŒsítették az alapszerkezetet és 
a mozgatható portált, az alapméret 
csökkent és a hozzáférés is javult, 
a korábbi gyártócellák bevált tulaj-
donságai szintén megmaradtak.

A Delta 6 számos opciót és integrált 
funkciót kínál:

n  a robotrendszer ismétlési pontossága 25µm,
n  szabadalmaztatott 4-tengelyes szervó-

hajtás „szelep döntése és elforgatása” 
funkcióval (opcionális) bŒvíthetŒ,

n  zárt szabályozókör a folyamat összes Gantry 
- hajtáson keresztül történŒ irányításához,

n  több adagoló vagy többféle anyag 
 alkalmazása egy cellában.

A Delta 6 adagolórendszer (balra) és a munkaterület 
képe (jobbra)

Fémhab-anyag
Elektromosan vezetŒképes 
öntapadó szalag

Elektromosan vezetŒképes 
öntapadó szalag

Fémhálós szalag

deltA 6 AdAgolórendszer

ECOFOam™ CF400 / CF500
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Pozícionált vezeték- 
feliratozás

A Wiedenbach Wire Processing Printer 
(Wiedenbach vezeték- feliratozó) pontosan 
pozicionálható, rugalmas berendezés, amely-
nek kedvezŒ ára is figyelemre méltó. 

A WP sorozat szinte valamennyi kábelfeldolgozó 
automatához alkalmazható. A már meglévŒ Ink-jet 
interfész nélküli daraboló gépekhez utólagosan is lehet 
csatlakoztatni. A pozicionálás méretét milliméterben 
vagy hüvelykben lehet megadni. A készülék hatékony-
ságát a pozicionálás nagy pontossága, az egyszerı 
integrálás, a nyomtatandó szövegek és nyomtatási pa-
raméterek problémamentes megváltoztatása biztosítja, 
valamint az, hogy nincs szükség kiegészítŒ hardverre. 

A pozícionált nyomtatáshoz elegendŒ a vágógéptŒl 
és a forgásérzékelŒtŒl jövŒ impulzus. A gyártáshoz 
szükséges nyomtatási adatokat vagy közvetlenül a 

A szövegek létrehozása és a vezetékek 
kezelése a WP-Cable segítségével

A nyomtatandó szövegeket kényelme-
sen lehet a rendszerrel szállított WP-Cable 
PC-s szoftverrel megírni. A pozicionálás telje-
sen szabadon történhet. A WYSIWYG-jelzés 
lehetŒvé teszi a nyomtatási kép ellenŒrzését.

készülékrŒl vagy a kényelmes 
WP-Cable PC-s szoftveren keresztül 
lehet a nyomtatóba beadni. Az 
egyszerı szövegbevitelre és a 
szükséges pozíció meghatáro-
zására szolgáló PC-s szoftver 
része a berendezésnek.

WirE PrOCEssing PrintEr
WP sorozAt

A WP-Cable szoftver elŒnyei

n  Windows felület,

n  WYSIWYG-megjelenítés a nyom-
tatási kép ellenŒrzésére,

n  a nyomtatandó szövegek egyszerı lét-
rehozása és kezelése a PC-n,

n  a nyomtatási területek szabad kialakítása,

n  rendkívül gyors hozzáférés az egyes 
nyomtatandó szövegekhez az in-
tegrált adatbázis révén,

n  szövegimport ExcelbŒl, 

n  listák kezelése a nyomtatási felada-
tok közötti gyors váltás érdekében,

n  a két nyomtatómodell (WP 405 és 
WP 407) kezelése egyforma.Wiedenbach Wire Guide – kábelvezetŒ a kábelek precíz jelöléséhez

A WP 407-es nyomtató megbíz-
hatóan és nagyon jó kontraszttal 
nyomtat bármilyen színı kábelre.

Kokavecz László
Tel.: +36 23 457 003

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 
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www.thonauer.hu 

Kokavecz László
Tel.: +36 23 457 003

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 

A KPA 060 ellenállás-hegesztŒ berendezés 
kör keresztmetszetı litze- vezetékeket kompaktál 
anyagtól függetlenül két fokozatmentesen beállít-
ható kerámia szigetelŒlap segítségével, amelyek a 
vezetéket pontosan pozicionálják, majd egy felsŒ és 
egy alsó elektródával tömörítik. Egyetlen elektró-
datípus lefedi a teljes keresztmetszet-tartományt.

A középfrekvenciás hegesztési technológia 
nagyon tiszta és kiváló minŒségı kompktálást 
hoz létre. Az útmérés, a végsŒ méretellenŒrzés 
és az alkatrészek felismerése szintén nagy pon-
tosságú eljárást és kiértékelést tesz lehetŒvé.

Az ellenállás-hegesztŒ modult a Komax 
Deutschland, a Komax Schweiz és az EKS Kel-
ler partnercég együttmıködve fejlesztette ki.

Kör keresztmetszetı litze-
vezetékek kompaktálása

Lineáris, egy vonal mentén 
történŒ kiöntés

kPA 060 ellenállás-HegesztÃ 
berendezés

A LIN-DOS S LED-es világító vonalak au-
tomatikus kiöntésére szolgáló készülék.

A 2-K-DOS keverŒ és adagoló készüléket sínen moz-
gó kocsi hordozza, amely az adagolás mentén halad.

Opcióként kapható mozgatható Z-tengely az 
adagolófej felemeléséhez és lesüllyesztéséhez, 
valamint mozgatható Y-tengely több egymás mellé 
helyezett LED-sor kiöntéséhez, illetve egy meghosz-
szabbított kocsi 2 db 2-K-DOS egység befogadására.

A kocsi sebessége, a megtett szaka-
szok és az adagolási szakaszok vagy pontok 
érintŒképernyŒ segítségével, menüvezérelt 
módon programozhatók és kezelhetŒk.

A 2-K-DOS adagolását a LIN-DOS S vezér-
li. A kocsi sebességét és az adagolás intenzi-
tását finoman egymáshoz lehet hangolni.

ElŒnyök

n   különbözŒ kompaktálás egyet-
len szekvencián belül,

n   nem kell kézzel átkapcsolni a 
hegesztŒprogramok között,

n   a kompaktálás méretének módosítása 
nem befolyásolja az ismétlési idŒt.

n   0,12–6 mm2 közötti keresztmetszet-tartomány,
n   gazdaságos üzemeltetés,
n   a Komax Zeta 633 és Alpha 356 integrálása,
n   szabadalmaztatott tisztítóegység egé-

szíti ki a felügyeleti rendszereket.
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A cégalapító tiszteletére rendezett ünnepség-
re a külföldi leányvállalatok ügyvezetŒ igazgatói 
is a helyszínre utaztak. Ünnepélyes keretek között 
gratuláltak a munkatársak, és mindenkinek eszé-
be jutott valami különleges az ünnepnapra.

Angelika Thonauer ügyvezetŒ igazgató a 46 fŒs 
csapat nevében is köszönetet mondott édesapjának 
a sok éven át nyújtott rendkívüli teljesítményeiért és 
a mind a mai napig tartó személyes részvételéért, 
valamint megállapította, hogy az alapító eredeti víziója 
és állandó erŒfeszítései arra, hogy az ügyfeleket a 
leginnovatívabb technológiájú termékekkel lássák 
el, még mindig meghatározza a cég mıködését. 

A születésnapi torta és a régi partner, a KOMAX AG 
által felvonultatott kézzel készített svájci csokoládé-
pralinék mindenki számára megédesítették az ünnepet!

A cégalapító 80 éves

ing. FriEdriCh thOnauEr

Csiszolati kép készítés 
 laboratóriumi szinten

SL SBL micro A
A vágókorong és a köszörıkorong koncentri-

kus elrendezése lehetŒvé teszi a folyamat optimális 
lezajlását. Két léptetŒmotor biztosítja a többten-
gelyes elŒtolás-vezérlését, és így a csiszolati kép 
reprodukálható elŒállítását. A maró, a nagyító és a 
kiértékelŒ modulok a szokásos SLE módon szol-
gálják a csiszolati képek kiváló ábrázolását.

Maró és kiértékelŒ modulok
Az önálló maró és kiértékelŒ modulok kiváló 

minŒségı csiszolati képeket szolgáltatnak az SL 
smart vision kiértékelŒ szoftver segítségével.

A mikro csiszolati kép laboratórium fŒ tulajdonságai a vonzó kialakítás és a korszerı kezelŒfelület. 
A teljesen automatikus folyamat tökéletes csiszolati kép készítést tesz lehetŒvé a változó emberi 
tényezŒk teljes kizárásával.

sl sbl Micro A
csiszolAti kéP lAborAtóriuM

MinÃségellenÃrzés A kábelFeldolgozásbAn

Mıszaki adatok:

Feldolgozási tartomány átmérŒ: ø 0,5–10 mm; 
keresztmetszet-tartomány: ca. 0,08–80 mm²

ÉrintŒ képernyŒ: 3,2“, 65.536 színı, LED 
 megvilágítás, felbontás 320 x 240 px

230 VAC, 50/60 Hz

Maró és KiértékelŒ modul

A születésnapi torta felvágásakor 
az ünnepelt a tŒle megszokott 
határozottságot és tetterŒt mutatta.

A cégalapító F. Thonauer mérnök

A svájci pralinék nagy tetszést arattak a 
meglepetés-parti vendégei között.

További jó egészséget, 
sok örömet és 

sikert kívánunk!
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FCS300-ES és MV500 szelepek

Petik Gábor
Tel.: +36 23 457 003

gabor.petik@thonauer.net
www.th-energia.hu

Közép-Európában a Földet érŒ napenergia éven-
te átlagosan 1300 kWh/m2, ami néhol meghaladja 
a 2000 kWh/m2 értéket is. Ma már kézenfekvŒ, 
hogy ezt az energiát kihasználjuk, így pl. napelemes 
rendszerekkel elektromos áramot tudunk termel-
ni. Telepítése új és meglévŒ épületekre egyaránt 
lehetséges, a modulok viszonylag kevés munkával 
elhelyezhetŒk a meglévŒ tetŒfelületeken. A szerelés 
nem jár nagy átalakítással és a szolgáltatók hálóza-
tai fogadni tudják a többlettermelést. A napelemek 
üzemeltetésével nemcsak az áramfogyasztás költségét 
tudjuk csökkenteni, hanem a környezetszennyezŒ 
erŒmıvek károsanyag kibocsátását is.

Kivitelezéseink során a jó minŒségı German 
PV napelemeket használjuk, amelyek az alábbi 
tulajdonságokkal rendelkeznek: Szórt fény esetén 
is kiemelkedŒ teljesítmény, az edzett üvegek külö-
nösen stabil, 5400 N/m2 felületi nyomásterhelés-
nek is ellenállnak. Az elmúlt idŒszakban több ipari 
létesítményre, társasházra, családi házra és intéz-
ményre építettünk napelemes rendszereket, amelyek 
mıködése megbízható és teljesítményük mérhetŒ.

Hıtés és fıtés 
 napenergiával
A TH-ENERGIA, mint a THONAUER Kft. energia üzletága, már évek óta elkötelezte magát megújuló energiafor-
rások alkalmazása mellett. Íme egy sikeres projekt és egy saját fejlesztés.

 A Thonauer Kft által a magyarországi Fóton kivitelezett 
lovasterápiás központ épülete, tetején napelemekkel és napkollek-
torokkal.

Az épület homlokzatán elhelyezett 
kijelzŒ, mutatja a napelemes 
rendszer által termelt energia 
pillanatnyi és göngyölt értékét, 
illetve a CO

2
 megtakarítást.

Gipszmagba integrált fıtŒ-hıtŒ 
csŒvezeték

Különleges referenciánk a fóti 
ÉlhetŒ JövŒ Park

A Nemzetközi GyermekmentŒ Szolgálat fóti 
Lovasterápiás és Oktató Központjának felújítása 
során kiemelt figyelmet kaptak a környezettudatos 
megoldások.  Egyszerre történt az épületek ener-
getikai felújítása és a megújuló energiát felhasz-
náló rendszerek kiépítése. Az épületek mindegyike 
napelemekkel és fıtésrásegítésre is alkalmas 
napkollektorral lett felszerelve.

A napelemes rendszer 15 kWp teljesítményı 
és a Solar-Log™ felügyeleti rendszerrel bármikor 
pc-n ellenŒrizhetjük, elérhetŒ:  
http://home.solarlog-web.eu/6322.html

Felületfıtési és -hıtési rendszer
A megújuló energián alapuló rendszereknél 

elengedhetetlen az alacsony hŒmérsékleten 
üzemelŒ hŒleadó.

Kompakt megoldásokat kínálnak a saját 
fejlesztésı fıtŒ-hıtŒ paneljeink, melyek hosszanti 
vagy kereszt irányban félbevághatók, és a panel 
átfúrásával akár kisméretı spotlámpákat is el 
lehet helyezni. Egyes típusok kazettás mennyezeti 
panelként is alkalmazhatók. A felületfıtési és 
hıtési rendszerekkel magas szintı komfortérzetet 
lehet elérni. Az újszerı hidraulikus fejlesztésnek 
köszönhetŒen az elemek könnyedén és gazdasá-
gosan csatlakoztathatók egymáshoz.  A rendszer 
elŒnyei: környezetbarát és energiatakarékos, ide-
ális klímakörnyezetet biztosít az emberi szervezet 
számára, nincs légmozgás, nincs porkeveredés. 
Kis szerkezeti magasságot igényel, optikailag nem 
zavaró, tisztítást, karbantartást nem igényel, a 
rendszer alacsony elŒremenŒ vízhŒmérséklettel 
nyáron hıtésre is kiválóan alkalmas.

Innováció, rugalmas alkalmazhatóság
A fıtŒ-hıtŒ panel impregnált tız- és vízálló 

gipszmagba süllyesztett csŒrendszer, amelynek 
mérete 10,0 x 1,3 mm PE-Xb, térhálósított és 
oxigéndiffúzió ellen védett. A panelek hátoldalát 
alumínium hŒtükör fólia borítja. Súlya üresen: 
32,2 kg, a felhasznált fıtŒ-hıtŒ csŒvezeték hossza 
43 m/panel, kilógó csŒhossz: 2 x 90 cm, víztérfo-
gat 0,7 l.

Csövezetékekkel ellátott gipszpanelek, amelyek könnyen 
összeilleszthetŒk.
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H

mintÁK, KisszériÁK
Bemutató gépeink szabad kapacitását minták és 

kisszériák gyártására ajánljuk
Használja ki Ön is ezt a lehetŒséget.

ÉrdeklŒdni lehet a +36 23 457 003 telefonszámon, vagy
hungary@ thonauer.net e-mail címen.

AusztriA és szlovéniA

Thonauer Gesellschaft m.b.H. 
Perfektastraße 59, 1230 Wien 
Tel. +43(0)1 804 2871-0, Fax-DW 10 
info@thonauer.at

MAgyArország
Thonauer Kft. 
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi 
Tel. +36 23 457 003 
hungary@thonauer.net

szlovákiA
Thonauer s.r.o. 
Cukrová 14, 81339 Bratislava 
Tel. +421(0)2 527 33 664,  
Fax +421(0)2 527 33 665 
Mobile +421(0)903 77 3314 
info@thonauer.sk

Telephely

960 01 Zvolen 
Mobile +421(0)903 402 651 
michal.gombar@thonauer.sk

Cseh-ország
Thonauer spol. s r.o. 
Cacovická 47, 61400 Brno 
Tel. +42(0)5 4524 3453, 4524 3454 
Fax +42(0)5 4524 3408 
Mobile +42(0)602 511 741 
info@thonauer.cz

roMániA és MoldáviA

Thonauer Automatic s.r.l. 
Str. Diligentei  nr. 5 
031555 Bucuresti – Sector 2 
Tel. +40(0)21 335 5654, 335 1287 
Fax +40(0)21 336 9534  
Mobile +40(0)726 103 020 
magda@thonauer.ro

Telephely

Reprezentant Timisoara 
Mobile +40(0)723 567 070 
adi.balan@thonauer.ro 
Mobile +40(0)729 998 132 
adi.geana@thonauer.ro

BéCs – BudApest – pozsony 
Brno – BukArest

Céges bemutató
Hotel VoronûÏ, Brno, október 1. 2014

Elosys
Trencsén, október 14–17. 2014

IEAS
Bukarest, szeptember 9–12. 2014


