
Leading Manufacturers of Melting, Thermal Processing & 
Production Systems for the Metals & Materials Industry Worldwide

•	 100 - 200 kW, 10, 30 kHz 
•		 50 - 150 kW, 50 - 200 kHz
•		 délka kalení až 1000 mm 
•		 délka upnutí až 1000 mm 
•		 hmotnosti obrobků až 23 kg
•		 programovatelná svislá osa

Koncept
•  UNISCAN II je univerzální svislý po-

suvový stroj pro kalení a popouštění 
nejrůznějších obrobků. 

•		 Obsahuje vedle nejmodernější 
měničové techniky na bázi tranzistorů 
až dvě topné stanice, řízení a 
oddělené zařízení oběhového 
chlazení pro energetickou část a 
sprchovač. Všechny komponenty jsou 
předmontovány do jednoho celku, 
což redukuje montáž na místě určení 
pouze na zapojení elektrické energie 
a vody.

Pracovní oblast 
•  Zařízení je standardně vybaveno 

maximálně dvěmi vertikálními páry 
špiček. Pomocí upnutí obrobků na 
dolních hrotech mohou být vedle 
hřídelí kaleny také jiné typy obrobků 
jako např. ozubená kola. 

•		 Stabilní posuvová jednotka zaručuje 
také pro těžké obrobky důkladné polo-
hování.

Řízení
•  Uživatelsky optimální otočný panel 

přímo v pracovní oblasti umožňuje 
rychlé nastavení stroje a programo-
vání posuvové osy. 

•		 Všechny důležité procesní parametry 
jsou sledovány cyklickou metodou 
UNISCAN a mohou být zobrazeny 
jako stručný text. 

•		 2Paměť umožňuje rychlé ukládání a 
opětovné vyvolání četných samostat-
ných programů.

Vertikální kalící 
zařízení
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Technické údaje

Zdroj energie 100 / 150 / 200kW  10 nebo 30 kHZ  
 VF 50 – 50 kW  50 – 200 kHz  

Délka kalení 1 000 mm  
 
Rotace obrobku 30 – 300 ot./min 

Chladicí systém pracovní chladicí voda u zákazníka; uzavřené oběhové zařízení chlazení vodou/vodní deskový výměník (možné   
 použití užitkové vody) a cirkulační čerpadlo k chlazení chladicí vody měniče a kalicího    
 prostředku, digitální řízení teploty a vytápění kalicího prostředku.

Řízení CNC řízení k programování celého kalicího          
 procesu s následujícími funkcemi:    • polohy 
      • posuvová rychlost max. 250 mm/s   
      • zapnutí/vypnutí žhavení 
 Pohon pomocí servomotoru s plně digitalizovaným   • žhavicí výkon v % 
 regulátorem. Standard Lenord & Bauer řízení;    • doby      
 volitelně Siemens 840D    • další funkce podle potřeby 

Programová paměť manuální, propojení s ovládáním nebo robotem čl.   
 
Data obrobku délka 1070 mm hmotnost 23 kg/vřeteno  

  
Naložení/vyložení manuální, propojení s ovládáním nebo robotem čl. 

Rozměry/hmotnost Délka 2 355 mm  1 800 kg
  Šířka 1 880 mm 

 Výška 3 445 mm   
 
Přípojné hodnoty  400/480V  50/60  Hz 

  100  kW  10 nebo 30  kHz  130  kVA 
  150  kW  10 nebo 30  kHz  192  kVA 
  200  kW  10 – 30  kHz  255  kVA 
  50  kW  200  kHz   68 kVA 
  100  kW  200  kHz   135  kVA 
  150  kW  200  kHz   202  kVA   

 
Spotřeba vody  50  kW  70  l/min  Při 25°C vstupu; skutečná spotřeba odpovídající teplotě  

  50  kW  120  l/min  chladicí vody a využití.   
  100  kW  225  l/min         
  150  kW  340  l/min 
  200  kW  450  l/min   

 
Biztonsági berendezések zajištění dveří; tlakový spínač na všech kondenzátorech chlazených vodou; teplotní spínač ve všech kritických   

 odbočkách vody; průtokový snímač pro chladicí okruh induktoru  
Volitelné  Sinamics/CNC řízení Siemens 840D; sledování procesních parametrů; rychloupínací spojka induktoru; hlídání   

 uzemnění induktoru; 1 vřetenové provedení
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