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Szeroki zakres kompetencji Szeroki zakres kompetencji 
Aby efektywnie rozwiązywać problemy, 
UNIS Group zatrudnia grupę techników 
specjalistów, korzystających z z najwyższej 
klasy przyrządów pomiarowych oraz wielu 
laboratoriów testowych. Bogaty zbiór 
części zapasowych umożliwia nam znacznie 
szybsze usuwanie usterek.

UNIS Group chętnie udzieli Państwu 
praktycznych rad dotyczących zarządzania 
elektroniką przemysłową oraz jej konser-
wacji i naprawy:

UNIS Group jest międzynarodową 
firmą usługową, założoną w 1984 r., 
specjalizującą się w naprawie oraz 
sprzedaży elektroniki przemysłowej. 
Artykuły elektroniczne są czyszczone, 
naprawiane i testowane zgodnie 
z rygorystycznymi standardami jakości.
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UNIS Group zapewnia ciągłość UNIS Group zapewnia ciągłość 
produkcji produkcji 
UNIS Group podziela Państwa pogląd, że 
przedsiębiorstwa powinny móc korzystać 
z istniejących urządzeń tak długo, jak 
to możliwe. Dlatego UNIS Group oferuje 
obsługę techniczną nie tylko nowych 
urządzeń, ale również produktów już 
nie serwisowanych przez producenta – 
zwanych również produktami wycofanymi 
(ang. end-of-life products). Eliminuje to 
konieczność dokonywania pośpiesznych, 
nieplanowanych inwestycji.

Jakość Jakość 
UNIS Group znaczy jakość. Utrzymywanie 
i doskonalenie jakości naszych usług to 
proces ciągły. Obecnie UNIS Group posiada 
świadectwa i certyfikaty: 

 Jakości:    ISO 9001 
 Środowiskowe:   ISO 14001 
 Bezpieczeństwa: ISO 45001

Gwarancja Gwarancja 
Otrzymują Państwo maksymalnie dwa lata 
gwarancji na naprawy, sprzedaż i wymiany. 
Jeśli naprawa nie zakończy się sukcesem 
- nie będą pobierane od Państwa żadne 
opłaty.

Brak rezultatów = brak opłaty
UNIS Group posiada stały cennik napraw. 
Z góry znają Państwo kwotę, którą należy 
zapłacić. Wszystkie naprawy są dokonywane 
na zasadzie „no cure, no pay” (brak opłaty 
w przypadku nie osiągnięcia rezultatów).

Tysiące firm znalazły w UNIS Group wyjąt-
kowego partnera oferującego rozwiązania 
ich problemów związanych z naprawą 
(lub wymianą) uszkodzonej elektroniki 
przemysłowej. 

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się, 
jak UNIS Group może wspomóc Państwa 
politykę produkcji? Jeśli tak, prosimy 
o kontakt z jednym z opiekunów klienta – 
telefonicznie +48 717 16 62 39 lub przez 
e-mail: sprzedaz@unisgroup.com.

UNIS Group chętnie udzieli Państwu 
praktycznych rad dotyczących zarządzania 
elektroniką przemysłową oraz jej 
konserwacji i naprawy.

Kompleksowa obsługa dla naszych klientów 
oznacza: tylko jednego dostawcę usług 
naprawy elektroniki przemysłowej i silników 
elektrycznych!
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UNIS Group prowadzi naprawy na całym 
świecie. Naprawa odbywa się w siedzibie 
głównej w Holandii oraz w naszych 
oddziałach naprawczych w Chinach, Brazylii, 
Polsce i Wielkiej Brytanii. Profesjonalni 
inżynierowie dokonują napraw na poziomie 
komponentów, wspierani przez zaawan-
sowany sprzęt pomiarowy i testowy. UNIS 
Group specjalizuje się w naprawach 
urządzeń elektronicznych wycofanych z 
eksploatacji i nowych. 

Stałe ceny Stałe ceny 
Po otrzymaniu uszkodzonej elektroniki 
przemysłowej wyślemy Państwu niezobo-
wiązującą wycenę. W bazie danych UNIS 
Group znajduje się 300 000 różnych pozycji 
z zakresu elektroniki przemysłowej wraz 
z odpowiadającymi im cenami napraw. Cena 
naprawy jest stała. Dzięki temu z góry znają 
Państwo kwotę, którą należy zapłacić. 

Brak rezultatów = brak opłaty Brak rezultatów = brak opłaty 
Wszystkie naprawy są dokonywane na 
zasadzie ‘no cure, no pay’ (brak opłaty 
w przypadku nieosiągnięcia rezultatów). 
Oznacza to, że przypadku niepowodzenia 
naprawy nie zostaną Państwo obciążeni jej 
kosztami. W zależności od rezultatu naprawy 
produkty zostaną Państwu odesłane lub 
zutylizowane w sposób zgodny z prawem. 

Pilne całodobowe naprawy Pilne całodobowe naprawy 
Czy produkcja w Państwa firmie została 
zatrzymana wskutek awarii elektroniki? UNIS 
Group proponuje rozwiązanie w postaci 
możliwości wykonywania pilnych napraw. 
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 NAPRAWA
UNIS Group przystąpi do naprawy uszko-
dzonej elektroniki niezwłocznie po jej 
otrzymaniu. Mogą Państwo również wybrać 
opcję wymiany, jeśli mamy takie urządzenie 
w zapasach magazyowych. W takiej sytuacji 
natychmiast wyślemy Państwu sprawną część.

UNIS Group oferuje serwis 24/7, aby zmini-
malizować Państwa przestoje produkcyjne. 
Za dodatkową opłatą wykonujemy również 
pilne naprawy po godzinach pracy 
i w weekendy. Przy stałym kontrakcie 
można zminimalizować dodatkowe koszty.

Analiza komponentówAnaliza komponentów
Terminy realizacji zależą od dostępności 
komponentów potrzebnych do przepro-
wadzenia naprawy. Dotrzymanie terminu 
realizacji jest trudne w przypadku niedostęp-
ności komponentów w magazynach. Firma 
UNIS Group podjęła pewne działania, aby 
zminimalizować ryzyko braku komponentów. 
 UNIS Group posiada samoregulujący 

się system zamówień komponentów. 
Komponenty są automatycznie 
zamawiane u dostawców, gdy osiągnięty 
zostaje minimalny poziom zapasów.

 Wszelkie nieznane produkty elektroniki 
przemysłowej są analizowane przez nasz 
dział analizy komponentów. Komponenty 
nieobecne w magazynach są kupowane.

UNIS Group posiada zapas ponad 38 000 
różnych komponentów. 

Konserwacja zapobiegawczaKonserwacja zapobiegawcza
Podczas naprawy uszkodzonej elektroniki 
wymieniane są nie tylko wadliwe 
komponenty. Zapobiegawczo wymieniamy 
również wszelkie komponenty podatne 
na uszkodzenia. Znacząco zmniejsza to 
prawdopodobieństwo wystąpienia nowej 
usterki w przyszłości. 

Wymiana komponentów krytycznych 
zapobiega również wystąpieniu usterki 
w innych komponentach i zmniejsza ryzyko 
poważniejszej awarii elektroniki. 

Konserwacja zapobiegawcza jest także 
oferowana jako osobna usługa. Ryzyko 
zatrzymania produkcji zostaje znacznie 
zmniejszone w przypadku poddania 
elektroniki procedurze konserwacji prewen-
cyjnej. Lepiej planować konserwację, niż 
dać się zaskoczyć. 

Zapytania prosimy kierować do naszego 
działu handlowego!



5



Czy posiadają Państwo uszkodzoną 
elektronikę, którą można przekazać UNIS 
Group w celu naprawy? W przypadku dostęp-
ności określonych produktów elektronicznych 
w naszych magazynach mogą Państwo 
zdecydować się na wymianę. Jeśli zdecydują 
się Państwo na wymianę, niezwłocznie 
wyślemy Państwu wymagane produkty 
elektronicznie. Po otrzymaniu sprawnej części 
mają Państwo jeden miesiąc, aby wysłać nam 
uszkodzoną część. Wymiana zamiast naprawy 
pozwala skrócić czas realizacji i przestoje 
w procesie produkcyjnym.

SPRZEDAŻ 
Zbiór części zapasowych > Zbiór części zapasowych > 
150 000 pozycji 150 000 pozycji 
UNIS Group posiada obszerny zbiór części 
zapasowych różnych marek, w tym m.in. 
ABB, Allen-Bradley, Beckhoff, Control 
Techniques, Danfoss, Eberle, Fanuc, Hitachi, 
Honeywell, ifm, Kuka, Lenze, Leuze, 
Mitsubishi, Omron, Philips, Pilz, Schneider, 
SEW, SICK, Siemens, Telemecanique, Texas 
Instruments and Yaskawa. 

UNIS Group zapewnia szybką wysyłkę 
z magazynów. W ten sposób możemy zmini-
malizować przestoje produkcyjne w Państwa 
przedsiębiorstwie. Stan naszych zapasów 
można sprawdzić w sklepie internetowym na 
stronie www.unisgroup.pl.
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Różne opcje umów umożliwiają nam dostoso-
wanie usług do potrzeb klienta. W zależności 
od Państwa wymagań, wraz z osobą 
kontaktową w UNIS Group mogą Państwo 
wybrać typ umowy najbardziej odpowiadający 
Państwa potrzebom i oczekiwaniom. Na 
podstawie listy potrzebnych Państwu części 
sporządzimy i prześlemy wycenę.

UNIS Group oferuje następujące rodzaje 
umów: 

Umowa z gwarantowanym Umowa z gwarantowanym 
czasem reakcji czasem reakcji 
Umowa ta zapewnia naszą całodobową 
dostępność na wypadek wystąpienia 
usterek. Państwa zlecenie jest traktowane 
priorytetowo względem innych prac. Jeśli 
części znajdują się w magazynach, naprawa 
zostanie rozpoczęta w ciągu czterech godzin. 
W przypadku stałego kontraktu istnieje 
możliwość zminimalizowania dodatkowych 
kosztów.

Umowa o dostępności zapasów Umowa o dostępności zapasów 
Umożliwia Państwu określenie, które 
produkty elektroniczne mają szczególne 
znaczenie dla procesu produkcyjnego. UNIS 
Group zapewnia dostępność tych części 
w swoich magazynach. Jeśli potrzebują 
Państwo określonej części z zapasów, 
gwarantujemy jej dostarczenie w ciągu 24 
godzin. Za specjalną opłatą możemy również 
zapewnić szybszą dostawę części. Określone 
w umowie części będą natychmiastowo 
dostępne przez cały czas trwania umowy. 

 UMOWY Oznacza to możliwość zminimalizowania 
kosztów związanych z nieplanowanymi 
przestojami w produkcji, wywołanych 
niesprawnością elektroniki przemysłowej. 

Koszt umowy zależy od objętych nią 
produktów elektronicznych. 

Korzyści:
 Wymiana niesprawnych komponentów 

w ciągu 24 godzin 
 Minimalizacja kosztów awarii 
 Możliwość odłożenia nowych inwestycji na 

przyszłość 
 Możliwość dłuższego korzystania z dotych-

czasowej linii produkcyjnej lub maszyny 
 Bezpieczeństwo napraw 

Minimalizacja kosztów przestojów 
w produkcji spowodowanych uszkodzeniem 
produktów elektroniki przemysłowej Czy 
są Państwo zainteresowani jednym 
z powyższych rodzajów umowy? Jeśli tak, 
prosimy skontaktować się z nami, aby 
omówić dostępne opcje.

 PROJEKTY 
PRZEMYSŁOWE
W UNIS Group istnieje dział Research 
and Development (R&D), który stworzono 
specjalnie w celu rozwiązywania specy-
ficznych zagadnień i problemów. Zatrudnieni 
w tym dziale wykwalifikowani specjaliści 
rozpoczynają pracę nad projektem wspólnie 

ze zleceniodawcą. Projekty są bardzo różno-
rodne i obejmują szeroki zakres zastosowań 
przemysłowych.

Przeprojektowanie istniejącej Przeprojektowanie istniejącej 
elektronikielektroniki
UNIS Group tworzy elektronikę dopasowaną 
do Państwa potrzeb (end-of-life). Nie są 
Państwo przy tym zmuszeni do inwestowania 
w kompletnie nowy system. Wykorzystywana 
przez Państwa maszyna jest nadal 
użytkowana, a wyłącznie elektronika zostaje 
dostosowana.

Dane elementy elektroniczne nie są już 
produkowane? Po gruntownej analizie UNIS 
Group może wyprodukować niezbędne 
elementy elektroniki.

Tworzenie specjalnych Tworzenie specjalnych 
rozwiązań testowychrozwiązań testowych
Na specjalne zamówienie tworzymy także 
rozwiązania testowe. Pozwalają one na 
dokładne testowanie specyficznych napraw 
wykonanych dla klienta przez nasz dział R&D.

Dodatkowo przy poszczególnych modułach 
może się zdarzyć, że informacje o podłączaniu 
i/lub zarządzaniu oprogramowaniem są 
nieznane. Tworzymy także rozwiązania 
testowe, które pozwalają na testowanie takich 
modułów.

Czy Państwa proces produkcji obejmuje specy-
ficzny projekt lub wyzwanie? UNIS Group 
projektuje razem z Państwem. Zachęcamy 
w tym celu do niezobowiązującego kontaktu 
z nami. Nasi wykwalifikowani specjaliści 
chętnie udzielą Państwu pomocy.



 PROCES NAPRAWY
 I TESTY

UNIS Group zapewnia szybką i profesjonalną 
naprawę. Aby zagwarantować taki poziom 
obsługi, UNIS Group wypracowała następujący 
proces naprawy.

Po przyjęciu do naprawy produkty elektroniki 
przemysłowej są czyszczone (jeśli jest to 
konieczne). Po wyczyszczeniu i zaakceptowaniu 
wyceny przez klienta przystępujemy do naprawy 
elektroniki. 

Podstawę każdej naprawy stanowi wymiana 
komponentów krytycznych pod względem 
czasowym. Jeśli po wymianie takich kompo-
nentów problem nie zostanie rozwiązany, 
przeprowadzimy pełną diagnostykę w celu 
zlokalizowania usterki. 

Po naprawie produkty elektroniczne są 
testowane, o ile jest to możliwe.
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 CZYSZCZENIE
Eksploatacja elektroniki w warunkach 
przemysłowych wiąże się z narażeniem jej na brud, 
wilgoć i inne niebezpieczeństwa mogące skrócić 
trwałość sprzętu. Zanieczyszczenia mogą również 
prowadzić do zaistnienia problemów w procesie 
produkcji, a nawet wpłynąć na produkt końcowy. 
Konieczne jest więc profesjonalne czyszczenie 
podatnych na zanieczyszczenie komponentów. 
UNIS Group dysponuje specjalistycznymi 
urządzeniami do czyszczenia elektroniki. 
W miarę możliwości komponenty są testowane 
po czyszczeniu.

Proces czyszczenia w skrócie Proces czyszczenia w skrócie 
wygląda następująco wygląda następująco 
Wysyłają nam Państwo sprzęt elektroniczny. 

1. Demontujemy sprzęt i wyodrębniamy 
komponenty, które należy wyczyścić. 

2. Wypełniona płynem czyszczącym specjali-
styczna maszyna oddziela zanieczyszczenia 
od komponentu za pomocą drgań 
ultradźwiękowych. 

3. Dokładnie płuczemy umyte części 
w specjalnej kąpieli wody demineralizowanej. 

4. Czas schnięcia zależy od rozmiaru elementów 
elektronicznych. 

5. Elementy zostają ponownie zamontowane. 
6. Jeśli to możliwe, wszystkie komponenty 

elektroniczne są dokładnie testowane przez 
UNIS Group, aby zapewnić stuprocentową 
sprawność. 

7. Komponent jest starannie pakowany 
i odsyłany Państwu.
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 TESTOWANIE
Naprawiana i sprzedawana elektronika jest, 
jesli to mozliwe, dokładnie testowana. UNIS 
Group ma do dyspozycji ponad 300 systemów 
testowych dostosowanych do szerokiego zakresu 
marek i typów.

Jeśli nie są Państwo pewni, czy elektronika 
przemysłowa działa poprawnie, mogą zlecić nam 
Państwo jej przetestowanie. Jeśli wynik badania 
wykaże, że dany element jest niesprawny, mogą 
Państwo zlecić UNIS Group jego naprawę. 

Badanie może również wykazać, że elektronika 
nie jest uszkodzona, ale występują oznaki 
zużycia. W takim przypadku UNIS Group zaleci 
konserwację zapobiegawczą.
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Aby umożliwić wykonywanie profesjonalnych 
analiz i napraw, nasi inżynierowie mają do 
dyspozycji specjalistyczny sprzęt. 

Aparatura analityczna: 
 Urządzenie do wyznaczania charakte-

rystyk napięciowo-prądowych 
 Oscyloskop 
 Miernik uniwersalny 
 Kalibrator 
 Termowizor 

Sprzęt do napraw: 
 Urządzenie do usuwania i umieszczania 

elementów mocowanych za pomocą kleju 
BGA 

 Urządzenie na gorące powietrze do 
usuwania i umieszczania elementów 
przeznaczonych do montażu powierzch-
niowego (SMD) 

 Profesjonalne urządzenia do lutowania 
i wylutowywania

 SPRZĘT  NAPRAWA 
 NIEZALEŻNIE OD 

 MARKI

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

 Modicon
 Allen-Bradley
 Fanuc
 Kuka
 Adept
 Stäubli

UNIS Group prowadzi naprawy na poziomie 
komponentów, tj. niezależnie od marki, typu 
i serii. UNIS Group posiada doświadczenie 
z wieloma markami:

Gwarancja Gwarancja 
Otrzymują Państwo maksymalnie dwa 
lata gwarancji na wszystkie naprawione 
komponenty elektroniczne.  



 NAPRAWA STEROWNIKÓW PLC
UNIS Group posiada bogate doświadczenie 
w naprawie następujących urządzeń: 
 Procesory 
 Moduły in/out 
 Zasilacze 
 Karty interfejsu 
 Urządzenia do programowania 
 Komputery przemysłowe 
 Sieci przemysłowe, takie jak:

Testy Testy 
Wszelkie połączenia z innymi produktami 
elektronicznymi są testowane, o ile jest 
to możliwe. Wszelkie połączenia z innymi 
produktami  Otrzymują Państwo maksy-
malnie dwa lata gwarancji na naprawy. 

Połączenia takie jak: 
 Wejście i wyjście analogowe 
 Wejścia temperaturowe 
 Zasilanie pod napięciem 
 Złącza komunikacyjne 
 Enkodery 
 Złącza programistyczne

W przypadku procesorów wykonujemy 
następujące testy: 
 Test pamięci przez wczytanie programu; 
 Test pamięci przez odłączenie zasilania;
 Sterowanie modułami wejścia i wyjścia / 

modułami komunikacyjnymi podłączonymi 
do procesora, jeśli konieczne. 
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• PROFIBUS
• PROFINET
• ASI-bus
• Interbus

• CAN-bus
• Device Net
• Sercos

 NAPRAWA STEROWNIKÓW PLC
W przypadku procesorów wykonujemy 

Test pamięci przez wczytanie programu; 
Test pamięci przez odłączenie zasilania;
Sterowanie modułami wejścia i wyjścia / 
modułami komunikacyjnymi podłączonymi 
do procesora, jeśli konieczne. 
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 07KR240
 Advant 

Controller 31
 Freelance 2000
 Procontic CS31
 T200

 NT40
 NT43

 A120
 A250

 PG1220 Series

 1756
 Micrologix 1500
 PLC5
 SLC500
 SLC5000
 1771 Bulletin 

1771 universal I/O

 PLS 511

ABB

B&R

AEG

BOSCH REXROTH

ALLEN-BRADLEY

EBERLE
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 FXN 671
 NT 471

 90-30
 90-70
 Genius
 Series Five

 FPC201

 EC
 EC2
 H250

 Delta V

 IPC 620-30
 IPC 620-20
 IPC 620-25
 IPC 620-35
 IPC 621

ENDRESS & HAUSER

GE FANUC

FESTO ELECTRONIC

HITACHI

FISHER ROSEMOUNT

HONEYWELL
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 FA1
 Micro-1

 Alpha
 Melsec A
 Melsec F
 Melsec Q

 Suco Control
 PS316-PS22-PS24
 Winbloc

 A120
 A984 Gould

 PCAO

 TSX Micro
 TSX Quantum

IDEC

MITSUBISHI

KLÖCKNER MOELLER (EATON)

MODICON

LANDIS & GYR

MODICON/TELEMECANIQUE
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 Interbus

 Various

 PCD
 PCD1
 PCD2
 PCD4
 PCD6

 P8 Compact line
 P8 Rack line
 PC20

 PBS Micro
 SC15-20
 Slimline

OMRON

PHOENIX

ALFA LAVAL

SAIA

PHILIPS

SATTCONTROL/SATTCON
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 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

 SEStep

SCHNEIDER SIEMENS

TELEMECANIQUE

SPRECHER + SCHUH
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 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



 305 (Koyo)
 405 (Koyo, 

Direct-Logic)
 500
 505
 530
 560
 565
 5TI
 PM550
 VPU200

 750

TI (TEXAS INSTRUMENTS)

WAGO
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 NAPRAWA INTERFEJSÓW HMI
UNIS Group posiada bogate doświadczenie 
w naprawie paneli operatorskich i paneli 
dotykowych. Zakup nowego interfejsu 
człowiek-maszyna (HMI) często prowadzi do 
zmian w wymiarach instalacji. Problem ten nie 
wystąpi jednak, gdy zdecydują się Państwo na 
naprawę niesprawnego urządzenia. Dlatego 
UNIS Group oferuje szerokie możliwości 
w zakresie naprawy interfejsów HMI. Dzięki 
temu możemy nie tylko naprawić niesprawny 
sprzęt elektroniczny, ale również zaoferować 
wymianę starych folii ochronnych i ekranów na 
te, które posiadamy w naszych magazynach. 
Jeśli oryginalna folia nie jest już dostępna, 
używamy specjalnie opracowanej przez nas 
folii, o ile jest to możliwe. 

TestyTesty
Naprawiona elektronika jest dokładnie 
testowana. Otrzymują Państwo maksymalnie 
dwa lata gwarancji na naprawy. 

Na testowanie składają się następujące 
czynności: 
 Test przycisków lub ekranu dotykowego 
 Test monitora 
 Test złączy komunikacyjnych 
 Test modułów in/out, jeśli są zainstalowane
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 NAPRAWA INTERFEJSÓW HMI
UNIS Group posiada bogate doświadczenie 
w naprawie paneli operatorskich i paneli 

człowiek-maszyna (HMI) często prowadzi do 
zmian w wymiarach instalacji. Problem ten nie 
wystąpi jednak, gdy zdecydują się Państwo na 
naprawę niesprawnego urządzenia. Dlatego 
UNIS Group oferuje szerokie możliwości 
w zakresie naprawy interfejsów HMI. Dzięki 
temu możemy nie tylko naprawić niesprawny 
sprzęt elektroniczny, ale również zaoferować 
wymianę starych folii ochronnych i ekranów na 
te, które posiadamy w naszych magazynach. 
Jeśli oryginalna folia nie jest już dostępna, 
używamy specjalnie opracowanej przez nas 

testowana. Otrzymują Państwo maksymalnie 

Na testowanie składają się następujące 

Test przycisków lub ekranu dotykowego 

Test modułów in/out, jeśli są zainstalowane
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 OP
 MP
 TP

 Panelview

 PCS

 Quickpanel

SIEMENS ALLEN-BRADLEY

LAUER/BEIJER

PROFACE
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Produkty | HMI

 OP

 Various

ALFA LAVAL

TI (TEXAS INSTRUMENTS)
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 CP

 Pitouch

UNIOP

PILZ



 NAPRAWA REGULATORÓW 
 CZĘSTOTLIWOŚCI I URZĄDZEŃ 

 DO PŁYNNEGO ROZRUCHU
UNIS Group od lat naprawia regulatory częstotliwości oraz 
urządzenia do płynnego rozruchu. Firma posiada duże doświad-
czenie w naprawie sprzętu różnych marek, typów i serii – od 
najstarszych po najnowsze modele. 

UNIS Group posiada również rozbudowane centrum badawcze, 
w którym, w razie potrzeby, może testować urządzenia 
z użyciem mocy wysokiej i ciągłej do 110 kW. Otrzymują 
Państwo maksymalnie dwa lata gwarancji na naprawy. 

TestyTesty
Testowanie regulatorów częstotliwości i urządzeń do 
płynnego rozruchu polega na: 
 Sprawdzeniu złączy komunikacyjnych;
 Sprawdzeniu paneli operatora, jeśli są 

zainstalowane;
 Sprawdzeniu cyfrowych i analogowych wejść 

sterowania;
 Testy są prowadzone przy mocy znamionowej 

w trzech placówkach badawczych, w których 
UNIS Group może testować 18 przemienników 
jednocześnie;

 Testy są prowadzone w mocy znamionowej 
w laboratorium testowym, umożliwiającym 
równoczesne testowanie napędów prądu 
stałego;

 Urządzenia Simodrive 611 są poddawane 
3-dniowemu badaniu wytrzymało-
ściowemu z użyciem mocy wysokiej 
i ciągłej do 110 kW. Jest to pełne 
badanie funkcjonalne. Udostępniamy 
raporty.
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 NAPRAWA REGULATORÓW 
 CZĘSTOTLIWOŚCI I URZĄDZEŃ 
 NAPRAWA REGULATORÓW 
 CZĘSTOTLIWOŚCI I URZĄDZEŃ 
 NAPRAWA REGULATORÓW 

 DO PŁYNNEGO ROZRUCHU
 CZĘSTOTLIWOŚCI I URZĄDZEŃ 

 DO PŁYNNEGO ROZRUCHU
 CZĘSTOTLIWOŚCI I URZĄDZEŃ 

UNIS Group od lat naprawia regulatory częstotliwości oraz 
urządzenia do płynnego rozruchu. Firma posiada duże doświad-
czenie w naprawie sprzętu różnych marek, typów i serii – od 

UNIS Group posiada również rozbudowane centrum badawcze, 
w którym, w razie potrzeby, może testować urządzenia 
z użyciem mocy wysokiej i ciągłej do 110 kW. Otrzymują 
Państwo maksymalnie dwa lata gwarancji na naprawy. 

Testowanie regulatorów częstotliwości i urządzeń do 

Sprawdzeniu złączy komunikacyjnych;
Sprawdzeniu paneli operatora, jeśli są 

Sprawdzeniu cyfrowych i analogowych wejść 

Testy są prowadzone przy mocy znamionowej 
w trzech placówkach badawczych, w których 
UNIS Group może testować 18 przemienników 

Testy są prowadzone w mocy znamionowej 
w laboratorium testowym, umożliwiającym 
równoczesne testowanie napędów prądu 

Urządzenia Simodrive 611 są poddawane 

badanie funkcjonalne. Udostępniamy 
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 VLT

 ACS
 ACV 700

 Microsemi
 Minisemi

 MR-J2 
 A200

 RD52

 UNIDRIVE
 Comander

DANFOSS

ABB AEG

MITSUBISHI

CONTROL TECHNIQUES
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Produkty | Regulatorów częstotliwości i urządzeń do płynnego rozruchu

REFU



 MS Minispeed (MS)
 MTS Masterspeed (MTS)

 IBS IP 400
 IBS IP 500

 Sysdrive

 DOL
 RA

 7800
 8200
 9300
 SMD

AXOR PHOENIX CONTACT

OMRON

KLÖCKNER MOELLER (EATON)

LENZE
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 Combivert

KEB



 Movidyn
 Movitrack
 Movidrive

 Altivar 71

SEW SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS

28

 Altivar

TELEMECANIQUE

 10/20/100
 CXS
 NXC
 NXL
 NXS
 NXP

VACON

 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  

Produkty | Regulatorów częstotliwości i urządzeń do płynnego rozruchu
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 CiMR

YASKAWA

 Reovib MFS 268 
 Reovib MFS 168

REO ELEKTRONIK



 NAPRAWA SERWONAPĘDÓW
UNIS Group posiada bogate doświadczenie 
w naprawie serwonapędów. Naprawa obejmuje 
następujące funkcje: 
 Zasilanie 
 Moduły interfejsu 
 Moduł pozycjonowania 
 Sieci przemysłowe 
 Sprzężenie zwrotne 
 In/Out 

TestyTesty
Po naprawie napęd jest testowany, o ile jest to 
możliwe. Otrzymują Państwo maksymalnie dwa lata 
gwarancji na naprawy.

Testowanie serwonapędów polega na: 
 Sprawdzeniu modułów interfejsu; 
 Sprawdzeniu złączy komunikacyjnych; 
 Sprawdzeniu mocy znamionowej, jeśli dostępny 

jest silnik. Jeśli silnik jest niedostępny, przepro-
wadzany jest częściowy test napędu; 

 Testowanie sprzężenia zwrotnego napędu; 
 Sprawdzeniu wejść/wyjść, jeśli zainstalowane.
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 NAPRAWA SERWONAPĘDÓW
UNIS Group posiada bogate doświadczenie 
w naprawie serwonapędów. Naprawa obejmuje 

Po naprawie napęd jest testowany, o ile jest to 
możliwe. Otrzymują Państwo maksymalnie dwa lata 

Sprawdzeniu złączy komunikacyjnych; 
Sprawdzeniu mocy znamionowej, jeśli dostępny 
jest silnik. Jeśli silnik jest niedostępny, przepro-
wadzany jest częściowy test napędu; 
Testowanie sprzężenia zwrotnego napędu; 
Sprawdzeniu wejść/wyjść, jeśli zainstalowane.
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 WD

BERGER 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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 1391
 1394
 Kinetix 6000
 Powerflex 40
 IMC S Class 4100-234

ALLEN-BRADLEY

 DKR
 SDS100
 Microflex
 Motiflex

ABB



 Simodrive 610
 Simodrive 611
 Simodrive 650
 Simodrive 660
 Simodrive 690
 Sinamics
 Posma A

 BUS 3
 BUS 6 VC
 Analog
 Digital

SIEMENS BAUMÜLLER
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 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
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 NAPRAWA ELEKTRONIKI
 W ROBOTYCE

UNIS Group posiada doświadczenie 
w zakresie naprawy: 
 Zasilaczy 
 Pilotów robotów 
 Serwonapędów używanych w robotach 
 Płyt procesorów 
 Płyt serwoprocesorów 
 Płyt zabezpieczeń 
 Płyt In/Out systemu 
 Płyt interfejsu sieci 
 Serwomotorów 

TestyTesty
Po zakończonej naprawie produkty elektro-
niczne są testowane, o ile jest to możliwe. 
Otrzymują Państwo maksymalnie dwa lata 
gwarancji na naprawy.

Testowanie elementów robotów polega na: 
 W miarę możliwości sprawdzeniu kompo-

nentów układu sterowania robota za 
pomocą atestowanej aparatury kontrolnej

 Sprawdzeniu modułów wysokiej mocy 
w mocy znamionowej 

 Sprawdzeniu pilotów robotów 
 Sprawdzeniu modułów In/Out 
 Sprawdzeniu modułów interfejsu 
 Sprawdzeniu modułów zabezpieczeń
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 NAPRAWA ELEKTRONIKI

Serwonapędów używanych w robotach 

Po zakończonej naprawie produkty elektro-
niczne są testowane, o ile jest to możliwe. 
Otrzymują Państwo maksymalnie dwa lata 

Testowanie elementów robotów polega na: 
W miarę możliwości sprawdzeniu kompo-
nentów układu sterowania robota za 
pomocą atestowanej aparatury kontrolnej
Sprawdzeniu modułów wysokiej mocy 

Sprawdzeniu modułów zabezpieczeń
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Produkty | Elektroniki w robotyce

 IRC5 (3x)
 S2 (3X)
 S3 (2X)
 S4 (2X)
 S4C (2X)
 S4C+ (2X)

 SR60

 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

ASEA

FANUC

ADEPT

KUKA

Cobra 600 AIB
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 SRV 16L IRT 40XX
 SRV 6 IRT 14XX

REIS 

 XRC  CS8C TX60L

 MRC

MOTOMAN STÄUBLI

YASNAC



 NAPRAWA ELEKTRONIKI CNC

40

 NAPRAWA ELEKTRONIKI CNC
UNIS Group posiada rozległe doświadczenie 
w naprawie jednostek sterowania CNC. 

Naprawa obejmuje: 
 Zasilacze 
 Moduły sterowania 
 Panele operatora 
 Płyty interfejsu 
 Moduły pozycjonowania
 Sieci przemysłowe 
 Sprzężenie zwrotne 
 In/Out 

TestyTesty
Po zakończeniu naprawy moduł sterowania 
CNC jest testowany, o ile jest to możliwe. 
Otrzymują Państwo maksymalnie dwa lata 
gwarancji na naprawy. 

Testowanie polega na: 
 Sprawdzeniu złączy komunikacyjnych 
 Sprawdzeniu pamięci parametrów 
 Sprawdzeniu In/Out, jeśli zainstalowane
 Sprawdzeniu monitorów we współpracy 

z modułem sterowania 
 Sprawdzeniu płyt zabezpieczeń 
 Próbach wytrzymałościowych 
 Sprawdzeniu dodatkowych złączy wejścia 

enkodera przy użyciu symulatora enkodera
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 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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 iTNC530
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Po przyjęciu do naprawy produkty elektroniki 
przemysłowej są czyszczone (jeśli jest to 
konieczne). Po wyczyszczeniu i zaakcepto-
waniu wyceny przez klienta przystępujemy do 
naprawy elektroniki. 

Podstawę każdej naprawy stanowi wymiana 
komponentów krytycznych. Następnie, 
bazując na doświadczeniu naszych specja-
listów, wymieniamy elementy, które są 
podatne na awarie. Wykonujemy również 
kompleksowe badania błędów, aby znaleźć 
usterkę. Jeśli po wymianie takich kompo-
nentów problem nie zostanie rozwiązany, 
przeprowadzamy częściową lub całkowitą 
diagnostykę w celu odnalezienia usterki. 

Do pozycji specjalnych zalicza się szeroką 
gamę elektroniki przemysłowej, np. 
elektronika wykonywana na zamówienie, 
modyfikowana, nieznana lub nieposiadająca 
danych. 

Nasi specjaliści zapewniają profesjonalną 
realizację naprawy. Testowanie pozycji 
specjalnych przebiega na poziomie 
komponentu przy użyciu oscyloskopu 
i urządzenia do wyznaczania charakterystyk 
napięciowo-prądowych.

 NAPRAWY SPECJALNE



 NAPRAWA SERWOMOTORÓW
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 NAPRAWA SERWOMOTORÓW
Dział serwomotorów UNIS Group specjalizuje się 
w naprawach, przebudowie, regulacji I testach serwo 
motorów. 

Proces naprawy serwomotorów: Proces naprawy serwomotorów: 
Po wyczyszczeniu silnika oraz zdiagnozowaniu usterki 
otrzymają Państwo wycenę bazującą na uszkodzeniach.

Standardowa naprawa polega na wymianie łożysk oraz czysz-
czeniu/renowacji obudowy, jeśli to koieczne. W zależności 
od niesprawnych części po diagnostyce zostaną wymienione 
następujące elementy: 
 Sprzężenie zwrotne w formie: enkodera/resolwera/tacho
 Hamulec
 Wyważanie wirnika
 Obudowa
 Odnawianie zniszczonych wałów wirnika
 Wentylator
 Przekładnia

TestyTesty
Testowanie serwomotorów polega na: 
 Sprawdzeniu/pomiarach oporności izolacyjnej 

uzwojenia 
 Sprawdzeniu pola magnetycznego 
 Pomiarze momentu obrotowego wirnika 

podczas postoju 
 Sprawdzeniu hamulca 
 Testowaie sprzężenia zwrotnego przy użyciu 

kilku enkoderów
 Testowanie płynności pracy wałów
 Testowanie servo motorów pod wysokim 

obciążeniem
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 3HAB
 3HAC
 3HNM
 8C
 9C
 HDP
 Serie 4 and 5

 2AD
 MAC
 MDD
 MHD
 MKD
 MSK
 MMD

 1326 AB
 MPL
 MPF

 Alpha
 Alpha i(S)
 Beta
 BETAi

 DS0G
 DSG
 FLI
 DSM

 42SM
 53SM
 C2SM001
 D3SM
 E4SM

ABB

BOSCH/INDRAMAT

ALLEN-BRADLEY

FANUC

BAUMÜLLER

KEB
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 MC09F
 MCS
 MDS
 MDF
 MCA

 1FK60
 1FK61
 1FK71

 CFM
 CMD
 CMP
 DFS
 DFY
 KH
 PSF

 Servomac
 Flexium(+)

 MSM

LENZE

KUKA

SEW

NUM

SIEMENS

PANASONIC
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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

Produkty | Serwomotorów
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 HC-SFS
 HC-MFS

 Unimotor FM
 Unimotor HD

MITSUBISHI CONTROL TECHNIQUES

 Lexium EMMS

SCHNEIDER ELECTRICFESTO

 8MSA
 8LSA

B&R

 R7
 R88

OMRON 



 SGMG
 SGMAH
 SGMGH
 USAGED

YASKAWA

 BS
 BLS

MAVILOR

 SB/SH/SM

ELAU
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 AHD

ATLAS COPCO

 ISD401

KRONES
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Niniejsza broszura została przygotowana z najwyższą starannością. Jednak UNIS Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub brakujące 
informacje w zakresie treści niniejszej broszury. Niniejsza broszura nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.



UNIS Group 
Ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
Polska

T: +48 717 16 62 39 
F: +48 717 16 66 46

I: www.unisgroup.pl 
E: sprzedaz@unisgroup.com

Adres wysyłki dla 
napraw ekspresowych:
Jister 21 
NL-9001 XX Grou
Holandia

PL-V7-112021


