


 UNIS GROUP

Experiência
Para solucionar os problemas com eficiência,
a UNIS Group possui um grupo de técnicos 
especializados, auxiliados por aparelhos de 
medição de primeira linha e diversas confi-
gurações de teste. Nosso extenso estoque 
de peças sobressalentes e componentes  
possibilita a resolução dos defeitos com 
rapidez.

Loja completa
CLP’s, Inversores de frequência, IHM, 
Robótica etc. A UNIS Group é sua parceira 
confiável em reparo, manutenção e venda 
de equipamentos eletrônicos. Uma loja 

A UNIS Group é uma organização 
internacional, atuando desde 1984 e 
especializada em serviços de reparo e
venda de equipamentos eletrônicos
industriais. Os equipamentos
eletrônicos são limpos, reparados
e testados em conformidade com
rigorosos padrões de qualidade.

A UNIS Group oferece 
continuidade 
A UNIS Group concorda que as empresas 
devem utilizar os sistemas existentes durante 
o máximo de tempo possível. E com base
nesta filosofia a UNIS Group oferece não só
a manutenção para novos sistemas, como
também nos equipamentos cujo o fabricante
já não oferece mais o suporte técnico,
conhecidos como “produtos obsoletos”. 
Isso elimina a necessidade de investimentos
precipitados e sem planejamento.

Qualidade 
A UNIS Group é sinônimo de qualidade. 
A manutenção e o aprimoramento da
qualidade de nossos serviços é um processo
contínuo. A UNIS Group possui atualmente 
as seguintes certificações:

 � Qualidade:  ISO 9001:2008
 � Meio ambiente: ISO 14001
 � Segurança: OHSAS 18001

Garantia 
Oferecemos 1 ano de garantia para todos 
nossos reparos e vendas.

‘No cure no pay’
A UNIS Group trabalha com preços fixos de 
reparação. Você sempre sabe antecipada-
mente o custo do reparo. Os reparos têm 
sempre como fundamento pagamento após 
o resultado.
 
Milhares de empresas optaram pela UNIS 
Group como parceira exclusiva para 
solucionar seus problemas de produção 
ao reparar ou substituir os equipamentos 
eletrônicos industriais .

Entre em contato com o nosso 
departamento comercial. Será com 
enorme satisfação que os atenderemos 
pelo telefone +55 19 35 00 25 05 ou 
e-mail venda@unisgroup.com.

A UNIS Group está à disposição para
aconselhá-lo sobre a manutenção e
reparo de seus equipamentos eletrônicos
industriais.

completa:
 � CLP’s
 � Inversores de 
frequência

 � Soft starter
 � Servo acionamentos
 � CNC´s
 � Robótica
 � Servo motores

 � IHM: Painéis e 
monitores

 � Aparelhos 
programáveis

 � Fontes de 
alimentação

 � PC’s industriais
 � PCB’s

O que significa uma loja completa para 
você? Apenas um fornecedor para o reparo 
de equipamentos eletrônicos industriais e 
motores eletrônicos?
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A UNIS Group efetua mais de 30.000 
reparos por ano. Nossos técnicos dispõem 
dos mais sofisticados equipamentos para 
efetuar reparos e medições assim como 
várias configurações de teste para detectar e 
resolver os problemas.

Preços fixos 
Após o recebimento de seu equipamento, 
será enviado uma oferta, sem compromisso.
A UNIS Group possui um banco de dados 
com mais de 300.000 equipamentos 
eletrônicos industriais com preço de reparo. 
Tarifas de reparos fixos com pagamento após 
o resultado, vocé saberá antecipadamente 
o valor a ser pago.

´No cure no pay’
A UNIS Group trabalha com preços fixos
para reparos a base de “no cure no pay”.
Todos os reparos são pagos após o 
resultado. Quando o reparo não se concluir, 
não será cobrado nenhum serviço. O 
equipamento será retornado a sua instalação 
ou eliminado de maneira responsável.

Reparos urgentes 24 horas 
disponíveis 7 dias da semana
Está com sua produção interrompida com 
equipamentos eletrônicos danifi cados? A UNIS 
Group pode oferecer uma solução rápida, 
realizando reparos em caráter de urgência.

A UNIS Group iniciará imediatamente o reparo 
do seu equipamentos eletrônicos, logo após a 
sua chegada. Caso exista a peça de reposição 
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 REPARO 
disponível em nosso estoque, poderá então 
optar pelo serviço de troca. Nesse caso, a 
peça será retirada de nosso estoque e enviada 
imediatamente.

Com atendimento 24 horas disponível 7 dias 
da semana. A UNIS Group fará o máximo 
para minimizar a parada de sua produção. 
A custos adicionais, reparos urgentes são 
também possíveis após horário comercial 
e aos fi nais de semana. Com o contrato de 
manutenção (para os primeiros 6 reparos 
urgentes) não será cobrado taxas extras de 
troca e reparação.

Componente (análise) 
Os prazos de entrega estão sujeitos à dispo-
nibilidade de componentes necessários em 
um reparo. Quando os componentes neces-
sários para o reparo não estão disponíveis 
em estoque, poderemos ultrapassar nosso 
prazo de entrega. Para não correr este risco 
dos componentes não estarem disponíveis 
em estoque, a UNIS Group criou algumas 
precauções.

 � A UNIS Group criou um sistema de 
pedidos automatizado para componentes. 
Quando o nível mínimo do estoque for 
atingido, os componentes serão automa-
ticamente encomendados ao fornecedor.

 � Todos os equipamentos eletrônicos 
industriais são analisados por nosso 
departamento de análise de compo-
nentes. Os componentes que não 
estiverem disponíveis em estoque serão 
comprados.

A UNIS Group dispõe de mais de 20.000
diferentes tipos de componentes em 
estoque.

Manutenção preventiva
Os procedimentos de reparo não se limita à
substituição dos componentes defeituosos.
A UNIS Group também substitui preventiva-
mente componentes críticos. Isso minimiza 
significativamente a possibilidade de algum 
defeito no futuro.

A substituição preventiva de componentes 
de duração crítica previne e reduz possivéis 
problemas nos demais componentes, além 
de minimizar o risco de defeitos finais nos 
equipamentos eletrônicos.

A manutenção preventiva também é 
possível como um serviço individual. 
Minimizando assim, de forma considerável, 
quaisquer possibilidades de parada de 
sua produção quando seus equipamentos 
eletrônicos passam por um procedimento 
de manutenção preventiva. Em vez de ser 
surpreendido, você mesmo pode planejar 
a manutenção. Contate nossa equipe de 
vendas para maiores informações e todas as 
possibilidades disponíveis!



Existem equipamentos eletrônicos que 
deseja enviar à UNIS Group para reparo?
Quando temos os equipamentos eletrônicos
disponíveis em nosso estoque. Pode-se optar 
por nosso serviço de troca. Após optar pela 
troca, o equipamento eletrônico será
imediatamente enviado. Após receber a peça
enviada, terá o prazo de 2 semanas para
enviar sua peça com defeito, a que trocou
com a UNIS Group. Ao optar pela troca e 
não pelo reparo, se economiza tempo de 
envio e tempo de parada em seu processo
de produção.

 VENDA 
Possuímos um estoque de
peças sobressalentes com mais
de 120.000 itens.
A UNIS Group possui um amplo estoque de 
peças sobressalentes de diversas marcas, 
como Siemens, Texas Instruments, Lenze, 
ABB, Mitsubishi, Telemecanique, Kuka, 
Fanuc, Indramat, Bosch Rexroth, Lauer, 
Heidenhain, Hitachi, Danfoss, Philips, Allen 
Bradley, Modicon, Omron e SEW.
A UNIS Group entrega com rapidez 
diretamente de seu estoque. Desse modo 
podemos minimizar o tempo de parada de 
sua produção. Verifique nosso estoque atual 
em nossa Web shop www.unisgroup.com.

A UNIS Group quer ser uma parceira 
em soluções para seus equipamentos 
eletrônicos. Além de nosso serviço padrão, 
também podemos executar projetos com 
base nas especificações do cliente.

Exemplos de projetos:
 � Renovação (limpeza e/ou substituição 
preventiva de componentes)

 � Reprojeto de equipamentos eletrônicos 
fora de linha - “retrofit”

 � Projeto de equipamentos eletrônicos a 
partir da especificação do cliente

 � Envernizamento/revestimento de 
equipamentos eletrônicos
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 POSSIBILIDADES
 DE TROCA

 PROJETOS 

Nossas opções de contrato nos permitem
oferecer a você um serviço personalizado.
Com base em suas necessidades, nosso
cliente determina junto ao setor comercial
da UNIS Group qual a melhor forma de 
contrato que lhe oferece o melhor suporte 
e que atenda todas a suas necessidades. 
Faremos um orçamento baseado na lista de 
peça fornecida pelo cliente

A UNIS Group oferece as seguintes formas 
de contratos:

Contrato de Manutenção 
Atendimento imediato 24 horas por dia e 
7 dias da semana. O seu reparo terá 

 CONTRATOS 

prioridade relativamente a todas as nossas 
outras reparações. No momento em que a 
peça der entrada em nossa instalação, o 
reparo da mesma será iniciada dentro de 
apenas quatro horas (para os primeiros 6 
reparos de urgência, não será cobrado taxas 
extras).

Contrato de locação 
O cliente tem a opção de locar os nossos 
equipamentos eletrônicos por um deter-
minado período. Nada mais e nada menos 
que isso. A taxa mensal depende do preço 
original do material em estado novo.

Contrato de estoque de peças 
para reposição 
O cliente indica-nos quais são os equipa-
mentos absolutamente essenciais para as 
suas operações. A UNIS Group garante que 
esses equipamentos estarão em estoque 
reservados. No momento da necessidade 
de um desses equipamentos reservados, o 
mesmo será entregue no prazo máximo de 
24 horas. Com tarifas especiais podemos 
também garantir que este prazo de entrega 
se torne ainda mais curto.

Os equipamentos ficam reservados, a 
disposição do cliente durante toda a duração 
de seu contrato. Isto significa que o cliente 
pode minimizar os custos associados a 
paradas inesperadas em sua produção,
referentes a problemas com o sistema
eletrônico. A tarifa cobrada para este tipo
de contrato dependerá da lista de equipa-
mentos fornecida pelo cliente.

Vantagens 
 � Substituição de sua eletrônica dentro de 
24 horas

 � Minimizar a parada de sua produção
 � Adiamento de novos investimentos
 � Grande eficiência em sua linha de 
produção ou máquina atual.

 � Garantia de suporte

Você pode minimizar os custos de parada 
de produção causados por equipamentos 
eletrônicos com defeito.

Tem interesse na contratação dos serviços
acima mencionados? Não hesite em
contactar-nos. Analisaremos qual a melhor
forma de contrato e o melhor suporte para
a sua necessidade.



 PROCESSO DE
 REPARO E TESTE

 LIMPEZA 

A UNIS Group repara profi ssionalmente
e com rapidez. E para garantir nossa
qualidade e profi ssionalismo, a UNIS 
Group estabeleceu o seguinte processo 
de reparo:

Após recebermos os equipamentos eletrônicos 
industriais para reparo, após o aceite do cliente 
iniciaremos o serviço de reparo. Quando neces-
sário, a peça será limpa antes de iniciarmos a 
reparação.

Inicialmente serão substituídos todos os 
componentes críticos. Caso o problema persista, 
após este serviço preventivo, executaremos uma
analise profunda para identificar o defeito.

Após a reparação, quando possível as peças são 
cuidadosamente testadas.

Durante os processos operacionais industriais, os 
equipamentos eletrônicos são expostos à sujeira, 
umidade e outros “perigos” que podem diminuir o 
tempo de vida útil de seu equipamento. A sujeira 
também pode causar problemas no processo de 
produção e pode até mesmo afetar o produto fi nal.
A limpeza profi ssional dos componentes sensíveis 
é essencial. A UNIS Group possui equipamentos 
especializados para a limpeza da sua eletrônica. 
Após a limpeza, quando possível, sua eletrónica 
será testada.

O Cliente envia o equipamento
 � 1. Desmontamos o equipamento para realizar 

a limpeza.
 � 2. A “máquina de lavar” utiliza ondas 

ultrassonicas e produtos de limpeza 
especiais para separar a sujeira dos 
componentes.

 � 3. Em seguida, enxaguamos o equipamento 
com água desmineralizada.

 � 4. A duração de secagem depende das 
dimensões do equipamento eletrônico.

 � 5. Ao final do processo, os equipamentos 
eletrônicos são novamente montados.

 � 6. Se possível, todos os equipamentos 
eletrônicos limpos pela a UNIS Group são 
cuidadosamente testados para garantir 
100% o seu funcionamento.

 � 7. O equipamento é cuidadosamente 
embalado e retornado.
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 TESTE 
Quando possível testaremos todos os reparos e 
vendas. A UNIS Group Possuí equipamentos de 
teste sofisticados para testar diversas marcas e 
tipos de equipamentos.

Quando não tiver certeza que sua eletrônica 
esteja em perfeito funcionalmento, a UNIS pode
executar o teste do equipamento eletrônico. 
Ao resultar após o teste que o equipamento 
eletrônico está com defeito, pode então optar 
pelo reparo.

Após o teste, o equipamento pode também 
não apresentar nenhum defeito, porém os 
componentes críticos mostram sinais de 
desgaste. Nesse caso, a UNIS Group recomenda 
manutenção preventiva.
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Nossos técnicos dispõe dos mais profissionais 
e sofisticados equipamentos eletrônicos para
auxiliar na execução dos reparos.

Possuímos os seguintes equipamentos de
análise:

 � Curve tracer
 � Osciloscópio
 � Multímetro
 � Calibrador
 � Câmera infravermelha/ Microscópia

Possuimos os seguintes equipamento de 
reparo:

 � Equipamento especializado para remoção/
colocação de componentes BGA

 � Estações especializadas para retrabalhos 
em componentes SMD

 � Equipamentos profissionais de soldagem 
e dessoldagem

Reparos Independentes da Marca
A UNIS Group repara qualquer equipamento
de eletrônica industrial,o que significa que
reparamos quaisquer marcas, tipos ou
séries, A UNIS Group tem grande experiência 
em diversas marcas, como:

 Garantia 
Oferecemos 1 ano de garantia para todos 
nossos reparos e vendas.

 � 1. CLP’s
 � 2. IHM
 � 3. Inversores de frequência e soft starters
 � 4. Servo acionamentos
 � 5. Eletrônica de robôs 
 � 6. CNC    
 � 7. Especiais
 � 8. Servo motores

 EQUIPAMENTO 

 REPAROS
 ESPECIALIZADOS

 � Siemens
 � Lenze
 � ABB
 � Texas Instruments
 � Philips
 � Schneider
 � AEG
 � Danfoss
 � Indramat

 � Omron
 � Telemecanique
 � Modicon
 � Allen-Bradley
 � Fanuc
 � Kuka
 � Adept
 � Stäubli



 REPARO DE CLP
A UNIS Group tem vasta experiência em 
reparo dos seguintes módulos:

 � CPU’s
 � Módulos I/O
 � Fontes de alimentação
 � Placas de interface
 � Dispositivos programáveis
 � PC’s industriais
 � Redes indústriais:

Teste:
Quando possível, todas as conexões nos 
equipamentos eletrônicos são testados.

Conexões, como:
 � Analógica de entrada e saída
 � Entradas de temperatura
 � Fonte de alimentação e alimentação 
permanente

 � Conexões de comunicação
 � Codificadores
 � Conexões do programador

Os testes realizados nas CPU’s:
 � Teste de memória pelo carregamento de 
um programa

 � Teste de memória pela desconexão da 
alimentação

 � Controle de módulos de entrada e 
saída/ Módulos de comunicação que 
são conectados ao processador (quando 
necessário).
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 • Profibus
 • Profinet
 • Ethernet
 • Barramento ASI
 • Interbus

 • Barramento CAN
 • Device Net
 • RS422/485
 • Sercos

Os testes realizados nas CPU’s:
Teste de memória pelo carregamento de 

Teste de memória pela desconexão da 

Controle de módulos de entrada e 
saída/ Módulos de comunicação que 
são conectados ao processador (quando 



 � FXN 671
 � NT 471

 � 07KR240
 � Advant 
Controller 31

 � Freelance 2000
 � Procontic CS31
 � T200

 � 90-30
 � 90-70
 � Genius
 � Series Five

 � NT40
 � NT43

 � FPC201 � A120
 � A250

 � EC
 � EC2
 � H250

 � PG1220 Series

 � Delta V � 1756
 � Micrologix 1500
 � PLC5
 � SLC500
 � SLC5000

 � IPC 620-30
 � IPC 620-20
 � IPC 620-25
 � IPC 620-35

 � PLS 511

ENDRESS & HAUSERABB

GE FANUCB&R

FESTO ELECTRONICAEG

HITACHIBOSCH REXROTH

FISHER ROSEMOUNTALLEN BRADLEY

HONEYWELLEBERLE
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Produtos  |  CLP’s



 � CPM1A
 � CQM1
 � CQM1H
 � Sysmac C 200 HE
 � SYSMAC C20

 � FA1
 � Micro-1

 � Interbus � Alpha
 � FX 
 � FX2
 � Melsec A
 � Melsec Q

 � Various � Suco Control

 � PCD
 � PCD1
 � PCD2
 � PCD4
 � PCD6

 � A120
 � A984 Gould

 � P8 Compact line
 � P8 Rack line
 � PC20

 � PCAO

 � PBS Micro
 � SC15-20
 � Slimline

 � TSX Micro
 � TSX Quantum

OMRONIDEC

PHOENIXMITSUBISHI

ALFA LAVALKLÖCKNER MOELLER

SAIAMODICON

PHILIPSLANDIS & GYR

SATTCONTROL/SATTCONMODICON/TELEMECANIQUE
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Produtos  |  CLP’s



 � SR3
 � TSX Premium
 � TSX Compact
 � TSX Quantum

 � 305 (Koyo)
 � 405 (Koyo, 
Direct-Logic)

 � 500
 � 505
 � 530
 � 560
 � 565
 � 5TI
 � PM550
 � VPU200

 � ET200B
 � ET200C
 � ET200Eco
 � ET200ISP
 � ET200L
 � ET200pro
 � ET200R
 � ET200S
 � ET200U
 � ET200X
 � Logo
 � S5- 6GK 
communication 
modules

 � S5- IP modules
 � S5-100U
 � S5-110A
 � S5-110/S
 � S5-115U
 � S5-130
 � S5-135
 � S5-150U
 � S5-155
 � S5-90U
 � S5-95U
 � S5-WF modules
 � S7-200
 � S7-300
 � S7-400
 � S7-1200
 � Programmers

 � TSX 17
 � TSX 47
 � TSX 7

 � 750

 � SEStep

SCHNEIDER TI (TEXAS INSTRUMENTS)SIEMENS

TELEMECANIQUE

WAGO

SPRECHER + SCHUH
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Produtos  |  CLP’s



 REPARO DE IHM 
A UNIS Group tem muita experiência
em reparo de IHM’s inclusive touch screen.
Ao adquirir uma IHM nova, em geral, são 
necessárias outras medidas de integração 
e instalação. Ao optar pelo reparo não é 
necessário passar por estas adaptações e 
gastos não planejados. É por este motivo que 
a UNIS Group oferece diversas possibilidades 
de reparo, não somente da eletrônica como 
também das películas, temos grande
variedades de películas disponíveis em 
estoque para substituição. Se não tivermos a 
película original em estoque disponível a UNIS 
Group tem capacidade de desenvolver e criar 
novas películas.

Teste
Após o reparo, seu equipamento é
totalmente testado. Oferecemos 1 ano de
garantia para todos nossos reparos e vendas.

O teste consiste nas seguintes atividades:
 � Teste da tela película e no touch screen
 � Teste do monitor
 � Teste das conexões de comunicação
 � Teste de módulos I/O, quando instalados
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 REPARO DE IHM 
em reparo de IHM’s inclusive touch screen.
Ao adquirir uma IHM nova, em geral, são 
necessárias outras medidas de integração 
e instalação. Ao optar pelo reparo não é 
necessário passar por estas adaptações e 
gastos não planejados. É por este motivo que 
a UNIS Group oferece diversas possibilidades 
de reparo, não somente da eletrônica como 

estoque para substituição. Se não tivermos a 
película original em estoque disponível a UNIS 
Group tem capacidade de desenvolver e criar 

totalmente testado. Oferecemos 1 ano de
garantia para todos nossos reparos e vendas.

O teste consiste nas seguintes atividades:
Teste da tela película e no touch screen

Teste das conexões de comunicação
Teste de módulos I/O, quando instalados



 � OP
 � MP
 � TP

 � Panelview

 � PCS

 � Quickpanel

SIEMENS ALLEN BRADLEY

LAUER/BEIJER

PROFACE
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Produtos  |  IHM’s

 � OP

 � Various

ALFA LAVAL

TI (TEXAS INSTRUMENTS)

 � CP

 � Pitouch

UNIOP

PILZ



 REPARO DE INVERSORES 
 DE FREQUÊNCIA E

 SOFT STARTERS 
A UNIS Group possui muita experiência na reparação 
de inversores de frequência e soft starters das 
principais marcas. Reparamos tantos os modelos 
antigos como os mais recentes.

A UNIS Group possui um centro de testes onde podem 
ser efetuados testes de longa duração, se necessário, 
sob potência contínua de até 110 KW. Oferecemos 
1 ano de garantia para todos nossos reparos.
 
Teste
O teste de inversores de frequência e soft starters:

 � Teste de conexões de comunicação
 � Teste de painéis quando instalados
 � Teste da entrada do controle digital e analógico
 � Teste sob potência usando 3 instalações, com 
capacidade de teste para até 18 unidades ao mesmo 
tempo.

 � Teste sob potência usando 1 instalação de teste, 
onde podemos testar 3 unidades ao mesmo 
tempo.

 � Após a reparação dos Simodrive 611 os 
equipamentos são testadas em funcionamento 
completo e sobre resistência máxima de 
potência de até 110 kW este teste tem 
a duração de 3 dias. Possibilitando um 
relatórios de teste detalhado.
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 REPARO DE INVERSORES 
 DE FREQUÊNCIA E

 SOFT STARTERS 
A UNIS Group possui muita experiência na reparação 
de inversores de frequência e soft starters das 
principais marcas. Reparamos tantos os modelos 

A UNIS Group possui um centro de testes onde podem 
ser efetuados testes de longa duração, se necessário, 
sob potência contínua de até 110 KW. Oferecemos 
1 ano de garantia para todos nossos reparos.

O teste de inversores de frequência e soft starters:

Teste da entrada do controle digital e analógico
Teste sob potência usando 3 instalações, com 
capacidade de teste para até 18 unidades ao mesmo 

Teste sob potência usando 1 instalação de teste, 
onde podemos testar 3 unidades ao mesmo 

Após a reparação dos Simodrive 611 os 
equipamentos são testadas em funcionamento 
completo e sobre resistência máxima de 
potência de até 110 kW este teste tem 
a duração de 3 dias. Possibilitando um 



 � VLT

 � ACS

 � Sysdrive

 � DOL
 � RA

 � Microsemi
 � Minisemi

 � A200  � 7800
 � 8200
 � 9300
 � SMD

 � RD52

 � UNIDRIVE
 � Comander

DANFOSS

ABB

OMRON

KLÖCKNER MOELLER (EATON)AEG

MITSUBISHI LENZE

CONTROL TECHNIQUES
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 � Combivert

KEB

REFU



 � Movidyn
 � Movitrack
 � Movidrive

 � Altivar 71

 � EM 300
 � Micromaster
 � S110
 � S120
 � Simodrive
 � Simovert  
 � Simovert 
Masterdrive 
MC/VC/FC

 � Simovert P
 � Simovert PM
 � Simoreg
 � Sinamics

SEW SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS
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 � Altivar

TELEMECANIQUE

 � CiMR

YASKAWA

 � 10/20/100
 � CXS
 � NXC
 � NXL
 � NXS
 � NXP

VACON
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 REPARO DE 
 SERVO ACIONAMENTO 

A UNIS Group tem vasta experiência em reparos 
de servo acionamentos. Abaixo os nossos 
serviços oferecidos em servo acionamento:

 � Fonte de alimentação
 � Módulos de interface
 � Módulo de posicionamento
 � Redes indústriais
 � Sensores de resposta
 � Módulos de comunicação I/O

Teste
Após o reparo será realizado o teste.
Oferecemos 1 ano de garantia para todos nossos
reparos e vendas. O teste do Servo acionamento 
inclui:

 � Teste de módulos de interface
 � Testes nas conexões de comunicação
 � Teste de potência nominal, quando temos o 
motor à disposição. Se o motor não estiver 
disponível, o acionador é parcialmente 
testado.

 � Testar no retorno do equipamento
 � Teste nos módulos I/O (quando instalado)
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 SERVO ACIONAMENTO 
A UNIS Group tem vasta experiência em reparos 
de servo acionamentos. Abaixo os nossos 
serviços oferecidos em servo acionamento:

Oferecemos 1 ano de garantia para todos nossos
reparos e vendas. O teste do Servo acionamento 

Testes nas conexões de comunicação
Teste de potência nominal, quando temos o 
motor à disposição. Se o motor não estiver 
disponível, o acionador é parcialmente 

Teste nos módulos I/O (quando instalado)



 � Simodrive 610
 � Simodrive 611
 � Simodrive 650
 � Simodrive 660
 � Simodrive 690
 � Sinamics

 � DMC

 � 60WKS

 � Alpha A
 � Alpha i
 � Alpha iS
 � Spindle drive

 � BUS 3
 � BUS 6 VC
 � Analog
 � Digital

 � WD5

 � VM60

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

SIEMENSATLAS COPCO

KOLLMORGEN/SEIDEL

FANUC

BAUMÜLLERBERGER LAHR

BOSCH

INDRAMAT (BOSCH REXROTH)
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 � 1391
 � 1394
 � Kinetix 6000

ALLEN BRADLEY

 � SDS100
 � DKR
 � MicroFlex
 � MotiFlex

ABB

 � MELSERVO SA

MITSUBISHI



 REPARO EM CONTROLE
 DE ROBÔS 

A UNIS Group tem vasta experiência em:
 � Fontes de alimentação
 � Teach pendants
 � Servo acionamentos utilizados em robôs
 � Placas de servo processadores
 � Placas de segurança
 � Placas de sistema I/O
 � Placas de interface de rede
 � Servo motores

Teste:
Após o reparo, os equipamentos eletrônicos 
são testados. Oferecemos 1 ano de garantia 
para todos nossos reparos e vendas.
Testes de unidade de controles de robôs 
consiste em:

 � Quando possível, os equipamentos 
eletrônicos robotizados são testados nas 
unidades de controle oficiais.

 � Teste de módulos de alta potência sob 
potência nominal.

 � Teste de controle
 � Teste de módulos de comunicação I/O
 � Teste de módulos de interface
 � Teste de módulos de segurança
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 REPARO EM CONTROLE

A UNIS Group tem vasta experiência em:

Servo acionamentos utilizados em robôs

Após o reparo, os equipamentos eletrônicos 
são testados. Oferecemos 1 ano de garantia 

Testes de unidade de controles de robôs 

eletrônicos robotizados são testados nas 

Teste de módulos de alta potência sob 

Teste de módulos de comunicação I/O
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 � IRC5
 � S2 
 � S3 
 � S4 
 � S4C 
 � S4C+ 

 � SR60

 � S2

 � R-J
 � R-J2

 � 840
 � Adept One MV
 � Cobra 600
 � Cobra 600 AIB
 � Cobra S650

 � KRC1
 � KRC2
 � RC22/42
 � RC30/51
 � VKRC1

ABB

BOSCH

ASEA

FANUC

ADEPT

KUKA

 � XRC  � CS7B
 � CS8
 � CS8C

 � MRC

MOTOMAN STÄUBLI

YASNAC

Cobra 600 AIB



 REPARO DE CNC
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 REPARO DE CNC
A UNIS Group tem vasta experiência em 
reparos de CNC’s. As funcionalidades abaixo 
são parte do processo de reparo:

 � Fontes de alimentação
 � Unidades de controle
 � IHM’s: Painéis e monitores
 � Placas de interface
 � Módulos de posicionamento
 � Redes industriais
 � Sensores de resposta
 � Módulos de comunicação I/O

Teste:
Após o reparo concluído é realizado o teste 
do CNC. Oferecemos 1 ano de garantia para 
todos nossos reparos e venda.
O teste consiste em:

 � Teste de comunicação
 � Teste de parâmetros com o padrão de 
fábrica

 � Teste nos módulos de comunicação I/O 
(quando instalado)

 � Teste de monitores em combinação com a 
unidade de controle

 � Teste de placas de segurança
 � Testes de resistência
 � Teste de conexões de entrada do 
codificador adicional com simulador de 
codificador



 � 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
 � Sinumerik
 � Sinamics

FANUC HEIDENHAIN

SIEMENS
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Processo de reparo:
Após recebermos os equipamentos eletrô-
nicos industriais para reparo, é enviado uma
oferta sem compromisso, Após a autorização
por parte do cliente, se necessário, os
equipamentos são limpos. Após a a limpeza 
o equipamentos eletrônicos serão reparados.

De início serão substituídos os compo-
nentes críticos. Caso o problema não seja 
solucionado, será realizado uma análise
completa afim de localizar o defeito.

Reparos especiais podem ser uma variedade 
de equipamentos eletrônicos, como 
equipamentos eletrônicos personalizados 
e desconhecidos. Nosso corpo de técnico 
especializado garante um reparo profis-
sional. O teste destes reparos é realizado 
com equipamentos de bancada como: 
osciloscópio e curve tracer.

 REPAROS
 ESPECIAIS 

 � iTNC530



 REPARO DE
 SERVO MOTORES 

Processo de reparo de Servo Motores:

Após a limpeza e do diagnóstico do defeito 
enviamos uma cotação para análise sem 
compromisso.

O reparo padrão consiste na substituição dos 
rolamentos, na limpeza e renovação da caixa 
externa. Dependendo das peças com defeito, após 
o diagnóstico, as seguintes peças serão reparadas/
substituídas:

 � Encoder/ Resolver/ Tacho
 � Freio
 � Magnestismo do rotor
 � Equilíbrio do rotor
 � Renovação da caixa externa e rotores 
danificados

 � Ventilador
 � Engrenagem

Teste
O teste de servo motores consiste em:

 � Medição / teste de resistência do enrolamento
 � Teste de magnetização
 � Teste de torque do motor quando parado
 � Teste de freio
 � Teste de resposta usando PWM9, PWM20 
e uma giga de teste com codificador desen-
volvido internamente

 � Teste de eixo
 � Teste sob potência de uma grande 
quantidade de servomotores.
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 SERVO MOTORES 

Após a limpeza e do diagnóstico do defeito 
enviamos uma cotação para análise sem 

O reparo padrão consiste na substituição dos 
rolamentos, na limpeza e renovação da caixa 
externa. Dependendo das peças com defeito, após 
o diagnóstico, as seguintes peças serão reparadas/

Renovação da caixa externa e rotores 

Medição / teste de resistência do enrolamento

Teste de torque do motor quando parado

Teste de resposta usando PWM9, PWM20 
e uma giga de teste com codificador desen-



 � MC09F
 � MCS
 � MDS
 � MDF

 � 3HAB
 � 3HAC
 � 3HNM
 � 8C
 � 9C
 � HDP
 � Serie 4
 � Serie 5

 � 1FK60
 � 1FK61
 � 1FK71

 � 2AD
 � MAC
 � MDD
 � MHD
 � MKD
 � MSK
 � MMD

 � CFM
 � CMD
 � CMP
 � DFS
 � DFY
 � KH
 � PSF

 � 1326 AB
 � MPL

 � Servomac
 � Flexium(+)

 � Alpha
 � Alpha i(S)
 � Beta
 � BETAi

 � 1FK
 � 1FT
 � 1HU
 � 1PH
 � Posmo

 � DS0G
 � DSG
 � FLI

 � MSM � 42SM
 � 53SM
 � C2SM001
 � D3SM
 � E4SM

LENZEABB

KUKABOSCH/INDRAMAT

SEWALLEN BRADLEY

NUMFANUC

SIEMENSBAUMÜLLER

PANASONICKEB
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 � Various  � VRDM

 � Various

 � Various

BALDOR BERGER LAHR

KOLLMORGEN/SEIDEL

PARKER
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 � Various

 � Various

SSD EUROTHERM

DEMAG

 � HC-SFS
 � HC-MFS

 � Lexium

 � Unimotor FM
 � Unimotor HD

 � EMMS

MITSUBISHI

SCHNEIDER ELECTRIC

CONTROL TECHNIQUES

FESTO
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