Verimliliğimizi verimliliğinize dönüştürün

Ürün Katalogu
Üstün kaliteli sargılar, masura kesimi, masura
istifleme, burçlar ve tank üretimi için yüksek verimli
makineler. Standart ve müşteriye özel çözümler ve
ayrıca özel projeler

İsviçre kalitesi

Tuboly-Astronic AG

Tuboly-Astronic, 1988 yılından bu yana transformatör üretimine yönelik olarak makine
tasarımı ve üretimi gerçekleştirmektedir. Müşterilerimiz inovatif mühendislik, yılların verdiği
deneyim, yüksek teknik standartlar ve kalifiye ve deneyimli personelimizin sunduğu özel
hizmetten yararlanırlar.
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Masura üretimi — Masura kesim hatları

CCM 650 CSEC-4000 tipi masura kesim hattı

Masura kesim hatları: Tuboly-Astronic masura kesim hatları masura üretimini optimize
eder. Otomatik üretim hatları tüm prosesin yerini alır ve proses süresini önemli ölçüde
kısaltır. Yenilikçi çözümler sayesinde maksimum düzeyde esneklik ve kapasite garanti edilir.
Aşınan parçaların değiştirilmesi için optimize çözümler ve düşük bakım gerektiren parçaların
kullanılması sayesinde bu makineler uzun süreli kullanım için idealdir.

Uygulama aralığı – küçük ölçekli dağıtım
transformatörlerinden en büyük güç transformatörlerine
kadar.

Müşteri gereksinimlerine dayalı olarak farklı masura
kesim hatta konseptleri mevcuttur:
Standart konsept makineleri: CCC Tipi
• düşük yatırım maliyetleriyle genel masura tiplerinin
üretimi içindir

Masura kesim hatlarımız birkaç KVA ile 1000 MVA’nın
üzerine kadar geniş bir masura aralığının üretimi için
uygundur. Bu aralık için makinelerimizi 250, 450, 650, 850,
1000 and 1200 mm maksimum laminasyon genişliğiyle
altı farklı boyutta sunuyoruz.

Modüler makineler: CCM Tipi
• en yüksek esneklik içindir
Yüksek devirli makineler: CCH Tipi
• nihai istiflenmiş ürünlerin maksimum kapasite ve
performansla üretilmesi içindir

Örneğin, aşağıdaki masura tipleri için özel makineler
mevcuttur:
• Tıkaç (90° kesilen levhalar)
• Şönt reaktörleri

Yüksek devirli takım konfigürasyonu

Yüksek devirli makas modüllü
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Masura üretimi — İstifleme sistemleri

CSD5-1600 pin istifleme sistemi

İstifleme sistemleri: İstifleme çözümlerimiz gereksinimlerinize uygun olarak optimize edilir.
Özel talepler özel tasarım konseptleriyle karşılanır. Otomasyon, esneklik, kapasite ve yatırım
maliyeti gibi parametrelerin her birine belirli bir ağırlık verilerek farklı istifleme çözümleri
sunulur.

Dağıtım transformatör masuraları için istifleme
çözümlerine örnek olarak şunlar verilebilir:

Güç transformatörü masuraları için istifleme
çözümlerine örnek olarak şunlar verilebilir:

•
•
•
•

• 2 istifleme konumuna sahip zamanlayıcılı bant sistemi:
CSA2 Tipi
• Hat içinde 2 istifleme istasyonuna sahip zamanlayıcılı
bant sistemi: CSI2 Tipi
• E-istifleme sistemleri
• otomatik hat içi E-masura üretimi için: CSE Tipi
• otomatik hat dışı E-masura üretimi için: CSO Tipi

Çatı istifleme sistemi: CSR Tipi
Pnömatik 2 seviyeli durdurma pedi sistemi: CSH2 Tipi
Taşıyıcı istifleme sistemi: CSB2 Tipi
2 istifleme seviyesine sahip zamanlayıcılı bant sistemi:
Tip CSC2
• 2 istifleme konumuna sahip zamanlayıcılı bant sistemi:
CSD(M)5 Tipi
• E-istifleme sistemleri: CSE Tipi

Mevcut masura kesim hatlarımızın ve istifleme
çözümlerimizin, uygulama ihtiyaçlarınızı karşılamadığı
durumlarda özel gereksinimlerinize yönelik, size özel
çözümler geliştiriyoruz.

CCC 250 CSB2-1500 tipi masura kesim hattı

CSEC-4000 tipi otomatik istifleme sistemi
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Masura sargısı — Folyo sarma makineleri

FCCT 1600-2 tipi LV Folyo sarma makinesi

Folyo sarma makineleri: Tuboly-Astronic folyo sarma makineleri verimli bir üretim sağlar
ve mükemmel bir işletme konforu sunar. Teknik standardımız sistemden maksimum sürede
istifade edilmesini ve en son güvenlik standartlarının karşılanmasını sağlar.

Makinenin temel özellikleri şunlardır:
• Soğuk basınç veya TIG kaynak teknolojisi
• Çıkışlar vb. için durma noktalarının otomatik
hesaplanması
• Sabit kontrollü folyo ve çap telafili yalıtım gerilimi
• Otomatik folyo kenarı kontrol sistemi
• Esnek yazılım, basit programlama ve dokunmatik ekran
üzerinden operatör yönlendirme
Makineler yuvarlak, oval ve dikdörtgen şekilli
masuraların sarılmasından meydana gelir.
Modüler makine tasarımı, özel gereksinimlerin
karşılanması için gerekliği esnekliği garanti eder.

FMOC 600-1 tipi LV folyo sarma makinesi

FCCT 1600-2 tipi LV folyo sarma makinesi

FHVT 150-1 tipi HV folyo sarma makinesi
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Masura sargısı — Tel sarma makineleri

WHCF 450 tipi HV tel sarma makinesi

Tel sarma makineleri: Tuboly-Astronic tel sarma makineleri modern sargı teknolojisinin
geldiği en son noktayı temsil etmektedir. Operatörün yönlendirmesiyle çalışan yarı otomatik
sarma prosesleri ürünlerinizin en üstün kalitede üretilmesini garanti eder. Modern kumanda
ve tahrik sistemleriyle hassas mekanik bileşenlerin bir araya gelmesiyle kararlı şekilde
yüksek kaliteye erişilir.
Makinenin temel özellikleri:
• Şeritli ve/veya tam genişlikte yalıtım
• Motor tahriki ve avara sayesinde sabit tel gerilimi
• Motor tahriki ve avara kontrollü mil sayesinde sabit yalıtım
şeridi gerilimi
• Otomatik uç dolgu toplama sistemiyle şerit yalıtımı konsepti
• Yuvarlak teller için entegre düzleştirme ünitesi sayesinde
daha yüksek dolgu faktörü
• Tırnaklar, soğutma kanalları vb. için durma noktalarının
otomatik hesaplanması
• Son teknoloji ürünü yazılımlar, basit programlama,
dokunmatik ekranla operatör yönlendirilir
Automatic cutting and re-attaching of insulation strip
• Kompakt sargılı masuralar sayesinde genel malzeme
tasarrufu

WHCF 450 tipi HV tel sarma makinesi

WHDF 1000-1 tipi HV tel sarma makinesi
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Masura sarma — Düşey sarma makineleri

Otomatik ofset bükme istasyonlu düşey sarma makinesi

Düşey sarma makineleri: Tuboly-Astronic yarı otomatik düşey sargı makineleri, yer
değiştirmeli disk sargılarının tekli veya CTC iletkenlerle birlikte sarılması için özel olarak
tasarlanmıştır. Sargı programı tüm sargı prosesini yönlendirir ve takip eder. Tüm sargı
adımları ve talimatları dokunmatik ekranda görüntülenir. Bu makine tüm durma noktalarını
önceden hesapladığı ve bükme işlemlerini otomatik olarak uyguladığı için sargı süreleri, klasik
makinelere kıyasla oldukça kısaltılabilmektedir.
Makinenin temel özellikleri:
• Kontrol sistemi sayesinde dokunmatik ekran üzerinden
operatör yönlendirilir
• Son teknoloji sargı yazılımları sayesinde tüm durma
noktalarının önceden hesaplanması
• Bükme işlemlerinin otomatik uygulanması
• Yalıtımlı iletkenlerin sorunsuz şekilde işlenmesi için
iletken kesme sistemleri
• Makine çukuru veya zemin tipi makine konseptleri

Birden fazla otomatik bükme istasyonu

VFPD 20 tipi düşey sargı makinesi
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Masura sarma — Yatay sargı makineleri

HWPP 10 tipi yatay sargı makinesi

HYatay sargı makineleri: Tuboly-Astronic yatay sargı makineleri, güç transformatörleri
için masura sarılmasında kullanılır. Makine, bilgisayarlı desteklenen ve aynı zamanda sargı
verilerinin bir şirket ağı üzerinden makineye aktarılmasını sağlayan bir kontrol sistemi
tarafından çalıştırılır. Uygun ekipmanların yardımıyla tüm genel iletkenler sorunsuz şekilde
işlenebilir.

Makinenin temel özellikleri:
• Yalıtımlı iletkenlerin sorunsuz şekilde işlenmesi için
iletken kesme sistemleri
• Radyal ve eksenel pres ünitemizle sabit iletken basıncı
garanti edilir

HWPP 10 tipi yatay sargı makinesi

HDMS 10-20 tipi çoklu döner çözücü
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Özel makineler

SCWM 1500 tipi MRI masura sargı makinesi

MRI sarma makineleri: Makineler, MRI
masuralarının hassas supra iletkeniyle en
yüksek doğrulukta sarılması için kullanılır.

Makinenin temel özellikleri:

Burç sarma makineleri: Makineler, krep veya
kraft kağıdı ve alüminyum folyodan imal
edilen OIP veya RIP kondenser burçları için
yalıtım gövdesinin sarılması için kullanılır.

Makinenin temel özellikleri:

•
•
•
•
•

En yüksek sarma doğruluğu
Sabit tel gerilimi
Vinçsiz basit yükleme imkanı
Kalite yönetimi için tam veri yakalama
Dokunmatik ekran üzerinden operatör yönlendirme

• OIP, RIP veya her ikisinin birleşimi için esnek çözümler
• Nemin azaltılması için son teknoloji ürünü ısıtma
sistemleri
• Otomatik alüminyum folyo kesme ve ekleme sistemleri
• Gerçek zamanlı çap ölçümü
• Windows 7 tabanlı sarma yazılımı

SDWM 12000 tipi burç sarma makinesi
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Özel makineler

TFFS 1600-400 tipi oluklu kanat paneli üretim hattı

Oluklu kanat paneli üretim hatları:
Kanat katlama ve sarma makinesi,
transformatör muhafazaları için oluklu kanat
panellerin katlanması, şekillendirilmesi ve
kaynaklanması için tasarlanan tam otomatik,
bilgisayar kontrollü bir üretim hattıdır.

Makinenin temel özellikleri:
•
•
•
•
•
•
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Entegre taşıyıcı sistemi sayesinde otomatik üretim hattı
Sıkıştırma plakaları için ergonomik kurulum sistemi
Birbirinden bağımsız üretim partileri için esnek yazılım
Doğru, hassas ve verimli katlama, kesme ve dikiş kaynağı
Hidrolik ünite için verimlilik paketi
Güçlendirme şeridi ve kabartmalar, çubuk haznesi vb.
spot kaynağı için seçenekler

Servis, destek ve yedek parçalar

TUBOLY-ASTRONIC makineleri mükemmel bir yararlanma süresine sahip
olan, yüksek kaliteli ürünlerdir. Ayrıca, ihtiyacınız olması durumunda hızlı
ve güvenilir bir teknik destek servisimiz de mevcuttur.
service@tuboly-astronic.ch

Tuboly-Astronic AG
Bleicheweg 5
5805 Dottikon . Schweiz

T +41 56 616 73 73
F +41 56 616 73 74
office@tuboly-astronic.ch
www.tuboly-astronic.ch

