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As atualizações do produto, as soluções digitais e o apoio de que você e o seu projeto estavam à 
espera. Em qualquer altura e parte do mundo.
Confie na ONA e faça uma escolha inteligente.

Smart Connect

Teleservico

Assistência remota

Apoio telefónico e via email

Smart Track

Smart Security

Smart Manufacturing Data Access

Smart Automation

Smart Control & Supervision

Smart Communication

Smart Programming

Smart Software

ONA Academy 

Business Support 

Engenharia Aplicada

 

ONA Health-Check 

Readaptação da máquina

ONA Market 
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\ SMART 
PRODUCTIVITY

Não se trata de produzir, mas de 
ser produtivo.

Oferecemos uma vasta gama 
de serviços digitais e soluções 
de software para aumentar o 
desempenho e produtividade da 
sua máquina; melhorias em termos 
de rastreabilidade, supervisão, 
acesso, programação, etc.

Tornamos a sua 
máquina mais 
inteligente e, portanto, 
mais produtiva!

\  SMART  CONNECTIVITY
\ SMART  CONSULTANCY
\ SMART  CARE
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A funcionalidade CNC Smart Track 
gera um relatório automático para 
cada peça, contendo informação 
do processo WEDM em tempo 
real. Foi selecionado um conjunto 
de parâmetros principais que 
influenciam o processo, a fim de 
qualificar a peça. Os ficheiros de 
rastreio e historial gerados pelo CNC 
podem ser incluídos como dados de 
fabrico essenciais para o controlo do 
processo de qualidade do cliente e 
abrir as portas para uma análise de 
dados avançada de descoberta de 
conhecimentos do processo WEDM.

Os dados de fabrico recolhidos 
identificam o comportamento da 
máquina ao fabricar um componente 
e definem uma característica de 
assinatura por trás do conceito de 
rastreabilidade.

PART FINGERPRINT

SMART TRACK

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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Normalmente, os utilizadores das 
máquinas querem ter o maior controlo 
possível sobre a máquina. Portanto, 
querem poder copiar programas, 
tanto com uma pen drive como 
através da rede, modificá-los, criar 
novas tecnologias, alterar parâmetros 
de configuração... sem quaisquer 
restrições. No entanto, há alturas 
em que o cliente quer desmembrar 
o trabalho e ter a certeza de que os 
ficheiros críticos não serão alterados na 
máquina. Pode também querer criar ou 
modificar alguns ficheiros na máquina e 
não permitir que o operador os altere, 
de modo a evitar erros humanos. 

Assim, devem ser acrescentadas 
algumas limitações à máquina a fim 
de garantir que o utilizador final da 
máquina não tem pleno acesso à 
mesma. Este objetivo é alcançado com 
o Pacote de Segurança. O Pacote de 
Segurança cria dois níveis de utilizador: 
utilizador restringido e utilizador 
supervisor.

O Utilizador Supervisor 
tem o controlo total sobre a máquina. 
Proporciona a mesma acessibilidade 
que para o utilizador das máquinas 
sem o Pacote de Segurança. Este 
utilizador pode também decidir que 
limitações serão aplicadas ao utilizador 
restringido.

O Utilizador Restringido 
O controlo sobre a máquina do 
utilizador restringido é limitado 
pelo supervisor. Pode ver algumas 
restrições à criação e modificação de 
ficheiros e tabelas, ao acesso à pen 
drive, à modificação dos parâmetros 
de configuração, à área de trabalho, 
às configurações de correio 
eletrónico, ao acesso ao Monitor 
da Instalação e à modificação dos 
modificadores de execução, bem 
como à transferência de ficheiros via 
linha de série. O utilizador restringido 
não pode instalar novas versões.

SECURITY PACK

SMART SECURITY

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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\ SMART 
PRODUCTIVITY

OPC UA é a interface padrão 
existente da máquina-ferramenta 
que permite a ligação segura 
entre máquinas para a troca de 
informações sobre os dados de 
fabrico entre diversas plataformas 
de vários fornecedores e para 
permitir a integração perfeita dessas 
plataformas.

SMART 
MANUFACTURING 
DATA ACCESS
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\ SMART 
PRODUCTIVITY

Sistemas de hardware e software 
CNC para a interface de sistemas 
EROWA ATC (Automatic Tool 
Changer).

Para outros sistemas, pode ser 
fornecida uma solução chave na 
mão, apoio e formação.

EROWA AUTOMATION KIT

SMART 
AUTOMATION
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O protocolo de controlo e supervisão 
permite aos criadores de software 
de terceiros integrar facilmente as 
máquinas ONA na respetiva oficina, 
e fazê-los colaborar com outros 
robôs, compartimentos e sistemas 
de automatização. O protocolo de 
controlo e supervisão é uma solução 
aberta baseada em mensagens 
formatadas em XML. Define uma 
comunicação entre a máquina e o 
PC, ambos ligados à mesma LAN. 
Atualmente, esta interface é utilizada 
para a ligação de máquinas ONA a 
sistemas de terceiros em projetos de 
automatização e para a integração 
em sistemas avançados de fabrico 
(MES, controladores de célula, entre 
outros), tais como o Sistema de 
Gestão de Trabalhos da EROWA/
CERTA. Esta interface é também 
a forma de ligar as máquinas ONA 
à plataforma ONA Smart Connect 
utilizando a ONA Smart Box.

PROTOCOLO DE CONTROLO E 
SUPERVISÃO

SMART CONTROL 
AND SUPERVISION

\ SMART 
PRODUCTIVITY

Smart Control &  
Supervision

ONA Control and 
supervision protocol.

Manufacturing
Data Access

Custom
project

Third party  
sysyems

Open Tool and 
Workpiece Change 
functionality

Job Management 
System 4.0

Erowa ATC

Automated LineEROWA / CERTA
pre-defined

Peer to peer
integration

Automation

“Ready to interface“



\ ONA SMART SERVICES\ 9

O Desktop Viewer (visualizador da área 
de trabalho)  é uma característica do 
CNC que permite o acesso remoto 
a todo o software num PC em rede a 
partir do CNC; software CADCAM, 
aplicações de escritório.

O Mail Sender (emissor de correio) 
é uma funcionalidade CNC que 
permite o envio automático de 
correio em eventos definidos .

DESKTOP VIEWER MAIL SENDER

SMART 
COMMUNICATION

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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A Script Programming (programação 
Script) é uma linguagem de 
programação de fabrico de alto 
nível que lhe permite transformar 
os seus conhecimentos e perícia 
em programas dinâmicos capazes 
de lidar com variáveis, regras e 
condições em mudança. 

O conceito de maquinação 
adaptativa envolve a capacidade de 
reagir a condições em mudança. 
Quantos mais conhecimentos tiver 
sobre o seu processo de fabrico, 
mais competitivo se tornará.  
Conhecimentos técnicos valiosos 
dos seus operadores e especialistas 
em EDM são geralmente expressos 
como regras a serem aplicadas 
sobre parâmetros de entrada e 
saída. O processo de pré-inspeção 
e os procedimentos de Instalação 
envolvem a sondagem para captar 
as referências das peças e/ou 
elétrodos. Pode ser que se peça ao 

SCRIPT 
PROGRAMMING

SMART 
PROGRAMMING

\ SMART 
PRODUCTIVITY

operador para introduzir dados ou 
que confirme uma caixa de diálogo 
antes de iniciar um trabalho. Durante 
a maquinação, alguns cálculos 
em processo podem elaborar 
parâmetros-chave de desempenho 
que provavelmente você pretende 
registar, seguir e rastrear para fins de 
qualidade. Provavelmente, pretende 
ter um relatório personalizado do 
trabalho e um historial ou ficheiro 
de registo da máquina.  Nada disto 
é possível com a programação 
convencional, que é adequada 
para procedimentos pré-planeados 
estáticos em que não são esperadas 
alterações.    

As possibilidades com a 
Programação Script são infinitas
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O Smart Desktop (área de trabalho 
inteligente) é um produto opcional de 
software ONA baseado em Microsoft 
Windows para simulação CNC em 
computadores de mesa. Também 
permite formação e programação 
CNC Offline. 

SMART  
DESKTOP

SMART  
SOFTWARE

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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O Plant Monitor (monitor de 
instalação) é um software ONA 
opcional baseado em Microsoft 
Windows para monitorizar um 
conjunto de máquinas ONA em 
ambientes LAN.

A aplicação Plant Monitor tira partido 
de muitos dos serviços e protocolos 
ONA CNC, a fim de monitorizar o 
trabalho das máquinas e permitir 
transferências FTP de ficheiros num 
ambiente LAN. Esta ferramenta ajuda 
no processo de programação offline 
e também pode ser utilizada para 
instalar atualizações de software 
CNC.  Pode até ser utilizada 
para exibir remotamente a interface 
do utilizador da máquina. Com a 
infraestrutura de rede apropriada 
(não fornecida), as características 
do Plant Monitor podem ser 
disponibilizadas remotamente fora da 
LAN da oficina.

PLANT 
MONITOR

SMART  
SOFTWARE

\ SMART 
PRODUCTIVITY
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\ SMART 
CONNECTIVITY

Diga sim à conectividade, mas 
de uma forma inteligente. Tire 
partido do armazenamento de 
dados na nuvem e garanta um 
desempenho sem interrupções 
graças ao nosso serviço de 
assistência remota.

Está na hora de ligar
a sua máquina ao 
mundo.

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CONSULTANCY
\ SMART  CARE
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A ONA é um fabricante líder de 
máquinas EDM (Electrical Discharge 
Machining),  altamente especializado 
em grandes instalações EDM, 
personalizadas e automatizadas. 
Como se espera que algumas 
das melhorias e mudanças mais 
inovadoras na indústria de máquinas-
ferramentas venham do paradigma 
da digitalização, atualmente a ONA 
concentra-se na investigação de 
serviços avançados para máquinas 
conectadas. 

Está a ser empregue uma 
plataforma na nuvem para serviços 
de monitorização com o objetivo 
de melhorar os processos dos 
clientes ONA e o desempenho dos 
produtos e serviços ONA. Este é o 
fundamento de ONA Smart Connect.

SMART  
CONNECT

\ SMART 
CONNECTIVITY

Os dados de fabrico recolhidos 
identificam o comportamento 
da máquina ao fabricar um 
componente e definem um conceito 
de assinatura de peça que está por 
trás do serviço de rastreabilidade 
na infraestrutura da nuvem ONA 
Smart Connect. Desta forma, 
o impacto das alterações em 
parâmetros críticos (tais como 
temperatura ambiente, material e 
geometria, condições do processo 
EDM e saúde da máquina) pode ser 
analisado segundo uma perspetiva 
mais holística para o processo de 
fabrico real.

.

Dashboard

Alarms & Events

Traceability

Time line

Jobs outlook

Multi-device

Inter-operability

Infraestructure
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TELESSERVICO

\ SMART 
CONNECTIVITY

Acesso remoto à máquina CNC em 
tempo real através da ferramenta ISL 
Online. Obteremos uma visualização 
em tempo real do controlo da 
sua máquina, a fim de resolver 
os problemas rapidamente. A 
ferramenta ISL Online é um software 
que cumpre requisitos de segurança 
rigorosos.

CNC
PC

ISL
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ASSISTÊNCIA  
REMOTA

\ SMART 
CONNECTIVITY

Através de uma ferramenta de 
colaboração baseada em realidade 
aumentada, prestaremos assistência 
técnica remota em tempo real para 
o ajudar a diagnosticar o problema 
e orientá-lo na resolução dos 
incidentes na sua máquina.

MASTER TECHNICIAN

AR
AR

Multidevice
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APOIO TELEFÓNICO  
E VIA CORREIO 
ELETRÓNICO

\ SMART 
CONNECTIVITY

Na ONA, estamos empenhados 
em desenvolver as nossas próprias 
máquinas, CNC, gerador e 
tecnologia incluídos. A nossa equipa 
de especialistas assegura-nos a 
capacidade de gerir diretamente as 
exigências dos nossos clientes. O 
nosso pessoal altamente qualificado 
dar-lhe-á uma resposta rápida e 
eficaz a qualquer problema por 
correio eletrónico ou telefone..
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\ SMART 
CONNECTIVITY

Security Pack

Part Fingerprint

Script programming

Control and Supervision/Automation

Erowa Automation kit

OPC UA

Desktop viewer

Mail sender 

Smart Desktop (CNC Simulator)

Plan Monitor

ONA Smart Connect

Telesservico

Assistência remota

AV QX/IRIS AD

ONA Smart CNC

Desktop software

Digital Services

X
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\ SMART 
CONSULTANCY

A parte que muda tudo. A nossa 
experiência e conhecimentos 
adquiridos ao longo de 65 anos 
ao serviço do seu projeto, para 
o compreender, aconselhá-
lo, garantir o seu sucesso e, 
claro, formá-lo na utilização dos 
nossos produtos, para garantir 
que obtém o melhor retorno do 
seu investimento.

65 anos de experiência 
traduzidos no melhor 
aconselhamento.

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CARE

\  SMART  CONNECTIVITY
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\ SMART 
CONSULTANCY

ONA  
ACADEMY

O conhecimento nos processos 
de EDM faz a diferença ao sermos 
comparados com a concorrência. Na 
ONA, estamos dispostos a partilhar 
o nosso conhecimento com os 
nossos clientes. Por conseguinte, 
oferecemos cursos de formação 
gerais ou personalizados concebidos 
pela nossa equipa de especialistas, 
realizados no nosso Centro de 
Excelência ou nas suas instalações.

\ FUNDAMENTOS DA 
ELETROEROSÃO

\ FUNDAMENTOS DA MÁQUINA 
ONA 

• Funcionamiento

• Básico. peração da máquina.

• Avançado. Programação CNC, 
opções tecnológicas, peças, 
processos, script programming.

•  Manutenção

• Nível I. Formação básica e 
manutenção.

• Nível II. Reparações.
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\ SMART 
CONSULTANCY

BUSINESS  
SUPPORT

Somos consultores especializados 
em soluções completas no campo 
da erosão e pomos os nossos 
conhecimentos à disposição dos 
seus novos projetos abarcando 
todos os aspetos do seu negócio.

• Otimização de processos.

• Desenvolvimento de peças.

• Estudo detalhado do processo de 
fabrico de aplicações.

• Estudo de design de máquinas.

• Desenvolvimento de tecnologia 
personalizada.

• Acreditação Nadcap.

• Documentação.
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\ SMART 
CONSULTANCY

ENGENHARIA   
APLICADA

Fornecemos os conhecimentos 
e a experiência da nossa equipa 
de especialistas para otimizar os 
diversos parâmetros-chave dos 
processos de fabrico. Trabalhamos 
em conjunto com o cliente para 
desenvolver fluxos de trabalho 
alternativos, para ajudar a aproveitar 
ao máximo cada aplicação; tempos 
de processamento mais curtos, 
reduções de custos, melhoria da 
qualidade da superfície, entre outros.
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\ SMART 
CARE
Assistência inteligente, porque 
estamos onde quer que precise 
de nós e sempre que precisar 
de nós. Porque verificamos as 
suas máquinas para evitar falhas 
futuras. Porque temos as peças 
sobressalentes de que precisa, ao 
preço de que necessita. E porque 
somos capazes de atualizar as 
suas máquinas para garantir a 
rentabilidade a longo prazo.

Gostamos de cuidar 
de tudo o que lhe 
interessa.

\  SMART  PRODUCTIVITY

\ SMART  CONSULTANCY
\  SMART  CONNECTIVITY
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\ SMART 
CARE

ONA  
HEALTH-CHECK

A nossa abordagem à manutenção: 
evitar o aparecimento de problemas 
e, consequentemente, aumentar a 
disponibilidade da máquina. 

Oferecemos um serviço de 
manutenção preventiva e um relatório 
subsequente que indica as possíveis 
melhorias que irão otimizar o 
desempenho da sua máquina.

Como serviços opcionais, 
oferecemos: verificação geométrica, 
calibração a laser e nivelamento da 
máquina.
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\ SMART 
CARE

READAPTAÇÃO   
DA MÁQUINA

Mantenha a sua máquina atualizada. 
Oferecemos atualizações de 
software e CNC, atualização de 
gerador, reparação/substituição de 
componentes (parafusos de esferas, 
rolamentos, etc.)
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\ SMART 
CARE

Consumíveis aprovados e peças de 
reposição originais de alta qualidade 
entregues em 24 horas graças à 
nossa vasta rede de distribuidores 
pelo mundo inteiro.

ONA 
MARKET
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ONA EDM USA Corp. (USA)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, LDA. (Portugal)
ONA Group company

ONA Elettroerosione, S.R.L. (Italy)
ONA Group company

ONA Electroerosión (Russia)
ONA Group company

ONA EDM Machine Tool
(Shenzhen) Co. Ltd.(China)
ONA Group company

ONA Electroerosión, S.A. - Durango - (Spain)
Headquarters

Addilan Fabricación Aditiva, S.L. (Spain)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, S.A.R.L. (France)
ONA Group company

ONA Electro-erosion, S.A. (Germany)
ONA Group companyAA EDM Corp. (USA)

ONA Group company
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ONA ELECTROEROSIÓN 

Eguzkitza, 1 
Apdo 64 (Spain)

\ T.  (+34) 946 200 800
\ F. (+34) 946 818 548
\ E. ona@onaedm.com
\ W. onaedm.com


