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EN HELT NY DIMENSION INDEN FOR SVEJSEUDDANNELSE
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INTERNETBASERET VÆRKTØJ TIL ANALYSE AF
SVEJSEPARAMETERDATA
Har du brug for et brugervenligt værktøj til præcis analyse af svejsedata? Det er lige nøjagtigt, hvad du får med softwareløsningen
ArcInfo til registrering, visning og analyse af data om svejseparametre. Systemet kan bruges til beregning af omkostninger og test af
kvalifikationer i forbindelse med udarbejdelse af WPS'er, og det kan også gøre kurser for svejsere mere udbytterige. Takket være den
letforståelige visning af svejseværdier får man et helt nyt perspektiv på tingene. Det har ganske enkelt aldrig været lettere at foretage
lagring og behandling af svejsedata.
DataCatch, ArcInfo-systemets enhed til registrering af svejsedata, kan tilsluttes Kemppi-svejseudstyr af typen FastMig X, FastMig M,
FastMig Pulse og FastMig KMS, og der er altid adgang til den sidste nye version af ArcInfo.

VIGTIGE ANVENDELSESFORMÅL

SVEJSEUDDANNELSE
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VIGTIGE FORDELE

DET PERFEKTE VALG

OPRET DINE EGNE
WPS'ER

PRÆCISE
DATAPRÆSENTATIONER

Ved brug af de indsamlede data

Til brug ved beregning af
omkostninger

Til svejsekurser og lignende

FORDELE
•
•
•
•
•
•
•
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Brugervenlig internetbaseret tjeneste
Letforståelig visning af svejseværdier for hver enkelt svejseopgave
Nyttig løsning til skole- og værkstedsbrug
Gør svejsekurser og lignende mere udbytterige
Giver et faktuelt grundlag for omkostningsberegning
Gør det lettere at teste kvalifikationer i forbindelse med konkrete svejseprocedurer
Indeholder nyttige oplysninger om nogle af de mest almindelige svejsefejl
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FORDELE

REGISTRER SVEJSEPARAMETRE
Svejseparametrene er en afgørende faktor for svejsekvaliteten. Svejsestrøm,
svejsespænding, trådhastighed, svejsehastighed og varmeinput under
svejsningen og andre parametre påvirker svejseeffektivitet og -omkostningerne.
Du skal blot tilslutte DataCatch til svejseudstyret for at registrere
svejseparametrene, tilslutte den til din bærbare computer og se, hvordan rådata
konverteres til et overskueligt og letforståeligt format.

OPRET DINE EGNE WPS'ER
Alt i alt er specifikationerne for svejseproceduren mange penge værd. Med
ArcInfo kan du reelt spare penge på at fastlægge dine egne WPS'er ved at
starte ud med en skabelon for midlertidig svejseprocedurespecifikation (pWPS),
der kan indlæses i softwaren. Efter en vellykket kvalificering af pWPS kan du
bruge de svejsedata, der er registreret i ArcInfo til at oprette din egen WPS. Så
enkelt er det.

EN NY DIMENSION INDEN FOR LÆRING
Ved at udnytte ArcInfo i svejseuddannelse, kan undervisere og mestre give ny
dybde til læringsprocessen med mere illustrative og motiverende metoder til
undervisning om svejseteknikker. De visuelt letoverskuelige rapporter, der
fremstilles af softwaren, er baseret på præcise data. De kan tilmed facilitere
beregningen af omkostninger og dermed give et mere komplet overblik over
svejsningen.
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HVAD OMFATTER OPSÆTNINGEN - UDSTYR
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DataCatch

En internetbaseret tjeneste til registrering, visning og
analyse af svejsedata. ArcInfo konverterer rådata
om svejseparametre med henblik på visuel
gengivelse. DataCatch-hardwaren indsamler data
fra svejsemaskinen og overfører dem til din bærbare
computer.

Til indsamling og overførsel af svejsedata til ArcInfo.
Enheden kan nemt tilsluttes Kemppis FastMigsvejsemaskiner og en bærbar computer.
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi er førende inden for design af udstyr til lysbuesvejsning. Vi er
dedikeret til at hæve kvaliteten og produktiviteten inden for svejsning
via løbende udvikling af lysbuen. Kemppi leverer avancerede
produkter, digitale løsninger og tjenester til professionelle i
svejsevirksomheder fra industrien til små entreprenører. Vores
produkters anvendelighed og pålidelighed er vores hovedprincip. Vi
opererer med et kompetent partnernetværk, der dækker mere end 70
lande, for at gøre sin ekspertise tilgængelig lokalt. Kemppi har
hovedkvarter i Lahti, Finland, beskæftiger næsten 800 fagfolk i 17
lande og har en omsætning på 178 mio. euro.

