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EEN NIEUWE DIMENSIE IN LASTRAINING

ArcInfo

WEBHULPMIDDEL VOOR HET ANALYSEREN VAN
LASPARAMETERGEGEVENS
Bent u ooit op zoek geweest naar een elementair, gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor het nauwkeurig analyseren van lasgegevens?
ArcInfo is een softwareoplossing op instapniveau voor het vastleggen, presenteren en analyseren van gegevens over lasparameters.
Hiermee voert u kostenberekeningen uit, maakt u kwalificatietests van nieuwe lasprocedurespecificaties mogelijk en voegt u waarde
toe aan lastraining en -onderzoek. Illustratieve, overzichtelijke presentaties van laswaarden openen een nieuw perspectief op het
lassen. Alles bij elkaar is het opslaan en verwerken van lasgegevens nog nooit zo gemakkelijk geweest.
DataCatch, het ArcInfo-apparaat voor het vastleggen van de lasgegevens, kan worden aangesloten op Kemppi FastMig X-, FastMig M, FastMig Pulse- en FastMig KMS-lasapparatuur. U kunt altijd beschikken over de laatste versie van ArcInfo.
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN

PERFECTE KEUZE
Voor lastraining en lasonderzoek

MAAK UW EIGEN
LASPROCEDURESPECIFICATIES

NAUWKEURIGE
GEGEVENS
PRESENTATIES

Met de verzamelde gegevens

Verschaft de basis voor
kostenberekening
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Gebruiksvriendelijke webdienst
Illustratieve presentatie van laswaarden voor elke las
Zeer waardevol voor scholen en werkplaatsen
Verbetert lastraining en lasonderzoek
Verschaft een feitelijke basis voor kostenberekeningen
Faciliteert kwalificatietests voor lasprocedures
Bevat nuttige informatie over enkele van de meest voorkomende lasfouten
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VOORDELEN

LASPARAMETERS VASTLEGGEN
Lasparameters zijn van cruciaal belang voor de laskwaliteit. Zo zijn de
lasstroom, lasspanning, draadaanvoersnelheid en warmtetoevoer tijdens het
lassen medebepalend voor de efficiëntie en de kosten. Steek eenvoudigweg
DataCatch in uw lasapparatuur om de lasparameters vast te leggen, sluit deze
aan op uw laptop en zie hoe onbewerkte gegevens worden omgezet in een
heldere en begrijpelijke vorm.

MAAK UW EIGEN LASPROCEDURESPECIFICATIES
Alles bij elkaar zijn lasprocedurespecificaties veel geld waard. Met ArcInfo kunt u
daadwerkelijk geld besparen door uw eigen lasprocedurespecificaties op te
stellen door te beginnen met een sjabloon voor een voorlopige
lasprocedurespecificatie, die u kunt downloaden vanuit de software. Wanneer
het opstellen van de voorlopige lasprocedurespecificatie is gelukt, kunt u de
lasgegevens die zijn vastgelegd in ArcInfo gebruiken om uw eigen
lasprocedurespecificatie op te stellen. Zo eenvoudig is het.

EEN NIEUWE DIMENSIE IN LEREN
Door gebruik te maken van ArcInfo bij het geven van lastraining, kunnen
instructeurs en trainers het leerproces verdiepen met meer beeldende en
motiverende methoden voor het aanleren van lastechnieken. De overzichtelijke
rapporten die door de software worden opgesteld, zijn gebaseerd op accurate
gegevens. Deze kunnen zelfs worden gebruikt voor het maken van
kostenberekeningen en op die manier een breder overzicht geven van het
lassen.
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Kemppi ArcInfo

Kemppi DataCatch

ArcInfo

DataCatch

Een webdienst voor het vastleggen, presenteren en
analyseren van lasgegevens. Met ArcInfo
converteert u onbewerkte lasparametergegevens in
visuele presentaties. Met de DataCatch-hardware
worden gegevens van het lasapparaat verzameld en
overgebracht naar uw laptop.

Voor het verzamelen en overdragen van
lasgegevens naar ArcInfo. Het apparaat kan
eenvoudig worden aangesloten op Kemppi FastMigmachines en een laptop.
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de booglasindustrie. We
zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te
jagen door voortdurend verder te ontwikkelen. Kemppi levert
geavanceerde producten, digitale oplossingen en diensten voor
professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige
aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze
producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer
vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise
beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is
gevestigd in Lahti in Finland, heeft bijna 800 professionals in 17
verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 178
miljoen euro.

