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NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA

ArcInfo

INTERNETOWE NARZĘDZIE DO ANALIZY
PARAMETRÓW SPAWANIA
Szukałeś kiedyś podstawowego, przyjaznego w obsłudze narzędzia do precyzyjnej analizy danych spawania? ArcInfo to proste
oprogramowanie do rejestrowania, przedstawiania i analizowania wartości parametrów spawania. Oferuje bazę do obliczania kosztów,
ułatwia nowe testy kwalifikacyjne WPS i wnosi wartość dodaną do szkoleń i badań w zakresie spawania. Obrazowe, czytelne
prezentacje wartości pozwalają obejrzeć prace spawalnicze z nowej perspektywy. Można śmiało powiedzieć, że zbieranie i
przetwarzanie danych spawania nigdy nie było łatwiejsze.
DataCatch — urządzenie ArcInfo do rejestrowania danych o spawaniu — można podłączyć do urządzeń spawalniczych Kemppi
FastMig X, FastMig M, FastMig Pulse i FastMig KMS. Ponadto zawsze masz dostęp do najnowszej wersji oprogramowania ArcInfo.
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GŁÓWNE ZALETY

NAJLEPSZY WYBÓR
Do nauki spawania i prac
badawczych

STWÓRZ WŁASNĄ
INSTRUKCJĘ WPS

DOKŁADNE
PREZENTACJE DANYCH

Z pomocą zebranych danych

Baza do obliczania kosztów

KORZYŚCI
•
•
•
•
•
•

Łatwa w użyciu usługa internetowa
Obrazowe przedstawienie wartości parametrów spawania dla każdej spoiny
Idealnie sprawdza się w szkołach i warsztatach
Wspomaga naukę spawania i prace badawcze
Zapewnia rzeczywiste dane na potrzeby kosztorysów
Ułatwia gromadzenie danych podczas testów związanych z kwalifikowaniem technologii
spawania
• Zawiera wiele przydatnych informacji o najczęściej występujących wadach spoin
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KORZYŚCI

REJESTROWANIE PARAMETRÓW SPAWANIA
Parametry zasadniczo wpływają na jakość spawania. Prąd, napięcie i prędkość
spawania, szybkość podawania drutu oraz ilość wydzielanego ciepła to
przykładowe czynniki, które rzutują na wydajność i koszt pracy. Wystarczy
podłączyć do spawarki urządzenie DataCatch, aby zarejestrować parametry
spawania, które następnie można przetworzyć na laptopie, przekształcając
surowe dane do przejrzystej i zrozumiałej postaci.

NAPISZ WŁASNE INSTRUKCJE WPS
Ogólnie rzecz biorąc, specyfikacje procedur spawalniczych są sporo warte.
Narzędzie ArcInfo pozwala uzyskać rzeczywiste oszczędności finansowe dzięki
możliwości tworzenia własnych instrukcji WPS — wystarczy za jego pomocą
pobrać szablon wstępnej specyfikacji procedur spawalniczych (pWPS). Po
pomyślnym zakwalifikowaniu instrukcji wstępnych można utworzyć instrukcję
WPS na podstawie parametrów spawania przechowywanych w narzędziu
ArcInfo. To naprawdę proste.

NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA
Nauczyciele i szkoleniowcy mogą teraz korzystać z narzędzia ArcInfo, aby
nauczać technik spawania w bardziej obrazowy i motywujący sposób,
jednocześnie pogłębiając proces przekazywania wiedzy. Oprogramowanie
udostępnia przejrzyste raporty oparte na dokładnych danych, które umożliwiają
nawet tworzenie kosztorysów, co pozwala uzyskać bardziej kompleksową
perspektywę produkcji spawalniczej.
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CO JEST W SYSTEMIE - URZĄDZENIA
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DataCatch

Internetowa usługa rejestrowania, prezentowania
i analizowania danych spawania. ArcInfo
przekształca surowe dane dotyczące parametrów w
prezentacje wizualne. Za pomocą urządzenia
DataCatch można pobierać dane z urządzenia
spawalniczego i przesyłać je do laptopa.

Gromadzenie i przesyłanie danych do aplikacji
ArcInfo. DataCatch łatwo łączy się z każdym
laptopem i urządzeniem Kemppi FastMig.
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi jest liderem w dziedzinie projektowania urządzeń do
spawania łukowego. Poprzez ciągłe doskonalenie charakterystyki łuku
spawalniczego staramy się zapewniać coraz wyższą jakość i
wydajność spawania. Firma Kemppi dostarcza zaawansowane
produkty, rozwiązania cyfrowe i usługi dla profesjonalistów — od firm
zajmujących się spawaniem w warunkach przemysłowych po
wykonawców indywidualnych. Naszym celem nadrzędnym jest
użyteczność i niezawodność produktów. Działamy w oparciu o sieć
wysoko wykwalifikowanych partnerów obejmującą ponad 70 krajów,
dzięki czemu jesteśmy w stanie obsługiwać klientów lokalnie. Firma
Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia prawie 800
specjalistów ds. spawania w siedemnastu krajach i i osiąga obrót 178
mln EUR.

