#stage-page-metaproperties-6380b490ab462f37a1a65c83a3341aa2#

27042022

ArcInfo

27.04.2022

EN NY DIMENSION INOM SVETSUTBILDNINGEN

ArcInfo

WEBBASERAT VERKTYG FÖR ANALYS AV
SVETSPARAMETERDATA
Har du någon gång velat ha tillgång till ett enkelt och användarvänligt verktyg för noggrann analys av svetsdata? ArcInfo är en enkel
programvara för registrering, presentation och analys av svetsparameterdata. Den hanterar kostnadsberäkningar, underlättar nya WPSkvalificeringstester och tillför värde till svetsutbildningen och forskningen. Illustrativa och lättförståeliga presentationer av svetsvärden
öppnar upp ett helt nytt perspektiv på svetsning. Det har blivit enklare än någonsin att lagra och bearbeta svetsdata.
DataCatch är ArcInfos enhet för registrering av svetsdata. Den kan anslutas till Kemppi FastMig X-, FastMig M-, FastMig Pulse- eller
FastMig KMS-svetsutrustning. Den senaste versionen av ArcInfo finns alltid tillgänglig för användning.
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REPARATIONER OCH
UNDERHÅLL

ALLMÄN MASKINTEKNIK
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VIKTIGA FÖRDELAR

DET PERFEKTA VALET

SKAPA EGNA WPS:ER

För svetsutbildning och forskning

Med hjälp av insamlade data

EXAKTA
PRESENTATIONER AV
DATA
Ger underlag för
kostnadsberäkningar
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Lättanvänd webbaserad tjänst
Illustrativ presentation av svetsvärden för varje svetsning
Ett prisvärt verktyg för skolor och verkstäder
Förbättrar svetsutbildning och forskning
Ger faktaunderlag för kostnadsberäkningar
Underlättar tester av svetsprocedurkvalificering
Innehåller värdefull information om några av de vanligaste svetsdefekterna
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SPARA SVETSPARAMETRAR
Svetsparametrar är en viktig faktor för svetskvaliteten. Parametrar som
svetsström, svetsspänning, trådmatningshastighet, svetshastighet och
sträckenergi under svetsningen påverkar både svetseffektivitet och kostnader.
Du kan spara svetsparametrar genom att bara ansluta DataCatch till din
svetsutrustning och sedan till din bärbara dator där du kan se hur rådata
omvandlas till ett tydligt format som är lätt att förstå.

SKAPA EGNA WPS
Totalt sett är svetsdatablad dyrbara. Med ArcInfo kan du spara pengar genom att
skapa egna WPS. Du börjar med en mall för ett preliminärt svetsdatablad
(pWPS) som du kan ladda ned med programvaran. När ditt pWPS har
kvalificerats kan du skapa egna WPS med svetsdata som sparats i ArcInfo. Så
enkelt är det.

EN NY INLÄRNINGSDIMENSION
När ArcInfo används i svetsutbildning kan lärare och instruktörer tillföra
inlärningsprocessen mer djup med mer illustrativa och motiverande
undervisningsmetoder för svetsteknik. De visuellt tydliga rapporterna som
programvaran producerar bygger på exakta data. De kan till och med användas
som underlag för kostnadsberäkning och därmed ge en mer omfattande
överblick över svetsprojektet.
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VAD SOM INGÅR I LÖSNINGEN - UTRUSTNING
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DataCatch

En webbaserad tjänst för lagring, presentation och
analys av svetsdata. ArcInfo omvandlar råa
svetsparameterdata till visuella presentationer.
DataCatch-hårdvaran används för att samla in data
från svetsmaskinen och överföra dem till din bärbara
dator.

En lösning för att samla in och överföra svetsdata till
ArcInfo. Enheten ansluts enkelt till Kemppis
FastMig-svetsar och en bärbar dator.
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka
kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden
fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade
produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella
svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra
produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis
finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat
partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt
huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17
länder och en omsättning på 178 miljoner euro.

