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AANSLUITEN. INSTELLEN. VALIDEREN. RAPPORTEREN.

ArcValidator

DE UNIVERSELE OPLOSSING VOOR VALIDATIE VAN
LASAPPARATUUR
ArcValidator is een systematisch en nauwkeurig validatiemiddel dat een koppeling tot stand brengt tussen het proces in de werkplaats
en dat op kantoor. Zo wordt voldaan aan zowel lokale kwaliteitscontrole-eisen als de eisen van nationale validatienormen conform
NEN-EN 50504.
ArcValidator is geschikt voor diverse gebruikers, zoals onderhoudswerkplaatsen, dienstenaanbieders op het gebied van lasapparatuur,
verhuurbedrijven en mobiele serviceteams. U kunt heel eenvoudig lasapparatuur van andere fabrikanten aansluiten en valideren,
zonder speciale adapters. ArcValidator bespaart u tijd en geld en biedt gedetailleerde klantendossiers.
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN

SNELLER DAN
HANDMATIGE VALIDATIE

HOGERE NAUWKEURIGHEID

dankzij geautomatiseerd
systeem/workflow

en stapsgewijs proces beperkt
menselijke fouten tot een
minimum

VOORDELEN
• Snel en nauwkeurig met alle merken en modellen lasapparatuur (meetnauwkeurigheid tot
550 A)
• Volledig geautomatiseerd voor de meest geavanceerde Kemppi-apparatuur
• Stapsgewijze begeleiding in het proces
• Inclusief pc-software en maken van certificaten
• Ingebouwde draadsnelheidsmeting
• Ondersteunt de vereisten van de norm EN 50504
• MIG-, TIG- en MMA-compatibel
• Beheert zowel voor- als navalidatieprocess
• Arc Validator is makkelijk te verplaatsen en gebruiken
• Automatische validatie met FastMig M, FastMig X, KMS, Pulse en Kemparc Pulse

4

ArcValidator

10122022

VOORDELEN

BESPAAR TIJD EN VOORKOM FOUTEN
Handmatige validatie is vaak zeer tijdrovend. De lasapparatuur wordt ingesteld
en degene die het validatieproces coördineert moet de parameters handmatig
afstellen en moet noteren of deze zich binnen bepaalde tolerantiegrenzen
bevinden. Dit proces verloopt traag en is gevoelig voor eenvoudige menselijke
fouten. Met Kemppi ArcValidator hoeft u niets te berekenen of te noteren. Sluit
gewoon de validator aan op uw lasapparatuur en laat het systeem zijn magische
werk doen. Omdat alle tests en parameterafstellingen automatisch worden
uitgevoerd (in de bovengenoemde apparatuur), kunt u het hele proces 80 %
sneller doen dan bij handmatige validatie en is de kans dat u fouten maakt veel
kleiner. De ArcValidator levert consistente en nauwkeurige resultaten.
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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 en te werken aan een
groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame
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 16 verschillende landen in dienst en
genereert een jaaromzet van 178 miljoen euro.

