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ANSLUT, STÄLL IN, VALIDERA, RAPPORTERA.

ArcValidator

UNIVERSALLÖSNINGEN FÖR VALIDERING AV
SVETSUTRUSTNING
ArcValidator är en systematisk och exakt valideringslösning som kopplar samman verkstadsprocessen och kontorsprocessen. Den
uppfyller både kraven för lokal kvalitetskontroll och nationella valideringsstandarder enligt EN 50504.
ArcValidator kan användas i en mängd olika verksamheter, till exempel på underhållsverkstäder, företag för service av
svetsutrustningar, uthyrningsföretag och mobila serviceteam. Du kan enkelt ansluta och validera svetsutrustning även från andra
tillverkare. ArcValidator sparar både tid och pengar och ger dig tillgång till detaljerade kunddokument.
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VIKTIGA FÖRDELAR

SNABBARE ÄN MANUELL
VALIDERING
tack vare det automatiska
systemet/arbetsflödet

HÖGRE NOGGRANNHET
tack vare steg-för-stegprocessen som minimerar
mänskliga slarvfel

FÖRDELAR
• Snabb och noggrann mätning med svetsmaskiner av alla fabrikat och modeller
(mätnoggrannhet upp till 550 A)
• Helt automatiserad för den mest avancerade Kemppi-utrustningen
• Vägledd steg-för-steg-process
• PC-programvara och certifikatskapande ingår
• Inbyggd mätning av trådmatningshastighet
• Uppfyller kraven i standarden EN 50504
• Kompatibel med MIG-, TIG- och MMA-svetsar
• Hanterar både för- och eftervalideringsprocessen
• Testboxen är enkel att använda och flytta
• Automatisk validering med Fastmig M, Fastmig X, KMS, Pulse och Kemparc Pulse
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SPARA TID OCH UNDVIK FEL
Manuell validering är oftast väldigt tidskrävande. Svetsutrustningen ska ställas
in, och personen som koordinerar valideringsprocessen måste manuellt justera
parametrarna och anteckna om de ligger inom vissa toleransgränser. Processen
är långsam och känslig för mänskliga slarvfel. Med Kemppi ArcValidator behöver
du inte beräkna eller anteckna något alls. Allt du behöver göra är att ansluta
Validator till din svetsutrustning och låta systemet sköta resten. Eftersom alla
test och parameterjusteringar görs automatiskt (i utrustningen som nämns ovan)
kan du slutföra processen upp till 80 % snabbare än med en manuell
valideringsprocess. Du löper också mindre risk för fel i processen, och
ArcValidator levererar konsekventa och exakta resultat.
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar
på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela
tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en
grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara
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 16
länder och en omsättning på 178 miljoner euro.

