Power Wave®
СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ
за ефективно управление на заваръчните процеси

Power Wave® софтуерни решения
Mониторинг на процесите на заваряване, по всяко време и от
всяка точка по света.

Power Wave® софтуерът
ви позволява:

• Интегрирана система за осигуряване на качествени заваръчни шевове.

• Управление – мониторинг на
заваръчния процес от всяка
точка по света.
• Анализ – преглед на
информацията от заваръчния
процес в реално време.
• Контрол на разходите
– заваръчни постове и
консумация на заваръчен тел.
• Контрол на процеса –
създаване на уникални
имена за всеки заваръчен
пост и залагане на лимити на
заваръчните параметри за
всяко приложение.
• Настройка – промяна на
заложените лимити.

www.PowerWaveSoftware.com

Power Wave® софтуерът:

Power Wave® Manager
Контрол на процеса

• Цялата информация и настройки, необходими при заваряване и процедура за контрол.

CheckPoint™

Контрол на заваръчните параметри от всяка точка по света

• Съхранявайте данните си на виртуален сървър и ще имате достъп от почти всяко устройство.

Production Monitoring™ 2.2

Анализ и управление на вашата база данни

• Съхранение и достъп до данните от заваръчните процеси на вашия сървър.

WeldScore™

Разширява възможностите за качествено производство

Ъпгрейд на вашия Power Wave® софтуер безплатно
• Получавате достъп до най-добрите решения за заваряване в индустрията.

• Увеличава
производителността и
качеството на продукцията.
• Редуцира оперативните
разходи.
• Предлага се на 12 езика.
• Не ви струва нищо!

Защо да използваме софтуерните решения на Power Wave®?
• Дистанционно наблюдение на операциите
Визуализация в реално време на информацията от всеки свързан
в мрежата заваръчен пост във всяко предприятие.
• Възможност за запис в паметта чрез текстови полета
Персонализиране на имената в паметта за заваръчни процедури
(WPS), квалификационни записи (PQR) или друга релевантна
информация.
• Съхраняване на информацията за използване в бъдеще
Инструменти за архивиране и възстановяване позволяват
съхраняване и възстановяване на всички заваръчни настройки,
използвани в миналото.
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• Инсталиране и конфигуриране на Production Monitoring™ 2.2
и CheckPoint™ още от самото приложение
• Анализ на заваръчните операции офлайн
Snapshot и WeldView™ функции позволяват бърза и лесна
диагностика на заваръчното оборудване.
• Оценка на вашия токоизточник
Проверка на калибрирането, състояние на кабелите и други
оперативни настройки от вашия компютър.

www.euromarket.bg

Power Wave® Мениджър
Комбинира цялата информация, свързана с операцията заваряване
в един прост интерфейс.

Статус на системата

Възможност за проверка
на статуса на всеки един
компонент от вашата
заваръчна система.

Настройки / Настройки за сигурност

Възможност за
персонализиране на името
на вашите настройки
на паметта, така че да
съответства на вашата
заваръчна процедура
(WPS) или всяка друга
идентификация за лесно
използване в бъдеще.

Потребителски интерфейс

Визуализация и
лесна настройка на
информацията, свързана с
вашата заваръчна работа.

Архивиране / Възстановяване
Архивиране – запишете
всички настройки,
свързани със специфична
конфигурация на вашия
твърд диск.
Възстановяване –
отваря предварително
запаметени конфигурации
и ги качва на вашия
заварчен токоизточник.
www.euromarket.bg
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CheckPoint™
Съхранява данните от заваръчния процес на виртуален сървър и
осигурява достъп до него от почти всяка точка по света
• Лесен системен мениджмънт
Определяте кой е упълномощен да вижда данни,
анализи, документи и наръчници, специфични за
всеки заваръчен пост, през настолни и мобилни
устройства.
• Виртуален сървър:
Използването на стандартния за отрасъла протокол
OData, CheckPoint ™ осигурява сигурен достъп до
данни от ERP системи, производствени OEE системи, и
приложения за поддръжка.

Предимства
• Без софтуерни усложнения:
Напълно безплатен. Инсталирането му е бързо и
лесно, а ъпдейтите му са автоматични.
• Лесен за активиране:
Просто свържете заваръчната машина с интернет.
• Лесна за употреба:
Възможност за свързване от всяка точка на света
по всяко време, за да проследите статуса на
заваръчната машина.
• Съвместимост с мобилни устройства:
Възможност за използване на смарт телефони,
таблети, лаптопи и настолни компютри с всеки
наличен браузър.

Известия
Получаване на имейл съобщения,
за състоянието на оборудването и
консумацията на тел.
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• Сканиране за проследимост:
Използвайте мобилното приложение CheckPoint ™ за
сканиране на баркодове за оператор, идентификация
на консуматив и серийни номера на детайли. Всички
сканирания са във взаимодействие с данните за
заваръчните съединения, предавани от заваръчния
токоизточник. Включва и Bluetooth интеграция за
промишлени баркод скенери.

• Графичен интерфейс:
Визуализира данните на интуитивен екран
посредством Pulse™, което ви информира за
заваръчните операции с един поглед.
• Гарантира сигурност:
Вашите данни са защитени чрез криптиране и
удостоверяване на потребителя.
• Обобщаване на данни
С глобалния поглед над вашето производство
можете да еталонирате вашите машини.
• Експорт на информация:
Експорт на данни и доклади в различни формати
за офлайн анализ.
Always On™ и Pulse™ са търговски
марки на I/Gear Online, LLC

Мониторинг на
производството

Информация в реално време за всеки заваръчен
пост в детайли.

Проследимост
Отговаря на изскванията за съхранение
и проследимост на данните.

www.euromarket.bg

CheckPoint™
Визуализация на производството

Преглед на данни за всеки
заваръчен пост или цялото
производство в удобен за
потребителя изглед. На
дисплея са включени таблици
и графики по ден, седмица и
други периоди по желание на
потребителя.

Обобщаване на данни

Възможност за доклад на
всички заваръчни операции
или задълбочен анализ за
определяне на проблемни
операции.

Заваръчни профили
Визуализира ключови
за заваръчната машина
показатели, като WeldScore™,
True Energy™, скорост на
телоподаване, ток/напрежение
количество наварен метал за
всяко заваръчно съединение.
Сравнява темпото на
използване на заваръчния тел,
показва времето до неговото
свършване.

Lincoln Electric Q-Cert™ връзка

Осигурява директна
връзка между заваръчното
съединение и използвания за
него заваръчен консуматив и
сертификат за качество, с цел
проследимост на операциите.
www.euromarket.bg
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Production Monitoring™ 2.2
Разработвана над 10 години, Production Monitoring™ продължава
да бъде най-модерната система за мониторинг на данните в
заваръчната индустрия.

Предимства
• Глобално споделяне
Възможност за трансфер на данни на 12 езика.
• Следи използването на заваръчен консуматив
Автоматично проследява използването на заваръчен консуматив
и изпраща електронно съобщение при намаляване на
количеството с цел максимална ефективност.

• Ададптиране на променливи
Залагане на лимити на променливите параметри с цел спазване
на заваръчните процедури.
• Power Wave® Комуникационна функционалност
Комуникира чрез електронни съобщения при нарушаване на
заложените лимити.

• Следи работния процес по 3 начина
– Мониторинг по индитификационен номер на заваръчен шев/
работник и консуматив.
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Production Monitoring™ 2.2
Моментен статус

Сортира данни по смяна, ден
седмица, месец на 12 езика.

Анализ на смяна

Подробна информация
за брой на заваръчните
шевове, усреднени данни за
ток, напрежение и време за
заваряване за всеки източник
във вашата система.

Списък със заваръчни шевове

Кликнете на
идентификационен номер на
конкретен шев и ще получите
детайлна информация.

Анализ на спиранията

Протоколи за възникнали
грешки по време на работа за
оценка и бъдещи коригиращи
действия.
www.euromarket.bg
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WeldScore™
Интегрирана система за оценка на качеството на заваръчния шев,
подобряваща оперативната ефективност на производството.
Идеалена за:
• разширяване на възможностите за контрол на качеството;
• за обучение, квалификация и финално изпитване в центрове за
обучение;

• оценка на рискови заваръчни съединения;
• оценка и квалификация на заваръчни специалисти.

Предимства:
• WeldScore™ е уникална, патентована система за мониторинг на от 30 до 50 вътрешни променливи, патентована от Lincoln Electric.
• Фундаментално различна система за мониторинг, използваща данни за напрежение и ток.
• По-висока надеждност при събиране на данни при скорост от 120kHz и прилагане на ноу хау за контрол на заваръчните процеси.
• Позволява оценката на всеки заваръчен шев спрямо записан и одобрен еталон.
• Статистически анализ на голям брой параметри, специално разработен за постигане на постоянно високи и надеждни резултати.

WeldScore™ Пример
Високо оценен заваръчен
шев.

Съвпада в максимална степен
със заложен еталон и постига
максимален резултат от 99%.

25 CFH, 90/10 Argon/CO2

WeldScore™

99%

Пример – Недостатъчен дебит на защитен
газ

Пример - промяна в пропорциите на
смесване на защитен газ

Неприемлив заваръчен шев – недостатъчният дебит на
защитен газ води до поява на пори.

Неприемлив заваръчен шев – променените пропорции водят
до високи нива на пръскоотделяне.

5 CFH

WeldScore™

75/25 Argon/CO2

4%

WeldScore™

15%

Пример – Недостатъчен дебит на защитен
газ

Пример - промяна в пропорциите на
смесване на защитен газ

Добър външен вид / Вътрешни пори - недостатъчният дебит на
защитен газ води до поява на вътрешни и канални пори.

Добър външен вид / Лош провар - променените пропорции водят
до минимално пръскоотделяне, но и недостатъчен провар.
100% Argon

10 CFH

WeldScore™

12%

WeldScore™

ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛУЧАВАТЕ:
• БЕЗПЛАТНИ обновления
• Непрекъснати подобрения
• Постоянен достъп

PowerWaveSoftware.com
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
тел.: 02/ 97 67 100, e-mail: weld@euromarket.bg
www.euromarket.bg

Пловдив
Стара Загора
Бургас		
Варна		

032/
042/
056/
052/

962
600
859
575

0%

310
699
660
400

Русе		
Плевен		
Велико Търново
Благоевград

082/
064/
062/
0884

870
600
690
802

104
082
003
485

