MONITOROVÁNÍ - umož uje díky použití moderní digitální
techniky monitorovat a podrobn# dokumentovat proces
obloukového sva%ování a tím zajistit snadn#jší
reprodukovatelnost svarových spoj' v co nejvyšší kvalit#
ZÁZNAM - zaznamenává, zobrazuje a analyzuje sva%ovací
parametry a tím pomáhá odhalovat chyby svar'
DETEKCE - pomáhá odhalit nedodržení zvoleného postupu
sva%ování díky zobrazení odchylky od tzv. vzorového svaru
KVALITA – sledováním pr'b#hu procesu pomáhá zvýšit kvalitu
výroby svarových spoj' a zárove snižuje výrobní náklady
DOKUMENTACE - je ideální nástroj pro vytvá%ení dokumentace
sva%ování, usnad uje navrhování postup' sva%ování (WPS)
a dokonale dokladuje pr'b#h procesu dle platných evropských
a mezinárodních norem
EVIDENCE - vede p%ehled svá%e*' a jejich zkoušek, pomáhá p%i
jejich výuce, dokumentuje seznam provedených svar'
ARCHIVACE - monitorované svary, záznamy a zadané údaje do
programu jsou dlouhodob# archivovány, výsledky lze zobrazit *i
vytisknout v podob# detailních protokol'

Systém umož uje monitorovat tyto sva#ovací parametry:
, nap#tí (±100 V) a proud (±1000 A) s vysokou p%esností
, m#rný tepelný p%íkon (vnesené teplo)
, rychlost a spot%ebu sva%ovacího drátu (0 až 20 m/s)
, pr'tok a spot%ebu plynu ochranné atmosféry (0 až 20 l/min)
, teplotu sva%ovaného materiálu (-100 -C až 2000 -C)
, teplotu a vlhkost prost%edí, ve kterém probíhá sva%ování
, rychlost pojezdu sva%ovacího ho%áku v p%ípad# robota
, další parametry podle požadavk'
Dokumentace svaru se skládá z t%chto 'ástí:
, postup sva%ování (protokoly od pWPS až po WPQR)
, protokol Vizuální kontrola (a další protokoly NDT)
, protokol WPS, Normalizovaný postup sva%ování WPS
, monitorování procesu sva%ování, zobrazení a záznam údaj'
, analýza parametr' sva%ování, tisk parametr', graf'
, studie náklad' daného svaru (nákladová optimalizace)
Systém je p#izp)soben pro tyto metody sva#ování:
111, 114, 121, 122, 123, 124, 131, 135, 136, 137, 141, 15
Kontaktní osoba: Draho Novosad
Adresa prodejce:
TDS Brno - SMS, s.r.o.
Mariánské nám. 1
617 00 BRNO

Tel. / fax: 545 129 470
Telefon: 545 129 471,225,207
e - mail : info@tdsbrnosms.cz
Internet : www.tdsbrnosms.cz

