
LACI 
Lincoln ArcLink Communication Interface

ZDALNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH DANYCH PROCESÓW 
SPAWALNICZYCH.  ZAWSZE, WSZĘDZIE, O KAŻDEJ PORZE 
Aby móc poprawić wydajność procesu produkcyjnego, potrzebna 
jest możliwość mierzenia i analizy wyników. Korzystając z 
darmowego oprogramowania CheckPoint™, moduł LACI pozwala 
na prezycyjne zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia 
szczegółowej analizy. Parametry spawalnicze, takie jak: prąd 
spawania, napięcie, prędkość podawania drutu, czas wykonania 
spoiny, profil spoiny (wymieniając tylko kilka z nich) mogą byś 
łatwo śledzone, aby wspomóc kontrolę na najistotniejszych 
elementach procesu spawalniczego. Monitorując poszczególne 
aspekty procesu spawania, np. czas pracy urządzenia, ID 
operatora, prace wielozmianowe, zużycie materiału oraz 
ogólną wydajność urządzenia pomagają osiągnąć  najwyższą z 
możliwych wydajność i jakość.

Zebrane danę mogą zostać przedstawione graficznie na Twoim 
telefonie, tablecie, laptopie lub monitorze dowolnego komputera 
z dostępem do internetu. Raporty mogą być konfigurowane 
dowolnie, wedle potrzeb, a także wyeksportowane do pliku Excel 
dla analizy offline.
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Wykorzystując oprogramowanie Power Wave® dzięki LACI 
masz możliwość sprawdzić status każdego urządzenia w 
Twoim systemie spawalniczym (błędy maszyny lub rewizję 
oprogramowania), możesz ocenić i łatwo dostosować parametry 
podawania drutu oraz dostosować ustawienia pamięci 
urządzenia tak,  aby były zgodne z dokumentem WPS (Welding 
Procedure Specification ).

Dodatkowo, korzystając z oprogramowania  Power Wave® 
Manager LACI daje możliwość utworzenia kopii zapasowej oraz 
przywrócenia wcześniejszych ustawień, skonfigurowania dostępu 
do systemu CheckPoint™ i aktualizacji oprogramowania dla 
źródeł prądu i cyfrowych podajników drutu.

Osiągnij pełną kontrolę na swoich aplikacjach spawalniczych 
i urządzeniach, zawsze, z dowolnego miejsca na Ziemi. LACI 
otwiera nowe możliwości dla zwiększenia wydajności Twojej 
firmy oraz pozwala na zarządzanie każdym aspektem spawania 
24 godziny na dobę.

LACI to moduł pozwalający połączyć źródło spawalnicze Speedtec®405/505 S/SP 

do każdej sieci LAN lub komputera. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu 

wspieranemu przez Lincoln Electric, jak: Power Wave® Manager oraz CheckPoint™ – 

system zarządzania danymi oparty na chmurze, LACI pozwala na przesyłanie istotnych 

parametrów procesów spawania (prąd, napięcie, WFS, zużycie materiału, OEE, 

etc.) oraz monitorowanie stanu źródła Speedtec®405/505 S/SP współpracującego z 

dowolnym cyfrowym podajnikiem drutu Power Feed®. 
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Key accessories
• K14124-1  Pendant - sterownik ręczny  

( kabel 5m, wtyczka 12 pinowa)
• K14132-1  Adapter 5Pin(M)/12Pin(F)
• K14131-1   Arclink-T Flex
• K14125-1  Gniazdo 12 pinowe

Co Zawiera
• Moduł LACI
• Instrukcję ubsługi 

wydrukowaną w 12 
językach

Specyfikacja Produktu
 • Nr Indeksyu  

K14130-1   LACI the Lincoln ArcLink  
 Communication Interface

 • Zgodność 
EN60974-10:2007; RoHs

 • Transfer danych 
 Karta Ethernet

 • Waga (kg) 
0.4kg

 • Wymairy HxWxD (mm)  
170x140x75mm

APLIKACJE LUB KONFIGUACJE

 • LACI zainstalowany bezpośrednio na urządzeniu 
Speedtec®

 • LACI zainstalowany na sterowniku ręcznym K14124-1

1. Złącze Ethernet
2. Lampka Kontrolna
3. Wtyczka Zdalnego Sterowania -  gniazdo 12-PINowe
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A CLOSER LOOK

PEŁNA DOKUMENTACJA DANYCH NA KAŻDYM URZĄDZENIU.


