
Power Wave®
OPROGRAMOWANIE

• Power Wave® Manager
• CheckPoint™
• Production Monitoring™ 2.2
• WeldScore™
• PowerWaveSoftware.com
• Urządzenia kompatybilne z oprogramowaniem PowerWave

www.lincolnelectric.pl
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•  Zdalny monitoring – 
podgląd informacji o procesie odbywającym się na dowolnym stanowisku 
z dostępem do sieci w czasie rzeczywistym. 

•  Nadawanie nazw komórkom pamięci –  
możliwość przypisania nazwy nastawom zgodnie z instrukcją 
technologiczną spawania (WPS), protokołem kwalifikowania technologii 
(PQR) lub innym danym.

•  Przechowywanie danych do ponownego użycia – 
Funkcje Backup i Restore pozwalają na zapamiętanie i ponowne użycie 
danych, pochodzących z wcześniejszych prac.

•  Instalacja i konfiguracja Production Monitoring™ 2.2 i CheckPoint™ 
bezpośrednio z aplikacji.

•  Analiza w trybie offline – 
Funkcje Snapshot i WeldView™ umożliwiają szybką i łatwą diagnostykę 
sprzętu spawalniczego.

•  Ocena stanu źródła zasilania – 
Sprawdzenie kalibracji, stanu przewodów spawalniczych i innych 
ustawień roboczych bez odchodzenia od komputera.

Power Wave® Manager

Oprogramowanie

Dlaczego warto używać oprogramowania Power Wave® ?

w dowolnym miejscu na świecie…
Popraw swoją efektywność

Power Wave  Manager

POWER WAVE®
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Stan systemu

Sprawdzanie stanu każdego 
elementu w procesie spawania.

Przeglądanie i edycja 
danych, dotyczących prac 
spawalniczych.

Przypisanie nazw nastawom 
przechowywanym w pamięci, 
zgodnie z instrukcją 
technologiczną spawania 
(WPS), protokołem 
kwalifikowania technologii 
(PQR) lub innym danym, 
w celu łatwego wyszukiwania 
w przyszłości.

Zapis – przechowywanie danych 
i ustawień różnych konfiguracji 
na dysku twardym.
Odczyt – otwarcie i załadowanie 
zapisanych wcześniej danych 
i ustawień do urządzenia 
spawającego. 

Ustawienia/zabezpieczenia

Interfejs użytkownika

Zapis/odczyt z pamięci

OprogramowaniePOWER WAVE®
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POWER WAVE®

•  Globalna komunikacja –  
obsługa wielu języków, w tym polskiego, angielskiego, 
hiszpańskiego i chińskiego.

•  Gospodarka materiałami prosto z komputera – 
automatyczna kontrola zużycia materiałów i powiadomienie przez 
e-mail o ich niskim stanie znacznie poprawia efektywność.

•  Monitoring danych na trzy sposoby – 
identyfikacja urządzenia spawalniczego, operatora lub partii 
materiałów eksploatacyjnych.

•  Dostosowanie parametrów spawania – 
zgodnie z instrukcją technologiczną spawania (WPS) 
lub protokołem kwalifikowania technologii (PQR).

•  Mailing Power Wave® – 
ostrzeganie o niskich stanach materiałów.

Korzyści

Production Monitoring™ 2.2
Ponad 10-letnie doświadczenie  
sprawia, że Production Monitoring™  
pozostaje najdoskonalszym systemem 
monitorowania danych w branży 
spawalniczej.

Oprogramowanie
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Stan bieżący

Stan bieżący:
Wyświetla dane dla danej zmiany, 
godziny, dnia, tygodnia lub 
miesiąca. Obsługa 12 języków 
(m.in. polski, angielski, hiszpański, 
chiński i portugalski). 

Analiza zmiany produkcyjnej:
Informacja o liczbie wykonanych 
spoin, średnim napięciu i prądzie 
spawania oraz całkowitym czasie 
spawania dla każdego urządzenia 
z dostępem do sieci.

Analiza zmiany produkcyjnej

Lista wykonanych spoin:
Klikając na numer seryjny urządzenia 
można przejść do szczegółowych 
informacji o każdej spoinie.

Analiza problemu: 
Raporty i szczegółowe informacje 
o wszystkich napotkanych problemach 
przydatne do analizy i podjęcia działań 
naprawczych.

Lista wykonanych spoin

Analiza przestojów

POWER WAVE® Oprogramowanie
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Powiadomienia przez e-mail 
o stanie urządzenia i zużyciu drutu 
spawalniczego. Status pracy każdego operatora itp. Uproszczenie raportowania poprzez 

dokumentowanie danych audytu.

Alerty Monitoring
produkcji

Gospodarka 
materiałami

Przechowywanie danych w chmurze, 
dostęp z dowolnego urządzenia

CheckPoint™

Always On™ i Pulse™ są znakami 
towarowymi I/Gear Online, LLC

Korzyści
•  Prosta instalacja 

Nie wymaga zakupu, instalacji i aktualizacji do 
wersji standardowej. Aktualizacje są automatyczne 
i natychmiastowe.

•  Łatwa integracja: 
Nie są wymagane żadne bądź minimalne modyfikacje 
istniejących systemów IT, wystarczy podłączenie do 
Internetu.

•  Wygoda: 
Logowanie z dowolnego miejsca w każdym momencie.

•  Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi 
Smartfony, tablety, laptopy i komputery stacjonarne 
z dowolną przeglądarką sieciową.

•  Graficzny interfejs użytkownika: 
Czytelna prezentacja parametrów spawania  
w panelu Pulse™.

•  Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać: 
Fizyczna ochrona danych, szyfrowanie, 
uwierzytelnianie, itp.

•  Agregacja danych: 
Kompleksowe spojrzenie pozwoli ocenić  
wydajność sprzętu spawalniczego.

•  Eksport: 
Eksport danych i raportów w różnych formatach  
do dalszej analizy.

•  Skanowanie kodów kreskowych: 
Mobilna aplikacja CheckPoint™  umożliwia  
skanowanie kodów operatorów, materiałów 
eksploatacyjnych i części zamiennych. Odczytane 
informacje są zestawiane z danymi z urządzenia 
spawalniczego. Integracja ze skanerami  
przemysłowymi poprzez Bluetooth.

•  Prosty system zarządzania 
Można określić, kto ma dostęp przez komputery 
stacjonarne i urządzenia mobilne do przeglądania, 
analizowania danych, dokumentów i instrukcji dla 
każdego z urządzeń spawalniczych.

•  API w chmurze: 
Przez protokół sieciowy OData, 
CheckPoint™ umożliwia bezpieczny dostęp  
do systemu planowania zasobów fabryki i ocenę 
efektywności produkcji.

POWER WAVE® Oprogramowanie
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Oprogramowanie

Informacja ogólna

Wizualna prezentacja danych 
z każdego stanowiska spawalniczego 
lub całej produkcji w jednym oknie. 
Zawiera wykresy i schematy, 
niezbędne parametry dla danego dnia, 
tygodnia lub innych okresów.

Przegląd procesu spawania 
w całym przedsiębiorstwie. 
Wspólny rejestr danych ze 
wszystkich stanowisk pozwala 
zidentyfikować problematyczne 
kwestie.

Agregacja danych

Prezentacja kluczowych cech 
spawalniczych: WeldScore ™, True 
Energy™, prędkość podawania 
drutu, prąd/napięcie spawania 
i uzysk stopiwa z podziałem na 
profile spawalnicze. Porównanie 
szybkości zużycia materiałów na 
każdym stanowisku.

Aplikacja mobilna, która 
umożliwia odczyt numerów 
partii Lincoln Q1 i Q2 
i skorelowanie ich z danymi 
procesu spawania. Bezpośredni 
związek między parametrami 
spawania i jakością materiałów 
eksploatacyjnych umożliwia 
prowadzenie automatycznej 
ewidencji dla systemów kontroli 
jakości w przedsiębiorstwie.

Profile spawalnicze

Sprzężenie z Lincoln Electric Q-Cert™

POWER WAVE®
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OprogramowaniePOWER WAVE®

WeldScore™
Zintegrowany system kontroli jakości 
gwarantujący poprawę efektywności.

Dzięki WeldScore™ można ocenić 
jakość każdej spoiny, wykonanej 
w oparciu o zaakceptowaną próbkę

•  Monitorowanie charakterystyki łuku w czasie rzeczywistym – 
wysoka częstotliwość próbkowania danych (120 kHz)

•  Śledzenie rzeczywistych parametrów łuku, a nie w miejscach 
czujników zewnętrznych.

• Bez dodatkowych kosztów, sprzętu lub czujników zewnętrznych.

•  Integracja z oprogramowaniem CheckPoint™ i Production 
Monitoring™ 2.2.

•  Zgodność z: Power Wave® C300, S350, S500, i400, R350, R500,  
AC/DC 1000® SD

Korzyści

•  WeldScore™ unikalny, opatentowany system monitoringu 
30-50 zmiennych parametrów spawania.

•  Zasadniczo różni się od systemów monitoringu opartych jedynie 
na kontroli napięcia i natężenia prądu.

•  Dokładność zapewniona przez wysoką częstotliwość próbkowania 
(120 kHz) oraz dobrą znajomość systemu kontroli spawania.

•  Ocena wydajności spawania według określonych kryteriów.
•  Analiza statystyczna wielu parametrów w celu uzyskania spójnych 

i wiarygodnych wyników

Korzyści

•  poprawy kontroli jakości
•  oceny i egazaminowania uczestników kursów szkoleniowych

•  specjalnych aplikacji o specyficznych wymaganiach kontroli jakości
•  programów testowych i certyfikacji operatorów

Najlepszy dla:
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Akceptowana jakość – 
dostateczna ochrona gazu 
pozwala utworzyć połączenie 
spawalnicze bez wad.

Zgodność z „próbką” 
na poziomie 99%.

WeldScore™: przykłady

Niski przepływ gazu osłonowego

Niski przepływ gazu osłonowego

Niewłaściwa mieszanka gazu osłonowego

Niewłaściwa mieszanka gazu osłonowego

WeldScore™ 99%

WeldScore™ 4%

WeldScore™ 12%

WeldScore™ 15%

WeldScore™ 0%

0,7 m3/h, 90% Argon / 10% CO2

Spoina nieakceptowana – niewystarczająca ilość gazu powoduje 
wyraźnie widoczną porowatość.

Porowatość wewnętrzna przy dobrym wyglądzie spoiny. Na przekroju 
poprzecznym spoiny widoczna porowatość, powstała z powodu 
niedostatecznej ilości gazu.

Spoina nieakceptowana – niewłaściwa mieszanka zwiększa poziom 
rozprysków.

Dobry wygląd spoiny / słaba penetracja – połączenie wygląda dobrze 
i są minimalne odpryski. Pomimo to, w przekroju spoiny wyraźnie 
zauważalny brak penetracji ze względu na niewłaściwy rodzaj gazu 
osłonowego.

0,14 m3/h

0,28 m3/h

2

100% Argon

POWER WAVE® Oprogramowanie
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Półautomatyczne podajniki drutu

Power Feed® 84 Single & Dual
Pojedyncze i podwójne podajniki drutu

Power Feed® 25M
Wysoka jakość,  
mobilna konstrukcja

Power Feed® 40, 42, 44, 46
Zaprojektowane do pracy 
z cyfrowymi źródłami prądu

LN-25 Pro & Dual Pro
Przenośny podajnik do zastosowania 
w trudnych warunkach pracy
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Urządzenia do procesów zaawansowanych

Power Wave® STT® Module
Wsparcie dla procesu STT®

Power Wave® Advanced Module
Wsparcie dla procesów STT, AC i TIG HF

Speedtec® 405SP, 505SP – Pulse
Niezawodne urządzenie o wysokich osiągach

Power Wave C300
Idealny puls, możliwość różnych połączeń

Power Wave® S350 CE, S500 CE, S700 CE
Idealny puls, możliwość różnych połączeń
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Urządzenia do spawania łukiem krytym 

Cruiser® & Tandem Cruiser®

Traktor spawalniczy do spawania 
łukiem krytym

MAXsa™ 10 – kontroler
Kontroler do Power 
Wave® AC/DC 1000® SD 
wykorzystujący ArcLink® 

Power Wave® AC/DC 
1000® SD
Zwiększona wydajność, 
jakość i wszechstronność

MAXsa™ 22 – głowica 
podająca
System podający dla automatyzacji 
o dużym obciążeniu do Power 
Wave® AC/DC 1000® SD

MAXsa™ 19 – kontroler
Spawanie łukiem krytym  
dla integratorów i robotyzacji 
do Power Wave® AC/DC 
1000® SD

MAXsa™ 29 – głowica 
podająca
Spawanie łukiem krytym dla 
integratorów i robotyzacji do 
Power Wave® AC/DC 1000® SD
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Urządzenia wieloprocesowe

Arc Tracker™
Przenośny, dokładny monitoring produkcji spawalniczej

ARC TRACKER™ to wysokiej klasy urządzenie pomiarowe do mierzenia ilości energii dostarczanej 
do złącza spawanego wykonywanego każdym urządzeniem (spawającym prądem stałym DC). ARC 
TRACKER™ dokładnie mierzy rzeczywiste parametry spawania (napięcie, natęzenie prądu i czas 
wykonania spoiny) i przelicza na enegię rzeczywistą dostarczoną do złącza. Podczas spawania wartość 
energii w J lub kJ wyświetlana jest na panelu przednim. 

Dzięki wbudowanej karcie sieciowej, posiada możliwość podłączenia do sieci lub komputera i pracy z oprogramowaniem Power Wave Manager, Production Monitoring 
oraz Checkpoint.
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POWER WAVE®

Monitorowanie projektów spawalniczych.  
Wszędzie. W każdym momencie.

Power Wave® Manager
sterowanie procesem
•  Wszystkie niezbędne dane do rejestracji, konfiguracji i zarządzania procesem spawania.

CheckPoint™
informacje na temat spawania w każdym miejscu na świecie.
•  Przechowywanie danych w chmurze, dostęp praktycznie z dowolnego urządzenia.

Production Monitoring™ 2.2
analiza i zarządzanie danymi
•  Możliwość przechowywania danych na własnym serwerze.

WeldScore™
popraw jakość swojego produktu
•  Zintegrowana analiza jakości spawania, która może być wykorzystywana w systemach 

kontroli jakości w fabryce.

www.PowerWaveSoftware.com
aktualizuj bezpłatnie swoje oprogramowanie Power Wave®

•  Dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii w branży spawalniczej.

Oprogramowanie Power Wave® Oprogramowanie 
Power Wave® 
pozwala na:
•  zarządzanie  –  monitorowanie 

projektów spawalniczych 
w dowolnym miejscu.

•  analizę  –  
podgląd parametrów spawania 
w czasie rzeczywistym.

•  kontrolę kosztów  – śledzenie 
wykonanej pracy i zużycia 
materiałów.

•  sterowanie procesem  –  
tworzenie własnych nazw 
i ustawienie limitów dla każdego 
zadania.

•  regulację  –  zmiana 
dopuszczalnych parametrów 
spawania.

Oprogramowanie 
Power Wave®:
•  usprawnia proces produkcji 

i jakość produktu
•  zmniejsza koszty produkcji
•  jest darmowe
•  dostępne w wielu językach

POLITYKA OBSŁUGI KLIENTA
Przedmiotem działalności firmy Lincoln Electric Europe jest produkcja i sprzedaż urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz 
urządzeń do cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów oraz przewyższenie ich oczekiwań. Klient może poprosić Lincoln Electric 
o radę lub informacje, dotyczące zastosowania naszych produktów w jego konkretnym przypadku. Odpowiadamy na zapytania naszych klientów 
na podstawie najlepszych informacji, jakie posiadamy w danym momencie, jednak Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju 
porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady. Nie gwarantujemy tego w szczególności, gdy potrzeby klienta zbyt-
nio odbiegają od standardu zastosowań. Z przyczyn praktycznych nie możemy również ponosić odpowiedzialności za aktualizację czy poprawki 
informacji czy porad, które kiedyś były udzielone, jak również za dostarczenie tego rodzaju informacji, czy też przedłużenie lub zmianę gwarancji 
w odniesieniu do sprzedaży naszych produktów. Lincoln Electric jest odpowiedzialnym producentem, ale wybór i wykorzystanie specyficznych 
produktów sprzedanych przez Lincoln Electric jest całkowicie pod kontrolą klienta i on jest za to odpowiedzialny. Wiele czynników poza kontrolą 
Lincoln Electric ma wpływ na wyniki osiągnięte przy zastosowaniu różnych typów metod produkcji i wymagań serwisowych.
Informacje zawarte w tym katalogu są aktualne w momencie druku i mogą ulec zmianom.

www.lincolnelectric.pl
Więcej informacji dostępnych na:

Oprogramowanie


