
Lorch Connect: Váš perfektní 
start do digitálního věku. 
Začněme hned.

Protože je to snadné.

Protože to je výhodné.

Protože je to bezpečné.

Protože to je flexibilní.

Protože je to chytré.

Procesy jsou monitorovány, dokumentovány a vizualizovány v reálném čase. Pomocí 
portálu Lorch Connect máte ve svém individuálním účtu perfektní přehled o všech 
datech svých propojených zařízení a jste schopni vytvořit podrobnou dohledatelnost 
procesů a optimalizovat kvalitu, produktivitu a rentabilitu svých svařovacích procesů.

Lorch Connect je vhodný pro všechna běžná svařovací zařízení Lorch a je neustále dále 
rozvíjen a optimalizován pro další série. Nová zařízení můžete jednoduše integrovat do 
svého stávajícího účtu. Tak zůstanete informováni o nejaktuálnějším stavu techniky a 
můžete kdykoliv rozšířit zesíťování své výroby.

Zpracování dat v rámci Lorch Connect probíhá podle všech potřebných bezpečnostních 
standardů. Svařovací technika Lorch a výpočetní centra využívaná v rámci EU splňují nej-
přísnější evropské směrnice na ochranu dat. Díky offline paměti v gateway zůstane Vaše 
datové spojení stabilní. Lze přemostit i přerušení spojení v délce až 30 dní. 

Lorch Connect funguje kompletně na cloudové bázi a bez dodatečných investic do no-
vých IT systémů. V prvním roce můžete portál Lorch Connect využívat bezplatně, a poté 
jen za 9,90 € na gateway měsíčně.

Lorch Connect Gateway můžete bez přestrojení připojit ke stávajícím zařízením a ihned 
zahájit práci. Aplikace Lorch Connect Gateway umožňuje intuitivně a rychle uvádět 
systém do provozu a seřizovat ho. Díky cloudu můžete z každého přístroje s možností 
připojení k internetu přistupovat na portál z jakéhokoliv místa na světě. 

Lorch Schweißtechnik GmbH 
Im Anwänder 24–26 · 71549 Auenwald · Germany  
T +49 7191 503-0 · F +49 7191 503-199 
info@lorch.eu · www.lorch.eu

Váš partner Lorch ve Vaší blízkosti:

Další informace také na 
www.lorch-connect.com
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SPOJIT. 

SVAŘOVAT.

JASNĚ VIDĚT.

Lorch Connect: perfektní vstup do oblasti digitální  
svařovací výroby – snadný, cenově výhodný, bezpečný.
www.lorch-connect.com

Lorch Connect – služba poskytovaná společností Lorch Connect GmbH.



Snadná digitalizace procesů 

svařování, analýza a cílená 
optimalizace.
Využijte enormní potenciál, který se skrývá ve Vašich  
zaznamenaných datech. 

Pomocí Lorch Connect snadno a pohodlně rozpoznáte produktivitu všech propojených zařízení. Budete 
mít úplný přehled o nákladech veškerých zakázek a kdykoliv můžete sledovat kvalitu všech zaznamenaných 
svarových spojů. Lorch Connect je ideální pro malé a střední firmy: díky chytrému cloudu Lorch Connect 
můžete využívat všechny výhody zcela bez investic a časově náročných zásahů do IT infrastruktury. 

Připojte Lorch Connect Gate-
way ke svému svařovacímu 
zařízení, pomocí WLAN nebo 
LAN propojte s portálem 
Lorch Connect.  
Začínáme. 

Data svařování a další data 
relevantní pro výrobu jsou 
zaznamenávána pomocí 
gateway a v reálném čase 
přenášena na portál Lorch 
Connect v cloudu. 

Na věrohodných vizualizacích
Dashboard na portálu Lorch 
Connect máte perfektní 
přehled o všech informacích, 
které potřebujete – můžete je 
navolit vždy a všude v aplika-
ci a ve webovém prohlížeči.

Spojit. Svařovat. Jasně vidět.

Inteligentní zesíťování  

přináší do svařovací výroby 
maximální transparenci.

Snadné připojení. Maxi-
mální čerpání potenciálu. 
Digitální restart. 

Lorch Connect je bez úprav kompatibilní se zařízeními Lorch série S,  
série P, série MicorMIG nebo MicorMIG Pulse, série V, série T-Pro, série T a  
s Cobot Welding Package. 

„Možnosti, které nám Lorch Connect nabízí, 
jsou pro nás ideální. Nejen že získáváme  
vysokou transparenci ohledně našich  
výrobních procesů, ale především jsme schop-
ni porovnat veškeré zakázky a mnohem snáze 
vytvořit platnou a reálnou kalkulaci pro další 
nabídky.“ 
– Stephan Böhnlein, vedoucí úseku výroby, 
Rösler Oberflächentechnik GmbH

Optimalizujte procesy, provádějte lepší kalkulaci zakázek, bezpečně 
dokumentujte svařovací data – pomocí Lorch Connect je to zcela 
snadné. 

Jako specialista na oblast obrábění povrchů je náš zákazník Rösler jedním z celosvětových lídrů trhu ve 
výrobě omílacích a tryskacích zařízení. V souvislosti s obnovou celého vybavení v oblasti svařování, jedné 
z klíčových technologií ve výrobě, se firma Rösler rozhodla, propojit veškerá zařízení sítí pomocí Lorch 
Connect. Celý strojní park se šesti zařízeními inovativní série S a s automatizovaným svařovacím Cobotem 
jsou nyní propojeny pomocí Lorch Connect.

Díky digitálnímu připojení má firma nyní neustále jasný přehled o svých výrobních procesech a může 
rychleji reagovat na jeho odchylky. Lze také mnohem lépe kalkulovat následné zakázky a dokumentace dat 
svařování nabízí optimální jistotu dodržování vysokého standardu kvality.

Snadná instalace a ovládání

Žádné nákladné zásahy do IT infrastruktury

Trvalý přehled o všech datech relevantních pro výrobu

Podrobná dokumentace dat svařování

Snadná kontrola nákladů 

Snadné dohledání při reklamacích

Snadný vstup do oblasti automatizace

Fakta, která přesvědčí naše 
zákazníky.

Plug + Play. Lorch Connect Vám umožní snadný vstup  
do oblasti digitální svařovací výroby. 
















