BEKNOPTE-INFO

Q-Data
Lastaken documenteren, evalueren, analyseren.
• Herkenning van lasser
• Ondersteunt EN 1090
• Plug&Weld

• Display met uitgeschreven
tekst
• Documentatie van werktijden
• Intuïtieve analysesoftware

In één oogopslag
Herkenning van lasser
De recorder beschikt over een RFID leesveld waardoor u het nummer van de medewerker of de naam van de lasser
automatisch kunt herkennen. Hierdoor worden alle geregistreerde acties aan de desbetreffende persoon toegewezen.
NumberPad bij de recorder
Door het NumberPad bij de recorder stellen wij u in staat de datarecords exact aan de geproduceerde units toe te wijzen.
Zo kunt u de opdracht-, component- en lasnaadnummers invoeren en de daaropvolgende analyse voor de lasingenieur
duidelijk vereenvoudigen.
Documentatie
De recorder registreert stroomsterkte, spanning, draadaanvoersnelheid en gasdoorstroming. De bovengenoemde waarden
worden met 10 Hz gemeten en geprotocolleerd.
Plug&Weld
LorchNET is de CAN-bus van Lorch en dient als digitaal interface voor alle Lorch componenten. Ook het Q-Data systeem is
zodanig opgebouwd dat het via LorchNET kan worden gebruikt. Zodoende zijn de stroomvoorziening en de
gegevenstransfer tussen recorder en stroombron snel en ongecompliceerd gerealiseerd met slechts één kabel.
Invoer
Voor het invoeren van opdracht-, component- of lasnaadnummers kunt u op de recorder ook een USB-barcodescanner
aansluiten om 1D- of 2D-barcodes gemakkelijk in te lezen.
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Voordelen
NumberPad
Via het in het bedieningspaneel van de Lorch Q-Data geïntegreerde cijferblok kunt u direct opdracht-, component- of
WPS-nummers bij uw lasgegevens invoeren. Ook alfanumerieke invoer kan zonder afzonderlijk toetsenbord worden
verricht.
Software
De opgenomen lasgegevens worden overzichtelijk in een tabellarische vorm weergegeven en zijn met behulp van
verschilllende filter- en zoekopties gemakkelijk te identificeren.
Reports
De lasgegevens kunnen in een geaggregeerde vorm worden weergegeven en geëvalueerd, bv. voor de optimale benutting
van elke machine of laswerkplek. Op verzoek kunnen ook individuele reports optioneel beschikbaar gesteld worden.
Analyse
De afzonderlijke draadverlopen kunnen door een eenvoudige diagramweergave van de stroom- en spanningsverlopen, de
draadaanvoersnelheid en het gasdebiet geanalyseerd worden.
Online View
Als de Lorch Q-Data recorders via het bedrijfsnetwerk met de computer verbonden zijn, kunt u de actuele toestand van het
apparaat direct inzien. Zodoende weet u altijd aan welke opdracht op dat moment gewerkt wordt.
Opslagcapaciteit
De recorder beschikt over een intern geheugen dat de lasdatarecords voor u archiveert. Het geheugen is hierbij zodanig
ontworpen dat het de gegevens zonder probleem een maand in drieploegendienst voor u beschikbaar houdt, voordat het
eerste datarecord weer gewist wordt.
Datamanagement
De gegevens die door de Lorch Q-Data recorder worden geregistreerd, kunnen op twee verschillende wegen worden
overgebracht naar de pc voor analyse. U downloadt de gegevens ofwel via de USB-poort door middel van een
USB-geheugen en importeert deze dan op de pc of u koppelt de pc direct via het Ethernet aan uw bestaande
bedrijfsnetwerk en voert de uitwisseling van gegevens volledig automatisch uit.
Q-Data behuizing
De recorder bevindt zich in een voor de industrie geteste behuizing waarvoor ook externe bedieningspanelen van Lorch
verkrijgbaar zijn. De recorder kan plaatsbesparend aan de voorste greep van het lasapparaat worden gehangen.
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Bedieningsconcept
Bedieningsconcept
• Groot LCD-display met context-sensitieve directe
bedieningstoetsen
• Realtime weergave van de opgenomen lasparameters
• Eenvoudige menubesturing
• Contactloze gegevenstransfer voor vereenvoudigde
identificatie van de lasser
• Alfanumeriek cijferblok
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