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Algemene aanwijzingen 
 

  WAARSCHUWING 

 

Lees de gebruikshandleiding! 
De gebruikshandleiding biedt u een inleiding in veilige omgang met het product. 
• Lees en volg de gebruikshandleidingen van alle systeemcomponenten, vooral de 

veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen! 
• Volg de voorschriften van ongevallenpreventie en de landelijke voorschriften! 
• Bewaar de gebruikshandleiding op de gebruikslocatie van het apparaat. 
• De veiligheids- en waarschuwingspictogrammen op het apparaat verwijzen naar mogelijke 

gevaren.  
Ze moeten altijd herkenbaar en leesbaar zijn. 

• Het apparaat is gefabriceerd overeenkomstig de huidige stand van de techniek en normen, 
en mag uitsluitend door vakkundig personeel worden gebruikt, onderhouden en 
gerepareerd. 

• Technische wijzigingen door verdere ontwikkeling van de apparaattechniek kunnen 
verschillend lasgedrag veroorzaken. 

 
 

 Neem bij vragen over de installatie, inbedrijfstelling, het gebruik, de werkomstandigheden op de 
inzetlocatie en het gebruiksdoeleinde contact op met uw dealer of met onze klantenservice via 
het nummer +49 2680 181-0. 

Een lijst met bevoegde dealers vindt u op www.ewm-group.com. 
 

De aansprakelijkheid voor het gebruik van deze installatie beperkt zich uitsluitend tot de werking 
van de installatie. Elke andere vorm van aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten. Door de 
inbedrijfstelling erkent de gebruiker deze uitsluiting van aansprakelijkheid. 
De fabrikant kan immers niet controleren of men zich aan deze handleiding houdt of aan de 
bepalingen en methodes die tijdens de installatie, het gebruik, de toepassing en het onderhoud 
van de installatie gelden. 
Niet-vakkundige uitvoering van de installatie kan voor defecten zorgen en zo ook personen in 
gevaar brengen. Zodoende zijn wij geenszins aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die 
ontstaan door of op enigerlei wijze te maken hebben met een verkeerde installatie, 
onoordeelkundig gebruik, verkeerde toepassing of slecht onderhoud. 
De inhoud van dit document is zorgvuldig onderzocht, gecontroleerd en bewerkt. Wijzigingen, 
schrijffouten en fouten voorbehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Het auteursrecht op dit document berust bij de fabrikant. 
Reproducties, ook onder de vorm van uittreksels, zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming. 
De inhoud van dit document is zorgvuldig onderzocht, gecontroleerd en bewerkt, wijzigingen, schrijffouten 
en fouten voorbehouden. 
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2 Aanvullende aanwijzingen 
2.1 Informatie over de handleiding 

Deze handleiding maakt een veilig en efficiënt gebruik mogelijk van de kwaliteitsmanagementsoftware 
ewm Xnet (hierna software). De handleiding is een bestanddeel van de software en moet op een 
permanent toegankelijke plek worden bewaard. 
De inhoud van dit document is zorgvuldig onderzocht, gecontroleerd en bewerkt. Wijzigingen, 
schrijffouten en fouten onder voorbehoud. 

2.2 Aanvullend geldende documenten 
• Gebruikshandleidingen van verbonden lasapparaten 
• Documenten van de optionele uitbreidingen van deze software 

2.3 Documentatie-update 
Op de onderstaande internetpagina vindt u de actuele versie van het softwarehandboek: 
Downloadadres: www.ewm-group.com 

2.4 Garantiebepalingen 
Onze actuele algemene voorwaarden kunt u downloaden op www.ewm-group.com. 

2.5 Klantenservice 
Ons serviceteam geeft u meer productinformatie op verzoek. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Duitsland 
Telefoon: +49 2680 181-0 
Ma t/m vr  7:30-17:00 
Fax: +49 2680 181-244 
E-mail: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

2.6 Technische ondersteuning 
Onze medewerkers van de afdeling Technische ondersteuning staan tot uw beschikking voor vragen 
en/of problemen met betrekking tot onze producten. 
E-mail: xnet-support@ewm-group.com 

 

 In hoofdstuk  worden foutmeldingen, beschrijvingen en oorzaken beschreven. Hier vindt u ook 
aanwijzingen om eventuele storingen te verhelpen. 
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3 Kennismaken met de gebruikersinterface 
3.1 Vensters van de gebruikersinterface 

 
Afbeelding 3-1 

Deel Benaming 
1.  Navigatiebalk 

Toont de gebruiker waar hij zich in het programma bevindt en verwijst naar de laatst 
aangeklikte toets. Verder worden de gebruikersnaam, de gebruikersrol, de actuele 
aanmeldingstijd en de tijd tot automatische afmelding bij inactiviteit weergegeven. 

2.  Weergavegebied 
Toont de inhoud van de desbetreffende context. Hier worden bijvoorbeeld statuskaarten, 
lasgegevens en grafieken weergegeven. 

3.  Gebeurtenisvenster, links 
Toont statusmeldingen van de software. 

4.  Actietoetsenbalk 
Toont contextgevoelige toetsen en is bedoeld voor de navigatie in de software. 

5.  Gebeurtenisvenster, rechts 
Toont statusmeldingen van het lasapparaat. 
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3.2 Gebruikte symbolen 
3.2.1 Exclusieve symbolen apparaatstatus 

Symbool Betekenis 

 

Lasapparaat last 

 

Lasapparaat is bedrijfsklaar 

 

Lasapparaat staat in stand-bymodus 

 

Lasapparaat is uitgeschakeld 

 

Lasapparaat heeft een storing 

 

3.2.2 Aanvullende symbolen apparaatstatus 
Symbool Betekenis 

 

Lasapparaat vereist onderhoud 

 

Bedrijfsstatuswaarschuwing 

 

WiFi-verbinding actief 

 

WiFi-verbinding inactief 

 

Aanmelding per Xbutton 

 

3.2.3 Symbolen JOB-weergave lasproces 
Symbool Betekenis 

 

MIG/MAG-standaardlassen 

 

MIG/MAG-pulslassen 

 

TIG-pulsen 

 

Snel TIG-DC-pulsen 

 

TIG-pulsautomatiek 

 

TIG-AC-speciaal 
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3.2.4 Symbolen JOB-weergave taktfrequentie 
Symbool Betekenis 

 

2-takt bedrijfsmodus 

 

2-takt bedrijfsmodus speciaal 

 

4-takt bedrijfsmodus 

 

4-takt bedrijfsmodus speciaal 

 

3.2.5 Symbolen JOB-weergave procesomschakeling 
Symbool Betekenis 

 

superPuls aan 

 

superPuls uit 

 

3.2.6 Symbolen JOB-weergave lasnaden 
Symbool Betekenis 

 

Verticale naad 

 

Hoeklas 

 Overlaplas 

 i-naad-voegverbinding 
 

3.2.7 Symbolen JOB-weergave overige 
Symbool Betekenis 

 

Materiaal 

 

Draaddiameter in millimeter 

 

Draaddiameter in millimeter bij TIG-lassen 

 

Beschermgas 
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4 De eerste stappen uitvoeren 
4.1 Programma starten 

• Computer opstarten 
• Browservenster openen 
• Voer in de adresregel van de browser het IP-adres in waar de software is geïnstalleerd. 

 

 Het IP-adres krijgt u van uw administrator. 
 

• Invoer met [Enter] bevestigen 
- Het startscherm verschijnt. 

 
Afbeelding 4-1 

4.2 Taal wijzigen 
• Klik op [Taal wijzigen] . 
• Selecteer taal. 

4.3 Helpfunctie oproepen 
De software beschikt over een contextafhankelijke Help 

Deze functie kunt u in alle programmavensters oproepen door op [Help]  te klikken. 

4.4 Wachtwoord wijzigen 
• Klik op [Wachtwoord wijzigen]. 
• Voer in het invoerscherm "Wachtwoord wijzigen" de desbetreffende waarde in. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

4.5 Aan- en afmelden 
4.5.1 Aanmelden 

• Aanmeldingsgegevens invoeren. 
• Wachtwoord invoeren 
• Klik op [Aanmelden]. 

4.5.2 Afmelden 
• Klik op  [Afmelden]. 
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5 Configuratie 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de basisinstellingen van de software worden uitgevoerd. Alle in dit hoofdstuk 
beschreven handelingen vereisen toegang met de gebruikersrol "Administrator". 

5.1 Lasapparaten 
5.1.1 Lasapparaat verbinden met het netwerk 

De lasapparaten ondersteunen geen DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). De lasapparaten 
worden standaard met een vast IP-adres geleverd. Dit staat op de sticker op de besturing of bij apparaten 
op de onder het typeplaatje aangebrachte sticker. 

 

 Gateway en server/computer moeten in hetzelfde netwerk of IP-adresbereik staan zodat de 
gateway kan worden geconfigureerd. 

 

5.1.2 Lasapparaten met netwerkadapter af fabriek 
• Sluit het lasapparaat op het netwerk aan. 
• Lasapparaat inschakelen. 

5.1.3 Lasapparaten met aangesloten netwerkadapter 
• Gebruik de 7-polige aansluitkabel om de gateway op het lasapparaat aan te sluiten. 
• Sluit de gateway op het netwerk aan. 
• Lasapparaat inschakelen. 

5.1.4 Parameters configureren 
• Klik op [Lijst]. 
• Klik op [Zoeken]. 
• Klik in de apparatenselectielijst op het te configureren lasapparaat. 
• Klik op [Configuratie]. 

 

5.1.5 Apparaatparameters 
• Klik op [Apparaatparameters]. 
• Voer in het invoerscherm "Apparaatparameters" de desbetreffende waarde in. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te annuleren. 
Parameter Betekenis 
Benaming Interne benaming van het lasapparaat. Kan vrij worden toegewezen. 

Station-
/lasnaadrefere
ntie 

Voor de verwijzing van lasnaad aan apparaat. 

Groepsnaam Voor de besturing van de verificatie in verband met Xbutton. Kan vrij worden 
toegewezen. 

Beperkte 
gegevensregi
stratie 

Selectievakje voor de instelling of alle individuele stappen van het lasproces worden 
geregistreerd of alleen gemiddelde waarden per lasnaad. 

Gas 1 
standaard 

Is er geen gassensor aangesloten, dan kan hier een geschatte verbruikswaarde worden 
ingesteld. 

Gas 2 
standaard 

Is er geen gassensor aangesloten, dan kan hier een geschatte verbruikswaarde worden 
ingesteld. 

Gassensor Selectievakje voor instelling of een gassensor is aangesloten.  

Wachtwoord Om het wachtwoord te wijzigen. 
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5.1.5.1 Netwerkparameters configureren 
• Klik op [Netwerkparameters]. 
• Voer in het invoerscherm "Netwerkparameters" de desbetreffende waarde in. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te annuleren. 
Parameter Betekenis 
Lasapparaat 
IPv4-adres 

Vrij tekstveld voor de opslag van het unieke netwerkadres van het lasapparaat. 

Subnetmasker Vrij tekstveld voor de opslag van het subnetmasker dat is toegewezen aan het 
lasapparaat. 

Standaardgat
eway 

Vrij tekstveld voor de opslag van het netwerkadres van de standaardgateway. 

UDP-poort Vrij tekstveld voor de opslag van de UDP-poort. 

Primaire 
gegevensserv
er IPv4-adres 

Vrij tekstveld voor de opslag van het netwerkadres van de server waarop de gegevens 
worden opgeslagen. 

Gegevensserv
erpoort 

Vrij tekstveld voor de opslag van de poort van de server waarop de gegevens worden 
opgeslagen. 

Beheerserver 
IPv4-adres 

Vrij tekstveld voor de opslag van het netwerkadres van de server waarop Xnet is 
geïnstalleerd. 

Beheerserver
poort 

Vrij tekstveld voor de opslag van de poort van de server waarop Xnet is geïnstalleerd. 

 

5.1.5.2 WiFi-parameters (alleen bij lasapparaten met WiFi-functionaliteit) 
• Klik op [Wifi]. 
• Voer in het invoerscherm "Wifi" de desbetreffende waarde in. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te annuleren. 
Parameter Betekenis 
Wifi aan/uit Selectievakje waarmee wifi voor de gegevensoverdracht tussen het lasapparaat en Xnet 

Software kan worden in- of uitgeschakeld. 

SSID Vrij tekstveld voor de opslag van de ID van het lasapparaat. 

Zendvermoge
n 

Selectielijst voor de instelling van het maximale zendvermogen van het lasapparaat. 

Gebied Selectielijst voor de opslag van het gebied waarin het lasapparaat gegevens ontvangt en 
verzendt. 

Versleuteling Selectielijst voor de opslag van de versleutelingsmethode van de gegevensoverdracht 
tussen lasapparaat en Xnet Software. 

Algoritme Vrij tekstveld voor de opslag van het algoritme die voor de versleuteling van de 
gegevensoverdracht tussen lasapparaat en Xnet Software wordt gebruikt. 

Sleutel Vrij tekstveld voor de opslag van de sleutel die voor de gegevensoverdracht tussen 
lasapparaat en Xnet Software wordt gebruikt. 
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5.2 Statuskaart 
De software biedt de mogelijkheid om een statuskaart te maken. In de statuskaart kunnen verschillende 
productielocaties en bijbehorende statuskaarten worden aangemaakt. Aan de productielocaties kunnen 
opnieuw apparaten worden toegewezen en naargelang de locatie in de statuskaart worden gezet. 
Locaties en apparaten zijn in de boomstructuur selecteerbaar als "Knooppunten". 
• Klik op [Apparaten]. 
• Klik op [Statuskaart]. 

 
Afbeelding 5-1 

Deel Benaming 
1  Boomstructuur statuskaart 
2  Detailvenster statuskaart 
3  Overzicht statuskaart 

 

5.2.1 Statuskaart maken 
• Klik onder het knooppunt om de nieuwe statuskaart eraan toe te voegen. 
• Klik op [Statuskaart bewerken]. 
• Klik op [Toevoegen]. 
• Blader in het dialoogvenster "Knooppunt toevoegen" omlaag en selecteer "Nieuwe weergave". 
• Klik op [Toevoegen]. 
• Voer in het invoerscherm "Knooppunt bewerken" de desbetreffende waarde in. 
• Klik op [Bestand selecteren]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

 

 De afbeelding moet een minimale grootte van 400x600 pixels hebben. Alleen de 
afbeeldingsindelingen *.jpg, *.png en *.svg worden ondersteund. Voor een schaal zonder 
kwaliteitsverlies selecteert u vectorindeling *.svg. 
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5.2.2 Statuskaart bewerken 
• Klik in de "Boomstructuur statuskaart" op het te bewerken knooppunt. 
• Klik op [Statuskaart bewerken]. 
• Klik op [Details]. 
• Voer in het invoerscherm "Knooppunt bewerken" de desbetreffende waarde in. 
• Klik op [Bestand selecteren]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

 

 De afbeelding moet een minimale grootte van 400x600 pixels hebben. Alleen de 
afbeeldingsindelingen *.jpg, *.png en *.svg worden ondersteund. Voor een schaal zonder 
kwaliteitsverlies selecteert u vectorindeling *.svg. 

 

• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 
 

5.2.3 Statuskaart verwijderen 
• Klik in de "Boomstructuur statuskaart" op het te verwijderen knooppunt. 
• Klik op [Verwijderen]. 
• Klik in het dialoogvenster "Knooppunt verwijderen" op [Ja] om de handeling uit te voeren of op 

[Annuleren] om de handeling te annuleren. 

5.3 Gebruikersrollen 
Het rechtenbeheer van de software is gebaseerd op rollen. Afhankelijk van de gebruikersrol hebben 
gebruikers verschillende toegangs- en beheersrechten. In de basisinstallatie bevat de software de 
gebruikersrollen "Administrator", "Gebruiker" en "Gast". Deze rollen kunnen als basis voor eigen 
gebruikersrollen worden gebruikt. 
Gebruikersro
l 

Machtiging 

Administrator Heeft onbeperkte toegang tot alle vensters van de software. 

Gebruiker Heeft geen toegang tot configuratie-instellingen en gebruikersbeheer. 

Gast Heeft geen toegang tot de onderhoudsmodule en algemeen bewaakte toegang tot het 
systeem. 

 

5.4 Gebruikersrechten 
Machtiging Betekenis 
Aanmelden Voor aanmelding bij het systeem. 

Statuskaart 
weergeven 

De weergave van statuskaarten toestaan. 

Statuskaart 
bewerken 

De opstelling en bewerking van statuskaarten toestaan. 

Apparatenlijst 
weergeven 

De lijstweergave van systeembekende lasapparaten toestaan. 

Apparaat 
zoeken 

Het zoeken naar toegevoegde lasapparaten toestaan. 

Real-time 
weergeven 

De real-timeweergave van de lasgegevens toestaan. 

Lasgegevens 
weergeven 

De weergave van opgeslagen lasgegevens toestaan. 

Verbruik 
weergeven 

De weergave van geaccumuleerde verbruik van bedrijfsstoffen toestaan. 

Verbruik 
resetten 

Het resetten van geaccumuleerde verbruik van bedrijfsstoffen toestaan. 

Gebruikersbe
heer 

De toegang tot gebruikersbeheer en (indien gemachtigd) lassersbeheer toestaan. 

Configuratie 
weergeven 

De weergave van de lasapparaatconfiguratie toestaan. 



Configuratie 
Gebruikersrechten  
 

14 099-008787-EW505 
31.01.2017 

 

Machtiging Betekenis 
Configuratie 
bewerken 

De instelling/bewerking van de lasapparaatconfiguratie toestaan. 

Onderhoudsg
egevens 
bewerken 

De instelling/bewerking van onderhoudsgegevens toestaan. 

Onderhoudsg
egevens 
resetten 

Het resetten van onderhoudsgegevens toestaan. 

WPQ 
Manager 
weergeven 

Voor de lijstweergave van alle opgestelde WPS/WPQR. 

WPQ 
Manager 
bewerken 

Voor het bewerken van opgeslagen WPS/WPQR. 

WPQ 
Manager 
verwijderen 

Voor het verwijderen van opgeslagen WPS/WPQR. 

WPQ 
Manager 
blokkeren 

Voor het blokkeren van opgeslagen WPS/WPQR. 

Bedrijfsgegev
ens bewerken 

Voor de weergave van bedrijfsgegevens. 

Lasgegevens 
importeren 

Voor het importeren van lasgegevens via een USB-stick. 

Geen 
automatisch 
afmelden 

Blokkeert automatisch afmelden op het systeem. 



 
Configuratie 
Gebruikersrol maken 

 

099-008787-EW505 
31.01.2017 15 
 

5.5 Gebruikersrol maken 
• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Gebruiker]. 
• Klik op [Gebruikersrol]. 
• Selecteer in de keuzelijst "Gebruikersrol" de gebruikersrol die als sjabloon voor de nieuwe 

gebruikersrol moet worden gebruikt. 
• Klik op [Toevoegen]. 
• Voer in het invoerscherm "Rechten" in het veld "Gebruikersrol" een benaming voor de nieuwe 

gebruikersrol in. 
• Door de selectievakjes van de machtigingen in of uit te schakelen kunt u individuele vensters 

toewijzen of ontzeggen. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

5.6 Gebruikersrol bewerken 
• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Gebruiker]. 
• Klik op [Gebruikersrol]. 
• Selecteer in de keuzelijst "Gebruikersrol" de gebruikersrol die moet worden bewerkt. 
• Door de selectievakjes van de machtigingen in of uit te schakelen kunt u individuele vensters 

toewijzen of ontzeggen. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

5.7 Gebruikersrol verwijderen 
• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Gebruiker]. 
• Klik op [Gebruikersrol]. 
• Selecteer in de keuzelijst "Gebruikersrol" de gebruikersrol die moet worden verwijderd. 
• Klik op [Verwijderen]. 

5.8 Gebruiker 
5.8.1 Gebruiker maken 

• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Gebruiker]. 
• Klik op [Toevoegen]. 
• Voer in het invoerscherm "Gebruiker toevoegen" de desbetreffende waarde in. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

 

5.8.2 Gebruiker bewerken 
• Klik in gebruikersbeheer op de te bewerken gebruiker. 
• Klik op [Bewerken]. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

5.9 Systeeminstellingen 
5.9.1 Bedrijfsgegevens invoeren 

• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Bedrijfsgegevens]. 
• Voer in het invoerscherm "Bedrijfsgegevens" de desbetreffende waarde in. 

 

 De optimale grootte van het logo heeft een hoogte van 80 pixels. Grotere afbeeldingen worden 
automatisch geschaald tot een hoogte van 80 pixels. De afbeeldingsbreedte wordt daarbij 
automatisch aangepast. 
De afbeeldingsindelingen *.jpg, *.png en *.svg worden ondersteund. 

 

• Klik op [Bestand selecteren]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te annuleren. 
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5.10 Afdrukinstellingen 
Hier worden logo, vensterhoogte, aantal rijen en paginabreedte voor alle afdrukken in de software 
ingesteld. 

 

 De selectie van de printer voor het afdrukken wordt in het systeemdialoogvenster van het 
besturingssysteem uitgevoerd. 

 

• Klik op [Systeem]. 
• Klik op [Printerinstelling]. 
• Voer in het invoerscherm "Printerinstelling" de desbetreffende waarde in. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te annuleren. 
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5.10.1 Gebruikshandboek 
In dit hoofdstuk worden de modules beschreven die voor de dagelijkse werkzaamheden van gebruikers 
nodig zijn. Alle in dit hoofdstuk beschreven handelingen vereisen toegang met de gebruikersrol 
"Gebruiker". 

5.11 Favorieten beheren 
De favorietenfunctie biedt snelle toegang tot vaak gebruikte gegevensgroepen. Via de startpagina heeft u 
toegang tot de opgeslagen favorieten. 

5.11.1 Favorieten toevoegen 
• Klik op [Favorieten toevoegen] . 
• Voer in het dialoogvenster "Favoriet toevoegen" een benaming in. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

5.11.2 Favorieten verwijderen 
• Klik in de startpagina op het symbool favorieten op . 

5.12 Lasapparaatinformatie bekijken 
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe en welke informatie van aangesloten lasapparaten kunnen worden 
bekeken.  
Het apparatenbeheer en de statuskaart geven een overzicht van alle in het systeem geregistreerde 
lasapparaten. Elk lasapparaat wordt met gedetailleerde informatie over netwerk, identificatie en status 
weergegeven en kan direct worden geselecteerd.  
In dit hoofdstuk wordt omwille van de overzichtelijkheid altijd het apparatenbeheer als uitgangspunt 
genomen. De menupunten en functies van het apparatenbeheer zijn echter identiek aan die van de 
statuskaart. 
• Klik op [Apparaten]. 

5.12.1 Verbruikswaarden en -totalen weergeven 
• Klik op [Lijst]. 
• Klik op [Verbruik]. 

 
Afbeelding 5-2 
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Deel Benaming 
1  Venster Totaal verbruikswaarden 

Toont de berekende kosten van het bedrijfsstofverbruik. 

2  Invoerscherm Prijzen 
Voor de invoer van kosten per bedrijfsstof en verbruikseenheid. 

3  Apparatenselectielijst 
Toont alle lasapparaten die bij het systeem bekend zijn sinds de opname in de Xnet 
Software en bijbehorende actuele status en geaccumuleerd bedrijfsstofverbruik. 

5.12.2 Kosten van het bedrijfsstofverbruik berekenen 
• Selecteer in de apparatenselectielijst het apparaat waarvan de kosten van het bedrijfsstofverbruik 

moeten worden berekend. 
• Voer in het invoerscherm "Prijzen" de desbetreffende waarde in. 
• Klik op [Berekenen]. 

- In het venster "Totaal verbruikskosten" worden alle berekende kosten weergegeven. 
5.12.2.1 Verbruikswaarden resetten 

• Selecteer in de apparatenselectielijst het apparaat waarvan de verbruikswaarden moeten worden 
gereset. 

• Selecteer de bedrijfsstof in het dialoogvenster "Teller resetten" waarvan het verbruik moet worden 
gereset. 

• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 
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5.12.3 Real-time weergave van de lasgegevens 
Met de real-time weergave is gelijktijdige directe controle van belangrijke bedrijfsparameters van 
maximaal 5 lasapparaten mogelijk. Bij de selectie van meer dan een lasapparaat verdwijnt de "weergave 
verloop actuele waarden". 
 
• Klik op [Lijst]. 
• Selecteer in de apparatenselectielijst het apparaat waarvan de real-timegegevens moeten worden 

weergegeven. 
• Klik op [Real-timeweergave]. 

 
Afbeelding 5-3 

Deel Benaming 
1  Venster Lasapparaat 

Vermeldt het lasapparaat of lasapparaten om altijd een directe relatie tussen 
apparaat/apparaten en gegevens te garanderen. 

2  Venster JOB 
Toont de actieve lasopdracht, bedrijfsmodus en lasmethode. 

3  Weergave werkelijke waarde 
Toont de gemiddelde waarde van de actuele meetwaarden. De invoer van het 
lasvermogen kan bij de handmatige invoer van de lassnelheid voor de beoordeling van 
de trajectenergie worden gebruikt. Na het voltooien van het proces blijft de "weergave 
werkelijke waarden" staan op de laatst weergegeven gemiddelde waarde van de 
hoofdprocesfase. 

4  Venster Verbruikswaarden 
Toont de actuele stand van de procesverbruikswaarden. 

5  Venster bedrijfsurenteller 
Toont de actuele stand van de inschakelduur van het apparaat en van de vlamboog. 

6  Weergave verloop actuele waarden 
Toont van rechts het verloop van de "weergave actuele waarden". 



Configuratie 
Lasapparaatinformatie bekijken  
 

20 099-008787-EW505 
31.01.2017 

 

Deel Benaming 
7  Parameterselectie "weergave verloop actuele waarden" 

Dient voor de bepaling van de parameters van de "weergave verloop actuele waarden" 
en de schaalweergave van de tijdsas. 

 

5.12.4 Weergave opgeslagen lasgegevens 
In het venster opgeslagen lasgegevens kunnen afzonderlijke lasgegevens van een lasapparaat worden 
geanalyseerd en tot 5 lasnaden per lasapparaat worden vergeleken. 
• Klik op [Lijst]. 
• Selecteer in de apparatenselectielijst het apparaat waarvan de opgeslagen lasgegevens moeten 

worden weergegeven. 
• Klik op [Lasgegevens]. 

 
Afbeelding 5-4 

Deel Benaming 
1  Invoerscherm lasgegevens 

Voor de invoer van een opschrift dat op de afdruk wordt afgedrukt. 

2  Informatievenster lasapparaat 
Toont het geselecteerde lasapparaat, inclusief de actuele bedrijfsstatus. 

3  Informatievenster vergelijkingslijst 
Toont de geselecteerde lasgegevens die met elkaar moeten worden vergeleken. 

4  Invoerscherm weergave 
Hier kunt u de weergave van opgeslagen lasgegevens beperken tot een bepaalde 
periode. 

5  Lasgegevensselectielijst 
Toont alle voor de geselecteerde periode opgeslagen lasgegevens van het 
geselecteerde lasapparaat. 
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• Selecteer in de lasgegevensselectielijst de dataset waarvan de details moeten worden weergegeven. 
• Klik op [Details]. 

 
Afbeelding 5-5 

Deel Benaming 
1  Informatievenster lasapparaat 

Toont het lasapparaat waarmee de geselecteerde lasnaad werd gelast en het lasbegin 
voor de geselecteerde lasnaad. 

2  Informatievenster JOB 
Toont de opgeslagen lasopdrachten, inclusief bedrijfsmodus en lastype, en het voor het 
lasvermogen relevante programmanummer. 

3  Informatievenster gemiddelde waarden 
Toont het door het systeem toegewezen lasnaadnummer en de gemiddelde waarden 
voor lasstroom, lasspanning en draadtoevoersnelheid. 

4  Informatievenster grafiek 
Toont de waarden van de lasstroom, lasspanning, draadtoevoersnelheid, beschermgas 
en motorstroom in een grafiek. De weergave van de afzonderlijke parameters kan door 
het in- of uitschakelen van de selectievakjes worden gewijzigd. 
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5.12.5 Vergelijking opgeslagen lasnaden 
• Klik op [Lijst]. 
• Selecteer in de apparatenselectielijst het apparaat waarvan de te vergelijken lasgegevens moeten 

worden weergegeven. 
• Klik op [Lasgegevens]. 

 
Afbeelding 5-6 

Deel Benaming 
1  Invoerscherm lasgegevens 

Voor de invoer van een opschrift dat op de afdruk wordt afgedrukt. 

2  Informatievenster lasapparaat 
Toont het geselecteerde lasapparaat, inclusief de actuele bedrijfsstatus. 

3  Informatievenster vergelijkingslijst 
Toont de geselecteerde lasgegevens die met elkaar moeten worden vergeleken. 

4  Invoerscherm weergave 
Hier kunt u de weergave van opgeslagen lasgegevens beperken tot een bepaalde 
periode. 

5  Lasgegevensselectielijst 
Toont alle voor de geselecteerde periode opgeslagen lasgegevens van het 
geselecteerde lasapparaat. 
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• Selecteer in de lasgegevensselectielijst 5 datasets die met elkaar moeten worden vergeleken. 
• Klik op [Onthouden]. 
• Klik op [Vergelijken]. 

 
Afbeelding 5-7 

Deel Benaming 
1  Informatievenster lasnaden 

Toont de voor vergelijking geselecteerde lasnaden en maakt de selectie van een 
bepaalde record mogelijk. 

2  Informatievenster lasapparaat 
Toont het lasapparaat waarmee de geselecteerde lasnaad werd gelast en het lasbegin 
voor de geselecteerde lasnaad. 

3  Informatievenster JOB 
Toont de opgeslagen lasopdrachten, inclusief bedrijfsmodus en lastype, en het voor het 
lasvermogen relevante programmanummer. 

4  Informatievenster gemiddelde waarden 
Toont het door het systeem toegewezen lasnaadnummer en de gemiddelde waarden 
voor lasstroom, lasspanning en draadtoevoersnelheid. 

5  Selectielijst synchronisatie 
Maakt overlapping van procesfasen mogelijk om de vergelijking van afzonderlijke 
procesfasen te vereenvoudigen. 

6  Informatievenster grafiek 
Toont de waarden van de lasstroom, lasspanning, draadtoevoersnelheid, beschermgas 
en motorstroom in een grafiek. De weergave van de afzonderlijke parameters kan door 
het in- of uitschakelen van de selectievakjes worden gewijzigd. 
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5.13 Lasapparaatconfiguratie bekijken 
Het venster apparaatconfiguratie toont de geconfigureerde parameters van alle lasapparaten en 
vereenvoudigt het verhelpen van eventuele storingen. 
• Klik op [Lijst]. 
• Selecteer in de apparatenselectielijst het apparaat waarvan de configuratiegegevens moeten worden 

weergegeven. 
• Klik op [Configuratie]. 

 
Afbeelding 5-8 

Deel Benaming 
1  Informatievenster lasapparaat 

Toont het lasapparaat waarvan de actuele apparaatconfiguratie wordt weergegeven. 

2  Informatievenster apparaatparameters 
Toont de opgeslagen apparaatparameters. 

3  Informatievenster netwerkparameters 
Toont de opgeslagen netwerkparameters. 

4  Informatievenster wifi 
Toont de opgeslagen wifiparameters van lasapparaten die met de wififunctie zijn 
uitgerust. 

5.13.1 Apparaatparameters 
Parameter Betekenis 
Benaming Interne benaming van het lasapparaat. Kan vrij worden toegewezen. 

Station-
/lasnaadrefere
ntie 

Voor de verwijzing van lasnaad aan apparaat. 

Groepsnaam Voor de besturing van de verificatie in verband met Xbutton. Kan vrij worden 
toegewezen. 

Beperkte 
gegevensregi
stratie 

Selectievakje voor de instelling of alle individuele stappen van het lasproces worden 
geregistreerd of alleen gemiddelde waarden per lasnaad. 

Gas 1 
standaard 

Is er geen gassensor aangesloten, dan kan hier een geschatte verbruikswaarde worden 
ingesteld. 
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Parameter Betekenis 
Gas 2 
standaard 

Is er geen gassensor aangesloten, dan kan hier een geschatte verbruikswaarde worden 
ingesteld. 

Gassensor Selectievakje voor instelling of een gassensor is aangesloten.  

Wachtwoord Om het wachtwoord te wijzigen. 

5.13.2 Netwerkparameters 
Parameter Betekenis 
Lasapparaat 
IPv4-adres 

Vrij tekstveld voor de opslag van het unieke netwerkadres van het lasapparaat. 

Subnetmasker Vrij tekstveld voor de opslag van het subnetmasker dat is toegewezen aan het 
lasapparaat. 

Standaardgat
eway 

Vrij tekstveld voor de opslag van het netwerkadres van de standaardgateway. 

UDP-poort Vrij tekstveld voor de opslag van de UDP-poort. 

Primaire 
gegevensserv
er IPv4-adres 

Vrij tekstveld voor de opslag van het netwerkadres van de server waarop de gegevens 
worden opgeslagen. 

Gegevensserv
erpoort 

Vrij tekstveld voor de opslag van de poort van de server waarop de gegevens worden 
opgeslagen. 

Beheerserver 
IPv4-adres 

Vrij tekstveld voor de opslag van het netwerkadres van de server waarop Xnet is 
geïnstalleerd. 

Beheerserver
poort 

Vrij tekstveld voor de opslag van de poort van de server waarop Xnet is geïnstalleerd. 

5.13.2.1 WiFi-parameters (alleen bij lasapparaten met WiFi-functionaliteit) 
Parameter Betekenis 
Wifi aan/uit Selectievakje waarmee wifi voor de gegevensoverdracht tussen het lasapparaat en Xnet 

Software kan worden in- of uitgeschakeld. 

SSID Vrij tekstveld voor de opslag van de ID van het lasapparaat. 

Zendvermoge
n 

Selectielijst voor de instelling van het maximale zendvermogen van het lasapparaat. 

Gebied Selectielijst voor de opslag van het gebied waarin het lasapparaat gegevens ontvangt en 
verzendt. 

Versleuteling Selectielijst voor de opslag van de versleutelingsmethode van de gegevensoverdracht 
tussen lasapparaat en Xnet Software. 

Algoritme Vrij tekstveld voor de opslag van het algoritme die voor de versleuteling van de 
gegevensoverdracht tussen lasapparaat en Xnet Software wordt gebruikt. 

Sleutel Vrij tekstveld voor de opslag van de sleutel die voor de gegevensoverdracht tussen 
lasapparaat en Xnet Software wordt gebruikt. 

 

5.14 Onderhoudsteller 
Het venster onderhoudsgegevens dient voor monitoring van onderhoudsintervallen van aangesloten 
lasapparaten. Al naargelang het proces kunnen onderhoudsintervallen voor onderdelen van de vereiste 
lasuitrusting worden vastgelegd en van een onderhoudstekst worden voorzien. 

 

 Materiële schade door het niet in acht nemen van de aanvullend geldende documenten! 
De door de eigenaar vastgelegde onderhoudsintervallen zijn slechts informatief en vervangen de 
onderhoudsinstructies in de gebruikshandleiding van het desbetreffende lasapparaat niet. 
Onderhoudsintervallen in de gebruikshandleiding van het lasapparaat aanhouden! 
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5.14.1 Onderhoudsteller bekijken 
• Klik op [Lijst]. 
• Selecteer in de apparatenselectielijst het apparaat waarvan de onderhoudsgegevens moeten worden 

weergegeven. 
• Klik op [Onderhoud]. 

 
Afbeelding 5-9 

Deel Benaming 
1  Informatievenster lasapparaat 

Toont het lasapparaat waarvan de actuele onderhoudsgegevens worden weergegeven. 

2  Informatievenster onderhoudsteller 
Toont de opgeslagen onderhoudsparameters en de resterende tijd tot het eerstvolgende 
onderhoud. 

5.15 Onderhoudsparameters 
Parameter Betekenis 
Lasapparaat Vaste datum, bijv. datum van de eerstvolgende inspectie. 

Procestype Weergave van het procestype dat voor het lassen met het lasapparaat wordt gebruikt. 

Contacttip Geeft aan wanneer de eerstvolgende aanbevolen controle van de contacttip moet 
worden uitgevoerd. 

Beschermgas
systeem 

Geeft aan wanneer de eerstvolgende aanbevolen controle van het beschermgassysteem 
moet worden uitgevoerd. 

Elektrode Geeft aan wanneer de eerstvolgende aanbevolen controle van de elektrode moet 
worden uitgevoerd. 

Draadgeleidin
g 

Geeft aan wanneer de eerstvolgende aanbevolen controle van de draadgeleiding moet 
worden uitgevoerd. 

Draadtoevoer
aandrijving 1 

Geeft aan wanneer de eerstvolgende aanbevolen controle van de 
hoofddraadtoevoeraandrijving moet worden uitgevoerd. 

Draadtoevoer
aandrijving 2 

Geeft aan wanneer de eerstvolgende aanbevolen controle van de optioneel aangesloten 
tweede draadtoevoeraandrijving moet worden uitgevoerd. 

Plasmagasko
p 

Geeft aan wanneer de eerstvolgende aanbevolen controle van de plasmagaskop moet 
worden uitgevoerd. 
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5.15.1 Onderhoudsteller resetten 
• Klik op [Resetten]. 
• Selecteer de teller in het dialoogvenster "Teller resetten" die moet worden gereset. 
• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

 

5.15.1.1 Servicegegevens (wifi) 
In het venster Servicegegevens worden de verbindingsgegevens van de lasapparaten weergegeven die 
via wifi met de software zijn verbonden, zodat u eenvoudig storingen kunt verhelpen. 
• Klik op [Lijst]. 
• Selecteer in de apparatenselectielijst het apparaat waarvan de servicegegevens moeten worden 

weergegeven. 
• Klik op [Service]. 

 
Afbeelding 5-10 

Deel Benaming 
1  Informatievenster lasapparaat 

Toont het lasapparaat waarvan de actuele wifiservicegegevens worden weergegeven. 

2  Informatievenster wifi 
Toont de vastgestelde wifiservicegegevens. 

5.15.2 WiFi-parameters 
Parameter Betekenis 
Wifi 
beschikbaar 

Geeft aan of het aangesloten lasapparaat een wififunctie heeft. 

Verbindingsst
atus 

Geeft aan of er met het aangesloten lasapparaat een wifiverbinding bestaat. 

SSID Toont de op het lasapparaat opgeslagen SSID. 

BSSID Toont het MAC-adres van de op het lasapparaat aangesloten wifi-adapter. 

Kanaalnumme
r 

Toont het kanaalnummer op het lasapparaat waarmee de Xnet Software communiceert. 
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Parameter Betekenis 
Ontvangstster
kte 

Toont de actuele demping van de signaalsterkte van het signaal dat de Xnet Software 
van het lasapparaat ontvangt. 

Firmwarewifi Toont de softwareversie van de op het lasapparaat aangesloten wifi-adapter. 
 

5.16 Lasgegevens opslaan op USB-stick 
Met de meegeleverde module „XWDImport" kunt u lasgegevens van een lasapparaat op een USB-stick 
laden in de kwaliteitsmanagementsoftware zonder dat het lasapparaat met het netwerk is verbonden. 

 

 Om de duurzaamheid en betrouwbaarheid te verbeteren, raden wij aan gebruik te maken van een 
industriële USB-stick aan. 

 

5.16.1 USB-stick initialiseren 
Voor gebruik moet de USB-stick eenmalig op elk lasapparaat, waarop hij wordt gebruikt, worden 
geregistreerd. Tijdens de registratie wordt ook de functionaliteit van de USB-stick gecontroleerd. 
• Sluit de USB-stick aan op het lasapparaat. 
• De toets „Master“ op de gateway of het lasapparaat indrukken en ingedrukt houden. 
• Lasapparaat inschakelen. 

- Op de besturing knippert de LED „Profile“ 
• Meld u met uw Xbutton aan op de besturing. 

- Op de besturing knippert de LED „USB“. 
- De registratie van de USB-stick is voltooid. 

 

 Bij een defecte USB-stick knippert de LED „Error“ en wordt de registratie niet uitgevoerd. 
 

5.16.2 Lasgegevens registreren 
5.16.2.1 Handmatige registratie 

• Sluit de USB-stick aan op het lasapparaat. 
• De toets „Master“  op de gateway of het lasapparaat indrukken. 

- Op de besturing begint de LED „USB“ te knipperen en wordt de gegevensregistratie gestart. 
• Om de registratie te beëindigen drukt u op de drukknop "Master“. 

 

 De actuele lasnaad wordt nog volledig geregistreerd. De registratie is gestopt wanneer er geen 
LED op de besturing meer knippert. 

 

5.16.2.2 Automatische registratie 
• Sluit de USB-stick aan op het lasapparaat. 
• Lasapparaat inschakelen. 

- De registratie wordt automatisch gestart. 
• Om de registratie te beëindigen drukt u op de drukknop "Master“. 

 

 De actuele lasnaad wordt nog volledig geregistreerd. De registratie is gestopt wanneer er geen 
LED op de besturing meer knippert. 
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5.16.3 Lasgegevens van USB-stick in Xnet importeren 
• Start het programma „XWDImport.exe“. 

- Het startscherm van het programma wordt geopend. 

 
Afbeelding 5-11 

• Sluit de USB-stick met lasgegevens aan op de computer. 
• Voer de volgende parameters in: 

- Host: het server-IP-adres van de computer waarop Xnet is geïnstalleerd. 
- Login 
- Wachtwoord 

• Selecteer de letter van het station waarop de USB-stick met lasgegevens is aangesloten. 
• Klik op de toets "Start". 

- Het importeren wordt gestart. 
 

 Alle op de USB-stick gevonden en geïmporteerde gegevens worden automatisch en zonder 
verdere aanwijzingen na het importeren naar de USB-stick gewist. 

 
 

 De geïmporteerde lasgegevens kunt u in "Lasapparatenbeheer" van Xnet-software bekijken. De 
geïmporteerde gegevens krijgen automatisch de naam en het MAC-adres van het lasapparaat. 
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6 Optionele modules 
In dit hoofdstuk worden de optionele modules voor Xnet beschreven. Deze modules zijn mogelijk niet in 
de licentie inbegrepen. Voor informatie over de licentie neemt u contact op met onze klantendienst. 

6.1 Klantenservice 
Ons serviceteam geeft u meer productinformatie op verzoek. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Duitsland 
Telefoon: +49 2680 181-0 
Ma t/m vr  7:30-17:00 
Fax: +49 2680 181-244 
E-mail: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

6.2 Lasser en lasserskwalificaties 
In dit hoofdstuk wordt het beheer van lassers en lasserskwalificaties beschreven. 

6.2.1 Lasser 
• Klik in de startpagina op [Lasser]. 

6.2.1.1 Dataset maken 
• Klik op [Lasser toevoegen]. 
• Voer de relevante gegevens in. 

 

 De velden "Naam" en "Voornaam" zijn verplichte velden en moeten worden ingevuld.  
De waarde van het veld "Personeelsnummer" is een systeemgebonden uniek nummer en kan 
slechts eenmalig worden toegewezen. 
De waarde van het veld "Systeemrol" kan vrij worden toegewezen. Een klik in het veld opent een 
keuzelijst met bestaande waarden. De registratie van een nieuwe waarde moet u in het veld 
"Systeemrol" invoeren. De nieuwe waarde wordt automatisch aan de lijst toegevoegd. 

 

• Stel de toegang tot Xnet in (optioneel). 
• Schakel selectievakje "Xnet gebruikersgegevens" in. 
• Voer de aanmeldingsgegevens in. 

 

6.2.1.2 Dataset bewerken 
• Klik in lasserbeheer op de te bewerken lasser. 
• Klik op [Lasser weergeven]. 
• Klik op [Lasser bewerken]. 
• Voer de relevante gegevens in. 

 

 De velden "Naam" en "Voornaam" zijn verplichte velden en moeten worden ingevuld.  
De waarde van het veld "Personeelsnummer" is een systeemgebonden uniek nummer en kan 
slechts eenmalig worden toegewezen. 
De waarde van het veld "Systeemrol" kan vrij worden toegewezen. Een klik in het veld opent een 
keuzelijst met bestaande waarden. De registratie van een nieuwe waarde moet u in het veld 
"Systeemrol" invoeren. De nieuwe waarde wordt automatisch aan de lijst toegevoegd. 

 

• Stel de toegang tot Xnet in (optioneel). 
• Schakel selectievakje "Xnet gebruikersgegevens" in. 
• Voer de aanmeldingsgegevens in. 

 

6.2.1.3 Dataset verwijderen 
• Klik in lasserbeheer op de te bewerken lasser. 
• Klik op [Lasser weergeven]. 
• Klik op [Lasser verwijderen]. 
• Klik op [Ja] om de handeling uit te voeren of op [Nee] om de handeling te annuleren. 
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6.2.2 Lasserskwalificaties 
• Klik in de startpagina op [Lasser]. 

 

6.2.2.1 Dataset maken 
• Klik in lasserbeheer op de te bewerken lasser. 
• Klik op [Lasser weergeven]. 
• Klik op [Lasserskwalificatie toevoegen]. 
• Voer in het invoerscherm "Geldigheid" de geldigheidsdatum in van het voorliggende certificaat van de 

lasser. 
 

 Om een van NEN-EN-ISO 9606-1:2013 afwijkende kwalificatie in te voeren moet het selectievakje 
"Speciale kwalificatie" worden ingeschakeld en het certificeringsnummer handmatig worden 
ingevoerd. 

 

• Voer in het invoerscherm "Keuringsnummer" de gegevens in van het voorliggende certificaat van de 
lasser. 

 

 De waarden in de keuzelijst van het invoerscherm "Keuringsnummer" komen overeen met de 
bepalingen van NEN-EN-ISO 9606-1:2013. 

 

• Voeg document toe (optioneel). 
• Klik op [Document uploaden]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te 

annuleren. 
• Klik op [Lasserskwalificatie opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te 

annuleren. 
 

6.2.2.2 Dataset bewerken 
• Klik in lasserbeheer op de te bewerken lasser. 
• Klik op [Lasser weergeven]. 
• Klik op de te bewerken lasserskwalificatie. 
• Klik op [Lasserskwalificatie weergeven]. 
• Voer in het invoerscherm "Geldigheid" de geldigheidsdatum in van het voorliggende certificaat van de 

lasser. 
 

 Om een van NEN-EN-ISO 9606-1:2013 afwijkende kwalificatie in te voeren moet het selectievakje 
"Speciale kwalificatie" worden ingeschakeld en het certificeringsnummer handmatig worden 
ingevoerd. 

 

• Voer in het invoerscherm "Keuringsnummer" de gegevens in van het voorliggende certificaat van de 
lasser. 

 

 De waarden in de keuzelijst van het invoerscherm "Keuringsnummer" komen overeen met de 
bepalingen van NEN-EN-ISO 9606-1:2013. 

 

• Voeg document toe (optioneel). 
• Klik op [Document uploaden]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te 

annuleren. 
• Klik op [Lasserskwalificatie opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te 

annuleren. 
 

6.2.2.3 Dataset verwijderen 
• Klik in lasserbeheer op de te bewerken lasser. 
• Klik op [Lasser weergeven]. 
• Klik op de te bewerken lasserskwalificatie. 
• Klik op [Lasserskwalificatie weergeven]. 
• Klik op [Lasserskwalificatie verwijderen]. 

 

 De dataset wordt zonder verdere bevestiging verwijderd. 
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6.3 WPS/WPQR 
In dit hoofdstuk worden de opstelling en het beheer van gecertificeerde lasvoorschriften (WPS) en de 
certificatierapporten van het lasproces (WPQR) beschreven. 

6.3.1 Begripsverklaring 
pWPS (Engels: preliminary Welding Procedure Specification) 
De pWPS is een voorlopig lasvoorschrift. De gegevens van het voorlopige lasvoorschrift moeten echter 
nog door een gecertificeerde keuringsinstantie worden gecertificeerd. 
WPQR (Engels: Welding Procedure Qualification Record) 
De WPQR is het kwalificatierapport van een lasproces. Aan de hand van de gegevens in de pWPS wordt 
een bouwdeel gelast en door een gecertificeerde keuringsinstantie gekeurd. Is de keuring positief, dan 
stelt de gecertificeerde keuringsinstantie een WPQR op. 
WPS (Engels: Welding Procedure Specification) 
De WPS is een gecertificeerde lasvoorschrift. Dit lasvoorschrift bevat de gegevens van de pWPS en het 
nummer van de WPQR. 

6.3.2 pWPS 
• Klik in de startpagina op [WPQ Manager]. 

6.3.2.1 Dataset maken 
• Klik op [WPS opstellen]. 
• Voer in het linkerdeel van de titel van het invoerscherm de bedrijfsgegevens van de opsteller van de 

pWPS in de velden "Fabrikant", "Straat" en "Plaats" in. 
 

 Wanneer WPQ Manager als module van Xnet-Software is gelicentieerd worden de velden 
"Fabrikant", "Straat" en "Plaats" automatisch ingevuld volgens de systeeminstellingen. 
 

 

• In het linkerdeel van de titel van het invoerscherm kunnen optioneel de velden "Keurder of 
keuringsinstantie", "Klant", "Opdrachtnr.", "Tekeningsnr." en "Onderdeelnr." worden ingevoerd. 

• Voer in het rechterdeel van de titel van het invoerscherm de specificaties voor de lasnaad in. 
6.3.2.2 De lasnaadvoorbereiding visualiseren via de geïmporteerde tekening 

Voor een visualisatie van lasnaadvoorbereiding en lasvolgorde kunnen in het programma tekeningen van 
een extern systeem worden geïmporteerd of nieuwe tekeningen in het programma worden opgesteld. 

• Klik op [Tekening bewerken] . 
• Klik in het invoerscherm "Tekening bewerken" op [Lasnaadvoorbereiding] . 

7 Klik in het invoerscherm "Tekening bewerken" op [Tekening laden] . 
• Schakel in het dialoogvenster "Tekening uploaden" het selectievakje "Lasnaadvoorbereiding" in. 
• Klik op [Bestand selecteren]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

 

 De inrichting van de tekening kan met de toets  of  worden aangepast. 
 

• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 
7.1.1.1 De lasnaadvoorbereiding visualiseren via de gegenereerde tekening 

Voor een visualisatie van lasnaadvoorbereiding en lasvolgorde kunnen in het programma tekeningen van 
een extern systeem worden geïmporteerd of nieuwe tekeningen in het programma worden opgesteld. 

• Klik op [Tekening bewerken] . 
• Klik in het invoerscherm "Tekening bewerken" op [Lasnaadvoorbereiding] . 
• Voer in het invoerscherm "Parameters" de desbetreffende waarde in. 

 

 Door het selectievakje "Symmetrisch" in te schakelen worden de parameters van werkstuk 1 
automatisch overgenomen voor werkstuk 2. 
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• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 
7.1.1.2 De lasvolgorde visualiseren via de geïmporteerde tekening 

Voor een visualisatie van lasnaadvoorbereiding en lasvolgorde kunnen in het programma tekeningen van 
een extern systeem worden geïmporteerd of nieuwe tekeningen in het programma worden opgesteld. 

• Klik op [Tekening bewerken] . 

8 Klik in het invoerscherm "Tekening bewerken" op [Tekening laden] . 
• Schakel in het dialoogvenster "Tekening uploaden" het selectievakje "Lasvolgorde" in. 
• Klik op [Bestand selecteren]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 
• Klik met de linkermuisknop in de tekening om het aanvangspunt van de lasrups te plaatsen. 
• Verplaats de cursor naar het gewenste eindpunt en bevestig de wijziging met een klik op de 

linkermuisknop. 
• Beweeg de cursor om de richting en grootte van de lasrups aan te passen en bevestig de wijziging 

met een klik op de linkermuisknop. 
 

 Om een lasrups te verwijderen, klikt u met de linkermuisknop op de lasrups en vervolgens op . 
 
 

 Om de weergegeven lasvolgorde te wijzigen klikt u met de linkermuisknop op de lasrups en 
vervolgens op  of . 

 

8.1.1.1 De lasvolgorde visualiseren via de gegenereerde tekening 
Voor een visualisatie van lasnaadvoorbereiding en lasvolgorde kunnen in het programma tekeningen van 
een extern systeem worden geïmporteerd of nieuwe tekeningen in het programma worden opgesteld. 

• Klik op [Rupsen toevoegen] . 
• Voer in het invoerscherm "Automatische rupsen" de desbetreffende parameters in. 

• Klik op [Rupsen toevoegen] . 
• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

 

 Om een lasrups te verwijderen, klikt u met de linkermuisknop op de lasrups en vervolgens op . 
 
 

 Om de weergegeven lasvolgorde te wijzigen klikt u met de linkermuisknop op de lasrups en 
vervolgens op  of . 

 

• Voer in het invoerscherm "Eigenschappen voor het lassen" de desbetreffende parameters per lasrusp 
in. 

 

 Door op  te klikken worden invoerregels van niet-geactiveerde lasrupsen geactiveerd. 
 

• Voer in het invoerscherm "Lastoevoegmateriaal" de desbetreffende parameters per lasrusp in. 
 

 Door op  te klikken worden invoerregels van niet-geactiveerde lasrupsen geactiveerd. 
 

• Voer in het invoerscherm "Beschermgas" de desbetreffende parameters per lasrups in. 
 

 Door op  te klikken worden invoerregels van niet-geactiveerde lasrupsen geactiveerd. 
 

• Voer in het invoerscherm "Overige parameters" de desbetreffende parameters in. 
 

 Door het selectievakje "Wolfraamelektrode" in te schakelen wordt het invoerscherm aangevuld 
met velden voor de specificatie van de wolfraamelektrode. 

 
 

 Door het selectievakje "Warmtebehandeling" in te schakelen wordt het invoerscherm aangevuld 
met velden voor de specificatie van de warmtebehandeling. 
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• Voeg document toe (optioneel). 
• Klik op [Document uploaden]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te 

annuleren. 
• Klik op [Opslaan] om de ingevoerde gegevens voor latere verdere bewerking op te slaan of op [Terug] 

om de ingevoerde gegevens te negeren. 
• Klik op [Blokkeren] om de invoer van pWPS te beëindigen. 

8.1.1.2 Dataset bewerken 
• Klik in WPQ Manager op de te bewerken pWPS. 
• Klik op [WPS weergeven]. 
• Pas in overeenstemming met hoofdstuk "pWPS opstellen" de parameters aan. 

8.1.1.3 pWPS dupliceren 
• Klik in WPQ Manager op de te dupliceren pWPS. 
• Klik op [Dupliceren]. 

- De gekopieerde pWPS wordt in WPQ Manager aangemaakt. Herkenbaar aan de gele 
achtergrond en het achtervoegsel "Copy" aan het pWPS-nummer. 

8.1.2 WPQR 
8.1.2.1 Dataset maken 
 

 De pWPS die als basis voor de WPQR wordt gebruikt moet voor het invoeren van de WPQR 
worden geblokkeerd. 

 

• Klik op [WPQR opstellen]. 
• Voer in het invoerscherm "Lasmethodetest" in het veld "WPQR-nr." het certificaatnummer van de 

gecertificeerde lasmethodetest in. 
• Voer optioneel in het veld "Rev" een revisienummer van de gecertificeerde lasmethodetest in. 
• Voer in het linkerdeel van de titel van het invoerscherm de bedrijfsgegevens van de opsteller van de 

pWPS in de velden "Fabrikant", "Straat" en "Plaats" in. 
 

 Wanneer WPQ Manager als module van Xnet-Software is gelicentieerd worden de velden 
"Fabrikant", "Straat" en "Plaats" automatisch ingevuld volgens de systeeminstellingen. 
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• Klik in het veld pWPS op . 
• Selecteer in het invoerscherm "Lasvoorschrift selecteren" de basis-pWPS. 
• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 

- De in de pWPS opgeslagen gegevens worden als basis in de relevante WPQR-velden 
overgenomen. 

• Voer de overige parameters in aan de hand van de gecertificeerde lasmethodetest. 
• Voeg document toe (optioneel). 

• Klik op [Document uploaden]. 
• Selecteer een bestand in het bestandssysteem. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te 

annuleren. 
• Klik op [WQR blokkeren] om de invoer van WPQR te beëindigen. 
• Klik op [Opslaan] om de ingevoerde gegevens voor latere verdere bewerking op te slaan of op [Terug] 

om de ingevoerde gegevens te negeren. 
8.1.2.2 pWPS dupliceren 

• Klik in WPQ Manager op de te dupliceren pWPS. 
• Klik op [Dupliceren]. 

- De gekopieerde pWPS wordt in WPQ Manager aangemaakt. Herkenbaar aan de gele 
achtergrond en het achtervoegsel "Copy" aan het pWPS-nummer. 

• Klik in WPQ Manager op de gekopieerde pWPS. 
• Klik op [WPS weergeven]. 

• Klik in het invoerscherm "Eigenschappen voor het lassen" in de kolom "WPQR-nr." op . 
• Selecteer in het invoerscherm "WPQR selecteren" het toe te wijzen WPQR-nr. 
• Klik op [OK] om de handeling uit te voeren of op [Annuleren] om de handeling te annuleren. 
• Klik op [Opslaan] om de handeling uit te voeren of op [Terug] om de handeling te annuleren. 
• Klik in het dialoogvenster "WPQR blokkeren" op [Ja] om de toegewezen WPQR te blokkeren of op 

[Nee] om de toegewezen WPQR voor verdere bewerking open te houden. 
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9 Verhelpen van storingen 
9.1 Checklist voor het verhelpen van storingen 
 

Legenda Symbool Beschrijving 
  fout/oorzaak 

  oplossing 
 

Geen verbinding met de server 
 Tijdens een bestaande sessie is de Xnet-server uitgeschakeld 
 De netwerkverbinding is onderbroken 
 Controleer de gegevensverbinding van de client met de Xnet-server. Controleer de dongle. 

Geen verbinding met lasapparaat 
 Slechte verbinding tussen apparaat en Xnet-server 
 Controleer de verbinding tussen apparaat en Xnet-server 

Aanmelden niet mogelijk 
 Fout tijdens aanmelding of wachtwoordinvoer 
 Gebruikersaccount bestaat niet 
 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van een bestaande gebruikersaccount in 

Sessie is beëindigd 
 Automatische afmelding door inactiviteit 
 Opnieuw aanmelden 

De afbeelding is kleiner dan de minimale grootte (600x400 pixels) 
 In de statuskaart is een bitmap-afbeelding geüpload met een kleinere resolutie dan 600x400 pixels 
 Minimale grootte (600x400 pixels) voor bitmap-afbeeldingen aanhouden 

Geen gegevens beschikbaar 
 Er zijn geen lasgegevens gevonden voor vandaag 
 Lasgegevens na eerste lasprocessen opvragen 

 Voor de geselecteerde dag zijn geen lasgegevens gevonden 
 Selectie controleren 

U heeft geen machtiging voor deze functie 
 De gebruiker heeft een programmafunctie geselecteerd waarvoor hij geen rechten heeft 
 Systeembeheerder contacteren en om meer toegangsrechten vragen 

Onjuist formaat 
 Bij de waarde-invoer werd een verkeerde invoerindeling geselecteerd (tikfout) 
 Waarde-invoer verwijderen en in juiste invoerindeling opnieuw invoeren 

Sleutellengte 
 Bij de invoer van een sleutel voor de WiFi-configuratie zijn te weinig tekens ingevoerd 
 WiFi-sleutel verwijderen en opnieuw invoeren 

Record bestaat al 
 De gebruiker heeft geprobeerd om een bestaande record opnieuw aan te maken 
 Nieuwe record onder andere naam opslaan of naam van oude record wijzigen 

Waarde moet een positief heel getal zijn 
 De gebruiker heeft een onjuiste invoer uitgevoerd 
 Waarde-invoer verwijderen en opnieuw invoeren 

Waarde vereist 
 De gebruiker heeft een invoerveld niet ingevuld 
 Invoer controleren en voltooien 

Algemene fout 
 Er is een niet nader gespecificeerde programmafout opgetreden 
 Support contacteren 
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Apparaat adresseringsfout 
 Er is een interne communicatiefout opgetreden 
 Support contacteren 
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10 Bijlage A 
10.1 Overzicht van EWM-vestigingen 
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