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Allmänna hänvisningar 
 

  VARNING 

 

Läs bruksanvisningen! 
Bruksanvisningen informerar om säker användning av produkterna. 
• Läs och följ bruksanvisningen för samtliga systemkomponenter, i synnerhet säkerhets- och 

varningsanvisningarna! 
• Beakta föreskrifter om förebyggande av olyckor och nationella bestämmelser! 
• Förvara bruksanvisningen på aggregats användningsplats. 
• Säkerhets- och varningsskyltar på aggregatet informerar om eventuella faror.  

De måste vara identifierbara och läsbara. 
• Aggregatet är tillverkat i enlighet med aktuell teknisk utvecklingsnivå samt gällande regler 

och standarder och får endast användas, underhållas och repareras av fackpersonal. 
• Tekniska ändringar på grund av vidareutveckling inom aggregattekniken kan leda till olika 

svetsförhållanden. 
 
 

 Vänd er vid frågor angående installation, idrifttagning, användning, speciella omständigheter på 
användningsplatsen samt ändamålsenlig användning till er återförsäljare eller vår kundservice 
under +49 2680 181-0. 
En lista över auktoriserade försäljningspartner finns under www.ewm-group.com. 

 

Ansvaret i sammanhang med användning av denna anläggning begränsas uttryckligen till 
anläggningens funktion. Allt annat ansvar, av vilket slag det vara må, uteslutes uttryckligen. 
Denna befrielse från ansvar accepteras av användaren vid idrifttagning av anläggningen. 
Såväl iakttagandet av denna anvisning som även villkoren och metoderna vid installation, drift, 
användning och skötsel av aggregatet kan inte övervakas av tillverkaren. 
Ett felaktigt utförande av installationen kan leda till materiella skador och även innebära att 
personer utsättes för risker. Därför övertar vi inget slags ansvar för förluster, skador och 
kostnader, som resulterar av felaktig installation, icke fackmässig drift samt felaktig användning 
och skötsel eller på något sätt står i samband härmed. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Upphovsrätten till detta dokument förblir hos tillverkaren. 
Kopiering, även i form av utdrag, endast med skriftligt godkännande. 
Innehållet i detta dokument har noga undersökts, kontrollerats och bearbetats, ändå förbehåller vi oss för 
ändringar, skrivfel och misstag. 
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2 Kompletterande anvisningar 
2.1 Information om bruksanvisningen 

Med hjälp av bruksanvisningen kan man använda kvalitetsstyrningsprogramvaran ewm Xnet (här efter 
programvaran) på ett säkert och effektivt sätt. Den är en del av programvaran och måste förvaras så att 
personalen när som helst kan nå den. 
Innehållet i detta dokument har noga undersökts, kontrollerats och bearbetats, ändå förbehåller vi oss för 
ändringar, skrivfel och misstag. 

2.2 Övriga gällande dokument 
• Bruksanvisningar till anslutna svetsmaskiner 
• Dokument för valfria utvidgningar av programvaran 

2.3 Uppdatering av dokumentationen 
På följande webbplats finns respektive aktuell version av handboken för programvaran: 
Nedladdningsadress: www.ewm-group.com 

2.4 Garantibestämmelser 
Våra allmänna leverans- och affärsvillkor finns i aktuell version på www.ewm-group.com för nedladdning. 

2.5 Kundservice 
Vårt serviceteam står gärna till tjänst med produktinformation. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Tyskland 
Telefon: +49 2680 181-0 
Mån–fre 7.30–17.00 
Telefax: +49 2680 181-244 
E-post: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

2.6 Teknisk support 
Vid frågor och problem med våra produkter står medarbetarna på den tekniska supporten till tjänst. 
E-post: xnet-support@ewm-group.com 

 

 I kapitel  presenteras felindikeringar samt beskrivningar och deras orsaker. Här finns även 
anvisningar för hur de olika felen åtgärdas. 
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3 Lär känna användargränssnittet 
3.1 Användargränssnittets områden 

 
Bild. 3.1 

Område Beteckning 
1.  Navigationsfält 

Visar användaren var hon befinner sig och vilken knapp som senast använts. Dessutom 
visas användarnamn, användarroll samt tid för inloggningen och tid till automatisk 
utloggning vid inaktivitet. 

2.  Visningsområde 
Visar innehållet för respektive sammanhang. Här visas t.ex. lägesplaner, svetsdata och 
diagram. 

3.  Händelsevisning, vänster del 
Visar programvarans statusmeddelanden. 

4.  Åtgärdsknappfält 
Visar sammanhangsberoende knappar och används för navigation i programvaran. 

5.  Händelsevisning, höger del 
Visar svetsmaskinens statusmeddelanden. 
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3.2 Använda symboler 
3.2.1 Exklusiva symboler maskinstatus 

Symbol Betydelse 

 

Svetsmaskinen svetsar 

 

Svetsmaskinen är driftklar 

 

Svetsmaskinen är i standbyläge 

 

Svetsmaskinen är frånkopplad 

 

Svetsmaskinen har ett fel 

 

3.2.2 Extra symboler maskinstatus 
Symbol Betydelse 

 

Underhåll måste utföras på svetsmaskinen 

 

Drifttillståndsvarning 

 

Wi-Fi-anslutning aktiv 

 

Wi-Fi-anslutning inaktiv 

 

Inloggning med Xbutton 

 

3.2.3 Symboler JOB-visning svetsmetod 
Symbol Betydelse 

 

MIG/MAG standard 

 

MIG/MAG pulsbåge 

 

TIG-pulsning 

 

Snabb TIG-DC-pulsning 

 

TIG-pulsautomatik 

 

TIG-AC-special 
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3.2.4 Symboler JOB-visning taktfrekvens 
Symbol Betydelse 

 

2-taktsdrift 

 

2-taktsdrift special 

 

4-taktsdrift 

 

4-taktsdrift special 

 

3.2.5 Symboler JOB-visning metodomkoppling 
Symbol Betydelse 

 

superPuls på 

 

superPuls av 

 

3.2.6 Symboler JOB-visning svetsfogar 
Symbol Betydelse 

 

Fallande fog 

 

Kälfog 

 Överlappsfog 

 I-fog-förband 
 

3.2.7 Symboler JOB-visning övrigt 
Symbol Betydelse 

 

Material 

 

Tråddiameter i millimeter 

 

Tråddiameter i millimeter vid TIG-svetsning 

 

Skyddsgas 
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4 Första stegen 
4.1 Starta programmet 

• Starta datorn 
• Öppna webbläsarfönstret 
• Ange den IP-adress där programvaran finns på webbläsarens adressrad. 

 

 IP-adressen tillhandahålls av din administratör. 
 

• Bekräfta med [Enter] 
- Startfönstret visas. 

 
Bild. 4.1 

4.2 Ändra språk 
• Klicka på [Ändra språk] . 
• Välj språk. 

4.3 Öppna hjälpfunktionen 
Programvaran har en sammanhangsberoende hjälp. 

Klicka på [Hjälp]  på valfri plats i programmet för att öppna densamma. 

4.4 Ändra lösenord 
• Klicka på [Ändra lösenord]. 
• Ange motsvarande parametrar i inmatningsfönstret ”Ändra lösenord”. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

4.5 Logga in och ut 
4.5.1 Logga in 

• Ange inloggningsdata. 
• Ange lösenord 
• Klicka på [Logga in]. 

4.5.2 Logga ut 
• Klicka på [Logga ut] . 
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5 Konfiguration 
I detta kapitel beskrivs hur grundinställningarna för programvaran görs. För alla åtgärder som beskrivs i 
detta kapitel krävs åtkomst med användarrollen ”Administratör”. 

5.1 Svetsmaskin 
5.1.1 Lägg till svetsmaskin till nätverket 

Svetsmaskinerna har inte stöd för Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Som standard har 
svetsmaskinerna en fast IP-adress vid leveransen. Den är angiven på en dekal på styrningen eller på en 
dekal under typskylten på maskinerna. 

 

 Gateway och servern/datorn måste finnas i samma nätverk resp. IP-adressområde för att 
gatewayen ska kunna konfigureras. 

 

5.1.2 Svetsmaskiner med nätverksadapter från fabrik 
• Anslut svetsmaskinen till nätverket. 
• Tillkoppla svetsmaskinen. 

5.1.3 Svetsmaskiner kompletterad med nätverksadapter 
• Anslut gatewayen med den 7-poliga anslutningskabeln till svetsmaskinen. 
• Anslut gatewayen till nätverket. 
• Tillkoppla svetsmaskinen. 

5.1.4 Konfigurera parametrar 
• Klicka på [Lista]. 
• Klicka på [Sök]. 
• Klicka på svetsmaskinen som ska konfigureras i maskinlistan. 
• Klicka på [Konfiguration]. 

 

5.1.5 Maskinparametrar 
• Klicka på [Maskinparametrar]. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Maskinparametrar”. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller klicka på [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
Parameter Betydelse 
Beteckning Svetsmaskinens interna beteckning. Kan väljas fritt. 

Stations-
/fogreferens 

Används för att indexera svetsfog till maskin. 

Gruppnamn Används för styrningen av autentiseringen i samband med Xbutton. Kan väljas fritt. 

Reducerad 
dataregistrerin
g 

Kryssruta för att bestämma om alla enskilda steg i svetsförloppet ska registreras eller 
endast medelvärdena per svetsfog. 

Inställning gas 
1 

Om gassensorteknik inte är ansluten kan ett uppskattat förbrukningsvärde ställas in här. 

Inställning gas 
2 

Om gassensorteknik inte är ansluten kan ett uppskattat förbrukningsvärde ställas in här. 

Gassensortek
nik 

Kryssruta för att bestämma om gassensorteknik är ansluten. 

Lösenord För ändring av maskinens lösenord. 
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5.1.5.1 Konfigurera nätverksparametrar 
• Klicka på [Nätverksparametrar]. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Nätverksparametrar”. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller klicka på [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
Parameter Betydelse 
IPv4-adress 
svetsmaskin 

Fält för fritext för att spara svetsmaskinens unika nätverksadress. 

Subnätmask Fält för fritext för att spara subnätmasken som svetsmaskinen är tilldelad. 

Standardgate
way 

Fält för fritext för att spara svetsmaskinens standardgateway. 

UDP-port Fält för fritext för att spara UDP-porten. 

IPv4-adress 
primär 
dataserver 

Fält för fritext för att spara nätverksadressen för den server där data sparas. 

Dataserverpor
t 

Fält för fritext för att spara porten för den server där data sparas. 

IPv4-adress 
hanteringsser
ver 

Fält för fritext för att spara nätverksadressen för den server där Xnet är installerat. 

Hanteringsser
verport 

Fält för fritext för att spara porten för den server där Xnet är installerat. 

 

5.1.5.2 Wi-Fi-parametrar (endast för svetsmaskin med Wi-Fi-funktion) 
• Klicka på [Wi-Fi]. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Wi-Fi”. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller klicka på [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
Parameter Betydelse 
Wi-Fi på/av Kryssruta för att bestämma om dataöverföringen mellan svetsmaskinen och Xnet-

programvaran ska ske med Wi-Fi. 

SSID Fält för fritext för att spara numret som svetsmaskinen är tilldelad. 

Sändningspre
standa 

Lista för inställning av max. sändningsprestanda för svetsmaskinen. 

Region Lista för att spara regionen där svetsmaskinen skickar och tar emot data. 

Kryptering Lista för att spara krypteringsmetoden för dataöverföringen mellan svetsmaskinen och 
Xnet-programvaran. 

Algoritm Fält för fritext för att spara algoritmen som används vid krypteringen för dataöverföringen 
mellan svetsmaskinen och Xnet-programvaran. 

Nyckel Fält för fritext för att spara nyckeln som används vid dataöverföringen mellan 
svetsmaskinen och Xnet-programvaran. 
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5.2 Lägesplan 
Med hjälp av programvaran kan du skapa en lägesplan. I lägesplanen kan olika tillverkningsplatser och 
dess lägesplaner skapas. Tillverkningsplatserna kan i sin tur tilldelas maskiner och placeras i lägesplanen 
beroende på placering. Platser och maskiner kan väljas i strukturträdet som s.k. ”noder”. 
• Klicka på [Maskiner]. 
• Klicka på [Lägesplan]. 

 
Bild. 5.1 

Område Beteckning 
1  Strukturträd lägesplan 
2  Detaljvy lägesplan 
3  Översikt lägesplan 

 

5.2.1 Skapa lägesplan 
• Klicka på noderna där den nya lägesplanen ska läggas till. 
• Klicka på [Redigera lägesplan]. 
• Klicka på [Lägg till]. 
• Scrolla neråt i dialogfönstret ”Lägg till noder” och välj ”Ny vy”. 
• Klicka på [Lägg till]. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Redigera noder”. 
• Klicka på [Välj fil]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

 

 Bilden bör ha en minimistorlek på 400x600 pixlar. Bildformaten *.jpg, *.png, *.svg stöds. Välj 
vektorformatet *.svg för förlustfri skalning. 
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5.2.2 Redigera lägesplan 
• Klicka på noden som ska redigeras i ”Strukturträd lägesplan”. 
• Klicka på [Redigera lägesplan]. 
• Klicka på [Information]. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Redigera noder”. 
• Klicka på [Välj fil]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

 

 Bilden bör ha en minimistorlek på 400x600 pixlar. Bildformaten *.jpg, *.png, *.svg stöds. Välj 
vektorformatet *.svg för förlustfri skalning. 

 

• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 
 

5.2.3 Radera lägesplan 
• Klicka på noden som ska raderas i ”Strukturträd lägesplan”. 
• Klicka på [Radera]. 
• Klicka på [Ja] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden i dialogfönstret ”Ta bort 

noder”. 

5.3 Användarroller 
Programvarans rättighetshantering är rullbaserad. Beroende på användarrollen har användaren olika 
åtkomst- och hanteringsbehörigheter. I grundinstallationen av programvaran finns användarrollerna 
”Administratör”, ”Användare” och ”Gäst”. Dessa kan användas som grund för egna användarroller. 
Användarroll Behörighet 
Administratör Har obegränsad åtkomst till alla områden i programvaran. 

Användare Har ingen åtkomst till konfigurationsinställningar och användarhantering. 

Gäst Har ingen åtkomst till underhållsmodulen och i allmänhet endast övervakande åtkomst till 
system. 

 

5.4 Användarbehörigheter 
Behörighet Betydelse 
Logga in För inloggning i systemet. 

Visa 
lägesplan 

Visa lägesplaner. 

Redigera 
lägesplan 

Skapa och redigera lägesplaner. 

Visa 
maskinlista 

Lista de svetsmaskiner som är kända i systemet. 

Sök maskiner Sök efter nyligen tillagda svetsmaskiner. 

Visa 
realtidsvisning 

Realtidsvisning av svetsdata. 

Visa 
svetsdata 

Visa sparade svetsdata. 

Visa 
förbrukning 

Visa ackumulerad förbrukning av tillsatsmedel. 

Återställ 
förbrukning 

Återställ ackumulerad förbrukning av tillsatsmedel. 

Redigera 
användarhant
ering 

Åtkomst till användarhanteringen och svetsarhanteringen (om detta ingår licensen). 

Visa 
konfiguration 

Visa svetsmaskinkonfiguration. 

Redigera 
konfiguration 

Ställa in och redigera svetsmaskinkonfigurationen. 
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Behörighet Betydelse 
Redigera 
underhållsdat
a 

Ställa in och redigera underhållsdata. 

Återställ 
underhållsdat
a 

Återställ underhållsdata. 

Visa WPQ 
Manager 

Lista alla skapade WPS/WPQR. 

Redigera 
WPQ 
Manager 

Redigera sparade WPS/WPQR. 

Radera WPQ 
Manager 

Radera sparade WPS/WPQR. 

Spärra WPQ 
Manager 

Spärra sparade WPS/WPQR. 

Redigera 
företagsdata 

Visa företagsdata. 

Importera 
svetsdata 

Importera svetsdata från USB-minne. 

Logga inte ut 
automatiskt 

Inaktivera automatisk utloggning från systemet. 
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5.5 Skapa användarroll 
• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Användare]. 
• Klicka på [Användarroll]. 
• Välj den användarroll som ska användas som mall för den nya användarrollen i rullgardinsmenyn 

”Användarroll”. 
• Klicka på [Lägg till]. 
• Ange en beteckning för den nya användarrollen i fältet ”Användarroll” i inmatningsfönstret 

”Rättigheter”. 
• Lägg till eller ta bort behörighet för de olika områdena med kryssrutorna. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

5.6 Redigera användarroll 
• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Användare]. 
• Klicka på [Användarroll]. 
• Välj användarroll som ska redigeras i rullgardinsmenyn ”Användarroll”. 
• Lägg till eller ta bort behörighet för de olika områdena med kryssrutorna. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

5.7 Radera användarroll 
• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Användare]. 
• Klicka på [Användarroll]. 
• Välj användarroll som ska raderas i rullgardinsmenyn ”Användarroll”. 
• Klicka på [Radera]. 

5.8 Användare 
5.8.1 Skapa användare 

• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Användare]. 
• Klicka på [Lägg till]. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Lägg till användare”. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

 

5.8.2 Redigera användaren 
• Klicka på användaren som ska redigeras i användarhanteringen. 
• Klicka på [Redigera]. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

5.9 Systeminställningar 
5.9.1 Ange företagsdata 

• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Företagsdata]. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Företagsdata”. 

 

 Optimal höjd för logotypen är 80 pixlar. Större bilder skalas automatiskt till en höjd på 80 pixlar. 
Bildbredden anpassas automatiskt. 
Bildformaten *.jpg, *.png, *.svg stöds. 

 

• Klicka på [Välj fil]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller klicka på [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
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5.10 Tryckinställningar 
Här definieras logotypen samt fönsterhöjd, radantal och sidbredd för alla utskrifter från programvaran. 

 

 Valet av skrivare som ska användas för utskrift görs i operativsystemets systemdialogfönster. 
 

• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Skrivarinställning]. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Skrivarinställning”. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller klicka på [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
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5.10.1 Bruksanvisning 
I detta kapitel beskrivs modulerna som används i det dagliga arbetet ur användarens synvinkel. För alla 
åtgärder som beskrivs i detta kapitel krävs åtkomst med användarrollen ”Användare”. 

5.11 Hantera favoriter 
Med favoritfunktionen kan du snabbt öppna ofta använda datasammanställningar. Åtkomst till de sparade 
favoriterna görs via startsidan. 

5.11.1 Lägg till favoriter 
• Klicka på [Lägg till favorit] . 
• Ange en beteckning i dialogfönstret ”Lägg till favorit”. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

5.11.2 Radera favoriter 
• Klicka på  i symbolen för favoriten på startsidan. 

5.12 Visa information om svetsmaskinen 
I detta kapitel beskrivs hur och vilken information som kan avläsas om de anslutna svetsmaskinerna.  
Maskinhanteringen och lägesplanen används för öppna en översikt över alla svetsmaskiner i systemet. 
Alla svetsmaskiner visas med detaljerad information om nätverk, identifiering och status, och kan väljas 
direkt.  
I detta kapitel är utgångspunkten alltid maskinhanteringen för att ge en bättre översikt. Menypunkten och 
funktionen för maskinhantering samt lägesplanen är emellertid identiska. 
• Klicka på [Maskiner]. 

5.12.1 Visa förbrukningsvärden och -summor 
• Klicka på [Lista]. 
• Klicka på [Förbrukning]. 

 
Bild. 5.2 

Område Beteckning 
1  Visning summa förbrukningsvärden 

Visar de beräknade kostnaderna för tillsatsmedel. 
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Område Beteckning 
2  Inmatningsfönster priser 

För inmatning av tillsatsmedelkostnader per tillsatsmedel och förbrukningsenhet. 

3  Maskinlista 
Visar alla svetsmaskiner som är kända av systemet och deras aktuella status och 
ackumulerade förbrukning av tillsatsmedel sedan kopplingen till Xnet-programvaran. 

5.12.2 Beräkna kostnader för tillsatsmedel 
• Välj den maskin i maskinlistan vars kostnader för tillsatsmedel ska beräknas. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Priser”. 
• Klicka på [Beräkna]. 

- I visningen ”Summa förbrukningsvärden” visas de beräknade kostnaderna. 
5.12.2.1 Återställ förbrukningsvärden 

• Välj den maskin i maskinlistan vars förbrukningsvärden ska nollställas. 
• Välj tillsatsmedlen vars förbrukning ska återställas i dialogfönstret ”Nollställ räknare”. 
• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

 

5.12.3 Realtidsvisning av svetsdata 
Med realtidsvisningen kan man direkt kontrollera viktiga driftparametrar för upp till fem svetsmaskiner. Vid 
val av mer än en svetsmaskin visas inte ”Visning förlopp ärvärden”. 
 
• Klicka på [Lista]. 
• Välj den maskin i maskinlistan vars realtidsdata ska visas. 
• Klicka på [Realtidsvisning]. 

 
Bild. 5.3 

Område Beteckning 
1  Visning svetsmaskin 

Indexerar svetsmaskinerna för att alltid garantera en aktuell koppling mellan svetsmaskin 
och data. 
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Område Beteckning 
2  Visning JOB 

Visar den aktiva svetsuppgiften samt drift- och svetstyp. 

3  Visning ärvärde 
Visar medelvärdena för aktuella mätvärden. Uppgifterna om svetseffekt kan användas 
för att utvärdera sträckenergin vid en manuell inmatning av svetshastigheten. Efter att 
processen avslutats, stoppas ”Visning ärvärde” och det senaste medelvärdet för 
huvudprocessfasen visas. 

4  Visning förbrukningsvärden 
Visar de aktuella processförbrukningsvärdena. 

5  Visning drifttimmeräknare 
Visar aktuell tillkopplingstid och ljusbågsbränntid. 

6  Visning förlopp ärvärden 
Visar förloppet för ”Visning ärvärde” med början från höger. 

7  Parameterval ”Visning förlopp ärvärden” 
Används för att bestämma parametrarna för ”Visning förlopp ärvärden” samt bestämma 
skalan för visningen av tidsaxeln. 

 

5.12.4 Visa sparade svetsdata 
I visningen med sparade svetsdata kan man direkt analysera enstaka svetsdata för en svetsmaskin samt 
direkt jämföra upp till fem svetsfogar per svetsmaskin. 
• Klicka på [Lista]. 
• Välj den maskin i maskinlistan vars sparade svetsdata ska visas. 
• Klicka på [Svetsdata]. 

 
Bild. 5.4 

Område Beteckning 
1  Inmatningsfönstret svetsdata 

För inmatning av en överskrift som skrivs ut på utskrifterna. 
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Område Beteckning 
2  Informationsvisning svetsmaskin 

Visar den valda svetsmaskinen inklusive aktuell driftstatus. 

3  Informationsvisning jämförelselista 
Visar valda svetsdata som ska jämföras. 

4  Inmatningsfönstret visning 
För begränsning av visningen av sparade svetsdata till en viss tidsperiod. 

5  Svetsdatalista 
Visar alla sparade svetsdata för den valda svetsmaskinen under den valda tidsperioden. 

• Välj den datapost i svetsdatalistan vars information ska visas. 
• Klicka på [Information]. 

 
Bild. 5.5 

Område Beteckning 
1  Informationsvisning svetsmaskin 

Visar svetsmaskinen som använts för den valda svetsfogen samt svetsstartpunkten för 
den valda svetsfogen. 

2  Informationsvisning JOB 
Visar de sparade svetsuppgifterna samt drift- och svetstyp samt relevant 
programnummer för svetseffekten. 

3  Informationsvisning genomsnittsvärden 
Visar fognumret som systemet tilldelat samt medelvärden för svetsström, svetsspänning 
och trådmatningshastighet. 

4  Informationsvisning diagram 
Visar det grafiska förloppet för värden för svetsström, svetsspänning, 
trådmatningshastighet, skyddsgas och motorström. Visningen av de enstaka 
parametrarna kan aktiveras eller inaktiveras med kryssrutorna. 
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5.12.5 Jämför sparade svetsfogar 
• Klicka på [Lista]. 
• Välj den maskin i maskinlistan vars jämförande svetsdata ska visas. 
• Klicka på [Svetsdata]. 

 
Bild. 5.6 

Område Beteckning 
1  Inmatningsfönstret svetsdata 

För inmatning av en överskrift som skrivs ut på utskrifterna. 

2  Informationsvisning svetsmaskin 
Visar den valda svetsmaskinen inklusive aktuell driftstatus. 

3  Informationsvisning jämförelselista 
Visar valda svetsdata som ska jämföras. 

4  Inmatningsfönstret visning 
För begränsning av visningen av sparade svetsdata till en viss tidsperiod. 

5  Svetsdatalista 
Visar alla sparade svetsdata för den valda svetsmaskinen under den valda tidsperioden. 
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• Välj max. fem dataposter i svetsdatalistan vilka ska jämföras. 
• Klicka på [Kom ihåg]. 
• Klicka på [Jämför]. 

 
Bild. 5.7 

Område Beteckning 
1  Informationsvisning svetsfogar 

Visar de valda svetsfogarna som ska jämföras och här kan även en viss datapost väljas. 

2  Informationsvisning svetsmaskin 
Visar svetsmaskinen som använts för den valda svetsfogen samt svetsstartpunkten för 
den valda svetsfogen. 

3  Informationsvisning JOB 
Visar de sparade svetsuppgifterna samt drift- och svetstyp samt relevant 
programnummer för svetseffekten. 

4  Informationsvisning genomsnittsvärden 
Visar fognumret som systemet tilldelat samt medelvärden för svetsström, svetsspänning 
och trådmatningshastighet. 

5  Lista synkronisering 
För att lägga processfaser över varandra för att enklare kunna jämföra enskilda 
processfaser. 

6  Informationsvisning diagram 
Visar det grafiska förloppet för värden för svetsström, svetsspänning, 
trådmatningshastighet, skyddsgas och motorström. Visningen av de enstaka 
parametrarna kan aktiveras eller inaktiveras med kryssrutorna. 
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5.13 Visa svetsmaskinens konfiguration 
I visningen av maskinkonfiguration kan konfigurerade parametrar för varje enskild svetsmaskin visas 
vilket underlättar felåtgärder vid eventuella störningar. 
• Klicka på [Lista]. 
• Välj den maskin i maskinlistan vars konfigurationsdata ska visas. 
• Klicka på [Konfiguration]. 

 
Bild. 5.8 

Område Beteckning 
1  Informationsvisning svetsmaskin 

Visar den svetsmaskin vars maskinkonfiguration tillfället visas. 

2  Informationsvisning maskinparametrar 
Visar sparade maskinparametrar. 

3  Informationsvisning nätverksparametrar 
Visar sparade nätverksparametrar. 

4  Informationsvisning Wi-Fi 
Visar sparade Wi-Fi-parametrar för svetsmaskiner med Wi-Fi-funktion. 

5.13.1 Maskinparametrar 
Parameter Betydelse 
Beteckning Svetsmaskinens interna beteckning. Kan väljas fritt. 

Stations-
/fogreferens 

Används för att indexera svetsfog till maskin. 

Gruppnamn Används för styrningen av autentiseringen i samband med Xbutton. Kan väljas fritt. 

Reducerad 
dataregistrerin
g 

Kryssruta för att bestämma om alla enskilda steg i svetsförloppet ska registreras eller 
endast medelvärdena per svetsfog. 

Inställning gas 
1 

Om gassensorteknik inte är ansluten kan ett uppskattat förbrukningsvärde ställas in här. 

Inställning gas 
2 

Om gassensorteknik inte är ansluten kan ett uppskattat förbrukningsvärde ställas in här. 

Gassensortek
nik 

Kryssruta för att bestämma om gassensorteknik är ansluten. 
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Parameter Betydelse 
Lösenord För ändring av maskinens lösenord. 

5.13.2 Nätverksparametrar 
Parameter Betydelse 
IPv4-adress 
svetsmaskin 

Fält för fritext för att spara svetsmaskinens unika nätverksadress. 

Subnätmask Fält för fritext för att spara subnätmasken som svetsmaskinen är tilldelad. 

Standardgate
way 

Fält för fritext för att spara svetsmaskinens standardgateway. 

UDP-port Fält för fritext för att spara UDP-porten. 

IPv4-adress 
primär 
dataserver 

Fält för fritext för att spara nätverksadressen för den server där data sparas. 

Dataserverpor
t 

Fält för fritext för att spara porten för den server där data sparas. 

IPv4-adress 
hanteringsser
ver 

Fält för fritext för att spara nätverksadressen för den server där Xnet är installerat. 

Hanteringsser
verport 

Fält för fritext för att spara porten för den server där Xnet är installerat. 

5.13.2.1 Wi-Fi-parametrar (endast för svetsmaskin med Wi-Fi-funktion) 
Parameter Betydelse 
Wi-Fi på/av Kryssruta för att bestämma om dataöverföringen mellan svetsmaskinen och Xnet-

programvaran ska ske med Wi-Fi. 

SSID Fält för fritext för att spara numret som svetsmaskinen är tilldelad. 

Sändningspre
standa 

Lista för inställning av max. sändningsprestanda för svetsmaskinen. 

Region Lista för att spara regionen där svetsmaskinen skickar och tar emot data. 

Kryptering Lista för att spara krypteringsmetoden för dataöverföringen mellan svetsmaskinen och 
Xnet-programvaran. 

Algoritm Fält för fritext för att spara algoritmen som används vid krypteringen för dataöverföringen 
mellan svetsmaskinen och Xnet-programvaran. 

Nyckel Fält för fritext för att spara nyckeln som används vid dataöverföringen mellan 
svetsmaskinen och Xnet-programvaran. 

 

5.14 Underhållsräkneverk 
Visningen av underhållsdata används för övervakning av serviceintervallen för de anslutna 
svetsmaskinerna. Beroende på process kan underhållsintervallen för delar av den erforderliga 
svetsutrustningen definieras och kommenteras med fritexten om underhåll. 

 

 Materiella skador på grund av att övriga gällande dokument inte följs! 
De serviceintervaller som definierats av driftansvarig är endast information och ersätter aldrig de 
uppgifter om underhåll som anges i bruksanvisningarna för de olika svetsmaskinerna. 
Beakta underhållsintervallen i bruksanvisningarna för svetsmaskinerna! 
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5.14.1 Visa underhållsräkneverk 
• Klicka på [Lista]. 
• Välj den maskin i maskinlistan vars underhållsdata ska visas. 
• Klicka på [Underhåll]. 

 
Bild. 5.9 

Område Beteckning 
1  Informationsvisning svetsmaskin 

Visar den svetsmaskin vars underhållsdata för tillfället visas. 

2  Informationsvisning underhållsräknare 
Visar sparade underhållsparametrar samt eventuell återstående tid till nästa underhåll. 

5.15 Underhållsparametrar 
Parameter Betydelse 
Svetsmaskin Fast datum, t.ex. tidpunkt för nästa återkommande kontroll. 

Typ av metod Visar processtypen som används med svetsmaskinen. 

Kontaktrör Tid till nästa rekommenderade kontroll av kontaktröret. 

Skyddsgassys
tem 

Tid till nästa rekommenderade kontroll av skyddsgassystemet. 

Elektrod Tid till nästa rekommenderade kontroll av elektroden. 

Trådstyrning Tid till nästa rekommenderade kontroll av trådstyrningen. 

Trådmatnings
drift 1 

Tid till nästa rekommenderade kontroll av den primära trådmatningsdriften. 

Trådmatnings
drift 2 

Tid till nästa rekommenderade kontroll av den sekundära trådmatningsdriften. 

Plasmagasmu
nstycke 

Tid till nästa rekommenderade kontroll av plasmagasmunstycket. 

5.15.1 Återställ underhållsräkneverk 
• Klicka på [Återställ]. 
• Välj räknaren som ska nollställas i dialogfönstret ”Nollställ räknare”. 
• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 
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5.15.1.1 Servicedata (Wi-Fi) 
I visningen av servicedata kan anslutningsdata för svetsmaskinerna som är anslutna med Wi-Fi till 
programvaran visas vilket underlättar felåtgärder vid eventuella störningar. 
• Klicka på [Lista]. 
• Välj den maskin i maskinlistan vars servicedata ska visas. 
• Klicka på [Service]. 

 
Bild. 5.10 

Område Beteckning 
1  Informationsvisning svetsmaskin 

Visar den svetsmaskin vars Wi-Fi-servicedata för tillfället visas. 

2  Informationsvisning Wi-Fi 
Visar fastställda Wi-Fi-servicedata. 

5.15.2 Wi-Fi-parametrar 
Parameter Betydelse 
Wi-Fi finns Visar om den anslutna svetsmaskinen har Wi-Fi-funktion. 

Anslutningsst
atus 

Visar om den anslutna svetsmaskinen är ansluten via Wi-Fi. 

SSID Visar SSID som är sparad i svetsmaskinen. 

BSSID Visar MAC-adressen för den Wi-Fi-adapter som är ansluten till svetsmaskinen. 

Kanalnummer Visar det kanalnummer som används för kommunikationen mellan svetsmaskin och 
Xnet-programvaran. 

Mottagningsst
yrka 

Visar den aktuella dämpningen av signalens styrka för den signal som Xnet-
programvaran tar emot från svetsmaskinen. 

Firmware Wi-
Fi 

Visar programvaruversionen för den Wi-Fi-adapter som är ansluten till svetsmaskinen. 
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5.16 Spara svetsdata på USB-minne 
Med den bifogade modulen „XWDImport” kan svetsdata överföras från en svetsmaskin till 
kvalitetsstyrningsprogramvaran med hjälp av ett USB-minne utan att svetsmaskinen behöver vara 
ansluten till nätverket. 

 

 Använd ett industriellt USB-minne för förbättrad livslängd och tillförlitlighet. 
 

5.16.1 Initiera USB-minnet 
Före användning måste USB-minnet registreras en gång på varje svetsmaskin som det ska användas 
med. Under registreringen kontrolleras även USB-minnets funktion. 
• Sätt in USB-minnet i svetsmaskinen. 
• Håll in knappen „Master“ på gatewayen eller svetsmaskinen. 
• Tillkoppla svetsmaskinen. 

- På styrningen blinkar lysdioden „Profile“ 
• Logga in med ditt Xbutton i styrningen. 

- På styrningen blinkar lysdioden „USB“. 
- Registreringen av USB-minnet är slutförd. 

 

 Om USB-minnet är felaktigt, blinkar lysdioden „Error“ och registreringen utförs inte. 
 

5.16.2 Spara svetsdata 
5.16.2.1 Spara manuellt 

• Sätt in USB-minnet i svetsmaskinen. 
• Tryck på knappen „Master“  på gatewayen eller svetsmaskinen. 

- På styrningen blinkar lysdioden „USB“ och data sparas. 
• Tryck på tryckknappen ”Master“ för att avsluta registreringen. 

 

 Den aktuella svetsfogen sparas komplett. Förloppet är slutfört när lysdioderna på styrningen 
slutar blinka. 

 

5.16.2.2 Spara automatiskt 
• Sätt in USB-minnet i svetsmaskinen. 
• Tillkoppla svetsmaskinen. 

- Förloppet startar automatiskt. 
• Tryck på tryckknappen ”Master“ för att avsluta registreringen. 

 

 Den aktuella svetsfogen sparas komplett. Förloppet är slutfört när lysdioderna på styrningen 
slutar blinka. 
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5.16.3 Importera svetsdata från USB-minnet till Xnet 
• Starta programmet „XWDImport.exe“. 

- Programmets startfönster öppnas. 

 
Bild. 5.11 

• Anslut USB-minnet med svetsdata till datorn. 
• Ange följande parametrar: 

- Värd: Server-IP-adressen för datorn där Xnet är installerat. 
- Användarnamn 
- Lösenord 

• Välj enhetsbeteckningen för USB-minnet med svetsdata. 
• Klicka på knappen ”Starta”. 

- Importen startas. 
 

 Alla data på USB-minnet som hittas och importeras raderas utan tidigare meddelanden efter 
importen från USB-minnet. 

 
 

 Importerade svetsdata finns i ”Svetsmaskinhanteringen” i Xnet-programvaran. Importerade data 
tilldelas automatiskt svetsmaskinens namn och MAC-adress. 
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6 Tillvalsmoduler 
I detta kapitel beskrivs tillvalsmoduler för Xnet. Dessa moduler ingår för närvarande inte i din licens. Vänd 
dig till vår kundservice för information om licenser. 

6.1 Kundservice 
Vårt serviceteam står gärna till tjänst med produktinformation. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Tyskland 
Telefon: +49 2680 181-0 
Mån–fre 7.30–17.00 
Telefax: +49 2680 181-244 
E-post: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

6.2 Svetsare och svetsarkvalifikationer 
I detta kapitel beskrivs hanteringen av svetsare och svetsarkvalifikationer. 

6.2.1 Svetsare 
• Klicka på [Svetsare] på startsidan. 

6.2.1.1 Skapa datapost 
• Klicka på [Lägg till svetsare]. 
• Ange relevanta data. 

 

 Fälten ”Namn” och ”Förnamn” är obligatoriska och måste fyllas i.  
Värdet i fältet ”Personalnummer” är unikt i systemet och får endast användas en gång. 
Värdena för fältet ”Systemroll” kan väljas fritt. Klicka på fältet för att öppna en rullgardinsmeny 
med befintliga värden. Ange ett nytt värde vid behov i fältet ”Systemroll”. Det nya värdet läggs 
automatiskt till i listan. 

 

• Konfigurera åtkomst till Xnet (valfritt). 
• Markera kryssrutan ”Xnet användardata”. 
• Ange inloggningsuppgifter. 

 

6.2.1.2 Redigera datapost 
• Klicka på svetsaren som ska redigeras i svetsarhanteringen. 
• Klicka på [Visa svetsare]. 
• Klicka på [Redigera svetsare]. 
• Ange relevanta data. 

 

 Fälten ”Namn” och ”Förnamn” är obligatoriska och måste fyllas i.  
Värdet i fältet ”Personalnummer” är unikt i systemet och får endast användas en gång. 
Värdena för fältet ”Systemroll” kan väljas fritt. Klicka på fältet för att öppna en rullgardinsmeny 
med befintliga värden. Ange ett nytt värde vid behov i fältet ”Systemroll”. Det nya värdet läggs 
automatiskt till i listan. 

 

• Konfigurera åtkomst till Xnet (valfritt). 
• Markera kryssrutan ”Xnet användardata”. 
• Ange inloggningsuppgifter. 

 

6.2.1.3 Radera datapost 
• Klicka på svetsaren som ska redigeras i svetsarhanteringen. 
• Klicka på [Visa svetsare]. 
• Klicka på [Radera svetsare]. 
• Klicka på [Ja] för att utföra åtgärden eller [Nej] för att avbryta åtgärden. 
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6.2.2 Svetsarkvalifikationer 
• Klicka på [Svetsare] på startsidan. 

 

6.2.2.1 Skapa datapost 
• Klicka på svetsaren som ska redigeras i svetsarhanteringen. 
• Klicka på [Visa svetsare]. 
• Klicka på [Lägg till svetsarkvalifikation]. 
• Ange värdena enligt föreliggande svetsarprövningsintyg i inmatningsfönstret ”Giltighet”. 

 

 För att ange en kvalifikation som avviker från SS-EN ISO 9606-1:2013 ska kryssrutan 
”Specialkvalifikation” aktiveras. Ange därefter numret för kvalifikationen manuellt. 

 

• Ange värdena enligt föreliggande svetsarprövningsintyg i inmatningsfönstret ”Provningsnummer”. 
 

 Värdena för rullgardinsmenyerna i inmatningsfönstret ”Provningsnummer” motsvarar 
uppgifterna i SS-EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Lägg till dokument (valfritt). 
• Klicka på [Överför dokument]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

• Klicka på [Spara svetsarkvalifikation] för att utföra åtgärden eller [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
 

6.2.2.2 Redigera datapost 
• Klicka på svetsaren som ska redigeras i svetsarhanteringen. 
• Klicka på [Visa svetsare]. 
• Klicka på den svetsarkvalifikationen som ska redigeras. 
• Klicka på [Visa svetsarkvalifikation]. 
• Ange värdena enligt föreliggande svetsarprövningsintyg i inmatningsfönstret ”Giltighet”. 

 

 För att ange en kvalifikation som avviker från SS-EN ISO 9606-1:2013 ska kryssrutan 
”Specialkvalifikation” aktiveras. Ange därefter numret för kvalifikationen manuellt. 

 

• Ange värdena enligt föreliggande svetsarprövningsintyg i inmatningsfönstret ”Provningsnummer”. 
 

 Värdena för rullgardinsmenyerna i inmatningsfönstret ”Provningsnummer” motsvarar 
uppgifterna i SS-EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Lägg till dokument (valfritt). 
• Klicka på [Överför dokument]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

• Klicka på [Spara svetsarkvalifikation] för att utföra åtgärden eller [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
 

6.2.2.3 Radera datapost 
• Klicka på svetsaren som ska redigeras i svetsarhanteringen. 
• Klicka på [Visa svetsare]. 
• Klicka på den svetsarkvalifikationen som ska redigeras. 
• Klicka på [Visa svetsarkvalifikation]. 
• Klicka på [Radera svetsarkvalifikation]. 

 

 Dataposten raderas utan ytterligare säkerhetsfråga. 
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6.3 WPS/WPQR 
I detta kapitel beskrivs hur kvalificerade svetsanvisningar (WPS) och rapporter beträffande kvalificering 
för svetsmetoden (WPQR) skapas och hanteras. 

6.3.1 Begreppsförklaring 
pWPS (engelska: preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS är en preliminär svetsanvisning. Den innehåller uppgifter för svetsanvisningen, men måste 
kontrolleras av ett certifierat provställe. 
WPQR (engelska: Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR är en rapport beträffande kvalificeringen för en svetsmetod. Med hjälp av uppgifterna från pWPS 
svetsas ett arbetsstycke och kontrolleras av ett certifierat provställe. Om kontrollen är godkänd, skapar 
provstället en WPQR. 
WPS (engelska: Welding Procedure Specification) 
WPS är en kvalificerad svetsanvisning. Den innehåller uppgifter om pWPS och numret för WPQR. 

6.3.2 pWPS 
• Klicka på [WPQ Manager] på startsidan. 

6.3.2.1 Skapa datapost 
• Klicka på [Skapa WPS]. 
• Ange företagsdata för skaparen av pWPS uppe till vänster i inmatningsfönstret i fälten ”Tillverkare”, 

”Gata” och ”Ort”. 
 

 Om WPQ Manager är licensierad som modul för Xnet-programvaran, fylls i fälten ”Tillverkare”, 
”Gata” och ”Ort” med motsvarande värden från systeminställningen. 
 

 

• Fyll i fälten ”Provare eller provställe”, ”Kund”, ”Beställningsnr”, ”Ritningsnr” och ”Delnr” uppe till vänster 
i inmatningsfönstret vid behov. 

• Ange specifikationerna för svetsfogen uppe till höger i inmatningsfönstret. 
6.3.2.2 Visualisering av svetsfogsförberedelse med importerad ritning 

Det går att importera ritningar från ett externt system eller skapa ritningar i programvaran för visualisering 
av svetsfogsförberedelse och svetsföljd. 

• Klicka på [Redigera ritning] . 
• Klicka på [Svetsfogsförberedelse]  i inmatningsfönstret ”Redigera ritning”. 

7 Klicka på [Läs in ritning]  i inmatningsfönstret ”Redigera ritning”. 
• Markera kryssrutan ”Svetsfogsförberedelse” i dialogfönstret ”Överför ritning”. 
• Klicka på [Välj fil]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

 

 Ritningens riktning kan anpassas med knapparna  eller . 
 

• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 
7.1.1.1 Visualisering av svetsfogsförberedelse med genererad ritning 

Det går att importera ritningar från ett externt system eller skapa ritningar i programvaran för visualisering 
av svetsfogsförberedelse och svetsföljd. 

• Klicka på [Redigera ritning] . 
• Klicka på [Svetsfogsförberedelse]  i inmatningsfönstret ”Redigera ritning”. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Parametrar”. 

 

 När kryssrutan ”Symmetrisk” är markerad, sparas parametrarna för arbetsstycke 1 automatiskt 
för arbetsstycke 2. 
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• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 
7.1.1.2 Visualisering av svetsföljden med importerad ritning 

Det går att importera ritningar från ett externt system eller skapa ritningar i programvaran för visualisering 
av svetsfogsförberedelse och svetsföljd. 

• Klicka på [Redigera ritning] . 

8 Klicka på [Läs in ritning]  i inmatningsfönstret ”Redigera ritning”. 
• Markera kryssrutan ”Svetsföljd” i dialogfönstret ”Överför ritning”. 
• Klicka på [Välj fil]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 
• Vänsterklicka på ritningen för att ställa in startpunkten för en svetssträng. 
• Flytta markören till önskad slutpunkt för svetssträngen och bekräfta genom att vänsterklicka. 
• Anpassa svetssträngens riktning och storlek genom att flytta markören och bekräfta genom att 

vänsterklicka. 
 

 Välj en svetssträng som ska raderas genom att vänsterklicka på den och klicka därefter på . 
 
 

 Välj en svetssträng genom att vänsterklicka på den för att ändra den visade svetsföljden och 
klicka därefter på  eller . 

 

8.1.1.1 Visualisering av svetsföljden med genererad ritning 
Det går att importera ritningar från ett externt system eller skapa ritningar i programvaran för visualisering 
av svetsfogsförberedelse och svetsföljd. 

• Klicka på [Lägg till strängar] . 
• Ange motsvarande parametrar i inmatningsfönstret ”Automatiska strängar”. 

• Klicka på [Lägg till strängar] . 
• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

 

 Välj en svetssträng som ska raderas genom att vänsterklicka på den och klicka därefter på . 
 
 

 Välj en svetssträng genom att vänsterklicka på den för att ändra den visade svetsföljden och 
klicka därefter på  eller . 

 

• Ange motsvarande parametrar för svetssträngarna i inmatningsfönstret ”Detaljer för svetsningen”. 
 

 Klicka på  för att aktivera inmatningsraderna för dolda svetssträngar. 
 

• Ange motsvarande parametrar för svetssträngarna i inmatningsfönstret ”Svetstillsats”. 
 

 Klicka på  för att aktivera inmatningsraderna för dolda svetssträngar. 
 

• Ange motsvarande parametrar för svetssträngarna i inmatningsfönstret ”Skyddsgas”. 
 

 Klicka på  för att aktivera inmatningsraderna för dolda svetssträngar. 
 

• Ange motsvarande parametrar i inmatningsfönstret ”Ytterligare parametrar”. 
 

 Markera kryssrutan ”Volframelektrod” för att visa fälten för specifikation av volframelektroden i 
inmatningsfönstret. 

 
 

 Markera kryssrutan ”Värmebehandling” för att visa fälten för specifikation av värmebehandlingen 
i inmatningsfönstret. 
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• Lägg till dokument (valfritt). 
• Klicka på [Överför dokument]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

• Klicka på [Spara] för att spara inmatade data för senare redigering eller klicka på [Tillbaka] för att 
annullera inmatade data. 

• Klicka på [Spärra] för att slutföra. 
8.1.1.2 Redigera datapost 

• Klicka på den pWPS som ska redigeras i WPQ Manager. 
• Klicka på [Visa WPS]. 
• Ställ in parametrarna på samma sätt som i kapitlet ”Skapa pWPS”. 

8.1.1.3 Duplicera pWPS 
• Klicka på den pWPS som ska dupliceras i WPQ Manager. 
• Klicka på [Duplicera]. 

- Den duplicerade pWPS:n skapas i WPQ Manager. Detta indikeras med gul bakgrund och 
suffixet ”Copy” i pWPS-numret. 

8.1.2 WPQR 
8.1.2.1 Skapa datapost 
 

 pWPS:n som ligger till grund för WPQR:n bör spärras innan WPQR:n skapas. 
 

• Klicka på [Skapa WPQR]. 
• Ange certifikatnumret för den certifierade svetsprocedurkontrollen i fältet ”WPQR-nr” i 

inmatningsfönstret ”Svetsprocedurkontroll”. 
• Ange ett revisionsnummer för den certifierade svetsprocedurkontrollen i fältet ”Rev.” vid behov. 
• Ange företagsdata för skaparen av pWPS uppe till vänster i inmatningsfönstret i fälten ”Tillverkare”, 

”Gata” och ”Ort”. 
 

 Om WPQ Manager är licensierad som modul för Xnet-programvaran, fylls i fälten ”Tillverkare”, 
”Gata” och ”Ort” med motsvarande värden från systeminställningen. 
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• Klicka på  i fältet pWPS. 
• Välj den grundläggande pWPS:n i inmatningsfönstret ”Välj WPS”. 
• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

- Data som är sparade i pWPS:n överförs till de relevanta fälten för WPQR:n. 
• Ange ytterligare parametrar utifrån den certifierade svetsprocedurkontrollen. 
• Lägg till dokument (valfritt). 

• Klicka på [Överför dokument]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

• Klicka på [Spärra WPQR] för att slutföra. 
• Klicka på [Spara] för att spara inmatade data för senare redigering eller klicka på [Tillbaka] för att 

annullera inmatade data. 
8.1.2.2 Duplicera pWPS 

• Klicka på den pWPS som ska dupliceras i WPQ Manager. 
• Klicka på [Duplicera]. 

- Den duplicerade pWPS:n skapas i WPQ Manager. Detta indikeras med gul bakgrund och 
suffixet ”Copy” i pWPS-numret. 

• Klicka på den duplicerade pWPS:n i WPQ Manager. 
• Klicka på [Visa WPS]. 

• Klicka på  i kolumnen ”WPQR-nr” i inmatningsfönstret ”Detaljer för svetsningen”. 
• Välj önskat WPQR-nr i inmatningsfönstret ”Välj WPQR”. 
• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller klicka på [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
• Klicka på [Ja] för att spärra tillhörande WPQR eller på [Nej] för att hålla tillhörande WPQR öppen för 

fortsatt redigering i dialogfönstret ”Spärra WPQR”. 
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9 Avhjälp av störningar 
9.1 Checklista för åtgärdande av fel 
 

Teckenförklaring Symbol Beskrivning 
  Fel/Orsak 

  Åtgärd 
 

Det gick inte att ansluta till servern 
 Under en befintlig session frånkopplades Xnet-servern 
 Nätverksanslutningen har avbrutits 
 Kontrollera dataanslutningen från klienten till Xnet-servern. Kontrollera donglen. 

Det gick inte att ansluta till svetsmaskinen 
 Felaktig anslutning mellan maskinen och Xnet-servern 
 Kontrollera anslutningen mellan maskinen och Xnet-servern 

Det gick inte att logga in 
 Fel vid inmatning av användarnamn eller lösenord 
 Användarkontot finns inte 
 Ange användarnamn och lösenord för det befintliga användarkontot 

Sessionen har gått ut 
 Automatisk utloggning på grund av inaktivitet 
 Logga in på nytt 

Bilden är mindre än minimistorlek (600 x 400 pixlar) 
 En bitmap-bild med en lägre upplösning än 600x400 pixlar har laddats upp till lägesplanen 
 Följ minimistorlek (600x400 pixlar) för bitmap-bilder 

Det finns inga data 
 Det finns inga svetsdata för den aktuella dagen 
 Kontrollera svetsdata efter den första svetsprocessen 

 Det finns inga svetsdata för den valda dagen 
 Kontrollera valet 

Du har inte behörighet för denna funktion 
 Användaren har valt en programfunktion som hon saknar behörighet för 
 Kontakta systemadministratören och begär utökade åtkomstbehörigheter 

Felaktigt format 
 Vid inmatning av ett värde har ett felaktigt inmatningsformat valts (skrivfel) 
 Radera inmatade värden och ange dem på nytt i rätt inmatningsformat 

Nyckellängd 
 Vid inmatning av en nyckel för Wi-Fi-konfigurationen har minimiantalet tecken underskridits 
 Radera Wi-Fi-nyckeln och ange nyckeln på nytt 

Dataposten finns redan 
 Användaren har försök att skapa en datapost som redan finns 
 Spara en ny datapost med ett nytt namn eller byt namn på den gamla dataposten 

Värdet måste vara ett positivt heltal 
 Användaren har gjort en felaktig inmatning 
 Radera inmatade värden och ange dem på nytt 

Värde krävs 
 Användaren har utelämnat en inmatning 
 Kontrollera och komplettera inmatningen 

Allmänt fel 
 Ett ospecificerat programfel har inträffat 
 Kontakta support 
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Adresseringsfel för maskin 
 Ett internt kommunikationsfel har inträffat 
 Kontakta support 
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10 Bilaga A 
10.1 Översikt EWM-filialer 
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