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Instructiuni generale 
 

  AVERTISMENT 

 

Citiţi instrucţiunile de operare! 
Instrucţiunile de operare prezintă modul de utilizare în condiţii de siguranţă a 
produselor. 
• Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de operare corespunzătoare tuturor componentelor 

sistemului, în special instrucţiunile de siguranţă şi avertismentele! 
• Respectaţi normele de prevenire a accidentelor şi dispoziţiile specifice ţării! 
• Instrucţiunile de operare trebuie păstrate la locul de utilizare a aparatului. 
• Plăcuţele cu indicaţii de siguranţă şi cele de avertizare oferă informaţii despre potențialele 

pericole.  
Acestea trebuie să fie uşor de recunoscut şi lizibile în permanenţă. 

• Aparatul a fost fabricat în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei şi cu prevederile, 
respectiv normele în vigoare şi poate fi utilizat, întreţinut şi reparat numai de către persoane 
competente. 

• Modificările tehnice, ca urmare a perfecţionării tehnologiei aparatelor, pot conduce la un 
comportament diferit la sudură. 

 
 

 In cazul in care aveti intrebari aferente instalarii, punerii in functiune, utilizarii, produsului sau 
probleme specifice locului dumneavoastra de munca luati legatura cu partenerii nostrii sau 
serviciul pentru clienti la telefon +49 2680 181-0. 

O lista a partenerilor autorizati o gasiti pe internet la adresa www.ewm-group.com. 
 

Garantia in legatura cu utilizarea produsului se refera strict la functionarea acestuia. Orice alt tip 
de garantie este exclusa. Aceasta limitare a garantiei intra in vigoare la preluarea produsului si 
este recunoscuta de utilizator. 
Respectarea acestor instructiuni, utilizarea, intretinerea, conditiile de punere in functiune nu pot 
fi supravegeate de producatorul produsului. 
O instalare necorespunzatoare, poate duce la deteriorari ale produsului si pot periclita siguranta 
persoanelor. Din acest punct de vedere nu preluam nici un fel de raspundere si garantie pentru 
pierderile, pagubele sau costurile datorate instalarii si utilizarii necorespunzatoare, lipsei de 
intretinere sau au in vreun fel legatura cu acestea. 
Toate informațiile conținute în acest document au fost verificate cu atenție și se consideră că sunt 
corecte. Totuși, ne rezervăm dreptul de a face modificări pentru a corecta greșeli sau erori de redactare 
sau tipografice. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Drepturile de autor asupra acestui document sunt rezervate producătorului. 
Multiplicarea, chiar şi parţială, este permisă numai cu aprobare scrisă prealabilă. 
Conţinutul acestui manual a fost documentat, verificat şi editat cu atenţie, dar ne rezervăm totuşi dreptul 
la modificări, erori de tipar şi greşeli. 
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2 Instrucţiuni complementare 
2.1 Informaţii despre manual 

Aceste instrucţiuni de operare permit folosirea sigură şi eficientă a software-ului de management al 
calităţii ewm Xnet (denumit în continuare software). Instrucţiunile sunt o parte componentă a software-ului 
şi trebuie să fie păstrate astfel încât să fie accesibile oricând personalului. 
Conţinutul acestui manual a fost documentat, verificat şi editat cu atenţie, dar ne rezervăm totuşi dreptul 
la modificări, erori de tipar şi greşeli. 

2.2 Documentaţie conexă 
• Instrucţiuni de operare pentru aparatele de sudură conectate 
• Documentele extinderilor opţionale ale acestui software 

2.3 Actualizarea documentaţiei 
Pe următoarea pagină de internet vă stă la dispoziţie versiunea actuală a manualului de software: 
Adresa de descărcare: www.ewm-group.com 

2.4 Prevederi privind garanţia 
Condiţiile generale de desfăşurare a activităţii firmei noastre sunt disponibile în versiunea cea mai 
recentă pe www.ewm-group.com pentru descărcare. 

2.5 Serviciul pentru clienţi 
Serviciul nostru pentru clienţi vă stă la dispoziţie pentru informaţii legate de produs. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Germania 
Telefon: +49 2680 181-0 
Lu.-Vi. ora 7.30-17.00 
Fax: +49 2680 181-244 
E-Mail: info@ewm-group.com 
Internet: www.huldreich-lind.de 

2.6 Suport tehnic 
În cazul în care aveţi probleme cu produsul nostru, angajaţii noştri vă stau la dispoziţie cu suportul tehnic 
corespunzător. 
E-Mail: xnet-support@ewm-group.com 

 

 În capitolul  vă sunt prezentate mesajele de eroare, precum şi descrierea şi cauza lor. Aici găsiţi 
şi indicaţiile pentru remedierea defecţiunii respective. 
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3 Cunoaşterea suprafeţei de operare 
3.1 Zonele interfeţei cu utilizatorul 

 
Figura 3-1 

Zonă Denumire 
1.  Bara de navigare 

Îi indică utilizatorului unde se află în mod curent şi indică ultimul buton soft acţionat. În 
plus, sunt afişate numele de utilizator, rolul de utilizator, precum şi ora autentificării şi 
timpul până la deconectarea automată în caz de inactivitate. 

2.  Suprafaţa de reprezentare 
Arată conţinutul contextului respectiv. Aici sunt reprezentate, de exemplu, planurile de 
amplasament, datele de sudură şi diagramele. 

3.  Afişajul de evenimente, partea stângă 
Prezintă mesaje de stare a software-ului. 

4.  Bara butoanelor soft de acţiuni 
Indică butoanele soft sensibile la context şi este necesară pentru navigarea în software. 

5.  Afişajul de evenimente, partea dreaptă 
Prezintă mesaje de stare a aparatelor de sudură. 
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3.2 Simboluri utilizate 
3.2.1 Simboluri exclusive ale stării aparatului 

Simbol Semnificaţie 

 

Aparatul de sudură sudează 

 

Aparatul de sudură este pregătit de funcţionare 

 

Aparatul de sudură este în modul de aşteptare 

 

Aparatul de sudură este oprit 

 

Aparatul de sudură are o defecţiune 

 

3.2.2 Simboluri aditive ale stării aparatului 
Simbol Semnificaţie 

 

Aparatul de sudură trebuie supus întreţinerii curente 

 

Avertizare de stare de funcţionare 

 

Conexiune WiFi activă 

 

Conexiune WiFi inactivă 

 

Autentificare prin Xbutton 

 

3.2.3 Simboluri afişaj JOB-uri proces de sudură 
Simbol Semnificaţie 

 

Sudură MIG/MAG în arc electric standard 

 

Sudură MIG/MAG cu arc pulsat 

 

Pulsuri TIG 

 

Pulsare rapidă CC TIG 

 

Sistem automat de pulsare TIG 

 

CA special TIG 
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3.2.4 Simboluri afişaj JOB-uri - frecvenţa impulsului 
Simbol Semnificaţie 

 

Mod de operare în doi timpi 

 

Mod de operare în doi timpi special 

 

Mod de operare în patru timpi 

 

Mod de operare în patru timpi special 

 

3.2.5 Simboluri afişaj JOB-uri, comutare proces 
Simbol Semnificaţie 

 

superPuls pornit 

 

superPuls oprit 

 

3.2.6 Simboluri afişaj JOB-uri cordoane de sudură 
Simbol Semnificaţie 

 

Cusătură de sudură descendentă 

 

Cusătură de sudură de colţ 

 Cusătură de sudură suprapusă 

 Îmbinare prin cusătură cap-la-cap 
 

3.2.7 Simboluri afişaj JOB-uri diverse 
Simbol Semnificaţie 

 

Material 

 

Diametrul sârmei în milimetri 

 

Diametrul sârmei în milimetri la sudura TIG 

 

Gaz de protecţie 
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4 Executaţi primii paşi 
4.1 Pornirea programului 

• Porniţi calculatorul 
• Deschideţi fereastra browser-ului 
• Introduceţi în linia de adresă a browserului adresa IP sub care poate fi accesat software-ul. 

 

 Adresa IP o primiţi de la administratorul dumneavoastră. 
 

• Confirmaţi introducerea cu [Enter] 
- Este afişat ecranul de pornire. 

 
Figura 4-1 

4.2 Schimbare limbă 
• Faceţi clic pe [Modificare limbă] . 
• Selectaţi limba. 

4.3 Apelarea funcţiei de asistenţă 
Software-ul oferă ajutor contextual. 

Acesta poate fi accesat din orice punct al programului, printr-un clic pe [Ajutor] . 

4.4 Modificare parolă 
• Faceţi clic pe [Modificare parolă]. 
• În formularul de înregistrare „Modificare parolă”, înregistraţi parametrii corespunzători. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

4.5 Autentificare şi delogare 
4.5.1 Autentificare 

• Introduceţi datele de autentificare. 
• Introduceţi parola 
• Faceţi clic pe [Autentificare]. 

4.5.2 Deconectare 
• Faceţi clic pe [Deconectare] . 

 



Configuraţie 
Aparate de sudură  
 

10 099-008787-EW509 
31.01.2017 

 

5 Configuraţie 
În acest capitol se descrie modul în care se efectuează setările de bază pentru software. Pentru toate 
activităţile descrise în cadrul acestui capitol, aveţi nevoie de accesul cu dreptul de utilizator 
„Administrator”. 

5.1 Aparate de sudură 
5.1.1 Conectaţi aparatul de sudură la reţea 

Aparatele de sudură nu suportă Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). În mod standard, 
aparatele de sudură sunt livrate cu o adresă IP fixă. Aceasta este montată pe o etichetă de pe sistemul 
de comandă sau la aparate pe eticheta autocolantă de sub plăcuţa de fabricaţie. 

 

 Gateway-ul şi serverul/computerul trebuie să se găsească în aceeaşi reţea, respectiv domeniu de 
adrese IP, pentru a se putea configura gateway-ul. 

 

5.1.2 Aparate de sudură cu adaptor de reţea din fabrică 
• Racordaţi aparatul de sudură la reţea. 
• Porniţi aparatul de sudură. 

5.1.3 Aparatele de sudură cu adaptor de reţea echipat ulterior 
• Conectaţi gateway-ul cu cablul de racord cu 7 poli la aparatul de sudură. 
• Racordaţi gateway-ul la reţea. 
• Porniţi aparatul de sudură. 

5.1.4 Configurarea parametrilor 
• Faceţi clic pe [Listă]. 
• Faceţi clic pe [Căutare]. 
• În lista de selectare a aparatelor, faceţi clic pe aparatul de sudură care trebuie configurat. 
• Faceţi clic pe [Configuraţie]. 

 

5.1.5 Parametrii aparatelor 
• Faceţi clic pe [Parametri aparate]. 
• În formularul de înregistrare „Parametri aparate”, înregistraţi valorile corespunzătoare. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Înapoi] pentru a o anula. 
Parametru Semnificaţie 
Denumire Denumirea internă a aparatului de sudură. Poate fi atribuită liber. 

Referinţă 
staţie/cusătur
ă de sudură 

Este utilizată pentru referenţierea cusăturii de sudură în raport cu aparatul. 

Nume grup Este necesar pentru comanda autentificării în legătură cu Xbutton. Poate fi atribuit liber. 

Înregistrare 
date redusă 

Casetă de selecţie prin intermediul căreia se poate stabili dacă trebuie consemnate toate 
etapele procesului de sudură sau numai valorile medii pe fiecare cusătură de sudură. 

Presetare gaz 
1 

Dacă nu este conectat un sistem de senzori pentru gaz, aici poate fi setată o valoare de 
consum estimată. 

Presetare gaz 
2 

Dacă nu este conectat un sistem de senzori pentru gaz, aici poate fi setată o valoare de 
consum estimată. 

Senzori gaz Casetă de selecţie prin intermediul căreia se stabileşte dacă este conectat un sistem de 
senzori de gaz. 

Parolă Permite modificarea parolei aparatului. 
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5.1.5.1 Configurarea parametrilor reţelei 
• Faceţi clic pe [Parametri reţea]. 
• În formularul de înregistrare „Parametri reţea”, înregistraţi valorile corespunzătoare. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Înapoi] pentru a o anula. 
Parametru Semnificaţie 
Adresă IPv4 
aparat de 
sudură 

Câmp de text liber pentru stocarea adresei de reţea unice a aparatului de sudură. 

Mască 
subreţea 

Câmp de text liber pentru stocarea măştii de subreţea căreia îi este alocat aparatul de 
sudură. 

Gateway 
standard 

Câmp de text liber pentru stocarea adresei de reţea a gateway-ului standard. 

Port UDP Câmp de text liber pentru stocarea portului UDP. 

Adresă IPv4 
server de date 
primar 

Câmp de text liber pentru stocarea adresei de reţea a serverului pe care vor fi salvate 
datele. 

Port server de 
date 

Câmp de text liber pentru stocarea portului serverului pe care vor fi salvate datele. 

Adresă IPv4 
server 
administrare 

Câmp de text liber pentru stocarea adresei de reţea a serverului pe care este instalat 
Xnet. 

Port server 
administrare 

Câmp de text liber pentru stocarea portului serverului pe care este instalat Xnet. 

 

5.1.5.2 Parametrii WiFi (numai la aparatele de sudură, care dispun de funcţionalitatea WiFi) 
• Faceţi clic pe [WiFi]. 
• În formularul de înregistrare „WiFi”, înregistraţi valorile corespunzătoare. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Înapoi] pentru a o anula. 
Parametru Semnificaţie 
WiFi 
pornit/oprit 

Casetă de selecţie prin intermediul căreia se stabileşte dacă transferul de date dintre 
aparatul de sudură şi software-ul Xnet urmează să se efectueze prin WiFi. 

SSID Câmp de text liber pentru stocarea identificatorului cu care poate fi accesat aparatul de 
sudură. 

Putere 
transmisie 

Listă de selectare pentru setarea puterii de transmisie maxime a aparatului de sudură. 

Regiune Listă de selectare pentru stocarea regiunii în care aparatul de sudură transmite şi 
recepţionează date. 

Codificare Listă de selectare pentru stocarea metodei de codificare a transferului de date dintre 
aparatul de sudură şi software-ul Xnet. 

Algoritm Câmp de text liber pentru stocarea algoritmului care va fi utilizat la codificarea 
transferului de date dintre aparatul de sudură şi software-ul Xnet. 

Cheie Câmp de text liber pentru stocarea cheii care va fi utilizată la transferul de date dintre 
aparatul de sudură şi software-ul Xnet. 
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5.2 Plan de amplasament 
Software-ul oferă posibilitatea de creare a unui plan de amplasament. În acest plan de amplasament pot 
fi introduse diverse locaţii de producţie şi planurile lor de amplasare. Locaţiilor de producţie le pot fi 
alocate la rândul lor aparate şi locaţia respectivă poate fi aşezată în planul de amplasament. Locaţiile şi 
aparatele sunt selectabile în structura meniului ca aşa-numite „Noduri”. 
• Faceţi clic pe [Aparate]. 
• Faceţi clic pe [Plan de amplasament]. 

 
Figura 5-1 

Zonă Denumire 
1  Structura meniului Plan de amplasament 
2  Imagine de detaliu Plan de amplasament 
3  Imagine de ansamblu Plan de amplasament 

 

5.2.1 Creare plan de amplasament 
• Faceţi clic pe nodul sub care trebuie adăugat noul plan de amplasament. 
• Faceţi clic pe [Editare plan de amplasament]. 
• Faceţi clic pe [Adăugare]. 
• Defilaţi în jos în fereastra de dialog “Adăugare nod” şi selectaţi „Vedere nouă”. 
• Faceţi clic pe [Adăugare]. 
• În formularul de înregistrare „Editare nod”, înregistraţi valorile corespunzătoare. 
• Faceţi clic pe [Selectare fişier]. 
• Selectaţi fişierul din sistemul de fişiere. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

 

 Ecranul trebuie să aibă o dimensiune minimă de 400x600 de pixeli, fiind susţinute formatele de 
imagini *.jpg, *.png, *.svg. Pentru o scalare fără pierderi, selectaţi formatul vectorial *.svg. 
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5.2.2 Editare plan de amplasament 
• În „Structura meniului Plan de amplasament” clic pe nodul care urmează să fie editat. 
• Faceţi clic pe [Editare plan de amplasament]. 
• Faceţi clic pe [Detalii]. 
• În formularul de înregistrare „Editare nod”, înregistraţi valorile corespunzătoare. 
• Faceţi clic pe [Selectare fişier]. 
• Selectaţi fişierul din sistemul de fişiere. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

 

 Ecranul trebuie să aibă o dimensiune minimă de 400x600 de pixeli, fiind susţinute formatele de 
imagini *.jpg, *.png, *.svg. Pentru o scalare fără pierderi, selectaţi formatul vectorial *.svg. 

 

• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 
 

5.2.3 Ştergere plan de amplasament 
• În structura meniului „Plan de amplasament”, faceţi clic pe nodul care urmează să fie şters. 
• Faceţi clic pe [Ştergere]. 
• În fereastra de dialog “Eliminare nod”, faceţi clic pe [Da] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe 

[Anulare] pentru a anula acţiunea. 

5.3 Roluri de utilizator 
Administrarea drepturilor pentru software este bazată pe roluri. În funcţie de rolul de utilizator respectiv, 
utilizatorii au diferite drepturi de acces şi de administrare. În instalarea de bază, software-ul cuprinde 
rolurile de utilizator „Administrator”, „Utilizator” şi „Vizitator”. Acestea pot constitui baza pentru roluri de 
utilizator proprii. 
Rol utilizator Drept 
Administrator Are acces nelimitat la toate componentele software-ului. 

Utilizator Nu are acces la setările de configurare şi la administrarea utilizatorilor. 

Vizitator Nu are acces la modulul de întreţinere şi în general are acces la sistem numai în scop de 
supraveghere. 

 

5.4 Drepturi de utilizator 
Drept Semnificaţie 
Autentificare Permite autentificarea în sistem. 

Afişare plan 
de 
amplasament 

Permite vizualizarea planurilor de amplasament. 

Editare plan 
de 
amplasament 

Permite crearea şi editarea unor planuri de amplasament. 

Afişare listă 
de aparate 

Permite listarea aparatelor de sudură cunoscute sistemului. 

Căutare 
aparate 

Permite căutarea aparatelor de sudură nou adăugate. 

Afişare afişaj 
în timp real 

Permite afişarea în timp real a datelor de sudare. 

Afişare date 
de sudare 

Permite afişarea datelor de sudare salvate. 

Afişare 
consum 

Permite afişarea consumurilor cumulate de materiale consumabile. 

Resetare 
consum 

Permite resetarea consumurilor cumulate de materiale consumabile. 

Editare 
administrare 
utilizatori 

Permite accesul la administrarea utilizatorilor şi (dacă există licenţă) la administrarea 
sudorilor. 
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Drept Semnificaţie 
Afişare 
configuraţie 

Permite afişarea configuraţiei aparatelor de sudură. 

Editare 
configuraţie 

Permite stabilirea/editarea configuraţiei aparatelor de sudură. 

Editare date 
de întreţinere 

Permite configurarea/editarea datelor de întreţinere. 

Resetare date 
de întreţinere 

Permite resetarea datelor de întreţinere. 

Afişare WPQ 
Manager 

Permite listarea tuturor WPS/WPQR create. 

Editare WPQ 
Manager 

Permite editarea unor WPS/WPQR salvate. 

Ştergere 
WPQ 
Manager 

Permite ştergerea unor WPS/WPQR salvate. 

Blocare WPQ 
Manager 

Permite blocarea unor WPS/WPQR salvate. 

Editare date 
firmă 

Permite afişarea datelor firmei. 

Importare 
date de 
sudare 

Permite importarea datelor de sudare prin intermediul unui stick USB. 

Fără 
deconectare 
automată 

Blochează deconectarea automată de la sistem. 
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5.5 Crearea unui rol de utilizator 
• Faceţi clic pe [Sistem]. 
• Faceţi clic pe [Utilizator]. 
• Faceţi clic pe [Rol utilizator]. 
• În lista verticală „Rol utilizator”, selectaţi rolul de utilizator care va fi preluat ca şablon pentru rolurile de 

utilizator care urmează să fie create. 
• Faceţi clic pe [Adăugare]. 
• În formularul de înregistrare „Drepturi”, în câmpul „Rol utilizator”, înregistraţi o denumire pentru noul rol 

de utilizator. 
• Acordaţi sau retrageţi dreptul pentru domeniile individuale prin intermediul casetelor de selecţie. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

5.6 Editarea rolului de utilizator 
• Faceţi clic pe [Sistem]. 
• Faceţi clic pe [Utilizator]. 
• Faceţi clic pe [Rol utilizator]. 
• În lista verticală „Rol utilizator”, selectaţi rolul de utilizator carte urmează să fie editat. 
• Acordaţi sau retrageţi dreptul pentru domeniile individuale prin intermediul casetelor de selecţie. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

5.7 Ştergerea rolului de utilizator 
• Faceţi clic pe [Sistem]. 
• Faceţi clic pe [Utilizator]. 
• Faceţi clic pe [Rol utilizator]. 
• În lista verticală „Rol utilizator”, selectaţi rolul de utilizator carte urmează să fie şters. 
• Faceţi clic pe [Ştergere]. 

5.8 Utilizator 
5.8.1 Creare utilizator 

• Faceţi clic pe [Sistem]. 
• Faceţi clic pe [Utilizator]. 
• Faceţi clic pe [Adăugare]. 
• În formularul de înregistrare „Adăugare utilizator”, înregistraţi valorile corespunzătoare. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

 

5.8.2 Editare utilizator 
• În Administrare utilizatori, faceţi clic pe utilizatorul care urmează să fie editat. 
• Faceţi clic pe [Editare]. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

5.9 Setări de sistem 
5.9.1 Înregistrarea datelor firmei 

• Faceţi clic pe [Sistem]. 
• Faceţi clic pe [Date firmă]. 
• În formularul de înregistrare „Date firmă”, înregistraţi valorile corespunzătoare. 

 

 Dimensiunea optimă a logo-ului este de 80 de pixeli. Imaginile de dimensiuni mai mari sunt 
scalate automat la o înălţime de 80 de pixeli. Lăţimea imaginii este adaptată automat. 
Sunt suportate formatele de imagini *.jpg, *.png, *.svg. 

 

• Faceţi clic pe [Selectare fişier]. 
• Selectaţi fişierul din sistemul de fişiere. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Înapoi] pentru a o anula. 
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5.10 Reglajele de presiune 
Aici sunt definite atât logo-ul, precum şi înălţimea ferestrei, numărul de rânduri şi lăţimea paginii pentru 
toate elementele imprimate din software. 

 

 Selecţia imprimantei, pe care urmează să aibă loc imprimarea, se realizează de fiecare dată în 
dialogul de sistem al sistemului de operare. 

 

• Faceţi clic pe [Sistem]. 
• Faceţi clic pe [Setare imprimantă]. 
• În formularul de înregistrare „Setare imprimantă”, înregistraţi valorile corespunzătoare. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Înapoi] pentru a o anula. 
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5.10.1 Manualul de utilizare 
În acest capitol sunt descrise modulele care sunt necesare – din perspectiva utilizatorului – pentru 
activitatea zilnică. Pentru toate activităţile descrise în cadrul acestui capitol, aveţi nevoie de accesul cu 
rolul de utilizator „Utilizator”. 

5.11 Administrare favorite 
Funcţia de favorite permite accesul rapid la combinaţii de date utilizate des. Accesul la favoritele salvate 
se face prin intermediul paginii iniţiale. 

5.11.1 Adăugare favorite 
• Faceţi clic pe [Adăugare favorite] . 
• În fereastra de dialog „Adăugare favorit”, atribuiţi o denumire. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

5.11.2 Ştergere favorite 
• Pe pagina iniţială, în simbolul pentru favorite, faceţi clic pe . 

5.12 Vizualizare informaţii aparat de sudură 
În acest capitol este descris modul în care pot fi citite informaţiile aparatelor de sudură conectate şi care 
sunt aceste informaţii.  
Administrarea aparatelor şi planul de amplasament sunt utilizate ca punct de pornire pentru o imagine de 
ansamblu asupra aparatelor de sudură incluse în sistem. Fiecare aparat de sudură este reprezentat cu 
informaţii detaliate referitoare la reţea, identificare şi stare şi poate fi selectat direct.  
În acest capitol, pentru mai multă claritate, administrarea aparatelor este considerată întotdeauna ca 
punct de pornire. Elementele de meniu şi funcţiile administrării aparatelor şi ale planului de amplasament 
sunt însă identice. 
• Faceţi clic pe [Aparate]. 

5.12.1 Afişare valori şi sume de consum 
• Faceţi clic pe [Listă]. 
• Faceţi clic pe [Consum]. 

 
Figura 5-2 
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Zonă Denumire 
1  Afişajul Sumă valori consum 

Prezintă costurile calculate pentru consumul de materiale consumabile. 

2  Formular de înregistrare Preţuri 
Permite înregistrarea costurilor pentru materiale consumabile pe fiecare material 
consumabil şi pe unitate de consum. 

3  Lista de selectare a aparatelor 
Prezintă toate aparatele de sudură cunoscute sistemului, precum şi starea lor curentă şi 
consumul cumulat de materiale consumabile de la integrarea în software-ul Xnet. 

5.12.2 Calcularea costurilor pentru consumul de materiale consumabile 
• În lista de selectare a aparatelor, selectaţi aparatul pentru care urmează să se calculeze costurile 

consumului de materiale consumabile. 
• În formularul de înregistrare „Preţuri”, înregistraţi valorile corespunzătoare. 
• Faceţi clic pe [Calculare]. 

- În afişajul „Sumă valori consum” vor fi afişate costurile calculate. 
5.12.2.1 Resetare valori de consum 

• În lista de selectare a aparatelor, selectaţi aparatul pentru care urmează să fie resetate valorile de 
consum. 

• În fereastra de dialog „Resetare contor”, selectaţi materialele consumabile al căror consum urmează 
să fie resetat. 

• Faceţi clic pe [OK] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 
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5.12.3 Afişaj în timp real al datelor de sudură 
Afişajul în timp real permite controlul direct al celor mai importanţi parametri de funcţionare, aparţinând 
unui număr de până la 5 aparate de sudură, simultan. În cazul selectării a mai mult de un aparat de 
sudură, reprezentarea este redusă cu „Afişajul evoluţiei valorilor reale”. 
 
• Faceţi clic pe [Listă]. 
• În lista de selectare a aparatelor, selectaţi aparatul pentru care urmează să fie afişate datele în timp 

real. 
• Faceţi clic pe [Afişaj în timp real]. 

 
Figura 5-3 

Zonă Denumire 
1  Afişajul Aparat de sudură 

Referenţiază aparatul sau aparatele de sudură pentru a asigura în permanenţă raportul 
actual dintre aparat(e) şi date. 

2  Afişajul Job 
Prezintă sarcina de sudură activă la momentul respectiv, inclusiv modul de operare şi 
tipul de sudură. 

3  Afişajul Valori reale 
Prezintă în valori medii cele mai recente valori de măsurare. La introducerea manuală a 
unei viteze de sudură, indicaţia privind puterea de sudură poate fi utilizată pentru 
evaluarea intervalului de energie per unitate. După finalizarea procesului, „Afişajul Valori 
reale” rămâne la starea în care sunt afişate ultimele valori medii ale fazei principale de 
proces. 

4  Afişajul Valori consum 
Indică situaţia curentă a valorilor de consum ale proceselor. 

5  Afişajul Contor ore funcţionare 
Prezintă durata actuală de conectare a aparatului şi durata actuală de ardere a arcului 
electric. 
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Zonă Denumire 
6  Afişajul evoluţiei valorilor reale 

Prezintă, dinspre dreapta, „Afişajul evoluţiei valorilor reale”. 

7  Selectarea parametrilor pentru „Afişajul evoluţiei valorilor reale” 
Serveşte la stabilirea parametrilor pentru „Afişajul evoluţiei valorilor reale”, precum şi a 
scalării afişajului axei de timp. 

 

5.12.4 Afişarea datelor de sudură salvate 
Afişarea datelor de sudare salvate permite analizarea datelor de sudare individuale ale unui aparat de 
sudură, precum şi compararea directă a unui număr de până la 5 cusături de sudură pentru fiecare aparat 
de sudură. 
• Faceţi clic pe [Listă]. 
• În lista de selectare a aparatelor, selectaţi aparatul pentru care urmează să fie afişate datele de 

sudare salvate. 
• Faceţi clic pe [Date de sudare]. 

 
Figura 5-4 

Zonă Denumire 
1  Formular de înregistrare Date de sudare 

Permite introducerea unui titlu care va apărea pe exemplarul imprimat. 

2  Afişaj de informaţii Aparat de sudură 
Prezintă aparatul de sudură selectat, inclusiv starea de funcţionare curentă. 

3  Afişaj de informaţii Listă comparativă 
Prezintă datele de sudură selectate, care urmează să fie comparate între ele. 

4  Formular de înregistrare Afişaj 
Permite limitarea la un anumit interval de timp a afişării datelor de sudură salvate. 

5  Lista de selectare a datelor de sudură 
Prezintă toate datele de sudură salvate în intervalul de timp selectat, pentru aparatul de 
sudură selectat. 
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• În lista de selectare a datelor de sudare, selectaţi setul de date ale cărui detalii urmează să fie afişate. 
• Faceţi clic pe [Detalii]. 

 
Figura 5-5 

Zonă Denumire 
1  Afişaj de informaţii Aparat de sudură 

Indică aparatul de sudură cu care a fost sudată cusătura de sudură selectată, precum şi 
începerea operaţiunii de sudură pentru cusătura de sudură selectată. 

2  Afişaj de informaţii Job 
Indică sarcina de sudură salvată, inclusiv modul de operare şi de sudură, precum şi 
numărul de program relevant pentru randamentul de sudură. 

3  Afişaj de informaţii Valori medii 
Prezintă numărul de cusătură de sudură atribuit de sistem, precum şi valorile medii 
pentru curentul de sudură, tensiunea de sudură şi viteza de avans a sârmei. 

4  Afişaj de informaţii Diagramă 
Prezintă grafic evoluţia valorilor pentru curentul de sudură, tensiunea de sudură, viteza 
de avans a sârmei, gazul de protecţie şi curentul motorului. Afişarea parametrilor 
individuali poate fi selectată sau deselectată prin intermediul casetelor de selecţie. 
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5.12.5 Compararea diferitelor cordoane de sudură salvate 
• Faceţi clic pe [Listă]. 
• În lista de selectare a aparatelor, selectaţi aparatul pentru care să fie afişate datele de sudare care 

urmează să fie comparate. 
• Faceţi clic pe [Date de sudare]. 

 
Figura 5-6 

Zonă Denumire 
1  Formular de înregistrare Date de sudare 

Permite introducerea unui titlu care va apărea pe exemplarul imprimat. 

2  Afişaj de informaţii Aparat de sudură 
Prezintă aparatul de sudură selectat, inclusiv starea de funcţionare curentă. 

3  Afişaj de informaţii Listă comparativă 
Prezintă datele de sudură selectate, care urmează să fie comparate între ele. 

4  Formular de înregistrare Afişaj 
Permite limitarea la un anumit interval de timp a afişării datelor de sudură salvate. 

5  Lista de selectare a datelor de sudură 
Prezintă toate datele de sudură salvate în intervalul de timp selectat, pentru aparatul de 
sudură selectat. 
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• În lista de selectare a datelor de sudare, selectaţi maximum 5 seturi de date care să fie comparate 
între ele. 

• Faceţi clic pe [Notare]. 
• Faceţi clic pe [Comparare]. 

 
Figura 5-7 

Zonă Denumire 
1  Afişaj de informaţii cusături de sudură 

Prezintă cusăturile de sudură marcate pentru a fi comparate şi permite selectarea unui 
anumit set de date. 

2  Afişaj de informaţii Aparat de sudură 
Indică aparatul de sudură cu care a fost sudată cusătura de sudură selectată, precum şi 
începerea operaţiunii de sudură pentru cusătura de sudură selectată. 

3  Afişaj de informaţii Job 
Indică sarcina de sudură salvată, inclusiv modul de operare şi de sudură, precum şi 
numărul de program relevant pentru randamentul de sudură. 

4  Afişaj de informaţii Valori medii 
Prezintă numărul de cusătură de sudură atribuit de sistem, precum şi valorile medii 
pentru curentul de sudură, tensiunea de sudură şi viteza de avans a sârmei. 

5  Listă de selectare Sincronizare 
Permite suprapunerea unor faze de proces în vederea simplificării comparării fazelor de 
proces individuale. 

6  Afişaj de informaţii Diagramă 
Prezintă grafic evoluţia valorilor pentru curentul de sudură, tensiunea de sudură, viteza 
de avans a sârmei, gazul de protecţie şi curentul motorului. Afişarea parametrilor 
individuali poate fi selectată sau deselectată prin intermediul casetelor de selecţie. 
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5.13 Vizualizarea configuraţiei aparatelor de sudură 
Afişarea configuraţiei aparatului permite vizualizarea parametrilor configuraţi pentru fiecare aparat de 
sudură şi facilitează astfel eliminarea erorilor în cazul apariţiei unor eventuale deranjamente. 
• Faceţi clic pe [Listă]. 
• În lista de selectare a aparatelor, selectaţi aparatul ale cărui date de configurare urmează să fie 

examinate. 
• Faceţi clic pe [Configuraţie]. 

 
Figura 5-8 

Zonă Denumire 
1  Afişaj de informaţii Aparat de sudură 

Indică aparatul de sudură a cărui configuraţie este afişată la momentul respectiv. 

2  Afișaj de informații Parametri aparate 
Prezintă parametrii stocaţi ai aparatului. 

3  Afișaj de informaţii Parametri reţea 
Prezintă parametrii de reţea stocaţi. 

4  Afişaj de informaţii WiFi 
La aparatele de sudură care oferă funcţionalităţi WiFi, prezintă parametrii WiFi stocaţi. 

5.13.1 Parametrii aparatelor 
Parametru Semnificaţie 
Denumire Denumirea internă a aparatului de sudură. Poate fi atribuită liber. 

Referinţă 
staţie/cusătur
ă de sudură 

Este utilizată pentru referenţierea cusăturii de sudură în raport cu aparatul. 

Nume grup Este necesar pentru comanda autentificării în legătură cu Xbutton. Poate fi atribuit liber. 

Înregistrare 
date redusă 

Casetă de selecţie prin intermediul căreia se poate stabili dacă trebuie consemnate toate 
etapele procesului de sudură sau numai valorile medii pe fiecare cusătură de sudură. 

Presetare gaz 
1 

Dacă nu este conectat un sistem de senzori pentru gaz, aici poate fi setată o valoare de 
consum estimată. 

Presetare gaz 
2 

Dacă nu este conectat un sistem de senzori pentru gaz, aici poate fi setată o valoare de 
consum estimată. 
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Parametru Semnificaţie 
Senzori gaz Casetă de selecţie prin intermediul căreia se stabileşte dacă este conectat un sistem de 

senzori de gaz. 

Parolă Permite modificarea parolei aparatului. 

5.13.2 Parametrii de reţea 
Parametru Semnificaţie 
Adresă IPv4 
aparat de 
sudură 

Câmp de text liber pentru stocarea adresei de reţea unice a aparatului de sudură. 

Mască 
subreţea 

Câmp de text liber pentru stocarea măştii de subreţea căreia îi este alocat aparatul de 
sudură. 

Gateway 
standard 

Câmp de text liber pentru stocarea adresei de reţea a gateway-ului standard. 

Port UDP Câmp de text liber pentru stocarea portului UDP. 

Adresă IPv4 
server de date 
primar 

Câmp de text liber pentru stocarea adresei de reţea a serverului pe care vor fi salvate 
datele. 

Port server de 
date 

Câmp de text liber pentru stocarea portului serverului pe care vor fi salvate datele. 

Adresă IPv4 
server 
administrare 

Câmp de text liber pentru stocarea adresei de reţea a serverului pe care este instalat 
Xnet. 

Port server 
administrare 

Câmp de text liber pentru stocarea portului serverului pe care este instalat Xnet. 

5.13.2.1 Parametrii WiFi (numai la aparatele de sudură, care dispun de funcţionalitatea WiFi) 
Parametru Semnificaţie 
WiFi 
pornit/oprit 

Casetă de selecţie prin intermediul căreia se stabileşte dacă transferul de date dintre 
aparatul de sudură şi software-ul Xnet urmează să se efectueze prin WiFi. 

SSID Câmp de text liber pentru stocarea identificatorului cu care poate fi accesat aparatul de 
sudură. 

Putere 
transmisie 

Listă de selectare pentru setarea puterii de transmisie maxime a aparatului de sudură. 

Regiune Listă de selectare pentru stocarea regiunii în care aparatul de sudură transmite şi 
recepţionează date. 

Codificare Listă de selectare pentru stocarea metodei de codificare a transferului de date dintre 
aparatul de sudură şi software-ul Xnet. 

Algoritm Câmp de text liber pentru stocarea algoritmului care va fi utilizat la codificarea 
transferului de date dintre aparatul de sudură şi software-ul Xnet. 

Cheie Câmp de text liber pentru stocarea cheii care va fi utilizată la transferul de date dintre 
aparatul de sudură şi software-ul Xnet. 

 

5.14 Contorul de întreţinere 
Afişarea datelor de întreţinere este necesară pentru monitorizarea intervalelor de service ale aparatelor 
de sudură conectate. În funcţie de procese, este posibilă definirea intervalelor de întreţinere pentru 
componentele echipamentului de sudură necesar şi introducerea de comentarii printr-un text de 
întreţinere liber ales. 

 

 Daune materiale cauzate de nerespectarea documentelor valabile în mod conex! 
Intervalele de întreţinere definite de către utilizator sunt pur informative şi nu înlocuiesc în niciun 
caz indicaţiile de întreţinere ale manualelor de utilizare ale aparatelor de sudură respective. 
Respectaţi intervalele de întreţinere din manualele de utilizare ale aparatelor de sudură! 
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5.14.1 Vizualizare contor întreţinere 
• Faceţi clic pe [Listă]. 
• În lista de selectare a aparatelor, selectaţi aparatul ale cărui date de întreţinere urmează să fie 

examinate. 
• Faceţi clic pe [Întreţinere]. 

 
Figura 5-9 

Zonă Denumire 
1  Afişaj de informaţii Aparat de sudură 

Indică aparatul de sudură ale cărui date întreţinere sunt afișate la momentul respectiv. 

2  Afişaj de informaţii Contor întreţinere 
Prezintă parametrii de întreţinere stocaţi şi, dacă este cazul, timpul rămas până la 
următoarea întreţinere. 

5.15 Parametri de întreţinere 
Parametru Semnificaţie 
Aparat de 
sudură 

Dată fixă, de ex. termenul următoarei verificări periodice. 

Tip proces Afişarea tipului de proces cu care aparatul efectuează sudura. 

Duză de 
curent 

Timpul până la următoarea verificare recomandată a duzei de curent. 

Sistem gaz de 
protecţie 

Timpul până la următoarea verificare recomandată a sistemului de gaz de protecţie. 

Electrod Timpul până la următoarea verificare recomandată a electrodului. 

Ghidaj sârmă Timpul până la următoarea verificare recomandată a ghidajului sârmei. 

Acţionare 
avans sârmă 
1 

Timpul până la următoarea verificare recomandată a sistemului de acţionare principală a 
avansului sârmei. 

Acţionare 
avans sârmă 
2 

Timpul până la următoarea verificare recomandată a celui de-al doilea sistem de 
acţionare a avansului sârmei, conectat opţional. 

Duză gaz 
plasmă 

Timpul până la următoarea verificare recomandată a duzei de gaz de plasmă. 
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5.15.1 Resetarea contorului de întreţinere 
• Faceţi clic pe [Resetare]. 
• În fereastra de dialog „Resetare contor”, selectaţi contoarele care urmează să fie resetate. 
• Faceţi clic pe [OK] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

 

5.15.1.1 Date de service (WiFi) 
Afişarea datelor de service permite vizualizarea datelor de conexiune a aparatelor de sudură care sunt 
conectate la software prin WiFi şi facilitează astfel eliminarea erorilor în cazul apariţiei unor eventuale 
deranjamente. 
• Faceţi clic pe [Listă]. 
• În lista de selectare a aparatelor, selectaţi aparatul ale cărui date de service urmează să fie 

examinate. 
• Faceţi clic pe [Service]. 

 
Figura 5-10 

Zonă Denumire 
1  Afişaj de informaţii Aparat de sudură 

Indică aparatul de sudură ale cărui date de service WiFi sunt afişate la momentul 
respectiv. 

2  Afişaj de informații WiFi 
Prezintă datele de service WiFi identificate. 

5.15.2 Parametrii WiFi 
Parametru Semnificaţie 
WiFi existent Indică dacă aparatul de sudură conectat oferă funcţionalitatea WiFi. 

Stare de 
conectare 

Indică dacă pentru aparatul de sudură conectat este stabilită o conexiune prin WiFi. 

SSID Indică SSID stocat în aparatul de sudură. 

BSSID Indică adresa MAC a adaptorului WiFi conectat la aparatul de sudură. 

Număr canal Indică numărul canalului prin care se realizează comunicarea aparatului de sudură cu 
software-ul Xnet. 
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Parametru Semnificaţie 
Intensitate 
semnal 

Indică atenuarea curentă a intensităţii semnalului pe care îl recepţionează software-ul 
Xnet de la aparatul de sudură. 

Firmware WiFi Indică versiunea de software a adaptorului WiFi conectat la aparatul de sudură. 
 

5.16 Înregistrarea datelor de sudură pe stick-ul USB 
Modulul „XWDImport” furnizat permite importarea datelor de sudură de pe un aparat de sudură, prin 
intermediul stick-ului USB, în software-ul de management al calităţii, fără să fie necesară conectarea 
aparatului de sudură la reţea. 

 

 Pentru creşterea disponibilităţii pe termen îndelungat şi a fiabilităţii, vă recomandăm utilizarea 
unui stick USB industrial. 

 

5.16.1 Iniţializarea stick-ului USB 
Înainte de utilizare, stick-ul USB trebuie înregistrat o singură dată pe fiecare aparat de sudură, pe care se 
doreşte utilizarea lui. În timpul înregistrării, este verificată funcţionalitatea stick-ului USB. 
• Introduceţi stick-ul USB în aparatul de sudură. 
• Apăsaţi pe gateway sau pe aparatul de sudură tasta „Master“ şi menţineţi-o apăsată. 
• Porniţi aparatul de sudură. 

- Pe sistemul de comandă se aprinde intermitent LED-ul „Profile“ 
• Autentificaţi-vă cu Xbutton-ul dumneavoastră în sistemul de comandă. 

- Pe unitate de comanda se aprinde intermitent LED-ul „USB“. 
- Înregistrarea stick-ului USB este încheiată. 

 

 În cazul în care există o defecţiune a stick-ului USB, LED-ul „Error“ se aprinde intermitent şi 
înregistrarea nu este efectuată. 

 

5.16.2 Înregistraţi datele de sudură 
5.16.2.1 Manuelle Aufzeichnung 

• Introduceţi stick-ul USB în aparatul de sudură. 
• Apăsaţi pe gateway sau pe aparatul de sudură tasta „Master“ . 

- Pe sistemul de comandă începe să se aprindă intermitent LED-ul „USB“ şi înregistrarea datelor 
începe. 

• Pentru încheierea înregistrării, apăsaţi pe tasta „Master”. 
 

 Cusătura actuală de sudură este încă în proces de înregistrare completă. Înregistrarea este 
încheiată, atunci când pe sistemul de comandă nu se mai aprind LED-uri intermitent. 

 

5.16.2.2 Înregistrare automată 
• Introduceţi stick-ul USB în aparatul de sudură. 
• Porniţi aparatul de sudură. 

- Înregistrarea începe automat. 
• Pentru încheierea înregistrării, apăsaţi pe tasta „Master”. 

 

 Cusătura actuală de sudură este încă în proces de înregistrare completă. Înregistrarea este 
încheiată, atunci când pe sistemul de comandă nu se mai aprind LED-uri intermitent. 
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5.16.3 Importaţi datele de sudură de pe stick-ul USB în Xnet 
• Porniţi programul „XWDImport.exe“. 

- Ecranul de pornire al programului se deschide. 

 
Figura 5-11 

• Conectaţi stick-ul USB cu datele de sudură la computer. 
• Introduceţi următorii parametrii: 

- Host: Adresa IP a serverului calculatorului, pe care este instalat Xnet. 
- Conectare 
- Parola 

• Selectaţi litera unităţii de sistem, căreia îi este alocat stick-ul USB cu date de sudură. 
• Faceţi clic pe butonul soft „Pornire”. 

- Este declanşat importul. 
 

 Toate datele de pe stick-ul USB şi datele importate sunt şterse în mod automat şi fără o altă 
indicaţie suplimentară, după import, de pe stick-ul USB. 

 
 

 Datele de sudură importate pot fi vizualizate în „Administrare aparate de sudură“ a software-ului 
Xnet. Datelor importate li se atribuie automat denumirea şi adresa MAC a aparatului de sudură. 
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6 Module opţionale 
În acest capitol sunt descrise modulele opţionale pentru Xnet. Este posibil ca aceste module să nu fie 
incluse în licenţa dvs. Puteţi obţine informaţii cu privire la licenţă de la serviciul nostru pentru clienţi. 

6.1 Serviciul pentru clienţi 
Serviciul nostru pentru clienţi vă stă la dispoziţie pentru informaţii legate de produs. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Germania 
Telefon: +49 2680 181-0 
Lu.-Vi. ora 7.30-17.00 
Fax: +49 2680 181-244 
E-Mail: info@ewm-group.com 
Internet: www.huldreich-lind.de 

6.2 Sudori şi calificările sudorilor 
În acest capitol este descrisă administrarea sudorilor şi a calificărilor sudorilor. 

6.2.1 Sudori 
• Pe pagina iniţială, faceţi clic pe [Sudor]. 

6.2.1.1 Crearea unui set de date 
• Faceţi clic pe [Adăugare sudor]. 
• Înregistraţi datele relevante. 

 

 Câmpurile „Nume” şi „Prenume” sunt câmpuri obligatorii şi trebuie să fie completate.  
Valoarea câmpului „Număr personal” este unică la nivelul întregului sistem şi poate fi atribuită 
numai o singură dată. 
Valoarea câmpului „Rol sistem” poate fi atribuită liber. Un clic în câmp deschide lista verticală cu 
valorile deja existente. Dacă doriţi să înregistraţi o valoare nouă, introduceţi-o în câmpul „Rol 
sistem”. Valoarea nouă va fi adăugată automat la listă. 

 

• Configuraţi accesul la Xnet (opţional). 
• Activaţi caseta de selecţie „Date utilizator Xnet”. 
• Înregistraţi datele de autentificare. 

 

6.2.1.2 Editarea unui set de date 
• În Administrare sudor, faceţi clic pe sudorul care urmează să fie editat. 
• Faceţi clic pe [Afişare sudor]. 
• Faceţi clic pe [Editare sudor]. 
• Înregistraţi datele relevante. 

 

 Câmpurile „Nume” şi „Prenume” sunt câmpuri obligatorii şi trebuie să fie completate.  
Valoarea câmpului „Număr personal” este unică la nivelul întregului sistem şi poate fi atribuită 
numai o singură dată. 
Valoarea câmpului „Rol sistem” poate fi atribuită liber. Un clic în câmp deschide lista verticală cu 
valorile deja existente. Dacă doriţi să înregistraţi o valoare nouă, introduceţi-o în câmpul „Rol 
sistem”. Valoarea nouă va fi adăugată automat la listă. 

 

• Configuraţi accesul la Xnet (opţional). 
• Activaţi caseta de selecţie „Date utilizator Xnet”. 
• Înregistraţi datele de autentificare. 

 

6.2.1.3 Ştergerea unui set de date 
• În Administrare sudor, faceţi clic pe sudorul care urmează să fie editat. 
• Faceţi clic pe [Afişare sudor]. 
• Faceţi clic pe [Ştergere sudor]. 
• Faceţi clic pe [Da] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Nu] pentru a o anula. 
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6.2.2 Calificările sudorilor 
• Pe pagina iniţială, faceţi clic pe [Sudor]. 

 

6.2.2.1 Crearea unui set de date 
• În Administrare sudor, faceţi clic pe sudorul care urmează să fie editat. 
• Faceţi clic pe [Afişare sudor]. 
• Faceţi clic pe [Adăugare calificare sudor]. 
• În formularul de înregistrare „Valabilitate”, înregistraţi valorile corespunzător prezentului certificat de 

examinare pentru sudori. 
 

 Pentru înregistrarea unei calificări care se abate de la SR EN ISO 9606-1:2013, activaţi caseta de 
selecţie „Calificare specială” şi înregistraţi manual numărul calificării. 

 

• În formularul de înregistrare „Număr de examinare”, înregistraţi valorile corespunzător prezentului 
certificat de examinare pentru sudori. 

 

 Valorile listelor verticale din formularul de înregistrare „Număr de examinare” corespund 
specificaţiilor conform SR EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Adăugaţi documentul (opţional). 
• Faceţi clic pe [Încărcare document]. 
• Selectaţi fişierul din sistemul de fişiere. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

• Faceţi clic pe [Salvare calificare sudor] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Înapoi] pentru a o 
anula. 

 

6.2.2.2 Editarea unui set de date 
• În Administrare sudor, faceţi clic pe sudorul care urmează să fie editat. 
• Faceţi clic pe [Afişare sudor]. 
• Faceţi clic pe calificarea de sudor care urmează să fie editată. 
• Faceţi clic pe [Afişare calificare sudor]. 
• În formularul de înregistrare „Valabilitate”, înregistraţi valorile corespunzător prezentului certificat de 

examinare pentru sudori. 
 

 Pentru înregistrarea unei calificări care se abate de la SR EN ISO 9606-1:2013, activaţi caseta de 
selecţie „Calificare specială” şi înregistraţi manual numărul calificării. 

 

• În formularul de înregistrare „Număr de examinare”, înregistraţi valorile corespunzător prezentului 
certificat de examinare pentru sudori. 

 

 Valorile listelor verticale din formularul de înregistrare „Număr de examinare” corespund 
specificaţiilor conform SR EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Adăugaţi documentul (opţional). 
• Faceţi clic pe [Încărcare document]. 
• Selectaţi fişierul din sistemul de fişiere. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

• Faceţi clic pe [Salvare calificare sudor] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Înapoi] pentru a o 
anula. 

 

6.2.2.3 Ştergerea unui set de date 
• În Administrare sudor, faceţi clic pe sudorul care urmează să fie editat. 
• Faceţi clic pe [Afişare sudor]. 
• Faceţi clic pe calificarea de sudor care urmează să fie editată. 
• Faceţi clic pe [Afişare calificare sudor]. 
• Faceţi clic pe [Ştergere calificare sudor]. 

 

 Setul de date va fi şters fără o interogare suplimentară. 
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6.3 WPS/WPQR 
În acest capitol este descrisă crearea şi administrarea instrucţiunilor de sudură calificată (WPS) şi a 
rapoartelor despre calificarea procedeului de sudură (WPQR). 

6.3.1 Terminologie 
pWPS (engl: preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS sunt instrucţiunile de sudură provizorii. Acestea conţin specificaţiile pentru instrucţiunile de sudură, 
însă mai necesită o verificare de către o autoritate de verificare certificată. 
WPQR (engl.: Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR este raportul despre calificarea unui procedeu de sudură. Pe baza specificaţiilor din pWPS, o 
piesă va fi sudată, apoi va fi verificată de autoritatea de verificare certificată. În cazul în care rezultatul 
verificării este pozitiv, autoritatea de verificare certificată redactează WPQR. 
WPS (engl: Welding Procedure Specification) 
WPS sunt instrucţiunile de sudură calificată. Acestea conţin specificaţiile pWPS şi numărul WPQR. 

6.3.2 pWPS 
• Pe pagina iniţială, faceţi clic pe [WPQ Manager]. 

6.3.2.1 Crearea unui set de date 
• Faceţi clic pe [Creare WPS]. 
• În partea stângă a antetului formularului de înregistrare, în câmpurile „Producător”, „Strada” şi 

„Localitatea”, înregistraţi datele firmei autorului pWPS-urilor. 
 

 Dacă WPQ Manager este licenţiat ca modul al software-ului Xnet, câmpurile „Producător”, 
„Strada”, „Localitatea” sunt precompletate cu valorile corespunzătoare ale setării de sistem. 
 

 

• Opţional, în partea stângă a antetului formularului de înregistrare, înregistraţi câmpurile „Examinator 
sau centru de examinare”, „Client”, „Nr. comandă”, „Nr. desen”, „Nr. piesă”. 

• În partea dreaptă a antetului formularului de înregistrare, înregistraţi specificaţiile cusăturii de sudură. 
6.3.2.2 Vizualizarea pregătirii cusăturii de sudură prin intermediul unui desen importat 

Pentru vizualizarea pregătirii cusăturii de sudură şi a ordinii sudurilor, programul oferă posibilitatea de 
importare a unor desene dintr-un sistem extern sau de creare a desenelor în sistem. 

• Faceţi clic pe [Prelucrare desen] . 
• În formularul de înregistrare „Prelucrare desen”, faceţi clic pe [Pregătire cusătură de sudură] . 

7 • În formularul de înregistrare „Prelucrare desen”, faceţi clic pe [Încărcare desen] . 
• În fereastra de dialog „Încărcare desen”, activaţi caseta de selecţie „Pregătire cusătură de sudură”. 
• Faceţi clic pe [Selectare fişier]. 
• Selectaţi fişierul din sistemul de fişiere. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

 

 Orientarea desenului poate fi ajustată prin intermediul butonului soft  sau . 
 

• Faceţi clic pe [OK] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 
7.1.1.1 Vizualizarea pregătirii cusăturii de sudură prin intermediul unui desen generat 

Pentru vizualizarea pregătirii cusăturii de sudură şi a ordinii sudurilor, programul oferă posibilitatea de 
importare a unor desene dintr-un sistem extern sau de creare a desenelor în sistem. 

• Faceţi clic pe [Prelucrare desen] . 
• În formularul de înregistrare „Prelucrare desen”, faceţi clic pe [Pregătire cusătură de sudură] . 
• În formularul de înregistrare „Parametru”, înregistraţi valorile corespunzătoare. 

 

 Activarea casetei de selecţie „Simetric” are drept efect preluarea automată a parametrilor de la 
piesa de sudat 1 la piesa de sudat 2. 
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• Faceţi clic pe [OK] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 
7.1.1.2 Vizualizarea ordinii sudurilor prin intermediul unui desen importat 

Pentru vizualizarea pregătirii cusăturii de sudură şi a ordinii sudurilor, programul oferă posibilitatea de 
importare a unor desene dintr-un sistem extern sau de creare a desenelor în sistem. 

• Faceţi clic pe [Prelucrare desen] . 

8 • În formularul de înregistrare „Prelucrare desen”, faceţi clic pe [Încărcare desen] . 
• În fereastra de dialog „Încărcare desen”, activaţi caseta de selecţie „Ordine a sudurilor”. 
• Faceţi clic pe [Selectare fişier]. 
• Selectaţi fişierul din sistemul de fişiere. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 
• În desen, aplicaţi punctul de început pentru un cordon de sudură prin clic stânga. 
• Deplasaţi cursorul către punctul final dorit al cordonului de sudură şi confirmaţi prin clic stânga. 
• Prin deplasarea cursorului, ajustaţi orientarea şi mărimea cordonului de sudură şi confirmaţi prin clic 

stânga. 
 

 Pentru ştergerea unui cordon de sudură, selectaţi cordonul prin clic stânga, apoi faceţi clic pe . 
 
 

 Pentru modificarea ordinii afişate a sudurilor, selectaţi cordonul de sudură prin clic stânga, apoi 
faceţi clic pe  sau pe . 

 

8.1.1.1 Vizualizarea ordinii sudurilor prin intermediul unui desen generat 
Pentru vizualizarea pregătirii cusăturii de sudură şi a ordinii sudurilor, programul oferă posibilitatea de 
importare a unor desene dintr-un sistem extern sau de creare a desenelor în sistem. 

• Faceţi clic pe [Adăugare cordon] . 
• În formularul de înregistrare „Cordoane automate”, înregistraţi parametrii corespunzători. 

• Faceţi clic pe [Adăugare cordon] . 
• Faceţi clic pe [OK] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

 

 Pentru ştergerea unui cordon de sudură, selectaţi cordonul prin clic stânga, apoi faceţi clic pe . 
 
 

 Pentru modificarea ordinii afişate a sudurilor, selectaţi cordonul de sudură prin clic stânga, apoi 
faceţi clic pe  sau pe . 

 

• În formularul de înregistrare „Detalii pentru sudare”, înregistraţi parametrii corespunzători pentru 
fiecare cordon de sudură. 

 

 Un clic pe  activează rândurile de înregistrare pentru cordoanele de sudură ascunse. 
 

• În formularul de înregistrare „Material de adaos”, înregistraţi parametrii corespunzători pentru fiecare 
cordon de sudură. 

 

 Un clic pe  activează rândurile de înregistrare pentru cordoanele de sudură ascunse. 
 

• În formularul de înregistrare „Gaz de protecţie”, înregistraţi parametrii corespunzători pe fiecare cordon 
de sudură. 

 

 Un clic pe  activează rândurile de înregistrare pentru cordoanele de sudură ascunse. 
 

• În formularul de înregistrare „Alţi parametri”, înregistraţi parametrii corespunzători. 
 

 Un clic pe caseta de selecţie „Electrod tungsten” extinde formularul de înregistrare cu câmpuri 
pentru specificarea electrodului de tungsten. 

 
 

 Un clic pe caseta de selecţie „Tratament termic” extinde formularul de înregistrare cu câmpuri 
pentru specificarea tratamentului termic. 
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• Adăugaţi documentul (opţional). 
• Faceţi clic pe [Încărcare document]. 
• Selectaţi fişierul din sistemul de fişiere. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a salva datele înregistrate în vederea unei editări ulterioare sau faceţi 
clic pe [Înapoi] pentru a renunţa la datele înregistrate. 

• Faceţi clic pe [Blocare] pentru a încheia înregistrarea pWPS. 
8.1.1.2 Editarea unui set de date 

• În WPQ Manager, faceţi clic pe pWPS-ul care urmează să fie editat. 
• Faceţi clic pe [Afişare WPS]. 
• Adaptaţi parametrii analog capitolului „Crearea pWPS”. 

8.1.1.3 Dublarea pWPS 
• În WPQ Manager, faceţi clic pe pWPS-ul care urmează să fie dublat. 
• Faceţi clic pe [Dublare]. 

- pWPS-ul dublat va fi creat în WPQ Manager. Poate fi identificat după fondul galben şi sufixul 
„Copy” de la numărul pWPS. 

8.1.2 WPQR 
8.1.2.1 Crearea unui set de date 
 

 pWPS care stă la baza WPQR ar trebui blocat înainte de înregistrarea WPQR. 
 

• Faceţi clic pe [Creare WPQR]. 
• În formularul de înregistrare „Calificare în procedeul de sudare”, în câmpul „Nr. WPQR”, înregistraţi nr. 

de certificat al calificării în procedeul de sudare. 
• Opţional, în câmpul „Rev”, înregistraţi numărul de revizuire al calificării certificate în procedeul de 

sudare. 
• În partea stângă a antetului formularului de înregistrare, în câmpurile „Producător”, „Strada” şi 

„Localitatea”, înregistraţi datele firmei autorului pWPS-urilor. 
 

 Dacă WPQ Manager este licenţiat ca modul al software-ului Xnet, câmpurile „Producător”, 
„Strada”, „Localitatea” sunt precompletate cu valorile corespunzătoare ale setării de sistem. 
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• În câmpul pWPS, faceţi clic pe . 
• În formularul de înregistrare „Selectare WPS”, selectaţi pWPS-ul care stă la bază. 
• Faceţi clic pe [OK] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

- Datele stocate în pWPS sunt preluate ca bază în câmpurile relevante ale WPQR. 
• Înregistraţi ceilalţi parametri pe baza calificării certificate în procedeul de sudare. 
• Adăugaţi documentul (opţional). 

• Faceţi clic pe [Încărcare document]. 
• Selectaţi fişierul din sistemul de fişiere. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 

• Faceţi clic pe [Blocare WQR] pentru a încheia înregistrarea WPQR. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a salva datele înregistrate în vederea unei editări ulterioare sau faceţi 

clic pe [Înapoi] pentru a renunţa la datele înregistrate. 
8.1.2.2 Dublarea pWPS 

• În WPQ Manager, faceţi clic pe pWPS-ul care urmează să fie dublat. 
• Faceţi clic pe [Dublare]. 

- pWPS-ul dublat va fi creat în WPQ Manager. Poate fi identificat după fondul galben şi sufixul 
„Copy” de la numărul pWPS. 

• În WPQ Manager, faceţi clic pe pWPS-ul dublat. 
• Faceţi clic pe [Afişare WPS]. 

• În formularul de înregistrare „Detalii pentru sudare”, în coloana „Nr. WPQR”, faceţi clic pe . 
• În formularul de înregistrare „Selectare WPQR”, selectaţi nr. WPQR care urmează să fie atribuit. 
• Faceţi clic pe [OK] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Anulare] pentru a o anula. 
• Faceţi clic pe [Salvare] pentru a executa acţiunea sau faceţi clic pe [Înapoi] pentru a o anula. 
• În fereastra de dialog „Blocare WPQR”, faceţi clic pe [Da] pentru a bloca WPQR atribuite sau faceţi 

clic pe [Nu] pentru a păstra deschise WPQR atribuite, în vederea editării ulterioare. 
 



Remediere defecţiuni tehnice 
Listă de verificare pentru remedierea defecţiunilor tehnice  
 

36 099-008787-EW509 
31.01.2017 

 

9 Remediere defecţiuni tehnice 
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Legendă Simbol Descriere 
  Defecţiune / Cauză 

  Remediu 
 

Lipsă de conexiune la server 
 Pe parcursul unei sesiuni active, serverul Xnet a fost deconectat 
 Conexiunea la reţea a fost întreruptă. 
 Verificaţi conexiunea de date Client la serverul Xnet. Verificaţi Dongle. 

Lipsă de conexiune la aparatul de sudură 
 Conexiune eronată între aparat şi serverul Xnet 
 Verificaţi conexiunea dintre aparat şi serverul Xnet 

Autentificarea nu este posibilă 
 Eroare la introducerea autentificării sau a parolei 
 Contul de utilizator nu există 
 Introduceţi numele de utilizator şi parola pentru un cont de utilizator existent 

Sesiunea a expirat 
 Deconectare automată datorită lipsei de activitate 
 Autentificaţi-vă din nou 

Imaginea este mai mică decât dimensiunea minimă (600x400 pixeli) 
 În planul de amplasament a fost încărcată o imagine bitmap cu o rezoluţie mai mică de 600x400 pixeli 
 Respectaţi dimensiunea minimă (600x400 pixeli) pentru imaginile Bitmap 

Nu sunt disponibile date 
 Pentru ziua actuală nu există date de sudură 
 Interogaţi datele de sudură după primele procese de sudură 

 Pentru ziua selectată nu există date de sudură 
 Controlaţi selecţia 

Nu sunteţi autorizat să accesaţi această funcţie 
 Utilizatorul a selectat o funcţie a programului, pentru care nu dispune de drepturi 
 Contactaţi administratorul de sistem şi interogaţi drepturile de acces suplimentare 

Format greşit 
 În cazul unei introduceri a unei valori, a fost selectat un format de introducere greşit (eroare de 

scriere) 
 Ştergeţi introducerea valorilor şi reintroduceţi-le în formatul de introducere corect 

Lungimea cheii 
 La introducerea unei chei pentru configurarea WiFi a fost depăşit inferior numărul minim de caractere 

pentru introducere. 
 Ştergeţi cheia WiFi şi introduceţi cheia din nou 

Set de date deja disponibil 
 Utilizatorul a încercat să mai creeze o dată un set de date deja existent 
 Salvaţi noul set de date sub o altă denumire sau redenumiţi setul de date vechi 

Valoarea trebuie să fie un număr întreg pozitiv 
 Utilizatorul a efectuat o introducere defectuoasă 
 Ştergeţi introducerea valorilor şi reintroduceţi-o 

Valoare necesară 
 Utilizatorul a sărit o introducere 
 Controlaţi şi completaţi introducerea 

Eroare generală 
 A apărut o eroare de program, ce nu poate fi descrisă în detaliu 
 Contactaţi reprezentanţii de suport 
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Eroare de adresare a aparatului 
 A apărut o eroare de comunicare internă 
 Contactaţi reprezentanţii de suport 

 



Apendix A 
Prezentare sedii EWM  
 

38 099-008787-EW509 
31.01.2017 

 

10 Apendix A 
10.1 Prezentare sedii EWM 

 
 

 


	Instructiuni generale
	1 Cuprins
	2 Instrucţiuni complementare
	2.1 Informaţii despre manual
	2.2 Documentaţie conexă
	2.3 Actualizarea documentaţiei
	2.4 Prevederi privind garanţia
	2.5 Serviciul pentru clienţi
	2.6 Suport tehnic

	3 Cunoaşterea suprafeţei de operare
	3.1 Zonele interfeţei cu utilizatorul
	3.2 Simboluri utilizate
	3.2.1 Simboluri exclusive ale stării aparatului
	3.2.2 Simboluri aditive ale stării aparatului
	3.2.3 Simboluri afişaj JOB-uri proces de sudură
	3.2.4 Simboluri afişaj JOB-uri - frecvenţa impulsului
	3.2.5 Simboluri afişaj JOB-uri, comutare proces
	3.2.6 Simboluri afişaj JOB-uri cordoane de sudură
	3.2.7 Simboluri afişaj JOB-uri diverse


	4 Executaţi primii paşi
	4.1 Pornirea programului
	4.2 Schimbare limbă
	4.3 Apelarea funcţiei de asistenţă
	4.4 Modificare parolă
	4.5 Autentificare şi delogare
	4.5.1 Autentificare
	4.5.2 Deconectare


	5 Configuraţie
	5.1 Aparate de sudură
	5.1.1 Conectaţi aparatul de sudură la reţea
	5.1.2 Aparate de sudură cu adaptor de reţea din fabrică
	5.1.3 Aparatele de sudură cu adaptor de reţea echipat ulterior
	5.1.4 Configurarea parametrilor
	5.1.5 Parametrii aparatelor
	5.1.5.1 Configurarea parametrilor reţelei
	5.1.5.2 Parametrii WiFi (numai la aparatele de sudură, care dispun de funcţionalitatea WiFi)


	5.2 Plan de amplasament
	5.2.1 Creare plan de amplasament
	5.2.2 Editare plan de amplasament
	5.2.3 Ştergere plan de amplasament

	5.3 Roluri de utilizator
	5.4 Drepturi de utilizator
	5.5 Crearea unui rol de utilizator
	5.6 Editarea rolului de utilizator
	5.7 Ştergerea rolului de utilizator
	5.8 Utilizator
	5.8.1 Creare utilizator
	5.8.2 Editare utilizator

	5.9 Setări de sistem
	5.9.1 Înregistrarea datelor firmei

	5.10 Reglajele de presiune
	5.10.1 Manualul de utilizare

	5.11 Administrare favorite
	5.11.1 Adăugare favorite
	5.11.2 Ştergere favorite

	5.12 Vizualizare informaţii aparat de sudură
	5.12.1 Afişare valori şi sume de consum
	5.12.2 Calcularea costurilor pentru consumul de materiale consumabile
	5.12.2.1 Resetare valori de consum

	5.12.3 Afişaj în timp real al datelor de sudură
	5.12.4 Afişarea datelor de sudură salvate
	5.12.5 Compararea diferitelor cordoane de sudură salvate

	5.13 Vizualizarea configuraţiei aparatelor de sudură
	5.13.1 Parametrii aparatelor
	5.13.2 Parametrii de reţea
	5.13.2.1 Parametrii WiFi (numai la aparatele de sudură, care dispun de funcţionalitatea WiFi)


	5.14 Contorul de întreţinere
	5.14.1 Vizualizare contor întreţinere

	5.15 Parametri de întreţinere
	5.15.1 Resetarea contorului de întreţinere
	5.15.1.1 Date de service (WiFi)

	5.15.2 Parametrii WiFi

	5.16 Înregistrarea datelor de sudură pe stick-ul USB
	5.16.1 Iniţializarea stick-ului USB
	5.16.2 Înregistraţi datele de sudură
	5.16.2.1 Manuelle Aufzeichnung
	5.16.2.2 Înregistrare automată

	5.16.3 Importaţi datele de sudură de pe stick-ul USB în Xnet


	6 Module opţionale
	6.1 Serviciul pentru clienţi
	6.2 Sudori şi calificările sudorilor
	6.2.1 Sudori
	6.2.1.1 Crearea unui set de date
	6.2.1.2 Editarea unui set de date
	6.2.1.3 Ştergerea unui set de date

	6.2.2 Calificările sudorilor
	6.2.2.1 Crearea unui set de date
	6.2.2.2 Editarea unui set de date
	6.2.2.3 Ştergerea unui set de date


	6.3 WPS/WPQR
	6.3.1 Terminologie
	6.3.2 pWPS
	6.3.2.1 Crearea unui set de date
	6.3.2.2 Vizualizarea pregătirii cusăturii de sudură prin intermediul unui desen importat
	7.1.1.1 Vizualizarea pregătirii cusăturii de sudură prin intermediul unui desen generat
	7.1.1.2 Vizualizarea ordinii sudurilor prin intermediul unui desen importat
	8.1.1.1 Vizualizarea ordinii sudurilor prin intermediul unui desen generat
	8.1.1.2 Editarea unui set de date
	8.1.1.3 Dublarea pWPS

	8.1.2 WPQR
	8.1.2.1 Crearea unui set de date
	8.1.2.2 Dublarea pWPS



	9 Remediere defecţiuni tehnice
	9.1 Listă de verificare pentru remedierea defecţiunilor tehnice

	10 Apendix A
	10.1 Prezentare sedii EWM


