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Všeobecné pokyny 
 

  VÝSTRAHA 

 

Přečtěte si návod k obsluze! 
Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. 
• Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze všech systémových komponent, zejména 

bezpečnostní a výstražné pokyny! 
• Dodržujte předpisy bezpečnosti práce a ustanovení specifická pro vaši zemi! 
• Návod k obsluze uchovávejte na místě nasazení přístroje. 
• Bezpečnostní a výstražné štítky na přístroji informují o možných nebezpečích.  

Musí být stále znatelné a čitelné. 
• Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a pravidel, popř. norem a může být 

provozován, udržován a opravován jen kvalifikovanými osobami. 
• Technické změny podmíněné dalším vývojem přístrojové techniky mohou vést k různému 

chování při svařování. 
 
 

 S otázkami k instalaci, uvedení do provozu, provozu a specifikům v místě a účelu použití se 
obracejte na vašeho prodejce nebo na náš zákaznický servis na číslo +49 2680 181-0. 
Seznam autorizovaných prodejců najdete na adrese www.ewm-group.com. 

 

Ručení v souvislosti s provozem tohoto zařízení je omezeno výhradně na jeho funkci. Jakékoliv 
další ručení jakéhokoliv druhu je výslovně vyloučeno. Toto vyloučení ručení je uživatelem 
uznáno při uvádění zařízení do provozu. 
Dodržování tohoto návodu, ani podmínky a metody při instalaci, provozu, používání a údržbě 
přístroje nemohou být výrobcem kontrolovány. 
Neodborné provedení instalace může vést k věcným škodám a následkem toho i k ohrožení 
osob. Proto nepřejímáme žádnou odpovědnost a ručení za ztráty, škody nebo náklady, které 
plynou z chybné instalace, nesprávného provozu a chybného používání a údržby, nebo s nimi 
jakýmkoli způsobem souvisejí. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Autorské právo k tomuto dokumentu zůstává výrobci. 
Rozmnožování, i částečné, pouze s písemným souhlasem. 
Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkontrolován a zpracován, přesto zůstávají 
vyhrazeny změny, chyby a omyly. 
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2 Doplňkové pokyny 
2.1 Informace k návodu 

Tento návod umožňuje bezpečné a efektivní zacházení se softwarem řízení kvality ewm Xnet (dále jen 
software). Je součástí softwaru a musí být uchováván tak, aby k němu měl personál kdykoli přístup. 
Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkontrolován a zpracován, přesto zůstávají 
vyhrazeny změny, chyby a omyly. 

2.2 Související platné podklady 
• Návody k obsluze spojených svařovacích přístrojů 
• Dokumenty volitelných rozšíření tohoto softwaru 

2.3 Aktualizace dokumentace 
Na následující internetové stránce je vám k dispozici aktuální verze softwarové příručky: 
Adresa pro stažení: www.ewm-group.com 

2.4 Záruční ustanovení 
Naše Všeobecné obchodní podmínky v aktuálně platném znění si můžete stáhnout na www.ewm-
group.com. 

2.5 Zákaznický servis 
Chcete-li získat informace o výrobku, obraťte se na náš servisní tým. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Německo 
Telefon: +49 2680 181-0 
Po–Pá 7.30–17.00 hod. 
Fax: +49 2680 181-244 
E-mail: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

2.6 Technická podpora 
V případě dotazů a problémů jsou vám k dispozici pracovníci oddělení technické podpory. 
E-mail: xnet-support@ewm-group.com 

 

 V kapitole  jsou uvedena chybová hlášení i jejich popis a příčina. Zde také najdete pokyny 
k odstranění příslušné poruchy. 
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3 Seznámení s uživatelským rozhraním 
3.1 Oblasti uživatelského rozhraní 

 
Obrázek 3-1 

Oblast Název 
1.  Navigační lišta 

uživateli ukazuje, kde se právě nachází, a upozorňuje na tlačítko, na které bylo 
naposledy kliknuto. Dále se zobrazí jméno uživatele, uživatelská role jakož i čas 
přihlášení a doba k dalšímu automatickému odhlášení při nečinnosti. 

2.  Zobrazovací plocha 
Ukazuje obsah příslušného kontextu. Zde jsou příkladně zobrazeny situační plány, 
svařovací data a diagramy. 

3.  Zobrazení událostí, levá část 
Zobrazuje stavová hlášení softwaru. 

4.  Lišta s akčními tlačítky 
Zobrazuje kontextově citlivá tlačítka a slouží k navigaci v softwaru. 

5.  Zobrazení událostí, pravá část 
Ukazuje stavová hlášení svařovacích přístrojů. 
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3.2 Použité symboly 
3.2.1 Exkluzivní symboly statusu přístroje 

Symbol Význam 

 

Svařovací přístroj svařuje 

 

Svařovací přístroj je připravený k provozu 

 

Svařovací přístroj v režimu Standby 

 

Svařovací přístroj je vypnutý 

 

Svařovací přístroj má poruchu 

 

3.2.2 Doplňkové symboly statusu přístroje 
Symbol Význam 

 

Musí být provedena údržba svařovacího přístroje 

 

Varování k provoznímu stavu 

 

Wifi spojení aktivní 

 

Wifi spojení není aktivní 

 

Přihlášení prostřednictvím Xbutton 

 

3.2.3 Symboly zobrazení JOB – metody svařování 
Symbol Význam 

 

MIG/MAG standardní výbojka el. oblouku 

 

MIG/MAG impulsu elektrického oblouku 

 

WIG pulsování 

 

Rychlé pulsování WIG DC 

 

Pulsní automatika WIG 

 

WIG-AC speciál 
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3.2.4 Symboly zobrazení JOB – frekvence impulsů 
Symbol Význam 

 

2taktní provoz 

 

2taktní speciální provoz 

 

4taktní provoz 

 

4taktní speciální provoz 

 

3.2.5 Symboly zobrazení JOB – přepínání metod 
Symbol Význam 

 

superPuls zap. 

 

superPuls vyp. 

 

3.2.6 Symboly zobrazení JOB – svary 
Symbol Význam 

 

Svislý svar 

 

Koutový svar 

 Přeplátovaný svar 

 I-svarový spoj 
 

3.2.7 Symboly zobrazení JOB – ostatní 
Symbol Význam 

 

Materiál 

 

Průměr drátu v milimetrech 

 

Průměr drátu v milimetrech u svařování WIG 

 

Ochranný plyn 
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4 První kroky 
4.1 Spuštění programu 

• Spusťte počítač 
• Otevře se okno prohlížeče 
• Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu, pod kterou je software k dosažení. 

 

 IP adresu získáte od vašeho správce. 
 

• Zadání potvrďte tlačítkem [Enter] 
- Zobrazí se úvodní obrazovka. 

 
Obrázek 4-1 

4.2 Změna jazyka 
• Klikněte na [Změnit jazyk] . 
• Vyberte jazyk. 

4.3 Vyvolat funkce nápovědy 
Software nabízí kontextovou nápovědu. 

Tuto nápovědu můžete vyvolat na každém místě v programu kliknutím na [Nápověda]  . 
4.4 Změna hesla 

• Klikněte na [Změnit heslo]. 
• V masce pro záznam „Změnit heslo“ zaznamenejte příslušné parametry. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

4.5 Přihlášení a odhlášení 
4.5.1 Přihlášení 

• Zadat přihlašovací data. 
• Zadejte heslo 
• Klikněte na [Přihlásit]. 

4.5.2 Odhlášení 
• Klikněte na [Odhlásit] . 
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5 Konfigurace 
V této kapitole se popisuje, jak aktivovat základní nastavení pro software. Pro všechny manipulace 
popsané v této kapitole potřebujete přístup s uživatelskou rolí „Správce“. 

5.1 Svařovací přístroje 
5.1.1 Zapojení svařovacího přístroje do sítě 

Svařovací přístroje nepodporují protokol Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Standardně se 
dodávají svařovací přístroje s pevnou IP adresou. Adresa je uvedena na nálepce na řízení nebo u 
přístrojů na nálepce pod typovým štítkem. 

 

 Brána a server/počítač se musí nacházet ve stejné síti, popř. ve stejném IP adresním rozsahu, aby 
mohla být brána konfigurována. 

 

5.1.2 Svařovací přístroje se síťovým adaptérem z výroby 
• Svařovací přístroj připojte k síti. 
• Zapněte svařovací přístroj. 

5.1.3 Svařovací přístroje s dodatečným síťovým adaptérem 
• Bránu se 7pólovým připojovacím kabelem připojit ke svařovacímu přístroji. 
• Bránu připojte k síti. 
• Zapněte svařovací přístroj. 

5.1.4 Konfigurace parametrů 
• Klikněte na [Seznam]. 
• Klikněte na [Hledat]. 
• Ve výběrovém seznamu přístrojů klikněte na konfigurovaný svařovací přístroj. 
• Klikněte na [Konfigurace]. 

 

5.1.5 Parametry přístroje 
• Klikněte na [Parametry přístroje]. 
• V masce pro záznam „Parametry přístroje“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
Parametry Význam 
Označení Interní označení svařovacího přístroje. Může být volně zadáno. 

Odkaz na 
stanici/svary 

Slouží k určení odkazu od svaru k přístroji. 

Název 
skupiny 

Slouží k řízení oprávnění přístupu v souvislosti s Xbutton. Může být volně zadáno. 

Redukovaný 
záznam dat 

Zaškrtávací pole, aby bylo specifikováno, zda budou zaznamenávané všechny jednotlivé 
kroky postupu svařování nebo jen zprůměrované hodnoty na svar. 

Plyn 1 – 
zadání 

Není-li připojena senzorika plynu, může zde být nastavena odhadovaná hodnota 
spotřeby. 

Plyn 2 – 
zadání 

Není-li připojena senzorika plynu, může zde být nastavena odhadovaná hodnota 
spotřeby. 

Senzorika 
plynu 

Zaškrtávací pole ke specifikaci, zda je připojena senzorika plynu. 

Heslo Umožňuje změnu hesla přístroje. 
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5.1.5.1 Konfigurace síťových parametrů 
• Klikněte na [Síťové parametry]. 
• V masce pro záznam „Síťové parametry“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
Parametry Význam 
Svařovací 
přístroj IPv4 
adresa 

Volné textové pole k uložení jednoznačné síťové adresy svařovacího přístroje. 

Maska 
podsítě 

Volné textové pole k uložení masky podsítě, ke které je přiřazen svařovací přístroj. 

Standardní 
brána 

Volné textové pole k uložení síťové adresy standardní brány. 

Port UDP Volné textové pole k uložení portu UDP. 

IPv4 adresa 
primárního 
datového 
serveru 

Volné textové pole k uložení síťové adresy serveru, na kterém mají být data uložena. 

Port datového 
serveru 

Volné textové pole k uložení portu serveru, na kterém mají být data uložena. 

IPv4 adresa 
serveru 
správy 

Volné textové pole k uložení síťové adresy serveru, na kterém je instalovaný Xnet. 

Port serveru 
správy 

Volné textové pole k uložení portu serveru, na kterém je instalovaný Xnet. 

 

5.1.5.2 WiFi parametry (jen u svařovacích přístrojů, které nabízí funkci WiFi) 
• Klikněte na [Wifi]. 
• V masce pro záznam „Wifi“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
Parametry Význam 
Zap./vyp. Wifi Zaškrtávací pole ke specifikaci, zda má mezi svařovacím přístrojem a softwarem Xnet 

probíhat přenos dat prostřednictvím Wifi. 

SSID Volné textové pole k uložení identifikace, pod kterou lze detekovat svařovací přístroj. 

Vysílací výkon Výběrový seznam k nastavení maximálního vysílacího výkonu svařovacího přístroje. 

Region Výběrový seznam k uložení regionu, ve které svařovací přístroj vysílá a přijímá data. 

Zašifrování Výběrový seznam k uložení šifrovací metody přenosu dat mezi svařovacím přístrojem a 
softwarem Xnet. 

Algoritmus Volné textové pole k uložení algoritmu, který se používá při šifrování přenosu dat mezi 
svařovacím přístrojem a softwarem Xnet. 

Klíč Volné textové pole k uložení klíče, který se používá při přenosu dat mezi svařovacím 
přístrojem a softwarem Xnet. 
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5.2 Situační plán 
Software nabízí možnost sestavení situačního plánu. Do tohoto situačního plánu mohou být vloženy 
různé výrobní závody a jejich situační plány. K výrobním závodům mohou být zase přiřazeny přístroje a 
podle stanoviště umístěny v situačním plánu. Stanoviště a přístroje lze ve strukturálním stromu vybrat 
jako takzvané „uzly“. 
• Klikněte na [Přístroje]. 
• Klikněte na [Situační plán]. 

 
Obrázek 5-1 

Oblast Název 
1  Strukturální strom situačního plánu 
2  Podrobné zobrazení situačního plánu 
3  Přehled – situační plán 

 

5.2.1 Vložení situačního plánu 
• Klikněte na uzel pod tím uzlem, který má být vložen do nového situačního plánu. 
• Klikněte na [Upravit situační plán]. 
• Klikněte na [Přidat]. 
• V dialogovém okně „Přidat uzel“ se posuňte dolů a vyberte „Nový náhled“. 
• Klikněte na [Přidat]. 
• V masce pro záznam „Upravit uzly“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 
• Klikněte na [Vybrat soubor]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

 

 Obrázek by měl mít minimální velikost 400x600 obrazových bodů, podporovány jsou formáty 
obrázků *.jpg, *.png, *.svg. Pro bezztrátovou změnu měřítka vyberte vektorový formát *.svg. 
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5.2.2 Zpracování situačního plánu 
• Ve „Strukturální strom situačního plánu“ klikněte na upravovaný uzel. 
• Klikněte na [Upravit situační plán]. 
• Klikněte na [Podrobnosti]. 
• V masce pro záznam „Upravit uzly“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 
• Klikněte na [Vybrat soubor]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

 

 Obrázek by měl mít minimální velikost 400x600 obrazových bodů, podporovány jsou formáty 
obrázků *.jpg, *.png, *.svg. Pro bezztrátovou změnu měřítka vyberte vektorový formát *.svg. 

 

• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 
 

5.2.3 Vymazání situačního plánu 
• Ve „Strukturální strom situačního plánu“ klikněte na uzel k vymazání. 
• Klikněte na [Smazat]. 
• V dialogovém okně „Odstranit uzel“ k vykonání akce klikněte na [Ano] nebo k zrušení akce klikněte na 

[Zrušit]. 

5.3 Role uživatelů 
Správa práv softwaru se opírá o role. V závislosti na příslušné uživatelské roli získají uživatelé různá 
práva k přístupu a správě. V základní instalaci obsahuje software uživatelské role „Správce“, „Uživatel“ a 
„Host“. Tyto mohou tvořit základ pro vlastní uživatelské role. 
Role 
uživatele 

Oprávnění 

Správce Má neomezený přístup ke všem oblastem softwaru. 

Uživatel Nemá přístup k nastavení konfigurace a správě uživatelů. 

Host Nemá přístup k modulu údržby a obecně má jen přístup do systému na úrovni prohlížení. 
 

5.4 Uživatelská práva 
Oprávnění Význam 
Přihlášení Dovoluje přihlášení do systému. 

Zobrazení 
situačního 
plánu 

Dovoluje náhled do situačních plánů. 

Upravit 
situační plán 

Dovoluje vytváření a úpravu situačních plánů. 

Zobrazení 
seznamu 
přístrojů 

Dovoluje výpis systému známých svařovacích přístrojů. 

Hledání 
přístrojů 

Dovoluje hledání nově přidaných svařovacích přístrojů. 

Zobrazení 
indikací 
v reálném 
čase 

Dovoluje zobrazení svařovacích dat v reálném čase. 

Zobrazení 
svařovacích 
dat 

Dovoluje zobrazení uložených svařovacích dat. 

Zobrazení 
spotřeby 

Dovoluje zobrazení kumulované spotřeby provozních materiálů. 

Vynulování 
spotřeby 

Dovoluje vynulování kumulované spotřeby provozních materiálů. 
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Oprávnění Význam 
Zpracování 
správy 
uživatelů 

Dovoluje přístup ke správě uživatelů a (je-li k dispozici licence) správě svářečů. 

Zobrazení 
konfigurace 

Dovoluje zobrazení konfigurace svařovacích přístrojů. 

Zpracování 
konfigurace 

Dovoluje vytváření/zpracování konfigurace svařovacích přístrojů. 

Zpracování 
dat údržby 

Dovoluje vytváření/zpracování dat údržby. 

Vynulování 
dat údržby 

Dovoluje vynulování dat údržby. 

Zobrazení 
správcem 
WPQ 

Dovoluje vypsání všech založených WPS/WPQR. 

Zpracování 
správcem 
WPQ 

Dovoluje zpracování uložených WPS/WPQR. 

Vymazání 
správcem 
WPQ 

Dovoluje vymazání uložených WPS/WPQR. 

Zablokování 
správcem 
WPQ 

Dovoluje zablokování uložených WPS/WPQR. 

Zpracování 
firemních dat 

Dovoluje zobrazení firemních dat. 

Import 
svařovacích 
dat 

Dovoluje import svařovacích dat prostřednictvím USB flash disku. 

Bez 
automatickéh
o odhlášení 

Zablokuje automatické odhlášení ze systému. 
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5.5 Vložit roli uživatele 
• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Uživatel]. 
• Klikněte na [Role uživatele]. 
• V rozevíracím seznamu „Role uživatele“ vyberte uživatelskou roli, která má být použita jako předloha 

pro nově zřizovanou uživatelskou roli. 
• Klikněte na [Přidat]. 
• V masce pro záznam „Práva“ v poli „Role uživatele“ uveďte název pro novou uživatelskou roli. 
• Pomocí zaškrtávacích polí udělte nebo zrušte oprávnění pro jednotlivé oblasti. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

5.6 Zpracování role uživatele 
• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Uživatel]. 
• Klikněte na [Role uživatele]. 
• V rozevíracím seznamu „Role uživatele“ vyberte uživatelskou roli, která má být zpracována. 
• Pomocí zaškrtávacích polí udělte nebo zrušte oprávnění pro jednotlivé oblasti. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

5.7 Smazat roli uživatele 
• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Uživatel]. 
• Klikněte na [Role uživatele]. 
• V rozevíracím seznamu „Role uživatele“ vyberte uživatelskou roli, která má být vymazána. 
• Klikněte na [Smazat]. 

5.8 Uživatel 
5.8.1 Vložení uživatele 

• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Uživatel]. 
• Klikněte na [Přidat]. 
• V masce pro záznam „Přidat uživatele“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

 

5.8.2 Zpracování uživatele 
• Ve správě uživatelů klikněte na uživatele, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Upravit]. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

5.9 Systémová nastavení 
5.9.1 Záznam firemních údajů 

• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Firemní údaje]. 
• V masce pro záznam „Firemní údaje“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 

 

 Optimální velikost loga má výšku 80 obrazových bodů. Větší obrázky jsou automaticky upraveny 
na výšku 80 obrazových bodů. Přitom se automaticky přizpůsobí šířka obrázku. 
Podporovány jsou formáty obrázků *.jpg, *.png, *.svg. 

 

• Klikněte na [Vybrat soubor]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
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5.10 Nastavení tisku 
Zde se definuje logo stejně jako výška okna, počet řádků a šířka stránky, pro všechny výtisky ze 
softwaru. 

 

 Tiskárnu, na které má probíhat tisk, vybírejte vždy v systémovém dialogu operačního systému. 
 

• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Nastavení tiskárny]. 
• V masce pro záznam „Nastavení tiskárny“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
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5.10.1 Uživatelská příručka 
V této kapitole jsou popsány moduly, které jsou zapotřebí pro každodenní práci z pohledu uživatele. Pro 
všechny úkony popsané v této kapitole potřebujete přístup s uživatelskou rolí „Uživatel“. 

5.11 Správa oblíbených položek 
Funkce Oblíbené položky umožňuje rychlý přístup k často potřebným sestavám dat. Přístup k uloženým 
oblíbeným položkám se uskutečňuje přes úvodní stránku. 

5.11.1 Vložení oblíbených položek 
• Klikněte na [Přidat oblíbené] . 
• V dialogovém okně „Přidat oblíbené“ zadejte název. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

5.11.2 Vymazání oblíbených položek 
• Na úvodní stránce v symbolu Oblíbené klikněte na . 

5.12 Nahlédnutí do informací svařovacích přístrojů 
V této kapitole se popisuje, jak a které informace můžete z připojených svařovacích přístrojů načíst.  
Správa přístrojů a situační plán slouží jako vstup k přehledu o všech svařovacích přístrojích 
zaznamenaných v systému. Každý svařovací přístroj je podrobně zobrazen s informacemi o síti, 
identifikaci a stavu a může být přímo vybrán.  
V této kapitole se kvůli přehlednosti vždy jako výchozí bod používá správa přístrojů. Položky menu a 
funkce správy přístrojů a situačního plánu jsou ale identické. 
• Klikněte na [Přístroje]. 

5.12.1 Zobrazení hodnot a součtů spotřeby 
• Klikněte na [Seznam]. 
• Klikněte na [Spotřeba]. 

 
Obrázek 5-2 

Oblast Název 
1  Zobrazení souhrnu hodnot spotřeby 

Ukazuje kalkulované náklady spotřeby provozních materiálů. 
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Oblast Název 
2  Maska pro záznam cen 

Umožňuje záznam nákladů pro každý provozní materiál a každou jednotku spotřeby. 

3  Výběrový seznam přístrojů 
Ukazuje všechny systému známé svařovací přístroje jakož i jejich aktuální stav a 
kumulovanou spotřebu provozních materiálů od zapojení do softwaru Xnet. 

5.12.2 Výpočet nákladů pro spotřebu provozních materiálů 
• Ve výběrovém seznamu přístrojů zvolte přístroj, pro který mají být vypočítány náklady spotřeby 

provozních materiálů. 
• V masce pro záznam „Ceny“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 
• Klikněte na [Vypočítat]. 

- V indikaci „Souhrn hodnot spotřeby“ jsou zobrazeny kalkulované náklady. 
5.12.2.1 Vynulování hodnot spotřeby 

• Ve výběrovém seznamu zvolte přístroj, pro který mají být vynulovány hodnoty spotřeby. 
• V dialogovém okně „Počítadlo vynulovat“ vyberte provozní materiály, jejichž spotřeba má být 

vynulována. 
• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 
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5.12.3 Zobrazení svařovacích dat v reálném čase 
Zobrazení v reálném čase umožňuje přímou kontrolu důležitých provozních parametrů až 5 svařovacích 
přístrojů současně. Při výběru více než jednoho svařovacího přístroje se zobrazení zredukuje 
o „Zobrazení průběhu skutečných hodnot“. 
 
• Klikněte na [Seznam]. 
• Ve výběrovém seznamu zvolte přístroj, pro který mají být zobrazena data v reálném čase. 
• Klikněte na [Zobrazení v reálném čase]. 

 
Obrázek 5-3 

Oblast Název 
1  Zobrazení svařovacího přístroje 

Odkazuje na jeden nebo na vícero svařovacích přístrojů k zajištění aktuálního vztahu 
mezi přístrojem/přístroji a daty. 

2  Zobrazení JOB-u (úkolu) 
Zobrazuje právě aktivní svařovací úkol včetně režimu provozu a druhu svařování. 

3  Zobrazení skutečné hodnoty 
V rámci průměrných hodnot zobrazuje nejaktuálnější hodnoty měření. Uvedení 
svařovacího výkonu může být při ručním zadání svařovací rychlosti použito pro 
vyhodnocení úsečkové energie. Po ukončeném procesu zůstane „Zobrazení skutečné 
hodnoty“ uchováno v bodu přerušení, při kterém se zobrazí poslední průměrné hodnoty 
fáze hlavního procesu. 

4  Zobrazení hodnot spotřeby 
Zobrazuje aktuální stav spotřebních hodnot procesu. 

5  Zobrazení počítače provozních hodin 
Zobrazuje aktuální stav doby trvání zapnutí přístroje a trvání hoření svařovacího 
oblouku. 

6  Zobrazení skutečných hodnot průběhu 
Počínajíc vpravo ukazuje průběh „Zobrazení skutečných hodnot“. 
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Oblast Název 
7  Výběr parametrů „Zobrazení skutečných hodnot průběhu“ 

Slouží ke specifikaci parametrů „Zobrazení skutečných hodnot průběhu“ jakož i ke 
škálování zobrazení časové osy. 

 

5.12.4 Zobrazení uložených svařovacích dat 
Zobrazení uložených svařovacích dat umožňuje analýzu jednotlivých svařovacích dat jednoho 
svařovacího přístroje jakož i přímé porovnání až 5 svarů na jeden svařovací přístroj. 
• Klikněte na [Seznam]. 
• Ve výběrovém seznamu zvolte přístroj, pro který mají být zobrazena uložená svařovací data. 
• Klikněte na [Svařovací data]. 

 
Obrázek 5-4 

Oblast Název 
1  Maska pro záznam svařovacích dat 

Umožňuje zadání záhlaví, které bude také vytištěno na výtisku. 

2  Zobrazení informací o svařovacím přístroji 
Ukazuje vybraný svařovací přístroj včetně aktuálního provozního stavu. 

3  Informační zobrazení srovnávacího seznamu 
Zobrazuje vybraná svařovací data, která mají být vzájemně porovnána. 

4  Zobrazení masky pro záznam 
Umožňuje omezení zobrazení uložených svařovacích dat na určitou dobu. 

5  Výběrový seznam svařovacích dat 
Ukazuje všechna uložená svařovací data vybraného svařovacího přístroje za vybrané 
časové období. 
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• Ve výběrovém seznamu svařovacích dat vyberte datový záznam, jehož podrobnosti mají být 
zobrazeny. 

• Klikněte na [Podrobnosti]. 

 
Obrázek 5-5 

Oblast Název 
1  Zobrazení informací o svařovacím přístroji 

Zobrazuje svařovací přístroj, se kterým byl svařen vybraný svar jakož i začátek svařování 
pro vybraný svar. 

2  Zobrazení informací k JOB-u (úkolu) 
Ukazuje uložený svařovací úkol včetně režimu provozu a druhu svařování a číslo 
programu relevantní pro svařovací výkon. 

3  Informační zobrazení průměrné hodnoty 
Zobrazuje systémem přidělené číslo svaru jakož i zprůměrované hodnoty pro svařovací 
proud, svařovací napětí a rychlost drátu. 

4  Zobrazení informací, diagram 
Ukazuje grafický průběh hodnot pro svařovací proud, svařovací napětí, rychlost drátu, 
ochranný plyn a proud motoru. Zobrazení jednotlivých parametrů může být vybráno nebo 
zrušeno pomocí zaškrtávacích polí. 
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5.12.5 Porovnání uložených svarů 
• Klikněte na [Seznam]. 
• Ve výběrovém seznamu zvolte přístroj, pro který mají být zobrazena svařovací data k porovnání. 
• Klikněte na [Svařovací data]. 

 
Obrázek 5-6 

Oblast Název 
1  Maska pro záznam svařovacích dat 

Umožňuje zadání záhlaví, které bude také vytištěno na výtisku. 

2  Zobrazení informací o svařovacím přístroji 
Ukazuje vybraný svařovací přístroj včetně aktuálního provozního stavu. 

3  Informační zobrazení srovnávacího seznamu 
Zobrazuje vybraná svařovací data, která mají být vzájemně porovnána. 

4  Zobrazení masky pro záznam 
Umožňuje omezení zobrazení uložených svařovacích dat na určitou dobu. 

5  Výběrový seznam svařovacích dat 
Ukazuje všechna svařovací data zvoleného svařovacího přístroje uložená na určitou 
dobu. 
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• Ve výběrovém seznamu svařovacích dat vyberte maximálně 5 datových záznamů, které mají být 
vzájemně porovnány. 

• Klikněte na [Zapamatovat]. 
• Klikněte na [Porovnat]. 

 
Obrázek 5-7 

Oblast Název 
1  Informační zobrazení svarů 

Zobrazuje svary označené ke srovnání a umožňuje výběr určitého datového záznamu. 

2  Zobrazení informací o svařovacím přístroji 
Zobrazuje svařovací přístroj, se kterým byl svařen vybraný svar jakož i začátek svařování 
pro vybraný svar. 

3  Zobrazení informací k JOB-u (úkolu) 
Ukazuje uložený svařovací úkol včetně režimu provozu a druhu svařování a číslo 
programu relevantní pro svařovací výkon. 

4  Informační zobrazení průměrné hodnoty 
Zobrazuje systémem přidělené číslo svaru jakož i zprůměrované hodnoty pro svařovací 
proud, svařovací napětí a rychlost drátu. 

5  Výběrový seznam synchronizace 
Umožňuje vrstvení procesních fází ke zjednodušení porovnání jednotlivých procesních 
fází. 

6  Zobrazení informací, diagram 
Ukazuje grafický průběh hodnot pro svařovací proud, svařovací napětí, rychlost drátu, 
ochranný plyn a proud motoru. Zobrazení jednotlivých parametrů může být vybráno nebo 
zrušeno pomocí zaškrtávacích polí. 
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5.13 Nahlédnutí do konfigurace svařovacích přístrojů 
Zobrazení konfigurace přístroje umožňuje zobrazení parametrů konfigurovaných pro každý svařovací 
přístroj, a tím usnadňuje odstraňování chyb u eventuálně se vyskytujících poruch. 
• Klikněte na [Seznam]. 
• Ve výběrovém seznamu zvolte přístroj, na jehož konfigurační data má být nahlédnuto. 
• Klikněte na [Konfigurace]. 

 
Obrázek 5-8 

Oblast Název 
1  Zobrazení informací o svařovacím přístroji 

Ukazuje svařovací přístroj, jehož konfigurace je právě zobrazena. 

2  Zobrazení informací, parametry přístroje 
Ukazuje uložené parametry přístroje. 

3  Zobrazení informací, síťové parametry 
Ukazuje uložené síťové parametry. 

4  Zobrazení informací k Wifi 
U svařovacích přístrojů, které nabízejí funkce Wifi, zobrazuje uložené parametry Wifi. 

5.13.1 Parametry přístroje 
Parametry Význam 
Označení Interní označení svařovacího přístroje. Může být volně zadáno. 

Odkaz na 
stanici/svary 

Slouží k určení odkazu od svaru k přístroji. 

Název 
skupiny 

Slouží k řízení oprávnění přístupu v souvislosti s Xbutton. Může být volně zadáno. 

Redukovaný 
záznam dat 

Zaškrtávací pole, aby bylo specifikováno, zda budou zaznamenávané všechny jednotlivé 
kroky postupu svařování nebo jen zprůměrované hodnoty na svar. 

Plyn 1 – 
zadání 

Není-li připojena senzorika plynu, může zde být nastavena odhadovaná hodnota 
spotřeby. 

Plyn 2 – 
zadání 

Není-li připojena senzorika plynu, může zde být nastavena odhadovaná hodnota 
spotřeby. 
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Parametry Význam 
Senzorika 
plynu 

Zaškrtávací pole ke specifikaci, zda je připojena senzorika plynu. 

Heslo Umožňuje změnu hesla přístroje. 

5.13.2 Síťové parametry 
Parametry Význam 
Svařovací 
přístroj IPv4 
adresa 

Volné textové pole k uložení jednoznačné síťové adresy svařovacího přístroje. 

Maska 
podsítě 

Volné textové pole k uložení masky podsítě, ke které je přiřazen svařovací přístroj. 

Standardní 
brána 

Volné textové pole k uložení síťové adresy standardní brány. 

Port UDP Volné textové pole k uložení portu UDP. 

IPv4 adresa 
primárního 
datového 
serveru 

Volné textové pole k uložení síťové adresy serveru, na kterém mají být data uložena. 

Port datového 
serveru 

Volné textové pole k uložení portu serveru, na kterém mají být data uložena. 

IPv4 adresa 
serveru 
správy 

Volné textové pole k uložení síťové adresy serveru, na kterém je instalovaný Xnet. 

Port serveru 
správy 

Volné textové pole k uložení portu serveru, na kterém je instalovaný Xnet. 

5.13.2.1 WiFi parametry (jen u svařovacích přístrojů, které nabízí funkci WiFi) 
Parametry Význam 
Zap./vyp. Wifi Zaškrtávací pole ke specifikaci, zda má mezi svařovacím přístrojem a softwarem Xnet 

probíhat přenos dat prostřednictvím Wifi. 

SSID Volné textové pole k uložení identifikace, pod kterou lze detekovat svařovací přístroj. 

Vysílací výkon Výběrový seznam k nastavení maximálního vysílacího výkonu svařovacího přístroje. 

Region Výběrový seznam k uložení regionu, ve které svařovací přístroj vysílá a přijímá data. 

Zašifrování Výběrový seznam k uložení šifrovací metody přenosu dat mezi svařovacím přístrojem a 
softwarem Xnet. 

Algoritmus Volné textové pole k uložení algoritmu, který se používá při šifrování přenosu dat mezi 
svařovacím přístrojem a softwarem Xnet. 

Klíč Volné textové pole k uložení klíče, který se používá při přenosu dat mezi svařovacím 
přístrojem a softwarem Xnet. 

 

5.14 Čítač údržby 
Zobrazení dat údržby slouží ke kontrole servisních intervalů připojených svařovacích přístrojů. 
V závislosti na procesu mohou být definovány intervaly údržby pro díly potřebného svařovacího vybavení 
a mohou být komentovány volným textem k údržbě. 

 

 Věcné škody při nedodržování souvisejících dokumentů! 
Intervaly údržby definované provozovatelem jsou čistě informativní a v žádném případě 
nenahrazují údržbu předepsanou v návodech k obsluze příslušných svařovacích přístrojů. 
Dodržujte intervaly údržbu uvedené v návodech k obsluze svařovacích přístrojů! 
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5.14.1 Nahlédnutí do čítače údržby 
• Klikněte na [Seznam]. 
• Ve výběrovém seznamu zvolte přístroj, na jehož data údržby má být nahlédnuto. 
• Klikněte na [Údržba]. 

 
Obrázek 5-9 

Oblast Název 
1  Zobrazení informací o svařovacím přístroji 

Ukazuje svařovací přístroj, jehož data údržby jsou právě zobrazena. 

2  Zobrazení informací, čítač údržby 
Zobrazuje uložené parametry údržby a také čas do další údržby. 

5.15 Parametry údržby 
Parametry Význam 
Svařovací 
přístroj 

Pevné datum, např. termín příští opakované zkoušky. 

Typ procesu Zobrazení typu procesu, se kterým svařuje svařovací přístroj. 

Proudová 
špička 

Čas do příští doporučené kontroly proudové špičky. 

Systém 
ochranného 
plynu 

Čas do příští doporučené kontroly systému ochranného plynu. 

Elektroda Čas do příští doporučené kontroly elektrody. 

Vedení drátu Čas do příští doporučené kontroly vedení drátu. 

Pohon posuvu 
drátu 1 

Čas do příští doporučené kontroly hlavního pohonu posuvu drátu. 

Pohon posuvu 
drátu 2 

Čas do příští doporučené kontroly volitelně připojeného druhého pohonu posuvu drátu. 

Plazmová 
plynová tryska 

Čas do příští doporučené kontroly plazmové plynové trysky. 
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5.15.1 Vynulování čítače údržby 
• Klikněte na [Vynulovat]. 
• V dialogovém okně „Počítadlo vynulovat“ vyberte počitadla, která mají být vynulována. 
• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

 

5.15.1.1 Servisní data (Wifi) 
Zobrazení servisních dat umožňuje zobrazení spojovacích dat svařovacích přístrojů, které jsou 
prostřednictvím WiFi připojeny k softwaru, a tím usnadní odstraňování chyb u eventuálně vzniklých 
poruch. 
• Klikněte na [Seznam]. 
• Ve výběrovém seznamu zvolte přístroj, na jehož servisní data má být nahlédnuto. 
• Klikněte na [Servis]. 

 
Obrázek 5-10 

Oblast Název 
1  Zobrazení informací o svařovacím přístroji 

Ukazuje svařovací přístroj, jehož servisní data WiFi jsou právě zobrazena. 

2  Zobrazení informací k Wifi 
Ukazuje zjištěná servisní data Wifi. 

5.15.2 WiFi parametry 
Parametry Význam 
Wifi 
k dispozici 

Ukazuje, zda připojený svařovací přístroj nabízí funkci Wifi. 

Stav spojení Ukazuje, zda je k připojenému svařovacímu přístroji vytvořeno spojení prostřednictvím 
Wifi. 

SSID Ukazuje SSID uložené na svařovacím přístroji. 

BSSID Ukazuje MAC adresu adaptéru Wifi připojeného ke svařovacímu přístroji. 

Číslo kanálu Zobrazuje číslo kanálu, na kterém svařovací přístroj komunikuje se softwarem Xnet. 

Síla příjmu Ukazuje aktuální tlumení intenzity signálu, který software Xnet přijímá ze svařovacího 
přístroje. 
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Parametry Význam 
Firmware Wifi Ukazuje verzi softwaru adaptéru Wifi připojeného ke svařovacímu přístroji. 

 

5.16 Záznam svařovacích dat na flash disk USB 
Dodaný modul „XWDImport“ otevírá možnost nahrání svařovacích dat pomocí USB flash disku ze 
svařovacího přístroje do softwaru pro řízení kvality, aniž by musel být svařovací přístroj zapojen do sítě. 

 

 Ke zvýšení dlouhodobé dostupnosti a spolehlivosti doporučujeme použít průmyslový flash disk 
USB. 

 

5.16.1 Inicializace flash disku USB 
Před použitím musí být flash disk USB jednorázově registrován na každém svařovacím přístroji, se 
kterým má být používán. Během registrace se také zkontroluje funkce flash disku USB. 
• Flash disk USB zasuňte na svařovací přístroj. 
• Na bráně nebo svařovacím přístroji stiskněte a držte stisknuté tlačítko „Master“. 
• Zapněte svařovací přístroj. 

- Na řízení bliká LED „Profile“ 
• K řízení se přihlaste svým Xbutton. 

- Na řízení bliká LED „USB“. 
- Registrace flash disku USB je ukončena. 

 

 Pokud by byl flash disk USB poškozený, začne blikat LED „Error“ a nedojde k registraci. 
 

5.16.2 Záznam svařovacích dat 
5.16.2.1 Ruční záznam 

• Flash disk USB zasuňte na svařovací přístroj. 
• Na bráně nebo svařovacím přístroji stiskněte tlačítko „Master“ . 

- Na řízení začne blikat LED „USB“ a začne zaznamenávání dat. 
• K ukončení záznamu stiskněte tlačítko Master“. 

 

 Aktuální svar bude ještě kompletně zaznamenán. Záznam je ukončený, jestliže na řízení již 
nebliká žádná LED. 

 

5.16.2.2 Automatický záznam 
• Flash disk USB zasuňte na svařovací přístroj. 
• Zapněte svařovací přístroj. 

- Záznam se spustí automaticky. 
• K ukončení záznamu stiskněte tlačítko Master“. 

 

 Aktuální svar bude ještě kompletně zaznamenán. Záznam je ukončený, jestliže na řízení již 
nebliká žádná LED. 
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5.16.3 Import svařovacích dat z flash disku USB na Xnet 
• Spusťte program „XWDImport.exe“. 

- Otevře se úvodní obrazovka programu. 

 
Obrázek 5-11 

• Flash disk USB se svařovacími daty připojte k počítači. 
• Zadejte následující parametry: 

- hostitel: Serverová IP adresa počítače, na kterém je nainstalován Xnet. 
- přihlášení 
- heslo 

• Vyberte písmeno jednotky, která je přiřazena k flash disku USB se svařovacími daty. 
• Klikněte na tlačítko „Start“. 

- Spustí se import. 
 

 Všechna data importovaná a nalezená na flash disku USB budou automaticky a bez dalšího 
upozornění po importu na flash disk USB vymazána. 

 
 

 Importovaná svařovací data si můžete prohlédnout ve „správě svařovacího přístroje“ softwaru 
Xnet. K importovaným datům se automaticky přiřadí název a adresa MAC svařovacího přístroje. 
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6 Volitelné moduly 
V této kapitole jsou popsány volitelné moduly pro Xnet. Tyto moduly nejsou event. obsaženy ve vaší 
licenci. Informace k licencím získáte od našeho zákaznického servisu. 

6.1 Zákaznický servis 
Chcete-li získat informace o výrobku, obraťte se na náš servisní tým. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Německo 
Telefon: +49 2680 181-0 
Po–Pá 7.30–17.00 hod. 
Fax: +49 2680 181-244 
E-mail: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

6.2 Svářeči a jejich kvalifikace 
V této kapitole se popisuje správa svářečů a jejich kvalifikací. 

6.2.1 Svářeči 
• Na úvodní stránce klikněte na [svářeč]. 

6.2.1.1 Vložit datový záznam 
• Klikněte na [Přidat svářeče]. 
• Zaznamenat relevantní údaje. 

 

 Pole „Příjmení“ a „Jméno“ jsou povinná pole a musí být vyplněna.  
Hodnota pole „Osobní číslo“ je v rámci systému jednoznačná a může být zadána jen jednou. 
Hodnota pole „Systémová role“ může být volně uvedena. Po kliknutí do pole se otevře rozevírací 
seznam s již existujícími hodnotami. K zaznamenání nové hodnoty musí být tato hodnota 
zapsána do pole „Systémová role“. Nová hodnota se automaticky vloží do seznamu. 

 

• Vytvořit přístup k Xnet (volitelně). 
• Aktivujte zaškrtávací pole „Uživatelské údaje Xnet“. 
• Zaznamenejte přihlašovací údaje. 

 

6.2.1.2 Zpracovat datový záznam 
• Ve správě svářečů klikněte na svářeče, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Zobrazit svářeče]. 
• Klikněte na [Zpracovat svářeče]. 
• Zaznamenat relevantní údaje. 

 

 Pole „Příjmení“ a „Jméno“ jsou povinná pole a musí být vyplněna.  
Hodnota pole „Osobní číslo“ je v rámci systému jednoznačná a může být zadána jen jednou. 
Hodnota pole „Systémová role“ může být volně uvedena. Po kliknutí do pole se otevře rozevírací 
seznam s již existujícími hodnotami. K zaznamenání nové hodnoty musí být tato hodnota 
zapsána do pole „Systémová role“. Nová hodnota se automaticky vloží do seznamu. 

 

• Vytvořit přístup k Xnet (volitelně). 
• Aktivujte zaškrtávací pole „Uživatelské údaje Xnet“. 
• Zaznamenejte přihlašovací údaje. 

 

6.2.1.3 Smazat datový záznam 
• Ve správě svářečů klikněte na svářeče, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Zobrazit svářeče]. 
• Klikněte na [Smazat svářeče]. 
• K vykonání akce klikněte na [Ano] nebo k přerušení akce klikněte na [Ne]. 
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6.2.2 Kvalifikace svářečů 
• Na úvodní stránce klikněte na [svářeč]. 

 

6.2.2.1 Vložit datový záznam 
• Ve správě svářečů klikněte na svářeče, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Zobrazit svářeče]. 
• Klikněte na [Přidat kvalifikaci svářeče]. 
• V masce pro záznam „Platnost“ zaznamenat hodnoty podle předloženého certifikátu o kvalifikační 

zkoušce svářeče. 
 

 K zaznamenání kvalifikace odlišující se od ČSN EN ISO 9606-1:2013 aktivujte zaškrtávací pole 
„Zvláštní kvalifikace“ a ručně zaznamenejte číslo kvalifikace. 

 

• V masce pro záznam „Zkušební číslo“ zaznamenat hodnoty podle předloženého certifikátu o 
kvalifikační zkoušce svářeče. 

 

 Hodnoty rozevíracích seznamů v masce pro záznam „Zkušební číslo“ odpovídají zadání dle ČSN 
EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Přidejte dokument (volitelně). 
• Klikněte na [Dokument odeslat]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

• K vykonání akce klikněte na [Uložit kvalifikaci svářeče] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
 

6.2.2.2 Zpracovat datový záznam 
• Ve správě svářečů klikněte na svářeče, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Zobrazit svářeče]. 
• Klikněte na kvalifikaci svářeče, která má být zpracována. 
• Klikněte na [Zobrazit kvalifikaci svářeče]. 
• V masce pro záznam „Platnost“ zaznamenat hodnoty podle předloženého certifikátu o kvalifikační 

zkoušce svářeče. 
 

 K zaznamenání kvalifikace odlišující se od ČSN EN ISO 9606-1:2013 aktivujte zaškrtávací pole 
„Zvláštní kvalifikace“ a ručně zaznamenejte číslo kvalifikace. 

 

• V masce pro záznam „Zkušební číslo“ zaznamenat hodnoty podle předloženého certifikátu o 
kvalifikační zkoušce svářeče. 

 

 Hodnoty rozevíracích seznamů v masce pro záznam „Zkušební číslo“ odpovídají zadání dle ČSN 
EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Přidejte dokument (volitelně). 
• Klikněte na [Dokument odeslat]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

• K vykonání akce klikněte na [Uložit kvalifikaci svářeče] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
 

6.2.2.3 Smazat datový záznam 
• Ve správě svářečů klikněte na svářeče, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Zobrazit svářeče]. 
• Klikněte na kvalifikaci svářeče, která má být zpracována. 
• Klikněte na [Zobrazit kvalifikaci svářeče]. 
• Klikněte na [Smazat kvalifikaci svářeče]. 

 

 Datový záznam bude bez dalšího kontrolního dotazu vymazán. 
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6.3 WPS/WPQR 
V této kapitole se popisuje vytvoření a správa kvalifikovaných postupů ke svařování (WPS) a protokolů 
o kvalifikaci postupů svařování (WPQR). 

6.3.1 Vysvětlení pojmů 
pWPS (angl: preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS je předběžný postup ke svařování. Tento obsahuje údaje pro postup ke svařování, ale vyžaduje 
ještě kontrolu certifikovaným kontrolním místem. 
WPQR (angl: Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR je protokol o kvalifikaci postupu svařování. Na základě údajů z pWPS se svaří konstrukční díl a 
zkontroluje se certifikovaným kontrolním místem. Je-li zkouška pozitivní, pak certifikované kontrolní místo 
připraví WPQR. 
WPS (angl: Welding Procedure Specification) 
WPS je kvalifikovaný postup ke svařování. Tento obsahuje údaje pWPS a číslo WPQR. 

6.3.2 pWPS 
• Na úvodní stránce klikněte na [Správce WPQ]. 

6.3.2.1 Vložit datový záznam 
• Klikněte na [Vytvořit WPS]. 
• V levé horní části masky pro záznam v polích „Výrobce“, „Ulice“ a „Místo“ zaznamenat firemní údaje 

zhotovitele pWPS. 
 

 Je-li správce WPQ licencován jako modul Xnet-Software, budou předběžně vyplněna pole 
„Výrobce“, „Ulice“, „Místo“ příslušnými hodnotami systémového nastavení. 
 

 

• Volitelně se v levé horní části masky pro záznam zaznamenají pole „Kontrolor nebo kontrolní místo“, 
„Zákazník“, „Č. zakázky“, „Č. výkresu“, „Č. dílu“. 

• V pravé horní části masky pro záznam zaznamenat specifikace ke svaru. 
6.3.2.2 Vizualizace přípravy svaru prostřednictvím importovaného výkresu 

K vizualizaci přípravy svaru a pořadí svarů nabízí program možnost importovat výkresy z cizího systému 
nebo v programu vytvářet výkresy. 

• Klikněte na [Upravit výkres] . 
• V masce pro záznam „Upravit výkres“ klikněte na [příprava svaru] . 

7 V masce pro záznam „Upravit výkres“ klikněte na [Načíst výkres] . 
• V dialogovém okně „Odeslat výkres“ aktivujte zaškrtávací pole „Příprava svaru“. 
• Klikněte na [Vybrat soubor]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

 

 Vyrovnání výkresu může být přizpůsobeno tlačítkem  nebo . 
 

• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 
7.1.1.1 Vizualizace přípravy svaru prostřednictvím generovaného výkresu 

K vizualizaci přípravy svaru a pořadí svarů nabízí program možnost importovat výkresy z cizího systému 
nebo v programu vytvářet výkresy. 

• Klikněte na [Upravit výkres] . 
• V masce pro záznam „Upravit výkres“ klikněte na [příprava svaru] . 
• V masce pro záznam „Parametry“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 

 

 Aktivace zaškrtávacího pole „Symetricky“ způsobí automatické převzetí parametrů od obrobku 1 
k obrobku 2. 
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• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 
7.1.1.2 Vizualizace pořadí svarů prostřednictvím importovaného výkresu 

K vizualizaci přípravy svaru a pořadí svarů nabízí program možnost importovat výkresy z cizího systému 
nebo v programu vytvářet výkresy. 

• Klikněte na [Upravit výkres] . 

8 V masce pro záznam „Upravit výkres“ klikněte na [Načíst výkres] . 
• V dialogovém okně „Odeslat výkres “ aktivujte zaškrtávací pole „Pořadí svarů“. 
• Klikněte na [Vybrat soubor]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 
• Ve výkresu levým tlačítkem myši dosaďte výchozí bod pro svarovou housenku. 
• Kurzor posuňte k požadovanému koncovému bodu svarové housenky a potvrďte levým tlačítkem 

myši. 
• Posunutím kurzoru upravte vyrovnání a velikost svarové housenky a potvrďte levým tlačítkem myši. 

 

 K vymazání svarové housenky vyberte levým tlačítkem myši svarovou housenku a poté klikněte 
na . 

 
 

 Ke změně zobrazeného pořadí svarů vyberte levým tlačítkem myši svarovou housenku a poté 
klikněte na  nebo . 

 

8.1.1.1 Vizualizace pořadí svarů prostřednictvím generovaného výkresu 
K vizualizaci přípravy svaru a pořadí svarů nabízí program možnost importovat výkresy z cizího systému 
nebo v programu vytvářet výkresy. 

• Klikněte na [Přidat housenky] . 
• V masce pro záznam „Automatické housenky“ zaznamenejte příslušné parametry. 

• Klikněte na [Přidat housenky] . 
• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

 

 K vymazání svarové housenky vyberte levým tlačítkem myši svarovou housenku a poté klikněte 
na . 

 
 

 Ke změně zobrazeného pořadí svarů vyberte levým tlačítkem myši svarovou housenku a poté 
klikněte na  nebo . 

 

• V masce pro záznam „Podrobnosti svařování“ zaznamenejte příslušné parametry pro svarovou 
housenku. 

 

 Kliknutím na  aktivujete záznamové řádky pro potlačené svarové housenky. 
 

• V masce pro záznam „Přídavný svarový materiál“ zaznamenejte příslušné parametry pro svarovou 
housenku. 

 

 Kliknutím na  aktivujete záznamové řádky pro potlačené svarové housenky. 
 

• V masce pro záznam „Ochranný plyn“ zaznamenejte příslušné parametry pro svarovou housenku. 
 

 Kliknutím na  aktivujete záznamové řádky pro potlačené svarové housenky. 
 

• V masce pro záznam „Další parametry“ zaznamenejte příslušné parametry. 
 

 Kliknutí na zaškrtávací pole „Wolframová elektroda“ rozšíří masku pro záznam o pole pro 
specifikaci wolframové elektrody. 

 
 

 Kliknutí na zaškrtávací pole „Tepelné zpracování“ rozšíří masku pro záznam o pole pro 
specifikaci tepelného zpracování. 
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• Přidejte dokument (volitelně). 
• Klikněte na [Dokument odeslat]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

• K uložení zaznamenaných dat k pozdějšímu dalšímu zpracování klikněte na [Uložit] nebo k odmítnutí 
zaznamenaných dat klikněte na [Zpět]. 

• K ukončení záznamu pWPS klikněte na [Zablokovat]. 
8.1.1.2 Zpracovat datový záznam 

• Ve správci WPQ klikněte na zpracovávané pWPS. 
• Klikněte na [Zobrazit WPS]. 
• Parametry upravte analogicky ke kapitole „Vytvořit pWPS“. 

8.1.1.3 Duplikování pWPS 
• Ve správci WPQ klikněte na duplikované pWPS. 
• Klikněte na [Duplikovat]. 

- Duplikované pWPS se založí ve správci WPQ. Znatelné podle žlutého pozadí a přípony „Copy“ 
u čísla pWPS. 

8.1.2 WPQR 
8.1.2.1 Vložit datový záznam 
 

 pWPS sloužící jako základ pro WPQR by měl být před záznamem WPQR zablokován. 
 

• Klikněte na [Vytvořit WPQR]. 
• V masce pro záznam „Zkouška metody svařování“ v poli „WPQR č.“ zaznamenat č. certifikátu 

certifikované zkoušky postupu svařování. 
• Volitelně do pole „Rev“ zaznamenejte revizní číslo certifikované zkoušky postupu svařování. 
• V levé horní části masky pro záznam v polích „Výrobce“, „Ulice“ a „Místo“ zaznamenat firemní údaje 

zhotovitele pWPS. 
 

 Je-li správce WPQ licencován jako modul Xnet-Software, budou předběžně vyplněna pole 
„Výrobce“, „Ulice“, „Místo“ příslušnými hodnotami systémového nastavení. 
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• V poli pWPS klikněte na . 
• V masce pro záznam „Zvolit WPS“ vyberte základní pWPS. 
• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

- Data uložená ve pWPS jsou do relevantních polí WPQR převzata jako základ. 
• Další parametry zaznamenejte na základě certifikovaného přezkoušení postupu svařování. 
• Přidejte dokument (volitelně). 

• Klikněte na [Dokument odeslat]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

• K ukončení záznamu WPQR klikněte na [Zablokovat WQR]. 
• K uložení zaznamenaných dat k pozdějšímu dalšímu zpracování klikněte na [Uložit] nebo k odmítnutí 

zaznamenaných dat klikněte na [Zpět]. 
8.1.2.2 Duplikování pWPS 

• Ve správci WPQ klikněte na duplikované pWPS. 
• Klikněte na [Duplikovat]. 

- Duplikované pWPS se založí ve správci WPQ. Znatelné podle žlutého pozadí a přípony „Copy“ 
u čísla pWPS. 

• Ve správci WPQ klikněte na duplikované pWPS. 
• Klikněte na [Zobrazit WPS]. 

• V masce pro záznam „Podrobnosti svařování“ ve sloupci „WPQR č.“ klikněte na . 
• V masce pro záznam „Zvolit WPQR“ vyberte přiřazované č. WPQR. 
• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
• K zablokování přiřazených WPQR klikněte v dialogovém okně „Zablokovat WPQR“ na [Ano] nebo na 

[Ne] k udržení otevřených přiřazených WPQR k dalšímu zpracování. 
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9 Odstraňování poruch 
9.1 Kontrolní seznam pro odstranění chyb 
 

Legenda Symbol Popis 
  Chyba / Příčina 

  Náprava 
 

Bez spojení se serverem 
 Během stávající relace byl odpojen server Xnet 
 Síťové spojení bylo přerušeno 
 Zkontrolujte datové spojení od klienta k serveru Xnet. Zkontrolujte hardwarový klíč. 

Bez spojení se svařovacím přístrojem 
 Chybné spojení mezi přístrojem a serverem Xnet 
 Zkontrolujte spojení mezi přístrojem a serverem Xnet 

Přihlášení není možné 
 Chyba při přihlašování nebo zadávání hesla 
 Uživatelský účet neexistuje 
 Zadejte uživatelské jméno a heslo pro existující uživatelský účet 

Relace uplynula 
 Automatické odhlášení kvůli nečinnosti 
 Znovu se přihlaste 

Obrázek je menší než minimální velikost (600x400 obrazových bodů) 
 Do situačního plánu byl vložen bitmapový obrázek s menším rozlišením než 600x400 obrazových 

bodů 
 Dodržujte minimální velikost (600x400 obrazových bodů) pro bitmapové obrázky 

Nejsou k dispozici žádné údaje 
 Pro aktuální den nejsou k dispozici žádná svařovací data 
 Po prvních svařovacích procesech si vyžádejte svařovací data 

 Pro vybraný den nejsou k dispozici žádná svařovací data 
 Zkontrolujte výběr 

Nemáte oprávnění pro tuto funkci 
 Uživatel vybral programovou funkci, ke které nemá oprávnění 
 Kontaktujte správce systému a vyžádejte si další přístupová práva 

Nesprávný formát 
 Při zadávání hodnoty nebyl vybrán správný formát zadání (překlep) 
 Vymažte zadané hodnoty a znovu je vložte ve správném formátu 

Délka klíče 
 Při zadávání klíče pro WiFi konfiguraci nebylo dosaženo minimálního počtu znaků pro zadání 
 Vymažte WiFi klíč a klíč znovu zadejte 

Datový záznam je již k dispozici 
 Uživatel se pokusil ještě jednou vložit již existující datový záznam 
 Uložte nový datový záznam pod jiným názvem nebo přejmenujte starý datový záznam 

Hodnota musí být kladné celé číslo 
 Uživatel udělal chybné zadání 
 Vymažte a znovu zadejte hodnoty 

Potřebná hodnota 
 Uživatel vynechal jedno zadání 
 Zkontrolujte a doplňte zadání 

Všeobecná chyba 
 Vyskytla se blíže nespecifikovaná programová chyba 
 Kontaktujte oddělení podpory 
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Chyba adresování přístrojů 
 Došlo k interní komunikační chybě 
 Kontaktujte oddělení podpory 
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10 Dodatek A 
10.1 Přehled poboček EWM 
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