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Genel Bilgiler 
 

  UYARI 

 

Kullanma kılavuzunu okuyun! 
Kullanma kılavuzu, ürünlerin güvenli kullanımı konusunda bilgi verir. 
• Tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzunu ve özellikle güvenlik uyarılarını ve ikazları 

okuyun ve izleyin! 
• Kaza önleme talimatlarını ve ülkelere özel şartları dikkate alın! 
• Kullanma kılavuzu, makinenin kullanıldığı yerde erişilebilir bir noktada bulundurulmalıdır. 
• Makinenin üstünde bulunan güvenlik uyarı ve ikaz levhaları, oluşabilecek tehlikeler 

hakkında bilgi verir.  
Bu levhalar her zaman görülebilir ve okunabilir durumda olmalıdır. 

• Bu makine, en son teknolojiler ile güncel kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir 
ve sadece eğitimli uzman personel tarafından işletilebilir, bakım görebilir ve onarılabilir. 

• Makine tekniğinin gelişmesi nedeniyle teknik değişiklikler farklı kaynak tutumlarına yol 
açabilir. 

 
 

 Kurulum, ilk çalıştırma, çalıştırma, kullanım alanındaki özellikler ve kullanım amacı ile ilgili 
sorularınız varsa yetkili satıcınıza ya da +49 2680 181-0 numaralı telefondan müşteri 
hizmetlerimize başvurun. 

Yetkili satıcıların listesini www.ewm-group.com sitesinde bulabilirsiniz. 
 

Bu sistemin çalıştırılması ile ilgili sorumluluk, yalnızca sistemin fonksiyonu ile sınırlıdır. Hiçbir 
şekilde başka bir sorumluluk kabul edilmez. Bu sorumluluk muafiyeti tesis ilk kez 
çalıştırıldığında kullanıcı tarafından kabul edilmiş olur. 
Bu kullanım talimatlarının yerine getirilip getirilmediği ve aygıtın kurulum, çalıştırma, kullanım ve 
bakım işlemleriyle ilgili koşullar ve yöntemler üretici tarafından kontrol edilemez.  
Kurulumun usulüne uygun olarak yapılmaması, hasara yol açabilir ve bunun sonucunda 
insanlar için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, hatalı kurulum, usulüne uygun olmayan çalıştırma, 
yanlış kullanım ve bakım sonucunda veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olarak ortaya çıkan 
kayıp, hasar veya masraflar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Bu belgenin telif hakkı üreticide kalır. 
Kısmen de olsa çoğaltılması için mutlaka yazılı izin gereklidir. 
Bu dokümanın içeriği itinayla araştırıldı, kontrol edildi ve düzenlendi, yine de değişiklik, yazım hatası ve 
hata yapma hakkı saklıdır. 
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2 Tamamlayıcı talimatlar 
2.1 Kılavuz ile ilgili bilgiler 

Bu kılavuz kalite yönetim yazılımı ewm Xnet (bundan sonra yazılım olarak anılacaktır) ile güvenli ve 
verimli çalışmanıza olanak sağlamaktadır. Bu kılavuz yazılımın bir parçasıdır ve personel için her an 
erişilebilir bir durumda muhafaza edilmelidir. 
Bu dokümanın içeriği itinayla araştırıldı, kontrol edildi ve düzenlendi, yine de değişiklik, yazım hatası ve 
hata yapma hakkı saklıdır. 

2.2 Geçerli olan diğer belgeler 
• Bağlı kaynak makinelerinin kullanma kılavuzları 
• Bu yazılımın opsiyonel geliştirmelerin dokümanları 

2.3 Dokümantasyon güncellemesi 
Aşağıda belirtilen İnternet sayfasında yazılım el kitabının ilgili güncel sürümü hizmete sunulmaktadır: 
Karşıdan indirme adresi: www.ewm-group.com 

2.4 Garanti kuralları 
Genel ticari koşullarımızın ilgili güncel sürümü www.ewm-group.com internet adresi altında karşıdan 
indirmek için hizmete sunulmaktadır. 

2.5 Müşteri servisi 
Ürün bilgileri için servis ekibimiz hizmetinizdedir. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Almanya 
Telefon: +49 2680 181-0 
Ptesi-Cu saat 7.30-17.00 
Telefaks: +49 2680 181-244 
E-posta: info@ewm-group.com 
İnternet: www.ewm-group.com 

2.6 Teknik destek 
Ürünümüzle ilgili soru ve sorunlar için teknik destek birimimizin çalışanları hizmetinizdedir. 
E-posta: xnet-support@ewm-group.com 

 

  bölümünde hata mesajları ile birlikte bunların açıklamalarını ve nedenlerini bulabilirsiniz. Burada 
ayrıca ilgili arızaların giderilmesi ile ilgili hatırlatmalar da bulabilirsiniz. 
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3 Kullanıcı arayüzünün tanıtımı 
3.1 Kullanıcı arayüzü alanları 
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Alan Açıklama 
1.  Navigasyon çubuğu 

Kullanıcıya, o anda nerede bulunduğunu gösterir ve son tıklanan butona atıfta bulunur. 
Ayrıca kullanıcı adı, kullanıcı görevi veya giriş saati ve hiçbir işlem yapılmadığında, 
otomatik çıkışa kadar kalan süre gösterilir. 

2.  Ekran alanı 
İlgili bağlamın içeriğini gösterir. Burada örneğin konum planları, kaynak verileri ve 
diyagramlar gösterilir. 

3.  Olay göstergesi, sol bölüm 
Yazılımın durum mesajlarını gösterir. 

4.  Eylem alanları çubuğu 
Bağlama duyarlı butonları gösterir ve yazılım içinde gezinme sağlar. 

5.  Olay göstergesi, sağ bölüm 
Kaynak makinesinin durum mesajlarını gösterir. 
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3.2 Kullanılan semboller 
3.2.1 Makine durumu için özel semboller 

Sembol Anlamı 

 

Kaynak makinesi kaynak yapıyor 

 

Kaynak makinesi çalışmaya hazır durumda 

 

Kaynak makinesi bekleme modunda bulunuyor 

 

Kaynak makinesi kapalı durumda 

 

Kaynak makinesi arızalı 

 

3.2.2 Makine durumu için ek semboller 
Sembol Anlamı 

 

Kaynak makinesinin bakımı yapılmalıdır 

 

Çalışma durumu uyarısı 

 

WiFi bağlantısı etkin 

 

WiFi bağlantısı etkin değil 

 

Xbutton üzerinden giriş 

 

3.2.3 Semboller, JOB göstergesi kaynak süreci 
Sembol Anlamı 

 

MIG/MAG standart kaynak 

 

MIG/MAG pals ark kaynağı 

 

TIG palslama 

 

Hızlı TIG DC palslama 

 

TIG pals otomatiği 

 

TIG AC özel 
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3.2.4 Semboller, JOB göstergesi takt frekansı 
Sembol Anlamı 

 

2 döngülü işletim 

 

Özel 2 döngülü işletim 

 

4 döngülü işletim 

 

Özel 4 döngülü işletim 

 

3.2.5 Semboller, JOB göstergesi yöntem değiştirme 
Sembol Anlamı 

 

süper pals açık 

 

süper pals kapalı 

 

3.2.6 Semboller, JOB göstergesi kaynak dikişleri 
Sembol Anlamı 

 

Dikey yukarıdan aşağıya kaynak dikişi 

 

Köşe kaynak dikişi 

 Bindirme dikişi 

 Alın alına birleştirme 
 

3.2.7 Semboller, JOB göstergesi diğer 
Sembol Anlamı 

 

Malzeme 

 

Milimetre cinsinde tel çapı 

 

TIG kaynağında milimetre cinsinde tel çapı 

 

Koruyucu gaz 
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4 İlk adımların gerçekleştirilmesi 
4.1 Programın başlatılması 

• Bilgisayarı başlatın 
• Tarayıcı penceresini açın 
• İnternet tarayıcısının adres satırına, yazılımın erişilebildiği IP adresini girin. 

 

 IP adresini size yöneticiniz verecektir. 
 

• Girişi [Enter] ile onaylayın 
- Başlangıç ekranı görüntülenir. 

 
Şekil 4-1 

4.2 Dilin değiştirilmesi 
• [Dili değiştir]  üzerine tıklayın. 
• Dili seçin. 

4.3 Yardım fonksiyonunun çağrılması 
Yazılım bağlam açısından hassas bir yardım sunuyor. 

Bu, programın her noktasında [Yardım]  üzerine tıklanarak açılabilir. 

4.4 Parolanın değiştirilmesi 
• [Parolayı değiştir] üzerine tıklayın. 
• “Parolayı değiştir” kayıt penceresinde ilgili parametreleri kaydedin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

4.5 Giriş ve çıkış yapılması 
4.5.1 Giriş yapılması 

• Giriş verilerini girin. 
• Parolayı girin 
• [Giriş yap] üzerine tıklayın. 

4.5.2 Çıkış yapılması 
• [Çıkış yap]  üzerine tıklayın. 
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5 Konfigürasyon 
Bu bölümde, yazılım için temel ayarların nasıl yapıldığı açıklanmaktadır. Bu bölümde açıklanan tüm 
işlemler için "Yönetici" kullanıcı görevi ile tanımlanan erişim yetkisine ihtiyacınız var. 

5.1 Kaynak makineleri 
5.1.1 Kaynak makinesinin ağ yapısına dâhil edilmesi 

Kaynak makineleri Dinamik Ana Makine Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP / Dynamic Host Configuration 
Protocol) desteklemiyor. Kaynak makineleri standart olarak sabit bir IP adresi ile teslim edilir. Bu IP 
adresi, kontrol ünitesi etiketi veya makinelerde tip levhası altında bulunan bir etiket üzerinde bulunur. 

 

 Ağ geçidinin konfigüre edilebilmesi için ağ geçidi ve sunucu/bilgisayar aynı ağda ya da aynı IP 
adresi aralığında bulunmalıdır. 

 

5.1.2 Fabrikadan ağ adaptörüne sahip olarak temin edilen kaynak makineleri 
• Kaynak makinesini ağa bağlayın. 
• Kaynak makinesini çalıştırın. 

5.1.3 Ağ adaptörü sonradan eklenmiş olan kaynak makineleri 
• Ağ geçidini 7 kutuplu bağlantı kablosu ile kaynak makinesine bağlayın. 
• Ağ geçidini ağa bağlayın. 
• Kaynak makinesini çalıştırın. 

5.1.4 Parametrelerin konfigüre edilmesi 
• [Liste] üzerine tıklayın. 
• [Arama] üzerine tıklayın. 
• Makine seçim listesinde konfigüre edilecek kaynak makinesine tıklayın. 
• [Yapılandırma] üzerine tıklayın. 

 

5.1.5 Makine parametreleri 
• [Makine parametresi] üzerine tıklayın. 
• “Makine parametresi” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] üzerine tıklayın. 
Parametre Anlamı 
Tanım Kaynak makinesinin dâhili tanımı (adı). İsteğe göre tanımlanabilir. 

İstasyon/dikiş 
referansı 

Kaynak dikişinin makineye göre referanslanmasına hizmet eder. 

Grup adı X butonu ile bağlantılı olarak kimlik doğrulama işleminin kontrol edilmesine hizmet eder. 
İsteğe göre tanımlanabilir. 

Azaltılmış veri 
kaydı 

Kaynak işleminin her bir münferit adımının kayıt edilip edilmediğinin veya sadece her bir 
kaynak dikişi için ortalama değerlerin tespit edilmesine yönelik seçme kutucuğu. 

Gaz 1 talimatı Gaz sensörü takılı olmadığında, burada tahmini bir tüketim değeri ayarlanabilir. 

Gaz 2 talimatı Gaz sensörü takılı olmadığında, burada tahmini bir tüketim değeri ayarlanabilir. 

Gaz sensörü Bir gaz sensörünün takılı olup olmadığını tespit etmek için seçme kutucuğu. 

Parola Makine şifresinin değiştirilmesini sağlar. 
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5.1.5.1 Ağ parametrelerinin konfigüre edilmesi 
• [Ağ parametresi] üzerine tıklayın. 
• “Ağ parametresi” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] üzerine tıklayın. 
Parametre Anlamı 
Kaynak 
makinesi IPv4 
adresi 

Kaynak makinesinin benzersiz bir ağ adresini kaydetmek için serbest metin giriş alanı. 

Alt ağ 
maskesi 

Kaynak makinesinin düzenlenmiş olduğu alt ağ maskesinin kaydedilmesi için serbest 
metin giriş alanı. 

Standart ağ 
geçidi 

Standart ağ geçidinin ağ adresini kaydetmek için serbest metin giriş alanı. 

UDP portu UDP portunun kaydedilmesi için serbest metin giriş alanı. 

Birincil veri 
sunucusu 
IPv4 adresi 

Verilerin kayıtlı olduğu sunucunun ağ adresinin kaydedilmesi için serbest metin giriş 
alanı. 

Veri sunucusu 
portu 

Verilerin kayıtlı olduğu sunucunun portunun kaydedilmesi için serbest metin giriş alanı. 

Yönetim 
sunucusu 
IPv4 adresi 

Xnet’in kurulu olduğu sunucunun ağ adresinin kaydedilmesi için serbest metin giriş alanı. 

Yönetim 
sunucusu 
portu 

Xnet’in kurulu olduğu sunucunun portunun kaydedilmesi için serbest metin giriş alanı. 

 

5.1.5.2 WiFi parametreleri (sadece WiFi fonksiyonu olan kaynak makinelerinde) 
• [WiFi] üzerine tıklayın. 
• “WiFi” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] üzerine tıklayın. 
Parametre Anlamı 
WiFi 
açma/kapatm
a 

Kaynak makinesi ile Xnet yazılımı arasındaki veri aktarımının WiFi üzerinden mi 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tespit etmek üzere seçme kutucuğu. 

SSID Kaynak makinesinin ilgilendirileceği tanımın kaydedilmesi için serbest metin giriş alanı. 

Gönderim 
gücü 

Kaynak makinesinin maksimum gönderim gücünün ayarlanmasına yönelik seçim listesi. 

Bölge Kaynak makinesi verilerinin gönderileceği ve alınacağı bölgenin kaydedilmesine yönelik 
seçim listesi. 

Şifreleme Kaynak makinesi ile Xnet yazılımı arasındaki veri aktarımının şifreleme metodunun 
kaydedilmesine yönelik seçim listesi. 

Algoritma Kaynak makinesi ile Xnet yazılımı arasındaki veri aktarımının şifrelenmesi sırasında 
kullanılacak algoritmanın kaydedilmesine yönelik seçim listesi. 

Anahtar Kaynak makinesi ile Xnet yazılımı arasındaki veri aktarımının kullanıldığı şifrenin 
kaydedilmesine yönelik seçim listesi. 
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5.2 Konum planı 
Yazılım, bir konum planı oluşturma olanağı sunuyor. Bu konum planı içine farklı üretim konumları ve 
bunlara ait durum planlarını yerleştirebilirsiniz. Üretim konumlarına ayrıca makineler eşleştirebilir ve bu 
makineler konuma uygun şekilde konum planı içine konumlandırılabilir. Konumlar ve makineler yapı 
ağacında "Düğüm" olarak adlandırılan noktalarda seçilebilir. 
• [Makineler] üzerine tıklayın. 
• [Konum planı] üzerine tıklayın. 

 
Şekil 5-1 

Alan Açıklama 
1  Konum planı yapı ağacı 
2  Konum planının ayrıntılı görüntüsü 
3  Konum planına genel bakış 

 

5.2.1 Konum planının oluşturulması 
• Ekleme işlemi için ilgili düğme üzerine tıklayın, konum planı bunun altına eklenir. 
• [Konum planını düzenle] üzerine tıklayın. 
• [Ekle] üzerine tıklayın. 
• “Düğüm ekle” iletişim penceresi içinde aşağı kayın ve ''Yeni görünüm'' öğesini seçin. 
• [Ekle] üzerine tıklayın. 
• “Düğümleri düzenle” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 
• [Dosyayı seç] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

 

 Resim en az 400x600 piksele sahip olmalıdır, *.jpg, *.png, *.svg resim formatları destekleniyor. 
Kayıpsız bir skalalandırma için *.svg vektör formatını seçin. 
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5.2.2 Konum planının düzenlenmesi 
• “Konum planı yapı ağacı” içerisinde düzenlenecek düğüm üzerine tıklayın. 
• [Konum planını düzenle] üzerine tıklayın. 
• [Ayrıntılar] üzerine tıklayın. 
• “Düğümleri düzenle” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 
• [Dosyayı seç] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

 

 Resim en az 400x600 piksele sahip olmalıdır, *.jpg, *.png, *.svg resim formatları destekleniyor. 
Kayıpsız bir skalalandırma için *.svg vektör formatını seçin. 

 

• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 
 

5.2.3 Konum planının silinmesi 
• “Konum planı yapı ağacı” içerisinde silinecek düğüm üzerine tıklayın. 
• [Sil] üzerine tıklayın. 
• “Düğümü kaldır” iletişim penceresinde eylemi uygulamak için [Evet] üzerine veya eylemi iptal etmek 

için [İptal] üzerine tıklayın. 

5.3 Kullanıcı görevleri 
Yazılımın hak yönetimi rollere ayrılmıştır. İlgili kullanıcı görevine bağlı olarak kullanıcı farklı erişim ve 
yönetim yetkilerine sahiptir. Temel kurulumda yazılım “Yönetici”, “Kullanıcı” ve “Misafir” kullanıcı 
görevlerini barındırır. Bunlar bazı kullanıcı görevleri için temel olarak kullanılabilir. 
Kullanıcı 
görevi 

Yetki 

Yönetici Yazılımın tüm alanlarına kısıtlamasız erişime sahiptir. 

Kullanıcı Konfigürasyon ayarlarına ve kullanıcı yönetimine erişime sahip değildir. 

Misafir Bakım modülüne erişime sahip değildir ve genel olarak sadece sisteme izleyici olarak 
erişimi vardır. 

 

5.4 Kullanıcı hakları 
Yetki Anlamı 
Oturum aç Sistemde oturum açılmasını sağlar. 

Yerleşim 
planını göster 

Yerleşim planlarının görüntülenmesini sağlar. 

Yerleşim 
planını 
düzenle 

Yerleşim planlarının oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlar. 

Makine 
listesini göster 

Sistem tarafından bilinen kaynak makinelerinin listelenmesini sağlar. 

Makine ara Yeni eklenen kaynak makinelerine göre arama sağlar. 

Gerçek 
zamanlı 
göstergeyi 
göster 

Kaynak verilerinin gerçek zamanlı gösterilmesini sağlar. 

Kaynak 
verilerini 
göster 

Kayıtlı kaynak verilerinin gösterilmesini sağlar. 

Tüketimi 
göster 

Kümülatif işletme maddesi tüketimlerinin gösterilmesini sağlar. 

Tüketimi 
sıfırla 

Kümülatif işletme maddesi tüketimlerinin sıfırlanmasını sağlar. 

Kullanıcı 
yönetimini 
düzenle 

Kullanıcı yönetimine ve (lisanslı olduğunda) kaynak yönetimine erişim hakkı sağlar. 
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Yetki Anlamı 
Konfigürasyon
u göster 

Kaynak makinesi konfigürasyonunun gösterilmesini sağlar. 

Konfigürasyon
u düzenle 

Kaynak makinesi konfigürasyonunun ayarlanmasını / düzenlenmesini sağlar. 

Bakım 
verilerini 
düzenle 

Bakım verilerinin ayarlanmasını / düzenlenmesini sağlar. 

Bakım 
verilerini sıfırla 

Bakım verilerinin sıfırlanmasını sağlar. 

WPQ 
Manager’i 
göster 

Kayıtlı tüm WPS / WPQR’lerin listelenmesini sağlar. 

WPQ 
Manager’i 
düzenle 

Kayıtlı WPS / WPQR’ın düzenlenmesini sağlar. 

WPQ 
Manager’i sil 

Kayıtlı WPS / WPQR’ın silinmesini sağlar. 

WPQ 
Manager’i 
kilitle 

Kayıtlı WPS / WPQR’ın kilitlenmesini sağlar. 

Şirket 
verilerini 
düzenle 

Şirket verilerinin gösterilmesini sağlar. 

Kaynak 
verilerini içe 
aktar 

USB aygıtıyla kaynak verilerinin içe aktarılmasını sağlar. 

Otomatik 
oturum 
kapatma yok 

Sistemden otomatik oturumun kapatılmasını kilitler. 
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5.5 Kullanıcı görevi oluşturma 
• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı görevi] üzerine tıklayın. 
• “Kullanıcı görevi” açılır listesi içerisinde, yeni oluşturulacak kullanıcı görevi için şablon olarak 

kullanılması gereken kullanıcı görevini seçin. 
• [Ekle] üzerine tıklayın. 
• “Kullanıcı görevi” alanındaki “Haklar” kayıt penceresinde, yeni kullanıcı görevi için bir tanım kaydedin. 
• Seçme kutucukları yardımıyla, münferit alanlar için hakları arttırın veya eksiltin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

5.6 Kullanıcı görevinin düzenlenmesi 
• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı görevi] üzerine tıklayın. 
• “Kullanıcı görevi” açılır listesinde, düzenlenmesi gereken kullanıcı görevini seçin. 
• Seçme kutucukları yardımıyla, münferit alanlar için hakları arttırın veya eksiltin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

5.7 Kullanıcı görevi silme 
• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı görevi] üzerine tıklayın. 
• “Kullanıcı görevi” açılır listesinde, silinmesi gereken kullanıcı görevini seçin. 
• [Sil] üzerine tıklayın. 

5.8 Kullanıcı 
5.8.1 Kullanıcı oluşturulması 

• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı] üzerine tıklayın. 
• [Ekle] üzerine tıklayın. 
• “Kullanıcı ekle” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

 

5.8.2 Kullanıcının düzenlenmesi 
• Kullanıcı yönetiminde, düzenlenecek kullanıcıya tıklayın. 
• [Düzenle] üzerine tıklayın. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

5.9 Sistem ayarları 
5.9.1 Firma verilerinin kaydedilmesi 

• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Firma verileri] üzerine tıklayın. 
• “Fİrma verileri” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 

 

 Logo için optimum bir boyut 80 piksel değerine sahiptir. Daha büyük resimler otomatik şekilde 80 
piksel değerine skalalandırılır. Resim genişliği bu esnada otomatik şekilde uyarlanır. 
*.jpg, *.png ve *.svg resim formatları destekleniyor. 

 

• [Dosyayı seç] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] üzerine tıklayın. 
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5.10 Yazıcı ayarları 
Burada logo ve ayrıca yazılımdan alınacak her türlü çıktı için pencere yüksekliği, satır adedi ve sayfa 
genişliği tanımlanır. 

 

 Çıkış için kullanılacak yazıcı seçimi, işletim sisteminin ilgili sistem diyaloğu içinde gerçekleştirilir. 
 

• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Yazıcı ayarı] üzerine tıklayın. 
• “Yazıcı ayarı” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] üzerine tıklayın. 
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5.10.1 Kullanıcı el kitabı 
Bu bölümde, kullanıcının bakış açısından günlük çalışma için gerekli olabilecek modüller açıklanmaktadır. 
Bu bölümde açıklanan tüm işlemler için "Kullanıcı" kullanıcı görevi ile tanımlanan erişim yetkisine 
ihtiyacınız vardır. 

5.11 Sık kullanılanların yönetilmesi 
Sık kullanılanlar fonksiyonu, sık gerekli olan veri özetlerine hızlı erişim sunuyor. Kayıtlı sık kullanılanlar 
ögelerine başlangıç sayfası üzerinden erişebilirsiniz. 

5.11.1 Sık kullanılanlara ekle 
• [Sık kullanılanlara ekle]  üzerine tıklayın. 
• “Favoriye ekle” iletişim penceresinde bir tanım verilir. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

5.11.2 Sık kullanılanların silinmesi 
• Başlangıç sayfasında, favori sembolündeki  üzerine tıklayın. 

5.12 Kaynak makinesi bilgilerinin incelenmesi 
Bu bölümde, takılı kaynak makinelerinden hangi bilgileri okuyabileceğiniz ve bunları nasıl 
okuyabileceğiniz açıklanmaktadır.  
Makina yönetimi ve konum planı sistem içinde kayıtlı tüm kaynak makineleri ile ilgili bir genel bakışına 
giriş olarak hizmet etmektedir. Her kaynak makinesi ayrıntılı bir şekilde ağ, kimlik ve durum bilgileri ile 
birlikte gösterilir ve doğrudan seçilebilir.  
Bu bölümde kolay anlaşılabilirliği muhafaza etmek için her zaman başlangıç noktası olarak makine 
yönetimi kullanılır. Makine yönetimi ve konum planı alanlarının menü noktaları ve fonksiyonları aynıdır. 
• [Makineler] üzerine tıklayın. 

5.12.1 Tüketim değerlerinin ve toplamlarının gösterilmesi 
• [Liste] üzerine tıklayın. 
• [Tüketim] üzerine tıklayın. 

 
Şekil 5-2 

Alan Açıklama 
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Alan Açıklama 
1  Tüketim değerleri toplamı göstergesi 

İşletme maddesi tüketiminin hesaplanan maliyetlerini gösterir. 

2  Fiyatlar kayıt penceresi 
Her bir işletme maddesi ve tüketim birimi için işletme maliyetlerinin kaydedilmesini sağlar. 

3  Makine seçim listesi 
Sistem tarafından tanınan tüm kaynak makinelerini ve bunların güncel durumlarını, 
ayrıca Xnet yazılımına bağlanıldığından bu yana olan kümülatif işletme maddesi 
tüketimini gösterir. 

5.12.2 İşletme maddesi tüketim maliyetinin hesaplanması 
• Makine seçim listesinde, işletme maddesi tüketimi maliyetinin hesaplanacağı makineyi seçin. 
• “Fiyatlar” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 
• [Hesapla] üzerine tıklayın. 

- “Toplam tüketim değerleri” göstergesinde, hesaplanan maliyetler gösterilir. 
5.12.2.1 Tüketim değerlerinin sıfırlanması 

• Makine seçim listesi içinde, tüketim değerlerini sıfırlamak istediğiniz makineyi seçin. 
• “Sayacı sıfırla” iletişim penceresinde, tüketimi sıfırlanması gereken işletme maddelerini seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 
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5.12.3 Kaynak verileri için gerçek zaman göstergesi 
Gerçek zaman göstergesi, azami 5 kaynak makinesi için önemli işletim parametrelerinin doğrudan ve 
eşzamanlı şekilde kontrol edilmesine olanak sağlar. Birden fazla kaynak makinesi seçilmiş ise görünüm 
“Gerçek değerler akış göstergesi” ile azaltılır. 
 
• [Liste] üzerine tıklayın. 
• Makine seçim listesi içinde, gerçek zamanlı verilerin gösterileceği makineyi seçin. 
• [Gerçek zaman göstergesi] üzerine tıklayın. 

 
Şekil 5-3 

Alan Açıklama 
1  Kaynak makinesi göstergesi 

Makine (makineler) ile veriler arasında sürekli olarak güncel ilişkinin sağlanması için 
kaynak makinesini veya makinelerini referanslar. 

2  JOB göstergesi 
Güncel olarak etkin olan kaynak görevini, işletim ve kaynak türü ile birlikte gösterir. 

3  Gerçek değer göstergesi 
Güncel ölçüm değerlerini ortalama değerler halinde gösterir. Kaynak performansı bilgisi, 
kaynak hızı manuel girildiğinde, birim uzunluğa düşen enerjinin değerlendirilmesi için 
kullanılabilir. Süreç bittikten sonra “gerçek değer göstergesi”, ana süreç evresinin son 
ortalama değerlerin gösterildiği bir durdurma noktasında kalır. 

4  Tüketim değerleri göstergesi 
Proses tüketim değerlerinin güncel durumunu gösterir. 

5  İşletme saati sayacı göstergesi 
Makine açma süresi ve ark yanma süresinin güncel durumunu gösterir. 

6  Gerçek değerler akışı göstergesi 
Sağdan gelecek şekilde “Gerçek değerler göstergesi“ akışını gösterir. 

7  “Gerçek değerler akışı göstergesi” parametre seçimi 
“Gerçek değerler akış göstergesi” parametresinin tespit edilmesi veya zaman ekseni 
göstergesinin cetvel haline getirilmesi için kullanılır. 
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5.12.4 Kayıtlı kaynak verilerinin göstergesi 
Kayıtlı kaynak verilerinin gösterimi sayesinde, bir kaynak makinesinin münferit kaynak verilerinin analizi 
ve bir kaynak makinesi için 5 kaynak dikişine kadar doğrudan karşılaştırması mümkün olur. 
• [Liste] üzerine tıklayın. 
• Makine seçim listesi içinde, kayıtlı kaynak verilerinin gösterileceği makineyi seçin. 
• [Kaynak verileri] üzerine tıklayın. 

 
Şekil 5-4 

Alan Açıklama 
1  Kaynak verileri kayıt penceresi 

Baskıda basılmış olan bir başlığın girilmesini mümkün kılar. 

2  Kaynak makinesi bilgi göstergesi 
Seçilen kaynak makinesini güncel işletme durumuyla birlikte gösterir. 

3  Karşılaştırma listesi bilgi göstergesi 
Birbirleriyle karşılaştırılacak olan, seçilmiş kaynak verilerini gösterir. 

4  Gösterge kayıt penceresi 
Kayıtlı kaynak verilerinin belirli bir zaman aralığında sınırlandırılmış bir şekilde 
gösterilmesini mümkün kılar. 

5  Kaynak verileri seçim listesi 
Seçilen kaynak makinesinin kayıtlı kaynak verilerini seçilen tüm zaman aralıklarında 
gösterir. 
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• Kaynak verileri seçim listesinde, ayrıntıları gösterilecek veri kaydını seçin. 
• [Ayrıntılar] üzerine tıklayın. 

 
Şekil 5-5 

Alan Açıklama 
1  Kaynak makinesi bilgi göstergesi 

Seçilen kaynak dikişi ile kaynak yapılan kaynak makinesini veya seçilen kaynak dikişi için 
kaynağın başlangıcını gösterir. 

2  JOB bilgi göstergesi 
İşletme tipi ve kaynak türü ve kaynak performansı için gerekli olan program numarası 
dahil olmak üzere kayıtlı kaynak görevini gösterir. 

3  Ortalama değerler bilgi göstergesi 
Sistem tarafından verilen dikiş numarasını, ayrıca kaynak akımı, kaynak gerilimi ve tel 
besleme hızı için ortalama değerleri gösterir. 

4  Diyagram bilgi göstergesi 
Kaynak akımı, kaynak gerilimi, tel besleme hızı, koruyucu gaz ve motor akımı için 
değerlerin grafik akışını gösterir. Münferit parametrelerin göstergesi, seçme kutucukları 
yardımıyla seçilebilir veya bunlardaki seçimler kaldırılabilir. 
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5.12.5 Kayıtlı kaynak dikişlerinin karşılaştırılması 
• [Liste] üzerine tıklayın. 
• Makine seçim listesi içinde, karşılaştırılacak kaynak verilerinin gösterileceği makineyi seçin. 
• [Kaynak verileri] üzerine tıklayın. 

 
Şekil 5-6 

Alan Açıklama 
1  Kaynak verileri kayıt penceresi 

Baskıda basılmış olan bir başlığın girilmesini mümkün kılar. 

2  Kaynak makinesi bilgi göstergesi 
Seçilen kaynak makinesini güncel işletme durumuyla birlikte gösterir. 

3  Karşılaştırma listesi bilgi göstergesi 
Birbirleriyle karşılaştırılacak olan, seçilmiş kaynak verilerini gösterir. 

4  Gösterge kayıt penceresi 
Kayıtlı kaynak verilerinin belirli bir zaman aralığında sınırlandırılmış bir şekilde 
gösterilmesini mümkün kılar. 

5  Kaynak verileri seçim listesi 
Seçilen kaynak makinesinin kayıtlı kaynak verilerini seçilmiş tüm zaman aralıklarında 
gösterir. 
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• Kaynak verileri seçim listesinde, birbirleriyle karşılaştırılacak maksimum 5 veri kaydını seçin. 
• [İşaretle] üzerine tıklayın. 
• [Karşılaştır] üzerine tıklayın. 

 
Şekil 5-7 

Alan Açıklama 
1  Kaynak dikişleri bilgi göstergesi 

Karşılaştırma için önceden işaretlenen kaynak dikişlerini gösterir ve belirli bir veri 
kaydının seçilmesini mümkün kılar. 

2  Kaynak makinesi bilgi göstergesi 
Seçilen kaynak dikişi ile kaynak yapılan kaynak makinesini veya seçilen kaynak dikişi için 
kaynağın başlangıcını gösterir. 

3  JOB bilgi göstergesi 
İşletme tipi ve kaynak türü ve kaynak performansı için gerekli olan program numarası 
dahil olmak üzere kayıtlı kaynak görevini gösterir. 

4  Ortalama değerler bilgi göstergesi 
Sistem tarafından verilen dikiş numarasını, ayrıca kaynak akımı, kaynak gerilimi ve tel 
besleme hızı için ortalama değerleri gösterir. 

5  Senkronizasyon seçim listesi 
Münferit proses süreçlerinin karşılaştırılmasının kolaylaştırılabilmesi için proses 
süreçlerinin üst üste yerleştirilmesini mümkün kılar. 

6  Diyagram bilgi göstergesi 
Kaynak akımı, kaynak gerilimi, tel besleme hızı, koruyucu gaz ve motor akımı için 
değerlerin grafik akışını gösterir. Münferit parametrelerin göstergesi, seçme kutucukları 
yardımıyla seçilebilir veya bunlardaki seçimler kaldırılabilir. 
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5.13 Kaynak makinesi konfigürasyonunun incelenmesi 
Makine konfigürasyonu göstergesi sayesinde, her bir kaynak makinesi için konfigüre edilen 
parametrelerin görüntülenmesi mümkün olur ve bu sayede olası bir arıza ortaya çıktığında hata giderme 
kolaylaşır. 
• [Liste] üzerine tıklayın. 
• Makine seçim listesi içinde, konfigürasyon verilerinin gösterileceği makineyi seçin. 
• [Yapılandırma] üzerine tıklayın. 

 
Şekil 5-8 

Alan Açıklama 
1  Kaynak makinesi bilgi göstergesi 

Makine konfigürasyonunun güncel olarak gösterildiği kaynak makinesini gösterir. 

2  Makine parametresi bilgi göstergesi 
Kayıtlı makine parametrelerini gösterir. 

3  Ağ parametresi bilgi göstergesi 
Kayıtlı ağ parametrelerini gösterir. 

4  WiFi bilgi göstergesi 
WiFi işlevselliği sunan kaynak makinelerinde kayıtlı olan WiFi parametrelerini gösterir. 

5.13.1 Makine parametreleri 
Parametre Anlamı 
Tanım Kaynak makinesinin dâhili tanımı (adı). İsteğe göre tanımlanabilir. 

İstasyon/dikiş 
referansı 

Kaynak dikişinin makineye göre referanslanmasına hizmet eder. 

Grup adı X butonu ile bağlantılı olarak kimlik doğrulama işleminin kontrol edilmesine hizmet eder. 
İsteğe göre tanımlanabilir. 

Azaltılmış veri 
kaydı 

Kaynak işleminin her bir münferit adımının kayıt edilip edilmediğinin veya sadece her bir 
kaynak dikişi için ortalama değerlerin tespit edilmesine yönelik seçme kutucuğu. 

Gaz 1 talimatı Gaz sensörü takılı olmadığında, burada tahmini bir tüketim değeri ayarlanabilir. 

Gaz 2 talimatı Gaz sensörü takılı olmadığında, burada tahmini bir tüketim değeri ayarlanabilir. 

Gaz sensörü Bir gaz sensörünün takılı olup olmadığını tespit etmek için seçme kutucuğu. 

Parola Makine şifresinin değiştirilmesini sağlar. 
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5.13.2 Ağ parametreleri 
Parametre Anlamı 
Kaynak 
makinesi IPv4 
adresi 

Kaynak makinesinin benzersiz bir ağ adresini kaydetmek için serbest metin giriş alanı. 

Alt ağ 
maskesi 

Kaynak makinesinin düzenlenmiş olduğu alt ağ maskesinin kaydedilmesi için serbest 
metin giriş alanı. 

Standart ağ 
geçidi 

Standart ağ geçidinin ağ adresini kaydetmek için serbest metin giriş alanı. 

UDP portu UDP portunun kaydedilmesi için serbest metin giriş alanı. 

Birincil veri 
sunucusu 
IPv4 adresi 

Verilerin kayıtlı olduğu sunucunun ağ adresinin kaydedilmesi için serbest metin giriş 
alanı. 

Veri sunucusu 
portu 

Verilerin kayıtlı olduğu sunucunun portunun kaydedilmesi için serbest metin giriş alanı. 

Yönetim 
sunucusu 
IPv4 adresi 

Xnet’in kurulu olduğu sunucunun ağ adresinin kaydedilmesi için serbest metin giriş alanı. 

Yönetim 
sunucusu 
portu 

Xnet’in kurulu olduğu sunucunun portunun kaydedilmesi için serbest metin giriş alanı. 

5.13.2.1 WiFi parametreleri (sadece WiFi fonksiyonu olan kaynak makinelerinde) 
Parametre Anlamı 
WiFi 
açma/kapatm
a 

Kaynak makinesi ile Xnet yazılımı arasındaki veri aktarımının WiFi üzerinden mi 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tespit etmek üzere seçme kutucuğu. 

SSID Kaynak makinesinin ilgilendirileceği tanımın kaydedilmesi için serbest metin giriş alanı. 

Gönderim 
gücü 

Kaynak makinesinin maksimum gönderim gücünün ayarlanmasına yönelik seçim listesi. 

Bölge Kaynak makinesi verilerinin gönderileceği ve alınacağı bölgenin kaydedilmesine yönelik 
seçim listesi. 

Şifreleme Kaynak makinesi ile Xnet yazılımı arasındaki veri aktarımının şifreleme metodunun 
kaydedilmesine yönelik seçim listesi. 

Algoritma Kaynak makinesi ile Xnet yazılımı arasındaki veri aktarımının şifrelenmesi sırasında 
kullanılacak algoritmanın kaydedilmesine yönelik seçim listesi. 

Anahtar Kaynak makinesi ile Xnet yazılımı arasındaki veri aktarımının kullanıldığı şifrenin 
kaydedilmesine yönelik seçim listesi. 

 

5.14 Bakım sayacı 
Bakım verileri göstergesi, bağlı bulunan kaynak makinelerinin servis aralıklarının denetimine hizmet eder. 
Sürece bağlı olarak gerekli kaynak donanımının parçaları için bakım aralıkları tanımlanabilir ve serbest bir 
bakım metni üzerinden yorum ve notlar ilave edilebilir. 

 

 Geçerli olan diğer belgelerin dikkate alınmaması nedeniyle maddi hasarlar oluşabilir! 
İşleten tarafından tanımlanan bakım aralıkları salt bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde ilgili 
kaynak makinelerine ait kullanma kılavuzlarının içindeki bakım bilgilerinin yerine geçemez. 
Kaynak makinelerine ait kullanma kılavuzlarının içindeki bakım aralıklarını dikkate alın! 
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5.14.1 Bakım sayacının incelenmesi 
• [Liste] üzerine tıklayın. 
• Makine seçim listesi içinde, bakım verilerinin gösterileceği makineyi seçin. 
• [Bakım] üzerine tıklayın. 

 
Şekil 5-9 

Alan Açıklama 
1  Kaynak makinesi bilgi göstergesi 

Bakım verilerinin güncel olarak gösterildiği kaynak makinesini gösterir. 

2  Bakım sayacı bilgi göstergesi 
Kayıtlı bakım parametrelerini ve duruma göre bir sonraki bakıma kadar kalan zamanı 
gösterir. 

5.15 Bakım parametreleri 
Parametre Anlamı 
Kaynak 
makinesi 

Sabit tarih, örn. sonraki tekrarlı kontrol için randevu. 

Süreç tipi Kaynak makinesinin kaynak ettiği proses tipinin göstergesi. 

Kontak 
memesi 

Kontak memesi için tavsiye edilen kontrole kadar kalan süre. 

Koruyucu gaz 
sistemi 

Koruyucu gaz sistemi için tavsiye edilen kontrole kadar kalan süre. 

Elektrot Elektrot için tavsiye edilen kontrole kadar kalan süre. 

Tel sürme Tel sürmesi için tavsiye edilen kontrole kadar kalan süre. 

Tel sürme 
tahriki 1 

Ana tel sürme tahriki için tavsiye edilen kontrole kadar kalan süre. 

Tel sürme 
tahriki 2 

Opsiyonel olarak bağlanmış olan ikinci tel sürme tahriki için tavsiye edilen kontrole kadar 
kalan süre. 

Plazma gazı 
nozülü 

Plazma gaz nozülü için tavsiye edilen kontrole kadar kalan süre. 
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5.15.1 Bakım sayacının sıfırlanması 
• [Sıfırla] üzerine tıklayın. 
• “Sayacı sıfırla” iletişim penceresinde, sıfırlanacak sayaçları seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

 

5.15.1.1 Servis verileri (WiFi) 
Servis verileri göstergesi sayesinde, WiFi üzerinden yazılıma bağlı bulunan kaynak makinesinin bağlantı 
verileri gösterilir ve bu şekilde olası bir arıza ortaya çıktığında hata giderme kolaylaşır. 
• [Liste] üzerine tıklayın. 
• Makine seçim listesi içinde, servis verilerinin gösterileceği makineyi seçin. 
• [Servis] üzerine tıklayın. 

 
Şekil 5-10 

Alan Açıklama 
1  Kaynak makinesi bilgi göstergesi 

WiFi servis verilerinin güncel olarak gösterildiği kaynak makinesini gösterir. 

2  WiFi bilgi göstergesi 
Tespit edilen WiFi servis verilerini gösterir. 

5.15.2 WiFi parametreleri 
Parametre Anlamı 
WiFi mevcut Takılı kaynak makinesinde WiFi işlevinin mevcut olup olmadığını gösterir. 

Bağlantı 
durumu 

Takılı kaynak makinesinde WiFi üzerinden bir bağlantı kurulu olup olmadığını gösterir. 

SSID Kaynak makinesinde kayıtlı SSID’yi gösterir. 

BSSID Kaynak makinesine takılı WiFi adaptörünün MAC adresini gösterir. 

Kanal 
numarası 

Kaynak makinesinin üzerinden Xnet yazılımı ile iletişim kurduğu kanal numarasını 
gösterir. 

Alıcı gücü Xnet yazılımının kaynak makinesinden aldığı sinyalin, sinyal gücündeki güncel 
sönümlemeyi gösterir. 

WiFi Firmware Kaynak makinesine takılı WiFi adaptörünün yazılım sürümünü gösterir. 
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5.16 Kaynak verilerinin USB çubuğuna kaydedilmesi 
Teslimat kapsamında bulunan „XWDImport” modülü yardımıyla bir kaynak makinasının kaynak verilerini 
USB aygıtı aracılığıyla kalite yönetim yazılımına aktarabilirsiniz, bunun için kaynak makinasının ağa bağlı 
olması gerekmemektedir. 

 

 Uzun süreli kullanılabilirliği ve güvenirliği arttırmak için endüstriyel bir USB çubuğunun 
kullanılmasını tavsiye ediyoruz. 

 

5.16.1 USB çubuğunun başlangıç durumuna getirilmesi 
Kullanmadan önce USB çubuğu bir kereye mahsus, kullanılacağı her kaynak makinesinde 
kaydedilmelidir. Kayıt sırasında USB çubuğu işlevsellik açısından kontrol edilir. 
• USB çubuğunu kaynak makinesine takın. 
• Ağ geçidinde veya kaynak makinesinde „Master“ tuşuna basın ve basılı tutun. 
• Kaynak makinesini çalıştırın. 

- Kontrolde LED „Profile“ yanıp söner 
• Xbutton ile kontrolde oturum açın. 

- Kontrolde LED „USB“ yanıp söner. 
- USB çubuğu kaydı tamamlanmıştır. 

 

 USB çubuğu hatalı ise, LED „Error“ yanıp söner ve kayıt gerçekleştirilmez. 
 

5.16.2 Kaynak verilerinin kaydedilmesi 
5.16.2.1 Manüel kayıt 

• USB çubuğunu kaynak makinesine takın. 
• Ağ geçidinde veya kaynak makinesinde „Master“  tuşuna basın. 

- Kontrolde LED „USB“ yanıp sönmeye başlar ve veri kaydı başlar. 
• Kaydı sonlandırma için “Master“ tuşuna basın. 

 

 Güncel kaynak dikişi henüz komple kaydediliyor. Kontrolde LED artık yanıp sönmüyorsa kayıt 
tamamlanmıştır. 

 

5.16.2.2 Otomatik kayıt 
• USB çubuğunu kaynak makinesine takın. 
• Kaynak makinesini çalıştırın. 

- Kayıt otomatik olarak başlar. 
• Kaydı sonlandırma için “Master“ tuşuna basın. 

 

 Güncel kaynak dikişi henüz komple kaydediliyor. Kontrolde LED artık yanıp sönmüyorsa kayıt 
tamamlanmıştır. 
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5.16.3 Kaynak verilerini USB çubuğundan Xnet'e aktarma 
• „XWDImport.exe“ programını başlatın. 

- Programın başlangıç ekranı açılır. 

 
Şekil 5-11 

• Kaynak verilerinin bulunduğu USB aygıtını bilgisayara bağlayın. 
• Aşağıda belirtilen parametreler girilir: 

- Host: Xnet yazılımının kurulu olduğu bilgisayarın sunucu IP adresi. 
- Giriş verisi 
- Parola 

• Kaynak verilerini içeren USB çubuğuna atanan sürücü harfini seçin. 
• "Başlangıç" butonuna tıklayın. 

- İçe aktarım başlatılır. 
 

 USB çubuğunda bulunan ve içe aktarılan tüm veriler otomatik olarak ve başka bir uyarı 
gösterilmeden içe aktarma işleminden sonra USB çubuğundan silinir. 

 
 

 İçe aktarılan kaynak verilerine Xnet yazılımının "Kaynak makinası yönetimi" içinde bakabilirsiniz. 
İçe aktarılan verilere otomatik olarak kaynak makinesinin adı ve MAC adresi atanır. 
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6 Opsiyonel modüller 
Bu bölümde, Xnet için opsiyonel modüller açıklanmaktadır. Bu modüller bazı durumlarda lisansınız 
içerisinde mevcut olmayabilir. Lisanslamaya yönelik olarak bilgileri müşteri hizmetlerimizden 
öğrenebilirsiniz. 

6.1 Müşteri servisi 
Ürün bilgileri için servis ekibimiz hizmetinizdedir. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Almanya 
Telefon: +49 2680 181-0 
Ptesi-Cu saat 7.30-17.00 
Telefaks: +49 2680 181-244 
E-posta: info@ewm-group.com 
İnternet: www.ewm-group.com 

6.2 Kaynakçı ve kaynakçı kalifikasyonları 
Bu bölümde, kaynakçının yönetilmesi ve kaynakçı kalifikasyonları açıklanmaktadır. 

6.2.1 Kaynakçı 
• Başlangıç sayfasında [Kaynakçı] üzerine tıklayın. 

6.2.1.1 Veri kaydı oluşturma 
• [Kaynakçı ekle] üzerine tıklayın. 
• Gerekli verileri kaydedin. 

 

 “Adı” ve “Ön adı” alanları zorunlu alanlardır ve doldurulmaları gerekir.  
“Personel numarası” alanı sistem genelinde benzersizdir ve sadece bir kez kullanılabilir. 
“Sist. rolü” alanının değeri istenilen şekilde tanımlanabilir. Alana bir tıklamayla, mevcut olan 
değerleri barındıran açılır menü listesi açılır. Yeni değerin kaydedilmesi için bunu “Sist. rolü” 
alanına girin. Yeni değer otomatik olarak listeye eklenir. 

 

• Xnet’e erişimin ayarlanması (isteğe bağlı). 
• “Xnet kullanıcı bilgileri” seçme kutusunu etkinleştirin. 
• Oturum açma bilgilerini kaydedin. 

 

6.2.1.2 Veri kaydı düzenleme 
• Kaynakçı yönetiminde, düzenlenecek kaynakçıya tıklayın. 
• [Kaynakçı göster] üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı düzenle] üzerine tıklayın. 
• Gerekli verileri kaydedin. 

 

 “Adı” ve “Ön adı” alanları zorunlu alanlardır ve doldurulmaları gerekir.  
“Personel numarası” alanı sistem genelinde benzersizdir ve sadece bir kez kullanılabilir. 
“Sist. rolü” alanının değeri istenilen şekilde tanımlanabilir. Alana bir tıklamayla, mevcut olan 
değerleri barındıran açılır menü listesi açılır. Yeni değerin kaydedilmesi için bunu “Sist. rolü” 
alanına girin. Yeni değer otomatik olarak listeye eklenir. 

 

• Xnet’e erişimin ayarlanması (isteğe bağlı). 
• “Xnet kullanıcı bilgileri” seçme kutusunu etkinleştirin. 
• Oturum açma bilgilerini kaydedin. 

 

6.2.1.3 Veri kaydı silme 
• Kaynakçı yönetiminde, düzenlenecek kaynakçıya tıklayın. 
• [Kaynakçı göster] üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı sil] üzerine tıklayın. 
• Eylemi uygulamak için [Evet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Hayır] üzerine tıklayın. 
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6.2.2 Kaynakçı kalifikasyonları 
• Başlangıç sayfasında [Kaynakçı] üzerine tıklayın. 

 

6.2.2.1 Veri kaydı oluşturma 
• Kaynakçı yönetiminde, düzenlenecek kaynakçıya tıklayın. 
• [Kaynakçı göster] üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı kalifikasyonu ekle] üzerine tıklayın. 
• “Geçerlilik” kayıt penceresinde, mevcut kaynakçı izin belgesi doğrultusundaki değerler kaydedilir. 

 

 DIN EN ISO 9606-1:2013 standardından farklı olan bir kalifikasyonu kaydetmek için “Özel 
kalifikasyonlar” seçme kutusunu etkinleştirin ve kalifikasyonun numarasını manüel olarak 
kaydedin. 

 

• “Denetleme numarası” kayıt penceresinde, mevcut kaynakçı izin belgesi doğrultusundaki değerler 
kaydedilir. 

 

 “Kontrol toplamı” kayıt penceresindeki açılır listelerin değerleri DIN EN ISO 9606-1:2013 
standartlarına uygundur. 

 

• Belgenin eklenmesi (isteğe bağlı). 
• [Belgeyi yükle] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

• Eylemi uygulamak için [Kaynakçı kalifikasyonu kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] 
üzerine tıklayın. 

 

6.2.2.2 Veri kaydı düzenleme 
• Kaynakçı yönetiminde, düzenlenecek kaynakçıya tıklayın. 
• [Kaynakçı göster] üzerine tıklayın. 
• Düzenlenecek kaynakçı kalifikasyonu üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı kalifikasyonu göster] üzerine tıklayın. 
• “Geçerlilik” kayıt penceresinde, mevcut kaynakçı izin belgesi doğrultusundaki değerler kaydedilir. 

 

 DIN EN ISO 9606-1:2013 standardından farklı olan bir kalifikasyonu kaydetmek için “Özel 
kalifikasyonlar” seçme kutusunu etkinleştirin ve kalifikasyonun numarasını manüel olarak 
kaydedin. 

 

• “Denetleme numarası” kayıt penceresinde, mevcut kaynakçı izin belgesi doğrultusundaki değerler 
kaydedilir. 

 

 “Kontrol toplamı” kayıt penceresindeki açılır listelerin değerleri DIN EN ISO 9606-1:2013 
standartlarına uygundur. 

 

• Belgenin eklenmesi (isteğe bağlı). 
• [Belgeyi yükle] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

• Eylemi uygulamak için [Kaynakçı kalifikasyonu kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] 
üzerine tıklayın. 

 

6.2.2.3 Veri kaydı silme 
• Kaynakçı yönetiminde, düzenlenecek kaynakçıya tıklayın. 
• [Kaynakçı göster] üzerine tıklayın. 
• Düzenlenecek kaynakçı kalifikasyonu üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı kalifikasyonu göster] üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı kalifikasyonu sil] üzerine tıklayın. 

 

 Veri kaydı, başka herhangi bir soru sorulmadan silinir. 
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6.3 Kaynak talimatı (WPS) / (WPQR) 
Bu bölümde, kaynak talimatlarının (WPS) oluşturulması ve yönetilmesi ve kaynak yöntemine nitelik 
kazandırılmasına yönelik raporlar (WPQR) açıklanmaktadır. 

6.3.1 Kavram açıklaması 
pWPS (ing: preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS, geçici kaynak talimatıdır. Bunun içerisinde, kaynak talimatına yönelik bilgiler ve ayrıca 
gerektiğinde sertifikalı bir kontrol noktasının yaptığı bir kontrol de bulunur. 
WPQR (ing: Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR, bir kaynak yöntemine nitelik kazandırılmasına yönelik rapordur. pWPS bilgileri doğrultusunda bir 
parçanın kaynağı yapılır ve sertifikalı bir kontrol noktası tarafından parça kontrol edilir. Kontrol pozitif 
sonuçlandığında sertifikalı kontrol notası bir WPQR hazırlar. 
WPS (ing: Welding Procedure Specification) 
WPS, nitelikli kaynak talimatıdır. Bunun içerisinde pWPS bilgileri ve WPQR numarası bulunur. 

6.3.2 pWPS 
• Başlangıç sayfasında [WPQ Manager] üzerine tıklayın. 

6.3.2.1 Veri kaydı oluşturma 
• [Kaynak talimatı oluştur] üzerine tıklayın. 
• Kayıt penceresinin üst bölümünün sol kısmındaki “İmalatçı”, “Cadde” ve “Yer” alanlarına pWPS’i 

oluşturan şirketin bilgilerini kaydedin. 
 

 WPQ Manager, Xnet yazılımının modülü olarak lisans almış olduğunda, “İmalatçı”, “Cadde”, “Yer” 
alanları, sistem ayarlarının ilgili değerleriyle önceden doldurulur. 
 

 

• Opsiyonel olarak kayıt penceresinin üst bölümünün sol kısmında “Denetçi veya denetim kurumu”, 
“Müşteri”, “Sipariş No.”, “Çizim No.”, “Parça no” alanları kaydedilebilir. 

• Kayıt penceresinin üst bölümünün sağ kısmında, kaynak dikişine yönelik spesifikasyonlar kaydedilir. 
6.3.2.2 İçeri aktarılan çizimle kaynak dikişi hazırlığının görselleştirilmesi 

Kaynak ağzı hazırlığının ve kaynak sırasının görüntülenmesi için programda, yabancı sistemden 
çizimlerin içe aktarılması veya çizimlerin program içerisinde hazırlanması seçenekleri bulunur. 

• [Çizim düzenle]  üzerine tıklayın. 
• “Çizim düzenle” kayıt penceresinde [Kaynak dikişi hazırlığı]  üzerine tıklayın. 

7 • “Çizim düzenle” kayıt penceresinde [Çizim yükle]  üzerine tıklayın. 
• “Çizim yükle” iletişim penceresinde “Kaynak dikişi hazırlığı” seçme kutusunu etkinleştirin. 
• [Dosyayı seç] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

 

 Çizimin hizası,  veya  butonu üzerinden uygun hale getirilebilir. 
 

• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 
7.1.1.1 Oluşturulan çizimle kaynak dikişi hazırlığının görselleştirilmesi 

Kaynak ağzı hazırlığının ve kaynak sırasının görüntülenmesi için programda, yabancı sistemden 
çizimlerin içe aktarılması veya çizimlerin program içerisinde hazırlanması seçenekleri bulunur. 

• [Çizim düzenle]  üzerine tıklayın. 
• “Çizim düzenle” kayıt penceresinde [Kaynak dikişi hazırlığı]  üzerine tıklayın. 
• “Parametre” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 

 

 “Simetrik” seçme kutusunun etkinleştirilmesi iş parçası 1’den iş parçası 2’ye parametrelerin 
otomatik olarak devralınması sağlanır. 
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• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 
7.1.1.2 İçeri aktarılan çizimle kaynak sırasının görselleştirilmesi 

Kaynak ağzı hazırlığının ve kaynak sırasının görüntülenmesi için programda, yabancı sistemden 
çizimlerin içe aktarılması veya çizimlerin program içerisinde hazırlanması seçenekleri bulunur. 

• [Çizim düzenle]  üzerine tıklayın. 

8 • “Çizim düzenle” kayıt penceresinde [Çizim yükle]  üzerine tıklayın. 
• “Çizim yükle” iletişim penceresinde “Kaynak düzeni” seçme kutusunu etkinleştirin. 
• [Dosyayı seç] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 
• Çizimde sola tıklayarak, kaynak tırtılı için başlangıç noktası oluşturun. 
• İmleci kaynak tırtılı için istenen son noktaya hareket ettirin ve sola tıklayarak onaylayın. 
• İmleci hareket ettirerek, kaynak tırtılının hizasını ve boyutunu uygun hale getirin ve sola tıklayarak 

onaylayın. 
 

 Bir kaynak tırtılını silmek için, kaynak tırtılını sola tıklayarak seçin ve ardından  üzerine tıklayın. 
 
 

 Gösterilen kaynak sırasını değiştirmek için kaynak tırtılını sola tıklayarak seçin ve ardından  
veya  üzerine tıklayın. 

 

8.1.1.1 Oluşturulan çizimle kaynak sırasının görselleştirilmesi 
Kaynak ağzı hazırlığının ve kaynak sırasının görüntülenmesi için programda, yabancı sistemden 
çizimlerin içe aktarılması veya çizimlerin program içerisinde hazırlanması seçenekleri bulunur. 

• [Tırtılılar ekle]  üzerine tıklayın. 
• “Otomatik tırtılılar” kayıt penceresinde ilgili parametreleri kaydedin. 

• [Tırtılılar ekle]  üzerine tıklayın. 
• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

 

 Bir kaynak tırtılını silmek için, kaynak tırtılını sola tıklayarak seçin ve ardından  üzerine tıklayın. 
 
 

 Gösterilen kaynak sırasını değiştirmek için kaynak tırtılını sola tıklayarak seçin ve ardından  
veya  üzerine tıklayın. 

 

• “Kaynak için ayrıntılar” kayıt penceresinde, her bir kaynak tırtılı için ilgili parametreleri tespit edin. 
 

  üzerine tıklandığında, gizli kaynak tırtılları için kayıt satırları etkinleştirilir. 
 

• “İlave kaynak” kayıt penceresinde, her bir kaynak tırtılı için ilgili parametreleri tespit edin. 
 

  üzerine tıklandığında, gizli kaynak tırtılları için kayıt satırları etkinleştirilir. 
 

• “Koruyucu gaz” kayıt penceresinde, her bir kaynak tırtılı için ilgili parametreleri tespit edin. 
 

  üzerine tıklandığında, gizli kaynak tırtılları için kayıt satırları etkinleştirilir. 
 

• “Başka parametreler” kayıt penceresinde ilgili parametreleri kaydedin. 
 

 “Tungsten elektrod” seçme kutusuna tıklandığında, kayıt penceresi tungsten elektrodun 
özelliklerine yönelik genişletilir. 

 
 

 “Isı muamelesi” seçme kutusuna tıklandığında, kayıt penceresi ısı muamelesi özelliklerine yönelik 
genişletilir. 
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• Belgenin eklenmesi (isteğe bağlı). 
• [Belgeyi yükle] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

• Kaydedilen verilerin sonradan yeniden düzenlemek üzere kaydedilmesi için [Kaydet] üzerine tıklayın 
veya kaydedilen verilerin silinmesi için [Geri] üzerine tıklayın. 

• pWPS kaydını kapatmak için [Kilitle] üzerine tıklayın. 
8.1.1.2 Veri kaydı düzenleme 

• WPQ Manager içerisinde, düzenlenecek pWPS üzerine tıklayın. 
• [Kaynak talimatı göster] üzerine tıklayın. 
• “pWPS oluştur” bölümüne benzer şekilde parametreleri uygun hale getirin. 

8.1.1.3 pWPS’in çoğaltılması 
• WPQ Manager içerisinde çoğaltılacak pWPS üzerine tıklayın. 
• [Çoğaltmak] üzerine tıklayın. 

- Çoğaltılan pWPS, WPQ Manager içerisine alınır. Sarı arka planıyla ve pWPS numarasındaki 
“Copy” son ekiyle gösterilir. 

8.1.2 WPQR 
8.1.2.1 Veri kaydı oluşturma 
 

 WPQR’ı oluşturan pWPS, WPQR kaydından önce kilitlenmelidir. 
 

• [WPQR oluştur] üzerine tıklayın. 
• “Kaynak yöntemi kontrolü” kayıt penceresinde “WPQR-No” alanında, sertifikalı kaynak yöntemi 

kontrolünün sertifika numarasını kaydedin. 
• Opsiyonel olarak “Rev” alanında sertifikalı kaynak yöntemi kontrolünün revizyon numarasını kaydedin. 
• Kayıt penceresinin üst bölümünün sol kısmındaki “İmalatçı”, “Cadde” ve “Yer” alanlarına pWPS’i 

oluşturan şirketin bilgilerini kaydedin. 
 

 WPQ Manager, Xnet yazılımının modülü olarak lisans almış olduğunda, “İmalatçı”, “Cadde”, “Yer” 
alanları, sistem ayarlarının ilgili değerleriyle önceden doldurulur. 
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• pWPS alanında  üzerine tıklayın. 
• “Kaynak talimatı seç” kayıt penceresinde mevcut pWPS’i seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

- pWPS içerisinde kayıtlı veriler, temel olarak WPQR’ın gerekli alanlarına alınırlar. 
• Diğer parametreleri sertifikalı kaynak yöntemi kontrolü doğrultusunda kaydedin. 
• Belgenin eklenmesi (isteğe bağlı). 

• [Belgeyi yükle] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

• WPQR kaydını kapatmak için [WQR kilitle] üzerine tıklayın. 
• Kaydedilen verilerin sonradan yeniden düzenlemek üzere kaydedilmesi için [Kaydet] üzerine tıklayın 

veya kaydedilen verilerin silinmesi için [Geri] üzerine tıklayın. 
8.1.2.2 pWPS’in çoğaltılması 

• WPQ Manager içerisinde çoğaltılacak pWPS üzerine tıklayın. 
• [Çoğaltmak] üzerine tıklayın. 

- Çoğaltılan pWPS, WPQ Manager içerisine alınır. Sarı arka planıyla ve pWPS numarasındaki 
“Copy” son ekiyle gösterilir. 

• WPQ Manager içerisinde çoğaltılan pWPS üzerine tıklayın. 
• [Kaynak talimatı göster] üzerine tıklayın. 

• “Kaynak için ayrıntılar” kayıt penceresinde “WPQR No” sütununda  üzerine tıklayın. 
• “WPQR seç” kayıt penceresinde, düzenlenecek WPQR-No’yu seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] üzerine tıklayın. 
• “WPQR kilitle“ iletişim penceresinde düzenlenen WPQR’ı kilitlemek için [Evet] üzerine veya 

düzenlenen WPQR’ı düzenlemeye devam etmeye yönelik açık tutmak için [Hayır] üzerine tıklayın. 
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9 Arıza gidermek 
9.1 Arıza giderme için kontrol listesi 
 

Lejant Sembol Tanım 
  Hata / Neden 

  Çözüm 
 

Sunucu bağlantısı yok 
 Devam eden bir oturum esnasında Xnet sunucusu kapatıldı 
 Ağ bağlantısı kesildi 
 Client ile Xnet sunucusu arasındaki veri bağlantısını kontrol edin. Dongle'ı (program kilidini) 

kontrol edin. 
Kaynak makinesine bağlantı yok 
 Makine ve Xnet sunucusu arasında hatalı bağlantı 
 Makine ve Xnet sunucusu arasındaki bağlantıyı kontrol edin 

Giriş yapılamıyor 
 Giriş verileri veya parola girilirken bir hata yapıldı 
 Kullanıcı hesabı mevcut değil 
 Mevcut kullanıcı hesabı için kullanıcı adı ve parola girin 

Oturum süresi aşıldı 
 Faaliyetsizlik nedeniyle otomatik çıkış yapıldı 
 Yeniden giriş yapın 

Resim asgari boyuttan (600x400 piksel) daha küçük 
 Konum planı içine çözünürlüğü 600x400 pikselden daha küçük olan bir Bitmap resmi yüklendi 
 Bitmap resimleri için asgari boyut (600x400 piksel) değerine uyun 

Veri yok 
 Güncel gün için hiçbir kaynak verisi yok 
 Kaynak verilerini ancak ilk kaynak süreçlerinden sonra sorgulayın 

 Seçilen gün için hiçbir kaynak verisi yok 
 Seçimi kontrol edin 

Bu fonksiyon için gerekli yetkiye sahip değilsiniz 
 Kullanıcı, yetki alanına girmeyen bir program fonksiyonu seçti 
 Sistem yöneticisine başvurun ve daha geniş erişim yetkileri talep edin 

Hatalı format 
 Değer girişinde hatalı bir giriş formatı seçildi (yazım hatası) 
 Değer girişini silin ve doğru giriş formatı ile yeniden giriş yapın 

Anahtar uzunluğu 
 WiFi konfigürasyonu için bir anahtar girildiğinde, giriş için asgari karakter adedinin altında kalındı 
 WiFi anahtarını silin ve anahtarı yeniden girin 

Veri seti zaten mevcut 
 Kullanıcı, zaten mevcut olan bir veri kaydını tekrar oluşturmayı denedi 
 Yeni veri kaydını farklı bir ad ile kaydedin veya eski veri kaydının adını değiştirin 

Değer pozitif bir tam sayı olmalıdır 
 Kullanıcı hatalı bir giriş yaptı 
 Değer girişini silin ve yeniden girin 

Değer gereklidir 
 Kullanıcı bir girişi unuttu 
 Girişi kontrol edin ve tamamlayın 

Genel hata 
 Ayrıntılı şekilde tanımlanmamış olan bir program hatası oluştu 
 Destek birimine başvurun 
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Makine adreslendirme hatası 
 Bir dâhili iletişim hatası oluştu 
 Destek birimine başvurun 
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10 Ek A 
10.1 EWM bayilerine genel bakış 
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