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Yleisiä huomautuksia 
 

  VAROITUS 

 

Lue käyttöohje! 
Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. 
• Kaikkien järjestelmäkomponenttien käyttöohje, erityisesti turvaohjeet, on luettava ja niitä on 

noudatettava! 
• Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia määräyksiä sekä maakohtaisia määräyksiä! 
• Käyttöohjetta on säilytettävä laitteen käyttöpaikalla. 
• Turva- ja varoituskilvet laitteessa antavat tietoja mahdollisista vaaroista.  

Niiden on oltava aina tunnistettavissa ja luettavissa. 
• Laite on valmistettu tekniikan tason sekä sääntöjen ja normien mukaisesti ja ainoastaan 

asiantuntijat saavat käyttää, huoltaa ja korjata sitä. 
• Tekniset muutokset, laitetekniikan edelleenkehittyessä, voivat johtaa erilaiseen 

hitsauskäyttäytymiseen. 
 
 

 Jos sinulla on laitteen asennukseen, käyttöönottoon, käyttöön, käyttötarkoitukseen tai 
sijoitustilaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteys laitteen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluumme 
numeroon +49 2680 181-0. 

Valtuutettujen jälleenmyyjien luettelo on osoitteessa www.ewm-group.com. 
 

Vastuumme tämän laitteen käytön osalta rajoittuu nimenomaan laitteen toimintaan. Kaikki muu 
vastuu on nimenomaisesti poissuljettu. Käyttäjä hyväksyy vastuun poissulkemisen ottaessaan 
laitteen käyttöön. 
Valmistaja ei voi valvoa käyttöohjeen noudattamista eikä laitteen asennukseen, käyttöön tai 
huoltoon liittyviä olosuhteita tai tapoja. 
Virheellinen asennus voi johtaa aineellisiin vahinkoihin ja henkilöiden loukkaantumiseen. Näin 
ollen emme ota minkäänlaista vastuuta tappioista, vahingoista tai kuluista, jotka ovat johtuneet 
virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai huollosta tai jollakin tavalla liittyvät näihin osatekijöihin. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Strasse 8 
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Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet jäävät laitteen valmistajalle. 
Osittainenkin monistaminen edellyttää valmistajan kirjallista lupaa. 
Tämän asiakirjan sisältö on tutkittu, tarkastettu ja työstetty huolellisesti, mutta muutokset, kirjoitusvirheet 
ja erehdykset ovat silti mahdollisia. 
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2 Täydentäviä ohjeita 
2.1 Ohjetta koskevia tietoja 

Tämä ohje mahdollistaa ewm Xnet -laadunhallintaohjelmiston (jatkossa ohjelmisto) turvallisen ja 
tehokkaan käsittelyn. Se on ohjelmiston osa ja se on säilytettävä niin, että se on jatkuvasti henkilöstön 
saatavilla. 
Tämän asiakirjan sisältö on tutkittu, tarkastettu ja työstetty huolellisesti, mutta muutokset, kirjoitusvirheet 
ja erehdykset ovat silti mahdollisia. 

2.2 Laitteeseen liittyvät asiakirjat 
• Liitettyjen hitsauskoneiden käyttöohjeet 
• Tämän ohjelmiston valinnaisten laajennusten dokumentit 

2.3 Dokumentaatiopäivitys 
Seuraavalla Internet-sivulla on käytettävissä ohjelmistokäsikirjan kulloinkin ajankohtainen versio: 
Latausosoite: www.ewm-group.com 

2.4 Takuumääräykset 
Yleiset sopimusehtomme ovat käytettävissä latausta varten kulloinkin ajankohtaisessa muodossa 
osoitteessa www.ewm-group.com. 

2.5 Asiakaspalvelu 
Palvelutiimiltämme saat tietoja tuotteista. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Saksa 
Puhelin: +49 2680 181-0 
Ma-Pe klo 7.30-17.00 
Telefax: +49 2680 181-244 
S-posti: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

2.6 Tekninen tuki 
Tuotteitamme koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa käytettävissäsi ovat teknisen tukemme työntekijät. 
S-posti: xnet-support@ewm-group.com 

 

 Luvussa  esitellään virheilmoitukset sekä niiden kuvaukset ja syyt. Sieltä löytyy myös ohjeita 
kunkin häiriön korjaamiseen. 

 



Käyttöliittymään tutustuminen 
Käyttöliittymän alueet  
 

6 099-008787-EW518 
31.01.2017 

 

3 Käyttöliittymään tutustuminen 
3.1 Käyttöliittymän alueet 

 
Kuva 3-1 

Alue Nimitys 
1.  Navigaatiolista 

Näyttää käyttäjälle, missä tämä parhaillaan on, ja viittaa viimeksi napsautettuun 
komentopainikkeeseen. Lisäksi näytetään käyttäjätunnus, käyttäjärooli sekä 
sisäänkirjautumisen kellonaika ja aika seuraavaan automaattiseen uloskirjautumiseen, 
mikäli ohjelmaa ei käytetä. 

2.  Esitysala 
Näyttää vastaavan kontekstin sisällön. Tässä näytetään esimerkiksi sijoitussuunnitelmat, 
hitsaustiedot ja kaaviot. 

3.  Tapahtumanäyttö, vasen osa 
Näyttää ohjelmiston tilaviestit. 

4.  Toimintakomentopainikelista 
Näyttää kontekstiherkät komentopainikkeet ja on tarkoitettu ohjelmassa navigointia 
varten. 

5.  Tapahtumanäyttö, oikea osa 
Näyttää hitsauskoneiden tilaviestit. 
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3.2 Käytetyt symbolit 
3.2.1 Laitteen tilan erityissymbolit 

Symboli Selitys 

 

Hitsauskone hitsaa 

 

Hitsauskone on käyttövalmis 

 

Hitsauskone on valmiustilassa 

 

Hitsauskone on sammutettu 

 

Hitsauskoneessa on häiriö 

 

3.2.2 Laitteen tilan lisäsymbolit 
Symboli Selitys 

 

Hitsauslaite on huollettava 

 

Käyttötilavaroitus 

 

WiFi-yhteys aktiivinen 

 

WiFi-yhteys ei aktiivinen 

 

Ilmoittautuminen Xbuttonilla 

 

3.2.3 Hitsausmenetelmän JOB-näytön symbolit 
Symboli Selitys 

 

Normaali MIG/MAG 

 

MIG/MAG-pulssihitsaus 

 

TIG-pulssi 

 

Nopea TIG-DC-pulssi 

 

TIG-pulssiautomatiikka 

 

Erikois-TIG-AC 
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3.2.4 Jakson taajuuden JOB-näytön symbolit 
Symboli Selitys 

 

2-tahtikäyttö 

 

Erikois-2-tahtikäyttö 

 

4-tahtikäyttö 

 

Erikois-4-tahtikäyttö 

 

3.2.5 Vaihtuvan prosessin JOB-näytön symbolit 
Symboli Selitys 

 

superPuls päälle 

 

superPuls pois päältä 

 

3.2.6 Hitsaussaumojen JOB-näytön symbolit 
Symboli Selitys 

 

Pystyhitsaus ylhäältä alas 

 

Pienahitsi 

 Limiliitos 

 Päittäisliitos 
 

3.2.7 Muut JOB-näytön symbolit 
Symboli Selitys 

 

Materiaali 

 

Langan halkaisija millimetreinä 

 

Langan halkaisija millimetreinä TIG-hitsauksessa 

 

Suojakaasu 
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4 Ensimmäisten vaiheiden suorittaminen 
4.1 Ohjelman käynnistäminen 

• Käynnistä tietokone 
• Avaa selainikkuna 
• Syötä selaimen osoiteriville IP-osoite, josta ohjelmisto löytyy. 

 

 IP-osoitteen saat pääkäyttäjältänne. 
 

• Vahvista syötetty tieto painamalla [Enter] 
- Näyttöön tulee aloitusnäyttö. 

 
Kuva 4-1 

4.2 Kielen muuttaminen 
• Napsauta [Muuta kieli] . 
• Valitse kieli. 

4.3 Ohjetoiminnon esiinkutsuminen 
Ohjelmisto tarjoaa kontekstiherkkiä ohjeita. 

Ne voidaan kutsua esiin kaikkialla ohjelmassa napsauttamalla [Ohje] . 

4.4 Salasanan muuttaminen 
• Napsauta [Muuta salasana]. 
• Syötä syöttöruutuun ”Muuta salasana” vastaavat parametrit. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

4.5 Kirjautuminen sisään ja ulos 
4.5.1 Kirjautuminen sisään 

• Syötä kirjautumistiedot. 
• Syötä salasana 
• Napsauta [Kirjaudu sisään]. 

4.5.2 Kirjautuminen ulos 
• Napsauta [Kirjaudu ulos] . 
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5 Konfiguraatio 
Tässä luvussa kuvataan, kuinka ohjelmiston perusasetukset tehdään. Kaikkiin tässä luvussa kuvattuihin 
toimintoihin tarvitaan pääsy käyttäjäroolissa "Pääkäyttäjä". 

5.1 Hitsauslaitteet 
5.1.1 Hitsauslaitteen liittäminen verkkoon 

Hitsauslaitteet eivät tue Dynamic Host Configuration Protocollaa (DHCP). Vakiona hitsauslaitteet 
toimitetaan kiinteällä IP-osoitteella varustettuna. Tämä löytyy ohjauksessa olevasta tarrasta tai laitteista 
tarrasta tyyppikilven alta. 

 

 Yhdyskäytävän ja palvelimen/tietokoneen on oltava samassa verkossa tai samalla IP-
osoitealueella, jotta yhdyskäytävä voidaan konfiguroida. 

 

5.1.2 Hitsauskoneet verkkoadapterilla tehtaalta toimitettaessa 
• Liitä hitsauslaite verkkoon. 
• Kytke hitsauslaite päälle. 

5.1.3 Hitsauslaitteet jälkivarustetulla verkkoadapterilla 
• Liitä Gateway 7-napaisella liitäntäjohdolla hitsauslaitteeseen. 
• Liitä Gateway verkkoon. 
• Kytke hitsauslaite päälle. 

5.1.4 Parametrien konfigurointi 
• Napsauta [Lista]. 
• Napsauta [Hae]. 
• Napsauta laitevalintalistassa konfiguroitavaa hitsauskonetta. 
• Napsauta [Konfiguraatio]. 

 

5.1.5 Laiteparametrit 
• Napsauta [Laiteparametrit]. 
• Syötä syöttöruutuun ”Laiteparametrit” vastaavat arvot. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai keskeytä toiminto napsauttamalla [Takaisin]. 
Parametri Selitys 
Nimitys Hitsauslaitteen sisäinen nimitys. Voidaan antaa vapaasti. 

Asema-
/saumareferen
ssi 

Tarkoitettu hitsaussauman referoimiseksi laitteelle. 

Ryhmän nimi Tarkoitettu tunnistuksen ohjaukseen Xbuttonin yhteydessä. Voidaan antaa vapaasti. 

Alennettu 
tietojen 
tallennus 

Valintaruudulla voidaan valita, tallennetaanko hitsaustapahtuman kaikki yksittäiset 
vaiheet vai vain keskimääräiset arvot hitsaussaumaa kohti. 

Kaasu 1 
esiasetus 

Kun kaasusensoriikkaa ei ole liitetty, tähän voidaan asettaa arvioitu kulutusarvo. 

Kaasu 2 
esiasetus 

Kun kaasusensoriikkaa ei ole liitetty, tähän voidaan asettaa arvioitu kulutusarvo. 

Kaasusensorii
kka 

Valintaruudulla vahvistetaan, onko kaasusensoriikka liitetty. 

Salasana Mahdollistaa laitteen salasanan muuttamisen. 
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5.1.5.1 Verkkoparametrien konfigurointi 
• Napsauta [Verkkoparametrit]. 
• Syötä syöttöruutuun ”Verkkoparametrit” vastaavat arvot. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai keskeytä toiminto napsauttamalla [Takaisin]. 
Parametri Selitys 
Hitsauskonee
n IPv4-osoite 

Vapaa tekstikenttä hitsauskoneen ainutkertaisen verkko-osoitteen tallentamiseksi. 

Aliverkon 
peite 

Vapaa tekstikenttä hitsauskoneen aliverkon peitteen tallentamista varten. 

Vakioyhdyskä
ytävä 

Vapaa tekstikenttä vakioyhdyskäytävän verkko-osoitteen tallentamiseksi. 

UDP-portti Vapaa tekstikenttä UDP-portin tallentamiseksi. 

Primäärin 
datapalvelime
n IPv4-osoite 

Vapaa tekstikenttä sen palvelimen verkko-osoitteen tallentamiseksi, jolle tiedot 
tallennetaan. 

Datapalvelime
n portti 

Vapaa tekstikenttä palvelimen sen portin tallentamiseksi, jolle tiedot tallennetaan. 

Hallintapalveli
men IPv4-
osoite 

Vapaa tekstikenttä sen palvelimen verkko-osoitteen tallentamiseksi, jolle Xnet on 
asennettu. 

Hallintapalveli
men portti 

Vapaa tekstikenttä sen palvelimen portin tallentamiseksi, jolle Xnet on asennettu. 

 

5.1.5.2 WiFi-parametrit (vain WiFi-toiminnon tarjoavissa hitsauslaitteissa) 
• Napsauta [WiF]. 
• Syötä syöttöruutuun ”WiFi” vastaavat arvot. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai keskeytä toiminto napsauttamalla [Takaisin]. 
Parametri Selitys 
WiFi 
päälle/pois 

Valintaruudulla voidaan valita, käytetäänkö hitsauskoneen ja Xnet-ohjelmiston väliseen 
tiedonsiirtoon WiFi-yhteyttä. 

SSID Vapaa tekstikenttä hitsauskoneen yhteystunnuksen tallentamista varten. 

Lähetysteho Valintaluettelo hitsauskoneen maksimaalisen lähetystehon asetusta varten. 

Alue Valintaluettelo sen alueen tallentamiseksi, jolla hitsauskone lähettää ja vastaanottaa 
tietoja. 

Salaus Valintaluettelo hitsauskoneen ja Xnet-ohjelmiston välisen tiedonsiirron 
salausmenetelmän tallentamista varten. 

Algoritmi Vapaa tekstikenttä sen algoritmin tallentamiseksi, jota käytetään hitsauskoneen ja Xnet-
ohjelmiston välisen tiedonsiirron salauksessa. 

Avain Vapaa tekstikenttä sen avaimen tallentamiseksi, jota käytetään hitsauskoneen ja Xnet-
ohjelmiston välisessä tiedonsiirrossa. 
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5.2 Pohjapiirros 
Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden pohjapiirroksen luomiseen. Tähän pohjapiirrokseen voidaan luoda 
erilaisia tuotantopaikkoja ja niiden pohjapiirrokset. Tuotantopaikoille voidaan taas kohdistaa laitteita ja ne 
voidaan sijoittaa pohjapiirrokseen niiden sijaintipaikan mukaan. Sijaintipaikat ja laitteet voidaan valita 
rakennepuusta niin kutsuttuina "solmuina". 
• Napsauta [Koneet]. 
• Napsauta [Sijoitussuunnitelma]. 

 
Kuva 5-1 

Alue Nimitys 
1  Sijoitussuunnitelman rakennepuu 
2  Sijoitussuunnitelman yksityiskohtainen näkymä 
3  Sijoitussuunnitelman yleiskuva 

 

5.2.1 Pohjapiirroksen luominen 
• Napsauta sitä solmua, jonka alle uusi pohjapiirros tulisi liittää. 
• Napsauta [Muokkaa sijoitussuunnitelmaa]. 
• Napsauta [Lisää]. 
• Selaa alaspäin valintaikkunassa ”Lisää solmu” ja valitse kohta ”Uusi näkymä”. 
• Napsauta [Lisää]. 
• Syötä syöttöruutuun ”Muokkaa solmua” vastaavat arvot. 
• Napsauta [Valitse tiedosto]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

 

 Kuvan tulisi olla vähimmäiskooltaan 400x600 kuvapistettä, tuetut kuvaformaatit ovat *.jpg, *.png, 
*.svg. Valitse häviötöntä skaalausta varten vektoriformaatti *.svg. 
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5.2.2 Pohjapiirroksen muokkaaminen 
• Napsauta ”Sijoitussuunnitelman rakennepuussa” muokattavaa solmua. 
• Napsauta [Muokkaa sijoitussuunnitelmaa]. 
• Napsauta [Yksityiskohdat]. 
• Syötä syöttöruutuun ”Muokkaa solmua” vastaavat arvot. 
• Napsauta [Valitse tiedosto]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

 

 Kuvan tulisi olla vähimmäiskooltaan 400x600 kuvapistettä, tuetut kuvaformaatit ovat *.jpg, *.png, 
*.svg. Valitse häviötöntä skaalausta varten vektoriformaatti *.svg. 

 

• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 
 

5.2.3 Pohjapiirroksen poistaminen 
• Napsauta ”Sijoitussuunnitelman rakennepuussa” poistettavaa solmua. 
• Napsauta [Poista]. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Kyllä] valintaikkunassa ”Poista solmu” tai peruuta toiminto 

napsauttamalla [Peruuta]. 

5.3 Käyttäjäroolit 
Ohjelmiston oikeuksien hallinta on roolipohjainen. Käyttäjäroolista riippuen käyttäjillä on erilaiset käyttö- ja 
hallintaoikeudet. Perusasennuksessa ohjelmisto sisältää käyttäjäroolit ”Ylläpitäjä”, ”Käyttäjä” ja ”Vieras“. 
Niitä voidaan käyttää omien käyttäjäroolien perustana. 
Käyttäjärooli Oikeus 
Ylläpitäjä Rajaton pääsy kaikille ohjelmiston alueille. 

Käyttäjä Ei pääsyä konfigurointiasetuksiin eikä käyttäjähallintaan. 

Vieras Ei pääsyä huoltomoduuliin ja yleisesti vain tarkkaileva pääsy järjestelmään. 
 

5.4 Käyttöoikeudet 
Oikeus Selitys 
Kirjaudu 
sisään 

Mahdollistaa kirjautumisen järjestelmään. 

Näytä 
sijoitussuunnit
elma 

Mahdollistaa sijoitussuunnitelmien näkymän. 

Muokkaa 
sijoitussuunnit
elmaa 

Mahdollistaa sijoitussuunnitelmien laatimisen ja muokkaamisen. 

Näytä 
laiteluettelo 

Mahdollistaa järjestelmän tuntemien hitsauskoneiden luettelon. 

Etsi laitteita Mahdollistaa vasta lisättyjen hitsauskoneiden etsimisen. 

Näytä 
tosiaikanäyttö 

Mahdollistaa hitsaustietojen tosiaikaisen näytön. 

Näytä 
hitsaustiedot 

Mahdollistaa tallennettujen hitsaustietojen näytön. 

Näytä kulutus Mahdollistaa kumuloituneen käyttöaineiden kulutuksen näytön. 

Nollaa kulutus Mahdollistaa kumuloituneen käyttöaineiden kulutuksen nollauksen. 

Muokkaa 
käyttäjähallint
aa 

Sallii pääsyn käyttäjähallintaan ja (jos lisensoitu) hitsaajahallintaan. 

Näytä 
konfiguraatio 

Mahdollistaa hitsauslaitekonfiguraation näytön. 

Muokkaa 
konfiguraatiot
a 

Mahdollistaa hitsauslaitekonfiguraation laatimisen/muokkaamisen. 
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Oikeus Selitys 
Muokkaa 
huoltotietoja 

Mahdollistaa huoltotietojen laatimisen/muokkaamisen. 

Nollaa 
huoltotiedot 

Mahdollistaa huoltotietojen nollauksen. 

Näytä WPQ 
Manager 

Mahdollistaa kaikkien luotujen hitsausohjeiden / hitsausmenetelmän tarkastusten 
luettelon. 

Muokkaa 
WPQ 
Manageria 

Mahdollistaa tallennettujen hitsausohjeiden / hitsausmenetelmän tarkastusten 
muokkaamisen. 

Poista WPQ 
Manager 

Mahdollistaa tallennettujen hitsausohjeiden / hitsausmenetelmän tarkastusten 
poistamisen. 

Estä WPQ 
Manager 

Mahdollistaa tallennettujen hitsausohjeiden / hitsausmenetelmän tarkastusten eston. 

Muokkaa 
yritystietoja 

Mahdollistaa yritystietojen näytön. 

Tuo 
hitsaustiedot 

Mahdollistaa hitsaustietojen tuonnin USB-tikun avulla. 

Ei 
automaattista 
uloskirjausta 

Estää automaattisen uloskirjautumisen järjestelmästä. 
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5.5 Käyttäjäroolin luominen 
• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Käyttäjä]. 
• Napsauta [Käyttäjärooli]. 
• Valitse avattavan luettelon ”Käyttäjärooli” se käyttäjärooli, jota on tarkoitus käyttää luotavan uuden 

käyttäjäroolin mallina. 
• Napsauta [Lisää]. 
• Syötä syöttöruudun ”Oikeudet” kenttään ”Käyttäjärooli” uuden käyttäjäroolin nimi. 
• Valintaruutujen avulla voidaan myöntää tai poistaa oikeudet yksittäisille alueille. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

5.6 Käyttäjäroolin muokkaaminen 
• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Käyttäjä]. 
• Napsauta [Käyttäjärooli]. 
• Valitse avattavan luettelon ”Käyttäjärooli” se käyttäjärooli, jota on tarkoitus muokata. 
• Valintaruutujen avulla voidaan myöntää tai poistaa oikeudet yksittäisille alueille. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

5.7 Käyttäjäroolin poistaminen 
• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Käyttäjä]. 
• Napsauta [Käyttäjärooli]. 
• Valitse avattavan luettelon ”Käyttäjärooli” se käyttäjärooli, joka on tarkoitus poistaa. 
• Napsauta [Poista]. 

5.8 Käyttäjä 
5.8.1 Käyttäjän luominen 

• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Käyttäjä]. 
• Napsauta [Lisää]. 
• Syötä syöttöruutuun ”Lisää käyttäjä” vastaavat arvot. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

 

5.8.2 Käyttäjän muokkaaminen 
• Napsauta käyttäjähallinnassa muokattavaa käyttäjää. 
• Napsauta [Muokkaa]. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

5.9 Järjestelmäasetukset 
5.9.1 Yritystietojen syöttäminen 

• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Yritystiedot]. 
• Syötä syöttöruutuun ”Yritystiedot” vastaavat arvot. 

 

 Logon ihanteellisen koon korkeus on 80 kuvapistettä. Suuremmat kuvat skaalataan 
automaattisesti 80 kuvapisteen korkeuteen. Kuvaleveys sovitetaan tällöin automaattisesti. 
Tuettavat kuvaformaatit ovat *.jpg, *.png, *.svg. 

 

• Napsauta [Valitse tiedosto]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai keskeytä toiminto napsauttamalla [Takaisin]. 
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5.10 Tulostusasetukset 
Tässä määritellään logo sekä ikkunakorkeus, rivimäärä ja sivuleveys kaikille ohjelmistosta tehtäville 
tulosteille. 

 

 Tulostin, jolle tulostus halutaan suorittaa, valitaan kulloinkin käyttöjärjestelmän 
järjestelmäikkunassa. 

 

• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Tulostimen asetukset]. 
• Syötä syöttöruutuun ”Tulostimen asetukset” vastaavat arvot. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai keskeytä toiminto napsauttamalla [Takaisin]. 
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5.10.1 Käyttäjän käsikirja 
Tässä luvussa kuvataan moduulit, joita käyttäjän näkökulmasta tarvitaan päivittäisessä työssä. Kaikkiin 
tässä luvussa kuvattuihin toimintoihin tarvitaan käyttöoikeus käyttäjäroolissa ”Käyttäjä”. 

5.11 Suosikkien muokkaaminen 
Suosikkitoiminto mahdollistaa nopean pääsyn usein tarvittaviin tietokoosteisiin. Tallennettuihin 
suosikkeihin päästään Aloitussivun kautta. 

5.11.1 Suosikkien lisääminen 
• Napsauta [Lisää suosikki] . 
• Anna nimitys valintaikkunassa ”Lisää suosikki”. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

5.11.2 Suosikkien poistaminen 
• Napsauta aloitussivulla suosikin symbolissa kohtaa . 

5.12 Hitsauslaitetietojen tarkasteleminen 
Tässä luvussa kuvataan, kuinka ja mitä liitettyjen hitsauskoneiden tietoja voidaan lukea.  
Laitehallinta ja sijoitussuunnitelma toimivat pääsynä kaikkien järjestelmään tallennettujen hitsauskoneiden 
yleiskuvaan. Jokainen hitsauskone esitetään yksityiskohtaisesti verkkotietojen, tunnuksen ja tilan kanssa 
ja ne voidaan valita suoraan.  
Tässä luvussa käytetään lähtökohtana selkeyden vuoksi aina laitehallintaa. Laitehallinnan ja 
sijoitussuunnitelman valikkokohdat ja toiminnot ovat kuitenkin identtisiä. 
• Napsauta [Koneet]. 

5.12.1 Käyttöarvojen ja -summien näyttö 
• Napsauta [Lista]. 
• Napsauta [Kulutus]. 

 
Kuva 5-2 

Alue Nimitys 
1  Kulutusarvojen summa -näyttö 

Näyttää käyttöaineiden kulutuksen lasketut kustannukset. 
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Alue Nimitys 
2  Hinnat-syöttöruutu 

Mahdollistaa käyttöainekulujen syöttämisen käyttöaineittain ja käyttöyksiköittäin. 

3  Laitevalintalista 
Näyttää kaikki järjestelmän tuntemat hitsauskoneet sekä niiden nykyisen tilan ja 
kumuloituneen käyttöaineiden kulutuksen Xnet-ohjelmistoon yhdistämisestä asti. 

5.12.2 Laske käyttöaineiden kulutuksen kustannukset 
• Valitse laitevalintalistasta laite, jolle käyttöaineiden kulutuksen kustannukset on tarkoitus laskea. 
• Syötä syöttöruutuun ”Hinnat” vastaavat arvot. 
• Napsauta [Laske]. 

- Näytössä ”Kulutusarvojen summa” näytetään lasketut kustannukset. 
5.12.2.1 Käyttöarvojen nollaaminen 

• Valitse laitevalintalistasta laite, jonka kulutusarvot on tarkoitus nollata. 
• Valitse valintaikkunassa ”Nollaa laskuri” käyttöaineet, joiden kulutus on tarkoitus nollata. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

 

5.12.3 Hitsaustietojen tosiaikainen näyttö 
Reaaliaikanäyttö mahdollistaa jopa 5 hitsauskoneen tärkeiden käyttöparametrien suoran valvonnan 
samanaikaisesti. Jos valitaan useampi kuin yksi hitsauskone, näytöstä vähennetään ”Todellisten arvojen 
graafinen esitys”. 
 
• Napsauta [Lista]. 
• Valitse laitevalintalistasta laite, jonka reaaliaikaiset tiedot on tarkoitus näyttää. 
• Napsauta [Reaaliaikanäyttö]. 

 
Kuva 5-3 

Alue Nimitys 
1  Hitsauskone-näyttö 

Viittaa hitsauskoneeseen tai hitsauskoneisiin, ja takaa siten koneiden ja tietojen välisen 
yhteyden ajankohtaisuuden. 
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Alue Nimitys 
2  Job-näyttö 

Näyttää kulloinkin parhaillaan aktiivisen hitsaustehtävän mukaan lukien toiminta- ja 
hitsaustavan. 

3  Todelliset arvot -näyttö 
Näyttää ajankohtaisten mittausarvojen keskimääräiset arvot. Hitsaustehon tietoa voidaan 
käyttää hitsausnopeuden manuaalisessa syötössä myötöenergian analysointiin. 
Päätetyn prosessin jälkeen näyttö ”Todelliset arvot” jää pysäytyspisteeseen, jossa 
näytetään pääprosessivaiheen viimeiset keskiarvot. 

4  Kulutusarvot-näyttö 
Näyttää prosessin kulutusarvojen ajankohtaisen tilan. 

5  Käyttötuntilaskuri-näyttö 
Näyttää laitteen päällekytkennän keston ja valokaaren paloajan nykyisen tilan. 

6  Todellisten arvojen graafinen esitys -näyttö 
Näyttää oikealta alkaen ”Todellisten arvojen näytön” graafisena esityksenä. 

7  Parametrivalinta ”Todellisten arvojen graafinen esitys -näyttö” 
Tarkoitettu ”Todellisten arvojen graafinen esitys -näytön” parametrien määritykseen ja 
aika-akselin näytön asteitusta varten. 

 

5.12.4 Tallennettujen hitsaustietojen näyttö 
Tallennettujen hitsaustietojen näyttö mahdollistaa hitsauskoneen yksittäisten hitsaustietojen analysoinnin 
sekä jopa viiden hitsaussauman suoran vertailun hitsauskonetta kohti. 
• Napsauta [Lista]. 
• Valitse laitevalintalistasta laite, jolle tallennetut hitsaustiedot on tarkoitus näyttää. 
• Napsauta [Hitsaustiedot]. 

 
Kuva 5-4 

Alue Nimitys 
1  Hitsaustiedot-syöttöruutu 

Mahdollistaa tulosteessa tulostettavan otsikon syöttämisen. 
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Alue Nimitys 
2  Hitsauskone-tietonäyttö 

Näyttää valitun hitsauskoneen ja nykyisen käyttötilan. 

3  Vertailulista-tietonäyttö 
Näyttää valitut hitsaustiedot, joita on tarkoitus verrata keskenään. 

4  Näyttö-syöttöruutu 
Mahdollistaa tallennettujen hitsaustietojen näytön rajoittamisen tiettyyn ajanjaksoon. 

5  Hitsaustietojen valintaluettelo 
Näyttää valitun hitsauskoneen kaikki valitulle ajanjaksolle tallennetut hitsaustiedot. 

• Valitse hitsaustietojen valintaluettelosta tietorekisteri, jonka yksityiskohdat on tarkoitus näyttää. 
• Napsauta [Yksityiskohdat]. 

 
Kuva 5-5 

Alue Nimitys 
1  Hitsauskone-tietonäyttö 

Näyttää hitsauskoneen, jolla valittu hitsaussauma hitsattiin, sekä valitun hitsaussauman 
hitsauksen aloituksen. 

2  Job-tietonäyttö 
Näyttää tallennetun hitsaustehtävän toiminta- ja hitsaustapa mukaan luettuina sekä 
hitsaustehoa koskevan ohjelmanumeron. 

3  Keskiarvot-tietonäyttö 
Näyttää järjestelmän antaman sauman numeron sekä hitsausvirran, hitsausjännitteen ja 
langansyöttönopeuden keskimääräiset arvot. 

4  Diagrammi-tietonäyttö 
Näyttää hitsausvirran, hitsausjännitteen, langansyöttönopeuden, suojakaasun ja 
moottorivirran arvojen graafisen esityksen. Yksittäisten parametrien näyttö voidaan ottaa 
käyttöön tai poistaa käytöstä valintaruutujen avulla. 
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5.12.5 Tallennettujen hitsaussaumojen vertailu 
• Napsauta [Lista]. 
• Valitse laitevalintalistasta laite, jolle verrattavat hitsaustiedot on tarkoitus näyttää. 
• Napsauta [Hitsaustiedot]. 

 
Kuva 5-6 

Alue Nimitys 
1  Hitsaustiedot-syöttöruutu 

Mahdollistaa tulosteessa tulostettavan otsikon syöttämisen. 

2  Hitsauskone-tietonäyttö 
Näyttää valitun hitsauskoneen ja nykyisen käyttötilan. 

3  Vertailulista-tietonäyttö 
Näyttää valitut hitsaustiedot, joita on tarkoitus verrata keskenään. 

4  Näyttö-syöttöruutu 
Mahdollistaa tallennettujen hitsaustietojen näytön rajoittamisen tiettyyn ajanjaksoon. 

5  Hitsaustietojen valintaluettelo 
Näyttää valitun hitsauskoneen kaikki valitulle ajanjaksolle tallennetut hitsaustiedot. 
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• Valitse hitsaustietojen valintaluettelosta enintään 5 tietorekisteriä, joita on tarkoitus verrata keskenään. 
• Napsauta [Laita muistiin]. 
• Napsauta [Vertaa]. 

 
Kuva 5-7 

Alue Nimitys 
1  Hitsaussaumat-tietonäyttö 

Näyttää vertailua varten merkityt hitsaussaumat ja mahdollistaa tietyn tietorekisterin 
valinnan. 

2  Hitsauskone-tietonäyttö 
Näyttää hitsauskoneen, jolla valittu hitsaussauma hitsattiin, sekä valitun hitsaussauman 
hitsauksen aloituksen. 

3  Job-tietonäyttö 
Näyttää tallennetun hitsaustehtävän toiminta- ja hitsaustapa mukaan luettuina sekä 
hitsaustehoa koskevan ohjelmanumeron. 

4  Keskiarvot-tietonäyttö 
Näyttää järjestelmän antaman sauman numeron sekä hitsausvirran, hitsausjännitteen ja 
langansyöttönopeuden keskimääräiset arvot. 

5  Synkronointi-valintaluettelo 
Mahdollistaa prosessivaiheiden asettamisen päällekkäin yksittäisten prosessivaiheiden 
vertailun helpottamiseksi. 

6  Diagrammi-tietonäyttö 
Näyttää hitsausvirran, hitsausjännitteen, langansyöttönopeuden, suojakaasun ja 
moottorivirran arvojen graafisen esityksen. Yksittäisten parametrien näyttö voidaan ottaa 
käyttöön tai poistaa käytöstä valintaruutujen avulla. 
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5.13 Hitsauslaitekonfiguraation tarkasteleminen 
Laitekonfiguraation näyttö mahdollistaa kullekin hitsauskoneelle määritettyjen parametrien näytön ja 
helpottaa siten vianestoa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden yhteydessä. 
• Napsauta [Lista]. 
• Valitse laitevalintalistasta laite, jonka konfiguraatiotietoja on tarkoitus tarkastella. 
• Napsauta [Konfiguraatio]. 

 
Kuva 5-8 

Alue Nimitys 
1  Hitsauskone-tietonäyttö 

Näyttää hitsauskoneen, jonka laitekonfiguraatio parhaillaan näytetään. 

2  Laiteparametrit-tietonäyttö 
Näyttää tallennetut laiteparametrit. 

3  Verkkoparametrit-tietonäyttö 
Näyttää tallennetut verkkoparametrit. 

4  WiFi-tietonäyttö 
Näyttää hitsauskoneiden – joissa on WiFi-toiminto – tallennetut WiFi-parametrit. 

5.13.1 Laiteparametrit 
Parametri Selitys 
Nimitys Hitsauslaitteen sisäinen nimitys. Voidaan antaa vapaasti. 

Asema-
/saumareferen
ssi 

Tarkoitettu hitsaussauman referoimiseksi laitteelle. 

Ryhmän nimi Tarkoitettu tunnistuksen ohjaukseen Xbuttonin yhteydessä. Voidaan antaa vapaasti. 

Alennettu 
tietojen 
tallennus 

Valintaruudulla voidaan valita, tallennetaanko hitsaustapahtuman kaikki yksittäiset 
vaiheet vai vain keskimääräiset arvot hitsaussaumaa kohti. 

Kaasu 1 
esiasetus 

Kun kaasusensoriikkaa ei ole liitetty, tähän voidaan asettaa arvioitu kulutusarvo. 

Kaasu 2 
esiasetus 

Kun kaasusensoriikkaa ei ole liitetty, tähän voidaan asettaa arvioitu kulutusarvo. 
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Parametri Selitys 
Kaasusensorii
kka 

Valintaruudulla vahvistetaan, onko kaasusensoriikka liitetty. 

Salasana Mahdollistaa laitteen salasanan muuttamisen. 

5.13.2 Verkkoparametrit 
Parametri Selitys 
Hitsauskonee
n IPv4-osoite 

Vapaa tekstikenttä hitsauskoneen ainutkertaisen verkko-osoitteen tallentamiseksi. 

Aliverkon 
peite 

Vapaa tekstikenttä hitsauskoneen aliverkon peitteen tallentamista varten. 

Vakioyhdyskä
ytävä 

Vapaa tekstikenttä vakioyhdyskäytävän verkko-osoitteen tallentamiseksi. 

UDP-portti Vapaa tekstikenttä UDP-portin tallentamiseksi. 

Primäärin 
datapalvelime
n IPv4-osoite 

Vapaa tekstikenttä sen palvelimen verkko-osoitteen tallentamiseksi, jolle tiedot 
tallennetaan. 

Datapalvelime
n portti 

Vapaa tekstikenttä palvelimen sen portin tallentamiseksi, jolle tiedot tallennetaan. 

Hallintapalveli
men IPv4-
osoite 

Vapaa tekstikenttä sen palvelimen verkko-osoitteen tallentamiseksi, jolle Xnet on 
asennettu. 

Hallintapalveli
men portti 

Vapaa tekstikenttä sen palvelimen portin tallentamiseksi, jolle Xnet on asennettu. 

5.13.2.1 WiFi-parametrit (vain WiFi-toiminnon tarjoavissa hitsauslaitteissa) 
Parametri Selitys 
WiFi 
päälle/pois 

Valintaruudulla voidaan valita, käytetäänkö hitsauskoneen ja Xnet-ohjelmiston väliseen 
tiedonsiirtoon WiFi-yhteyttä. 

SSID Vapaa tekstikenttä hitsauskoneen yhteystunnuksen tallentamista varten. 

Lähetysteho Valintaluettelo hitsauskoneen maksimaalisen lähetystehon asetusta varten. 

Alue Valintaluettelo sen alueen tallentamiseksi, jolla hitsauskone lähettää ja vastaanottaa 
tietoja. 

Salaus Valintaluettelo hitsauskoneen ja Xnet-ohjelmiston välisen tiedonsiirron 
salausmenetelmän tallentamista varten. 

Algoritmi Vapaa tekstikenttä sen algoritmin tallentamiseksi, jota käytetään hitsauskoneen ja Xnet-
ohjelmiston välisen tiedonsiirron salauksessa. 

Avain Vapaa tekstikenttä sen avaimen tallentamiseksi, jota käytetään hitsauskoneen ja Xnet-
ohjelmiston välisessä tiedonsiirrossa. 

 

5.14 Huoltolaskuri 
Huoltotietojen näyttö on tarkoitettu liitettyjen hitsauskoneiden huoltovälien valvontaan. Prosessista 
riippuen voidaan määritellä huoltovälit tarvittavien hitsausvarusteiden osille ja niitä voidaan kommentoida 
vapaalla huoltotekstillä. 

 

 Aineellisia vahinkoja, jos laitteeseen liittyviä asiakirjoja ei noudateta! 
Käyttäjän määrittelemät huoltovälit ovat ainoastaan tiedottavia, mutta ne eivät missään 
tapauksessa korvaa kunkin hitsauslaitteen käyttöohjeen huoltotietoja. 
Noudata hitsauslaitteiden käyttöohjeiden huoltovälejä! 
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5.14.1 Huoltolaskurin tarkasteleminen 
• Napsauta [Lista]. 
• Valitse laitevalintalistasta laite, jonka huoltotietoja on tarkoitus tarkastella. 
• Napsauta [Huolto]. 

 
Kuva 5-9 

Alue Nimitys 
1  Hitsauskone-tietonäyttö 

Näyttää hitsauskoneen, jonka huoltotiedot parhaillaan näytetään. 

2  Huoltolaskuri-tietonäyttö 
Näyttää tallennetut huoltoparametrit sekä mahdollisesti seuraavaan huoltoon jäljellä 
olevan ajan. 

5.15 Huoltoparametrit 
Parametri Selitys 
Hitsauskone Kiinteä päiväys, esim. seuraavan uusintakokeen ajankohta. 

Prosessin 
tyyppi 

Sen prosessityypin näyttö, jolla hitsauskone hitsaa. 

Kosketussuuti
n 

Aika kosketussuuttimen seuraavaan suositeltuun tarkastukseen. 

Suojakaasujär
jestelmä 

Aika suojakaasujärjestelmän seuraavaan suositeltuun tarkastukseen. 

Elektrodi Aika elektrodin seuraavaan suositeltuun tarkastukseen. 

Langanohjain Aika langanohjaimen seuraavaan suositeltuun tarkastukseen. 

Langansyöttöl
aitteen 
syöttöyksikkö 
1 

Aika päälangansyöttölaitteen syöttöyksikön seuraavaan suositeltuun tarkastukseen. 

Langansyöttöl
aitteen 
syöttöyksikkö 
2 

Aika valinnaisena liitetyn toisen langansyöttölaitteen syöttöyksikön seuraavaan 
suositeltuun tarkastukseen. 
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Parametri Selitys 
Plasmakaasu
suutin 

Aika plasmakaasusuuttimen seuraavaan suositeltuun tarkastukseen. 

5.15.1 Huoltolaskurin nollaaminen 
• Napsauta [Nollaa]. 
• Valitse valintaikkunassa ”Nollaa laskuri” laskurit, jotka on tarkoitus nollata. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

 

5.15.1.1 Huoltotiedot (WiFi) 
Huoltotietojen näyttö mahdollistaa WiFi-yhteyden kautta ohjelmistoon liitettyjen hitsauskoneiden 
yhteystietojen näkymän ja helpottaa siten vianestoa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden yhteydessä. 
• Napsauta [Lista]. 
• Valitse laitevalintalistasta laite, jonka huoltotietoja on tarkoitus tarkastella. 
• Napsauta [Huolto]. 

 
Kuva 5-10 

Alue Nimitys 
1  Hitsauskone-tietonäyttö 

Näyttää hitsauskoneen, jonka WiFi-huoltotiedot parhaillaan näytetään. 

2  WiFi-tietonäyttö 
Näyttää määritetyt WiFi-huoltotiedot. 

5.15.2 WiFi-parametrit 
Parametri Selitys 
WiFi 
käytettävissä 

Näyttää, onko liitetyssä hitsauskoneessa WiFi-toiminto. 

Yhteyden tila Näyttää, onko liitettyyn hitsauskoneeseen muodostettu yhteys WiFi-yhteyden kautta. 

SSID Näyttää hitsauskoneeseen tallennetun SSID:n. 

BSSID Näyttää hitsauskoneeseen liitetyn WiFi-adapterin MAC-osoitteen. 

Kanavanumer
o 

Näyttää kanavanumeron, jolla hitsauskone on yhteydessä Xnet-ohjelmiston kanssa. 
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Parametri Selitys 
Vastaanottova
hvuus 

Näyttää Xnet-ohjelmiston hitsauskoneelta vastaanottaman signaalin voimakkuuden 
nykyisen vaimenemisen. 

Firmware WiFi Näyttää hitsauskoneeseen liitetyn WiFi-adapterin ohjelmistoversion. 
 

5.16 Hitsaustietojen tallentaminen USB-tikulle 
Mukana toimitetun moduulin „XWDImport” avulla voidaan hitsaustiedot siirtää hitsauskoneesta USB-tikun 
avulla laadunhallintaohjelmistoon hitsauskonetta verkkoon liittämättä. 

 

 Pitkäaikaiskäytettävyyden ja luotettavuuden lisäämiseksi suosittelemme teollisten USB-tikkujen 
käyttöä. 

 

5.16.1 USB-tikun alustaminen 
Ennen käyttöä USB-tikku on rekisteröitävä kertaluonteisesti jokaiselle hitsauslaitteelle, jonka kanssa sitä 
halutaan käyttää. Rekisteröinnin aikana tarkastetaan myös USB-tikun toimivuus. 
• Liitä USB-tikku hitsauslaitteeseen. 
• Paina Gatewayssä tai hitsauslaitteessa painiketta „Master“ ja pidä sitä painettuna. 
• Kytke hitsauslaite päälle. 

- Ohjauksessa vilkkuu LED „Profile“ 
• Ilmoittaudu ohjaukseen Xbutton:in avulla. 

- Ohjauksessa vilkkuu LED „USB“. 
- USB-tikun rekisteröinti on suoritettu loppuun. 

 

 Jos USB-tikku on virheellinen, LED „Error“ vilkuu, eikä rekisteröintiä suoriteta. 
 

5.16.2 Hitsaustietojen tallentaminen 
5.16.2.1 Manuaalinen tallennus 

• Liitä USB-tikku hitsauslaitteeseen. 
• Paina Gatewayssä tai hitsauslaitteessa painiketta „Master“ . 

- Ohjauksessa alkaa vilkkua LED „USB“ ja tietojen tallennus alkaa. 
• Päätä tallennus painamalla painiketta ”Master“. 

 

 Vallitseva hitsaussauma tallennetaan vielä kokonaan. Tallennus on suoritettu, kun ohjauksessa ei 
enää vilku yhtään LEDiä. 

 

5.16.2.2 Automaattinen tallennus 
• Liitä USB-tikku hitsauslaitteeseen. 
• Kytke hitsauslaite päälle. 

- Tallennus käynnistyy automaattisesti. 
• Päätä tallennus painamalla painiketta ”Master“. 

 

 Vallitseva hitsaussauma tallennetaan vielä kokonaan. Tallennus on suoritettu, kun ohjauksessa ei 
enää vilku yhtään LEDiä. 
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5.16.3 Hitsaustietojen siirtäminen USB-tikulta Xnet:iin 
• Käynnistä ohjelma „XWDImport.exe“. 

- Ohjelman aloitusnäyttö avautuu. 

 
Kuva 5-11 

• Liitä hitsaustiedot sisältävä USB-tikku tietokoneeseen. 
• Syötä seuraavat parametrit: 

- Host: Palvelin-IP-osoite sille tietokoneelle, jolle Xnet on asennettu. 
- Käyttäjätunnus 
- Salasana 

• Valitse se muistivälinetunnus, joka on kohdistettu hitsaustiedot sisältävälle USB-tikulle. 
• Napsauta "Start"-komentopainiketta. 

- Tuonti käynnistetään. 
 

 Kaikki USB-tikulta löytyneet ja tuodut tiedot poistetaan USB-tikulta tuonnin jälkeen 
automaattisesti ja ilman lisäilmoitusta. 

 
 

 Tuodut hitsaustiedot voit nähdä Xnet-ohjelmiston kohdassa "Hitsauslaitehallinto". Tuoduille 
tiedoille kohdistetaan automaattisesti hitsauslaitteen nimi ja MAC-osoite. 

 
 



 
Valinnaiset moduulit 

Asiakaspalvelu 

 

099-008787-EW518 
31.01.2017 29 
 

6 Valinnaiset moduulit 
Tässä luvussa kuvataan Xnetin valinnaiset moduulit. Nämä moduulit eivät ehkä sisälly omaan lisenssiisi. 
Lisensointia koskevia tietoja saat asiakaspalvelustamme. 

6.1 Asiakaspalvelu 
Palvelutiimiltämme saat tietoja tuotteista. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Saksa 
Puhelin: +49 2680 181-0 
Ma-Pe klo 7.30-17.00 
Telefax: +49 2680 181-244 
S-posti: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

6.2 Hitsaaja ja hitsauspätevyydet 
Tässä luvussa kuvataan hitsaajien ja hitsauspätevyyksien hallinta. 

6.2.1 Hitsaaja 
• Napsauta aloitussivulla kohtaa [Hitsaaja]. 

6.2.1.1 Tietorekisterin luominen 
• Napsauta [Lisää hitsaaja]. 
• Syötä merkitykselliset tiedot. 

 

 Kentät ”Nimi” ja ”Etunimi” ovat pakollisia ja ne on täydennettävä.  
Kentän ”Henkilöstönumero” arvo on ainutkertainen koko järjestelmässä, ja sen saa antaa vain 
kertaalleen. 
Kentän ”Järjestelmärooli” arvo voidaan antaa vapaasti. Kenttää napsauttamalla avautuu avattava 
luettelo, joka sisältää jo olemassa olevat arvot. Kun haluat lisätä uuden arvon, kirjoita se kenttään 
”Järjestelmärooli”. Uusi arvo lisätään luetteloon automaattisesti. 

 

• Luo Xnet-yhteys (valinnaisesti). 
• Aktivoi valintaikkuna ”Xnet-käyttäjätiedot”. 
• Syötä kirjautumistiedot. 

 

6.2.1.2 Tietorekisterin muokkaaminen 
• Napsauta hitsaajahallinnassa muokattavaa hitsaajaa. 
• Napsauta [Näytä hitsaaja]. 
• Napsauta [Muokkaa hitsaajaa]. 
• Syötä merkitykselliset tiedot. 

 

 Kentät ”Nimi” ja ”Etunimi” ovat pakollisia ja ne on täydennettävä.  
Kentän ”Henkilöstönumero” arvo on ainutkertainen koko järjestelmässä, ja sen saa antaa vain 
kertaalleen. 
Kentän ”Järjestelmärooli” arvo voidaan antaa vapaasti. Kenttää napsauttamalla avautuu avattava 
luettelo, joka sisältää jo olemassa olevat arvot. Kun haluat lisätä uuden arvon, kirjoita se kenttään 
”Järjestelmärooli”. Uusi arvo lisätään luetteloon automaattisesti. 

 

• Luo Xnet-yhteys (valinnaisesti). 
• Aktivoi valintaikkuna ”Xnet-käyttäjätiedot”. 
• Syötä kirjautumistiedot. 

 

6.2.1.3 Tietorekisterin poistaminen 
• Napsauta hitsaajahallinnassa muokattavaa hitsaajaa. 
• Napsauta [Näytä hitsaaja]. 
• Napsauta [Poista hitsaaja]. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Kyllä] tai keskeytä toiminto napsauttamalla [Ei]. 
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6.2.2 Hitsauspätevyydet 
• Napsauta aloitussivulla kohtaa [Hitsaaja]. 

 

6.2.2.1 Tietorekisterin luominen 
• Napsauta hitsaajahallinnassa muokattavaa hitsaajaa. 
• Napsauta [Näytä hitsaaja]. 
• Napsauta [Lisää hitsaajan pätevyys]. 
• Syötä syöttöruudussa ”Pätevyys” hitsaajan esittämän pätevyyskoetodistuksen mukaiset arvot. 

 

 Kun haluat tallentaa pätevyyden DIN EN ISO 9606-1:2013 -standardista poiketen, aktivoi 
valintaruutu ”Erikoispätevyys” ja syötä pätevyyden numero manuaalisesti. 

 

• Syötä syöttöruudussa ”Tarkastusnumero” hitsaajan esittämän pätevyyskoetodistuksen mukaiset arvot. 
 

 ”Tarkastusnumero”-syöttöruudun avattavien luetteloiden arvot ovat standardin DIN EN ISO 9606-
1:2013 tietojen mukaisia. 

 

• Lisää dokumentti (valinnaisesti). 
• Napsauta kohtaa [Lataa dokumentti]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna hitsaajan pätevyys] tai keskeytä toiminto napsauttamalla 
[Takaisin]. 

 

6.2.2.2 Tietorekisterin muokkaaminen 
• Napsauta hitsaajahallinnassa muokattavaa hitsaajaa. 
• Napsauta [Näytä hitsaaja]. 
• Napsauta muokattavaa hitsaajan pätevyyttä. 
• Napsauta [Näytä hitsaajan pätevyys]. 
• Syötä syöttöruudussa ”Pätevyys” hitsaajan esittämän pätevyyskoetodistuksen mukaiset arvot. 

 

 Kun haluat tallentaa pätevyyden DIN EN ISO 9606-1:2013 -standardista poiketen, aktivoi 
valintaruutu ”Erikoispätevyys” ja syötä pätevyyden numero manuaalisesti. 

 

• Syötä syöttöruudussa ”Tarkastusnumero” hitsaajan esittämän pätevyyskoetodistuksen mukaiset arvot. 
 

 ”Tarkastusnumero”-syöttöruudun avattavien luetteloiden arvot ovat standardin DIN EN ISO 9606-
1:2013 tietojen mukaisia. 

 

• Lisää dokumentti (valinnaisesti). 
• Napsauta kohtaa [Lataa dokumentti]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna hitsaajan pätevyys] tai keskeytä toiminto napsauttamalla 
[Takaisin]. 

 

6.2.2.3 Tietorekisterin poistaminen 
• Napsauta hitsaajahallinnassa muokattavaa hitsaajaa. 
• Napsauta [Näytä hitsaaja]. 
• Napsauta muokattavaa hitsaajan pätevyyttä. 
• Napsauta [Näytä hitsaajan pätevyys]. 
• Napsauta [Poista hitsaajan pätevyys]. 

 

 Tietorekisteri poistetaan ilman lisävarmistusta. 
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6.3 Hitsausohje / hitsausmenetelmän tarkastus 
Tässä luvussa kuvataan hyväksyttyjen hitsausohjeiden (WPS) ja hitsausmenetelmän 
tarkastuspöytäkirjojen (WPQR) laatiminen ja hallinta. 

6.3.1 Käsitteiden selitykset 
pWPS (engl. preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS on väliaikainen hitsausohje. Se sisältää tiedot hitsausohjetta varten, mutta sertifioidun 
tarkastuslaitoksen on vielä tarkastettava se. 
WPQR (engl. Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR on pöytäkirja hitsausmenetelmän tarkastuksesta. Rakenneosa hitsataan väliaikaisen 
hitsausohjeen tietojen perusteella, ja sen tarkastaa sertifioitu tarkastuslaitos. Hyväksytystä tarkastuksesta 
sertifioitu tarkastuslaitos laatii hitsausmenetelmän tarkastuspöytäkirjan. 
WPS (engl. Welding Procedure Specification) 
WPS on hyväksytty hitsausohje. Se sisältää väliaikaisen hitsausohjeen tiedot ja hitsausmenetelmän 
tarkastuksen numeron. 

6.3.2 Väliaikainen hitsausohje 
• Napsauta aloitussivulla [WPQ Manager]. 

6.3.2.1 Tietorekisterin luominen 
• Napsauta [Laadi hitsausohje]. 
• Syötä syöttöruudun ylätunnisteen vasempaan osaan kenttiin ”Valmistaja”, ”Lähiosoite” ja 

”Postitoimipaikka” väliaikaisen hitsausohjeen laatijan yritystiedot. 
 

 Kun WPQ Manager on lisensoitu Xnet-ohjelmiston moduulina, kentät ”Valmistaja”, ”Lähiosoite” 
ja ”Postitoimipaikka” täytetään valmiiksi järjestelmäasetuksen arvoilla. 
 

 

• Syötä vaihtoehtoisesti syöttöruudun ylätunnisteen vasempaan osaan kenttiin ”Tarkastaja tai 
tarkastuslaitos”, ”Asiakas”, ”Tilausnro”, ”Piirustusnro”, ”Osanro”. 

• Syötä syöttöruudun ylätunnisteen oikeaan osaan hitsaussauman erittelyt. 
6.3.2.2 Sauman esivalmistuksen visualisointi tuodulla piirustuksella 

Sauman esivalmistuksen ja hitsausjärjestyksen visualisointia varten ohjelmassa on mahdollisuus tuoda 
vieraasta järjestelmästä piirustuksia tai laatia piirustukset ohjelmassa. 

• Napsauta [Muokkaa piirustusta] . 
• Napsauta syöttöruudussa ”Muokkaa piirustusta” kohtaa [Sauman esivalmistus] . 

7 Napsauta syöttöruudussa ”Muokkaa piirustusta” kohtaa [Lataa piirustus] . 
• Aktivoi valintaikkunassa ”Lataa piirustus” valintaruutu ”Sauman esivalmistus”. 
• Napsauta [Valitse tiedosto]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

 

 Piirustuksen suuntaa voidaan mukauttaa komentopainikkeella  tai . 
 

• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 
7.1.1.1 Sauman esivalmistuksen visualisointi luodulla piirustuksella 

Sauman esivalmistuksen ja hitsausjärjestyksen visualisointia varten ohjelmassa on mahdollisuus tuoda 
vieraasta järjestelmästä piirustuksia tai laatia piirustukset ohjelmassa. 

• Napsauta [Muokkaa piirustusta] . 
• Napsauta syöttöruudussa ”Muokkaa piirustusta” kohtaa [Sauman esivalmistus] . 
• Syötä syöttöruutuun ”Parametrit” vastaavat arvot. 

 

 Aktivoimalla valintaruutu ”Symmetrinen” työkappaleelle 2 otetaan automaattisesti käyttöön 
työkappaleen 1 parametrit. 
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• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 
7.1.1.2 Hitsausjärjestyksen visualisointi tuodulla piirustuksella 

Sauman esivalmistuksen ja hitsausjärjestyksen visualisointia varten ohjelmassa on mahdollisuus tuoda 
vieraasta järjestelmästä piirustuksia tai laatia piirustukset ohjelmassa. 

• Napsauta [Muokkaa piirustusta] . 

8 Napsauta syöttöruudussa ”Muokkaa piirustusta” kohtaa [Lataa piirustus] . 
• Aktivoi valintaikkunassa ”Lataa piirustus” valintaruutu ”Hitsausjärjestys”. 
• Napsauta [Valitse tiedosto]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 
• Aseta piirustuksessa hitsipalon aloituspiste ykköspainikkeella. 
• Siirrä kursori hitsipalon haluttuun päätepisteeseen ja vahvista ykköspainikkeella. 
• Mukauta hitsipalon suuntaa ja kokoa kursoria liikuttamalla ja vahvista ykköspainikkeella. 

 

 Poista hitsipalko valitsemalla hitsipalko ykköspainikkeella ja napsauttamalla sen jälkeen . 
 
 

 Vaihda näytettyä hitsausjärjestystä valitsemalla ykköspainikkeella hitsipalko ja napsauta sen 
jälkeen  tai . 

 

8.1.1.1 Hitsausjärjestyksen visualisointi luodulla piirustuksella 
Sauman esivalmistuksen ja hitsausjärjestyksen visualisointia varten ohjelmassa on mahdollisuus tuoda 
vieraasta järjestelmästä piirustuksia tai laatia piirustukset ohjelmassa. 

• Napsauta [Lisää päällehitsattu palko] . 
• Syötä syöttöruutuun ”Automaattinen hitsipalko” vastaavat parametrit. 

• Napsauta [Lisää päällehitsattu palko] . 
• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

 

 Poista hitsipalko valitsemalla hitsipalko ykköspainikkeella ja napsauttamalla sen jälkeen . 
 
 

 Vaihda näytettyä hitsausjärjestystä valitsemalla ykköspainikkeella hitsipalko ja napsauta sen 
jälkeen  tai . 

 

• Syötä syöttöruutuun ”Hitsauksen yksityiskohdat” vastaavat parametrit jokaista hitsipalkoa varten. 
 

 Napsauttamalla kuvaketta  aktivoidaan piilotettujen hitsipalkojen syöttörivit. 
 

• Syötä syöttöruutuun ”Hitsauslisäaine” vastaavat parametrit jokaista hitsauspalkoa varten. 
 

 Napsauttamalla kuvaketta  aktivoidaan piilotettujen hitsipalkojen syöttörivit. 
 

• Syötä syöttöruutuun ”Suojakaasu” vastaavat parametrit jokaista hitsipalkoa varten. 
 

 Napsauttamalla kuvaketta  aktivoidaan piilotettujen hitsipalkojen syöttörivit. 
 

• Syötä syöttöruutuun ”Muut parametrit” vastaavat parametrit. 
 

 Napsauttamalla valintaruutua ”Volframielektrodi” syöttöruutuun lisätään kenttiä 
volframielektrodin erittelyä varten. 

 
 

 Napsauttamalla valintaruutua ”Lämpökäsittely” syöttöruutuun lisätään kenttiä lämpökäsittelyn 
erittelyä varten. 
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• Lisää dokumentti (valinnaisesti). 
• Napsauta kohtaa [Lataa dokumentti]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

• Tallenna syötetyt tiedot myöhempää muokkausta varten napsauttamalla [Tallenna] tai hylkää syötetyt 
tiedot napsauttamalla [Takaisin]. 

• Lopeta väliaikaisen hitsausohjeen syöttö napsauttamalla [Estä]. 
8.1.1.2 Tietorekisterin muokkaaminen 

• Napsauta WPQ Managerissa muokattavaa väliaikaista hitsausohjetta. 
• Napsauta [Näytä hitsausohje]. 
• Mukauta parametreja luvun ”Väliaikaisen hitsausohjeen laatiminen” mukaisesti. 

8.1.1.3 Väliaikaisen hitsausohjeen monistaminen 
• Napsauta WPQ Managerissa monistettavaa väliaikaista hitsausohjetta. 
• Napsauta [Monista]. 

- Monistettu väliaikainen hitsausohje luodaan WPQ Manageriin. Sen tunnistaa keltaisesta 
taustasta ja väliaikaisen hitsausohjeen numeron loppuliitteestä ”Kopio”. 

8.1.2 Hitsausmenetelmän tarkastus 
8.1.2.1 Tietorekisterin luominen 
 

 Hitsausmenetelmän tarkastuksen perustana oleva väliaikainen hitsausohje on estettävä ennen 
hitsausmenetelmän tarkastuksen syöttämistä. 

 

• Napsauta [Laadi hitsausmenetelmän tarkastus]. 
• Syötä syöttöruudun ”Hitsausmenetelmän tarkastus” kenttään ”WPQR-nro” sertifioidun 

hitsausmenetelmän tarkastuksen sertifikaatin numero. 
• Valinnaisesti voit syöttää kenttään ”Tark.” sertifioidun hitsausmenetelmän tarkastuksen 

tarkastusnumeron. 
• Syötä syöttöruudun ylätunnisteen vasempaan osaan kenttiin ”Valmistaja”, ”Lähiosoite” ja 

”Postitoimipaikka” väliaikaisen hitsausohjeen laatijan yritystiedot. 
 

 Kun WPQ Manager on lisensoitu Xnet-ohjelmiston moduulina, kentät ”Valmistaja”, ”Lähiosoite” 
ja ”Postitoimipaikka” täytetään valmiiksi järjestelmäasetuksen arvoilla. 
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• Napsauta väliaikaisen hitsausohjeen kentässä kuvaketta . 
• Valitse syöttöruudussa ”Valitse hitsausohje” perustana oleva väliaikainen hitsausohje. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

- Väliaikaiseen hitsausohjeeseen tallennetut tiedot otetaan perustaksi hitsausmenetelmän 
tarkastuksen asianmukaisiin kenttiin. 

• syötä muut parametrit sertifioidun hitsausmenetelmän tarkastuksen perusteella. 
• Lisää dokumentti (valinnaisesti). 

• Napsauta kohtaa [Lataa dokumentti]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

• Lopeta hitsausmenetelmän syöttö napsauttamalla [Estä hitsausmenetelmän tarkastus]. 
• Tallenna syötetyt tiedot myöhempää muokkausta varten napsauttamalla [Tallenna] tai hylkää syötetyt 

tiedot napsauttamalla [Takaisin]. 
8.1.2.2 Väliaikaisen hitsausohjeen monistaminen 

• Napsauta WPQ Managerissa monistettavaa väliaikaista hitsausohjetta. 
• Napsauta [Monista]. 

- Monistettu väliaikainen hitsausohje luodaan WPQ Manageriin. Sen tunnistaa keltaisesta 
taustasta ja väliaikaisen hitsausohjeen numeron loppuliitteestä ”Kopio”. 

• Napsauta WPQ Managerissa monistettua väliaikaista hitsausohjetta. 
• Napsauta [Näytä hitsausohje]. 

• Napsauta syöttöruudun ”Hitsauksen yksityiskohdat” sarakkeen ”WPQR-nro” kuvaketta . 
• Valitse syöttöruudussa ”Valitse hitsausmenetelmän tarkastus“ määritettävä WPQR-nro. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai keskeytä toiminto napsauttamalla [Takaisin]. 
• Estä määritetyt hitsausmenetelmän tarkastukset napsauttamalla [Kyllä] valintaikkunassa ”Estä 

hitsausmenetelmän tarkastus” tai pidä määritetyt hitsausmenetelmän tarkastukset auki 
lisämuokkausta varten napsauttamalla [Ei]. 
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9 Vian korjaus 
9.1 Häiriönpoiston tarkastusluettelo 
 

Selitys Symboli Kuvaus 
  Vika / Syy 

  Ratkaisu 
 

Ei yhteyttä palvelimeen 
 Xnet-palvelin on sammutettu olemassa olevan istunnon aikana 
 Verkkoyhteys on keskeytynyt 
 Tarkasta tietoyhteys asiakaskoneelta Xnet-palvelimelle. Tarkasta käyttöavain. 

Ei yhteyttä hitsauslaitteeseen 
 Virheellinen yhteys laitteen ja Xnet-palvelimen välillä 
 Tarkasta yhteys laitteen ja Xnet-palvelimen välillä 

Ilmoittautuminen ei ole mahdollista 
 Virhe kirjautumisen tai salasanan syötössä 
 Käyttäjätiliä ei ole olemassa 
 Syötä käyttäjätunnus ja salasana olemassa olevalle käyttäjätilille 

Istunto on kulunut umpeen 
 Automaattinen uloskirjautuminen käyttämättömyyden vuoksi 
 Kirjaudu uudelleen sisään 

Kuva on vähimmäiskokoa (600x400 kuvapistettä) pienempi 
 Pohjapiirrokseen on ladattu Bitmap-kuva, jonka tarkkuus on alle 600x400 kuvapistettä 
 Noudata Bitmap-kuvien vähimmäiskokoa (600x400 kuvapistettä) 

Ei tietoja olemassa 
 Ajankohtaiselle päivälle ei ole olemassa hitsaustietoja 
 Kysy hitsaustiedot ensimmäisten hitsausprosessien jälkeen 

 Valitulle päivälle ei ole olemassa hitsaustietoja 
 Tarkasta valinta 

Sinulla ei ole oikeutta tähän toimintoon 
 Käyttäjä on valinnut ohjelmatoiminnon, johon hänellä ei ole oikeutta 
 Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään ja pyydä lisää käyttöoikeuksia 

Väärä formaatti 
 Arvoa syötettäessä on valittu väärä syöttöformaatti (kirjoitusvirhe) 
 Poista syötetty arvo ja syötä se uudelleen oikeassa syöttöformaatissa 

Avaimen pituus 
 Avainta WiFi-konfiguraatiolle syötettäessä on syötön merkkien minimimäärä alitettu 
 Poista WiFi-avain ja syötä avain uudelleen 

Tietue jo olemassa 
 Käyttäjä on yrittänyt luoda jo olemassa olevan tietueen uudelleen 
 Tallenna uusi tietue toisella nimellä tai nimeä vanha tietue uudelleen 

Arvon on oltava positiivinen kokonaisluku 
 Käyttäjä on syöttänyt virheellisen tiedon 
 Poista syötetty arvo ja syötä uudelleen 

Arvo tarpeen 
 Käyttäjä on jättänyt tiedon syöttämättä 
 Tarkasta ja täydennä syötetty tieto 

Yleinen virhe 
 On tapahtunut lähemmin määrittelemätön ohjelmavirhe 
 Ota yhteyttä tukeen 
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Laitteen osoitteenmuodostusvirhe 
 On tapahtunut sisäinen viestintävirhe 
 Ota yhteyttä tukeen 
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