2.0

Wielofunkcyjna zgrzewarka do złączy
z komputerowym procesem zgrzewania
i pozycjonowaniem GPS oraz dokumentacją
dostępną w Internecie

2.0
– szybkie i bezpieczne łączenie
rur preizolowanych
•	
Dostępna w sieci internetowej
dokumentacja pozwala na przegląd
on-line stanu realizowanego zadania.

•	
Wielofunkcyjna zgrzewarka
elektrooporowa oparta na najnowszych
technologiach GPS, z palmtopem PDA
oraz technologią kodów kreskowych 2D.

•	
Złącza dostarczane są z kodami
kreskowymi 2D zawierającymi dane
dotyczące złącza umożliwiające
automatyczną kalibrację zgrzewarki.

•	
Zgrzewarka może być stosowana
dla wszystkich typów złączy
elektrooporowych LOGSTOR

•	
Zgrzewarka może wykonywać
jednocześnie dwa różne procesy
zgrzewania, co zwiększa wydajność pracy

•	
Przenośny palmtop PDA wczytuje
i przetwarza dane ze złącza oraz
automatycznie ustawia parametry
procesu zgrzewania elektrooporowego.

•	
Moduł GPS rejestruje geograficzną
lokalizację złącza

•	
Przenośny palmtop PDA kontroluje
i rejestruje wszystkie parametry
zgrzewania, które następnie są
przesyłane i wgrywane na serwer
sieciowy.

•	
Jeżeli pozycja instalacji została
zmieniona po zgrzewaniu, nowa pozycja
może być zarejestrowana przez
ponowne skanowanie

LOGSTOR WeldMaster jest wielofunkcyjną zgrzewarką elektrooporową do zgrzewania
polietylenu, która wykorzystując najnowsze technologie PDA, GPS, GPRS oraz
2-wymiarowe kody kreskowe, umożliwia szybki i w 100% prawidłowy montaż oraz
skuteczną kontrolę jakości wykonania.
Najsłabszym ogniwem w każdej konstrukcji są
zawsze połączenia - i to odnosi się również do
systemu rur preizolowanych. Dlatego skupiamy
się na tym, aby montaż złączy wykonany był
w 100% poprawnie, a wszystkie parametry
procesu zgrzewania były zapisane w celu
udokumentowania i weryfikacji.
Zasadą działania zgrzewarek LOGSTOR
WeldMaster jest zastosowanie sterowanej
komputerowo technologii termicznego
zgrzewana polietylenu . Metalowe elementy
grzewcze umieszczone pomiędzy płaszczem
rury i korpusem złącza, poprzez stopienie
materiału łączą ze sobą płaszcz rury z mufą
tworząc jednolitą trawłą konstrukcję.
Sama technologia zgrzewania elektrooporowego jest pewnym i sprawdzonym w
praktyce rozwiązaniem.
Innowacją tego rozwiązania jest połaczenie ze
sobą kodów kreskowych palmptopa PDA oraz
zgrzewarki w jedno funkcjonalne rozwiazanie.

Unikalność złączy LOGSTOR
Unikalność złączy zgrzewanych LOGSTOR polega
na tym, że każde z nich posiada 2-wymiarowy
kod kreskowy, który zawiera informacje o
produkcie, takie jak: data produkcji, średnica
oraz wszystkie dane charakterystyczne złącza
umożliwiające automatyczną kalibrację procesu
zgrzewania.

Proces zgrzewania elektrooporowego
Po poprawnym założeniu złącza w miejscu
łączenia rur, dane zawarte w 2-wymiarowym
kodzie kreskowym, umieszczonym w każdym
złączu odczytywane są za pomocą przenośnego
palmtopa PDA i następnie przesyłane
bezprzewodowo do komputera zgrzewarki.

Palmtop PDA do bezprzewodowego kontrolowania
procesu zgrzewania
Zgrzewarka z dwoma jednostkami zgrzewającymi
2-wymiarowy kod kreskowy 2D zawiera wiele danych

Pozwala to na szybkie wprowadzenie informacji
niezbędnych do wykonania prawidłowego
zgrzewania i eliminuje ewentualne błędy
popełniane przez montera.
Jeżeli podczas procesu zgrzewania
wystąpią nieprzewidziane okoliczności
np. uszkodzenie kabli, awaria zasilania
lub zwarcie drutów, operator
zgrzewarki jest natychmiast
informowany o awarii.
Po rozpoczęciu zgrzewania proces
ten przebiega automatycznie,
a pełna jego kontrola możliwa
jest bezprzewodowo za pomocą
palmtopa PDA. W tym czasie
monter może rozpocząć pracę
nad przygotowywaniem montażu
następnego złącza. Palmtop PDA
automatycznie sygnalizuje zakończenie
procesu zgrzewania złącza, przez co znacząco
zwiększa się wydajność montażu.
Nie ważne gdzie na świecie pracuje nasz monter
– ma zawsze bezpośredni dostęp do zdalnego
wsparcia LOGSTOR.

Lokalizacja złączy za pomocą GPS
Palmtop PDA w momencie odczytu danych
z mikrochipa zapisuje czas wykonania
zgrzewania, indywidualny numer złącza oraz
za pomocą wbudowanego odbiornika GPS
jego położenie. Następnie dane te w postaci
dokumentacji udostępniane są przez Internet
użytkownikom.

Przekrój poprzeczny stref zgrzewu
płaszcza HDPE rury ze złączem EW
(na górze) i BandJoint
Złącze proste LOGSTOR
BandJoint

Złącze proste LOGSTOR EW

Większa wydajność
Zgrzewarka elektrooporowa LOGSTOR WeldMaster jest wielofunkcyjnym urządzeniem, które służy do zgrzewania wszystkich typów złączy
zgrzewanych LOGSTOR: złączy prostych EW i BandJoint oraz odgałęzień
zgrzewanych.

czasie równoczesne zgrzewanie dwóch różnych złączy lub złączy
odgałęźnych, kiedy to zgrzewanie na rurze głównej i na odgałęzieniu
mogą być wykonane w tym samym czasie, co znacznie skraca czas
montażu.

Zbudowana jest ona z dwóch, zintegrowanych ze sobą jednostek
zgrzewających, dzięki czemu możliwe jest w tym samym

Przenośny Palmtop PDA zapewnia
bezprzewodowy transfer danych ze złącza
do zgrzewarki oraz daje możliwość zdalnej
kontroli całego procesu zgrzewania
wykonywanego przez zgrzewarkę
komputerową

Der PDA, ein kleiner, tragbarer Computer,
steuert die Kommunikation zwischen Muffe und
Schweißgerät und ermöglicht dem Monteur die
vollständige Kontrolle über den automatisierten
Schweißprozess.

Dokumentacja dostępna
w Internecie

Odgałęzienie zgrzewane
LOGSTOR BandJoint. Dostępne
są również odgałęzienia
zgrzewane proste dla rur
pojedynczych i rur podwójnych
TwinPipe.

Złącze proste LOGSTOR
PlateJoint (płytowe)

LOGSTOR WeldMaster daje klientom możliwość wglądu do
dokumentacji wszystkich złączy zgrzewanych zamontowanych
z zastosowaniem tego systemu. Po zaakceptowaniu przez montera
operacji zgrzewania, wszystkie dane zapisane na palmtopie PDA
dotyczące procesu oraz informacje o złączu przekazywane są na serwer
WWW, który jest przeznaczony wyłącznie do tego celu.
Na stronie internetowej można przejrzeć graficzny wydruk przebiegu
procesu zgrzewania każdego złącza, który zawiera informacje na temat:
czasu wykonania, temperatury, natężenia prądu oraz dostarczonej mocy.
Ponadto, raport zawiera dodatkowe dane, które mogą być zapisane
przez operatora oraz pozycję GPS - geograficzną lokalizację złącza za
pomocą Google Maps.
Wszystkie te dane dostępne są dla użytkownika po zalogowaniu się.
Każdy klient LOGSTOR dostaje własny login oraz hasło, aby dane te nie
były dostępne dla osób nieupoważnionych.
Dokumentacja jakościowa oraz inwentaryzacja powykonawcza
wszystkich złączy zgrzewanych jest teraz możliwa i dostępna dla
klientów bez względu na miejsce, gdzie została wykonana.

Odbiornik GPS znajdujący się w przenośnym
palmtopie PDA umożliwia geograficzną
lokalizację każdego złącza zgrzewanego wraz
z datą i czasem instalacji. Dane te wraz
z danymi odczytanymi z mikrochipa oraz
graficznymi wydrukami procesu zgrzewania
dostępne są w Internecie.

Ein im PDA integrierter GPS-Empfänger
registriert die geografische Position der Muffe
sowie Datum und Uhrzeit der Installation.
Diese Daten fließen zusammen mit den
Produktdaten und einem grafischen Verlauf
des Schweißvorgangs in die webgestützte
Dokumentation ein.

Komponenty

Dane techniczne
Zgrzewarka
Wymiary:

L 750 x W 380 x H 560 mm

Masa:
Zgrzewarka
LOGSTOR WeldMaster

Przenośny palmtop PDA

Koła i dyszel

Korzyści użytkownika

-

WeldMaster

48 kg

-

Kable

2 komplety po 24 kg każdy

-

Dyszel i koła gumowe

9 kg

Długość kabla

Max. 16 m

Zasilanie

Sieć elektryczna lub generator prądu

Napięcie zasilania

3 x 230/400 V AC +/- 4% 50 Hz

Podłączenie do sieci

5-biegunowa wtyczka 16 A CEE (3 fazy, zero, uziemienie)

Bezpieczniki

Max. 16 A

Napięcie wyjściowe

Max. 40 V DC

Natężenie wyjściowe

Max. 250 A DC

Wtyczka

1 x 230 V, 10 A

Pobór mocy

Max. 10 kW

Temperatura pracy

-20°C to 45°C

Magazynowanie

-30°C to 70°C

Klasa szczelności

IP 23

•	2-wymiarowe kody kreskowe
zapewniają identyfikację złącza oraz
prawidłowe jego zgrzanie.
•	Możliwość równoczesnego

Oznaczenie CEE
		
Przenośny palmtop PDA
Temperatura pracy

-10°C to 50°C

Magazynowanie

-40°C to 70°C

Wymiary

L 162 x W 77 x H 34 mm

dostępne bezprzewodowo na

Masa		

360 g

palmtopie PDA

Zasięg

MIn. 30 m

Wielkość pamięci

256 MB

Pojemność pamięci

Dane z min. 500 procesów zgrzewania

Żywotność baterii

8 godzin

zgrzewania dwóch złączy
•	Dane przebiegu zgrzewania

•	Eliminacja prostych błędów takich jak pomyłki przy ręcznym
wprowadzaniu danych
•	Wbudowany, automatyczny
program wykrywający błędy
•	Wszystkie dane dotyczące

Ładowanie	Wtyczka zasilania 230 V (standard) lub ładowarka
samochodowa (dodatkowo)
Dokładność GPS

Technologia SIRF 3 gwiazdki

Typy i wymiary złączy

zgrzewania przesyłane są

Złącza zgrzewane proste

bezpośrednio na serwer WWW,

- EW

od Ø 90 do Ø 1500 mm

do którego klienci mogą uzyskać

- BandJoint

od Ø 90 do Ø 1500 mm

dostęp po zaloganiu się

- PlateJoint

od Ø 90 do Ø 1400 mm

•	Pozycja GPS jest wyświetlana
przez Google Maps

Odgałęzienia zgrzewane
- BandJoint

rura odgałęźna płaszcz od Ø 77 do Ø 200 mm

		

rura główna płaszcz od Ø90 do Ø 800 mm
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