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INSPECTOR - RITMO Datalogger for stuksvejsemaskiner
Beskrivelse
Datalogger
Datalogningsenhed for logning af svejsedata
Effekt: 11 W
Inpector er en letanvedelig datalogger som gemmer
alle svejsedata under svejsningsprocessen.
Overvåg svejseprocessen i realtid
Foruden at overvåge svejseprocessen i realtid (af
standarderne UNI 10520 og DVS 2207) kan enheden
alarmere og afbryde svejseprocessen, hvis fejl opstår,
eller hvis operatøren laver en fejl. 
PDF-rapporter
Inspector kan anvendes sammen med alle maskiner -
selv maskiner fra andre fabrikanter. Svejserapporten
eksporteres til USB-stik og er i PDF-format. 
Konfigurationsrapporter med svejseparametre
Enheden har en indbygget printer og kan foruden
svejserapporter også udskrive
konfigurationsrapporter med svejseparamtre som
lader dataloggeren regne ud hvornår målet er nået.
På udskriften finder operatøren alle de nødvendige
data til at udføre svejsningen korrekt. Software og
kabel til dataoverførsel til PC'en er inkluderet.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel
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Datalogger•
Datalogningsenhed for logning af svejsedata•
Effekt: 11 W•
Inpector er en letanvedelig datalogger som
gemmer alle svejsedata under
svejsningsprocessen.

•

Overvåg svejseprocessen i realtid•
Foruden at overvåge svejseprocessen i realtid (af
standarderne UNI 10520 og DVS 2207) kan enheden
alarmere og afbryde svejseprocessen, hvis fejl
opstår, eller hvis operatøren laver en fejl. 

•

PDF-rapporter•
Inspector kan anvendes sammen med alle
maskiner - selv maskiner fra andre fabrikanter.
Svejserapporten eksporteres til USB-stik og er i
PDF-format. 

•

Konfigurationsrapporter med svejseparametre•
Enheden har en indbygget printer og kan foruden•
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Teknisk specifikation
Artikelnr Vægt (kg)

INSPECTOR 5
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svejserapporter også udskrive
konfigurationsrapporter med svejseparamtre som
lader dataloggeren regne ud hvornår målet er nået.
På udskriften finder operatøren alle de nødvendige
data til at udføre svejsningen korrekt. Software og
kabel til dataoverførsel til PC'en er inkluderet.
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