
Maksymalizacja potencjału i głęboka reforma procesów wytwarzania

SPOŻYTKUJ SWOJE DANE



CAŁKOWITA KONTROLA 
NAD CIĘCIEM, SPAWANIEM 
I WYKORZYSTANIEM GAZU 
Z POZIOMU JEDNEJ PLATFORMY.

ESAB Digital Solutions to pakiet usług cyfrowych, które przenoszą proces wytwarzania 

w XXI wiek — a nawet dalej. Wykorzystując gromadzone dane, zyskasz możliwość 

monitorowania urządzeń, sprawnego sporządzania dokumentacji, kontrolowania jakości 

i podniesienia wydajności na niespotykany dotychczas poziom.

Columbus® III
Oprogramowanie CAD/CAM do rozmieszczania,  

które optymalizuje wykorzystanie blachy i parametry 
procesu tak, aby zapewnić jak najlepszą jakość cięcia 

zmechanizowanego.

CutCloud™

Oprogramowanie online do rejestrowania, 
analizowania i raportowania danych dotyczących 

wydajności cięcia.

Ulepszony serwis cyfrowy
Zdalna diagnostyka wizyjna, która minimalizuje czas 
przestojów dzięki monitorowaniu i prewencyjnemu 

zarządzaniu dostępnością.

OPTYMALIZACJA WYKROJU WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

POZNAJ NOWE ROZWIĄZANIA DLA RÓŻNYCH ETAPÓW PROCESU WYTWARZANIA.



OLBRZYMIA POPRAWA RENTOWNOŚCI

Maksymalizacja wydajności — śledzenie wydajności, przestojów i obciążenia na wszystkich etapach procesu wytwarzania 
na podstawie zbieranych danych.

Zapewnienie stałej jakości — monitorowanie i walidacja jakości spoin w czasie rzeczywistym pozwala oszczędzać 
pieniądze i uniknąć niepotrzebnych przeróbek.

Śledzenie zużycia — automatyczne monitorowanie i rejestrowanie zasobów to sposób na optymalizację korzystania z urządzeń, 
części zamiennych i blach.

Bezproblemowa komunikacja — mamy najlepszy w swojej klasie bezpieczny interfejs użytkownika oparty na platformach 
IoT Microsoft Azure i PTC, który z łatwością integruje się z istniejącymi maszynami, jest w 100% skalowalny i umożliwia 
dostęp z dowolnego miejsca online.

Niższe koszty dokumentacji — dzięki automatycznemu zbieraniu danych i dokumentowaniu w czasie rzeczywistym 
będziesz krócej analizował swoje raporty.

Unikanie przestojów — dostęp do informacji w czasie rzeczywistym umożliwia wyznaczanie optymalnych terminów 
przeglądów oraz natychmiastowe wykrywanie problemów z urządzeniami i usuwanie ich.

NA PLATFORMIE MICROSOFT + PTC.

Najnowsze wersje CutCloud i WebCloud wykorzystują platformy IoT Microsoft Azure i ThingWorx Industrial Innovation Platform 
firmy PTC. Łącznie umożliwiają one tworzenie lokalnej, hybrydowej i opartej na chmurze architektury oraz importowanie 
i wizualizowanie danych urządzeń.

WeldCloud™ + WeldCloud Universal Connector
Oprogramowanie online do rejestrowania, 

analizowania i raportowania danych dotyczących 
wydajności spawania — kompatybilne ze źródłami 

prądu spawania dowolnej marki.

WeldQAS
System monitorowania w czasie rzeczywistym 

w celu zapewnienia jakości spoin.

WeldScanner + WeldScanner Validator
Urządzenie, które protokołuje dane, automatycznie 

mierzy i rejestruje parametry łuku oraz 
przeprowadza walidację urządzeń spawalniczych 

dowolnej marki.

WYDAJNOŚĆ SPAWANIA ZAPEWNIENIE JAKOŚCI



OPROGRAMOWANIE CAD/CAM DO 
ROZMIESZCZANIA COLUMBUS.
Rozbudowane oprogramowanie do programowania i rozmieszczania, które pozwala 

zoptymalizować wykorzystanie blach, zwiększyć wydajność i usprawnić elementów 

poszczególne etapy pracy.

NOWA, PRZEŁOMOWA WERSJA.

Columbus 1.7 zawiera wiele nowych funkcji i zmian, które ułatwiają i usprawniają programowanie, w tym m.in. 

n  Całkowicie zautomatyzowane rozmieszczanie zleceń wsadowych pomiędzy wieloma maszynami — mogą być wywoływane 
ręcznie lub zgodnie z harmonogramem

n Automatyczne wykrywanie elementow, które mogą się przechylić, aby zapobiec kolizjom z uchwytem

n Obliczenia danych produkcyjnych na podstawie danych narzędzia i technologii procesu

n Ułatwienia obsługi zainspirowane opiniami klientów



CECHY I ZALETY OPROGRAMOWANIA 
COLUMBUS.

Projektant układu — projektant oprogramowania 
Columbus sprawnie zarządza wszystkimi funkcjami 
potrzebnymi do generowania układów CNC lub rozmieszczeń 
z uwzględnieniem procesów cięcia acetylenowego, 
plazmowego i laserowego oraz znakowania. Dane są 
zapisywane i mogą zostać w dowolnym momencie 
odczytane, aby usprawnić proces.

Panel sterowania zadaniami — łatwe konfigurowanie 
tabeli zadań i podzespołów. Panel sterowania zadaniami 
przechowuje dane dotyczące części używanych podczas 
zadań i udostępnia te części projektantom układu w celu 
dalszego przetwarzania. Następnie można utworzyć 
podzespoły z zapisanych części i dodać je do innych zadań.

Automatyczne rozmieszczanie — nasze całkowicie 
automatyczne rozmieszczenie z odtworzeniem oryginalnego 
kształtu maksymalizuje stopień wykorzystania blachy, 
tworząc automatycznie rozmieszczenia określonych 
projektów przy użyciu dowolnej liczby blach lub resztek. 
Rozmieszczanie wielu palników, automatycznie zmniejsza 
liczbę używanych palników, jeśli jest to wymagane. Blachy 
mogą być przełączane ręcznie lub automatycznie.

Ukosowanie — funkcja ukosowania umożliwia 
sekwencyjne programowanie acetylenowych, plazmowych 
i laserowych głowic do ukosowania. Do wyboru jest wiele 
gotowych i indywidualnych profili ukosowania. Istnieje także 
możliwość utworzenia własnego profilu. Zaprogramowane 
profile ukosowania można zapisać, a następnie z łatwością 
ich użyć w innych projektach.

Zarządzanie płytami — menedżer blach umożliwia 
definiowanie blach prostokątnych i resztkowych oraz 
zarządzanie nimi. Każdą blachę — oraz ich kopie — można 
opatrzyć wyjątkowymi cechami identyfikacyjnymi, co 
zapewnia rozbudowane możliwości śledzenia. Nieobjęte 
rozmieszczeniem powierzchnie płyty można podzielić na 
dowolną liczbę blach resztkowych.

Łatwa integracja IT — tworzenie konfigurowalnych we 
wszystkich aspektach raportów wyjściowych i wejściowych, 
które są w pełni kompatybilne z interfejsem ERP DataLeap. 
Automatyczna integracja z istniejącymi systemami ERP, 
CAD i zarządzania zapasami pozwala uniknąć wielokrotnego 
wprowadzania tych samych danych. Baza danych Columbus 
umożliwia importowanie i eksportowanie dowolnych danych 
produkcyjnych związanych z zamówieniami, częściami, 
arkuszami i układami w formacie CSV. Możliwe jest również 
ich importowanie do bazy danych Microsoft SQL Server, 
a także automatyczne wyświetlanie list importowanych 
lub eksportowanych części lub zamówień — włącznie z 
ich geometrią, o ile jest dostępna.

Kreator zadań — kreator zadań, czyli automatyczne 
przetwarzanie i rozmieszczanie zleceń pod kątem optymalizacji 
obciążenia maszyn, umożliwia znaczne zwiększenie wydajności. 
Części są sortowane na podstawie materiału, grubości i użytego 
procesu, a następnie automatycznie rozmieszczane na 
najlepszej maszynie do cięcia, jaka jest dostępna, dzięki czemu 
materiał wykorzystywany jest w sposób racjonalny. Zadania 
mogą być planowane z wyprzedzeniem, a dane CSV lub ERP 
automatycznie importowane z istniejących systemów. Pozwala 
to uniknąć marnowania czasu i pogarszania jakości danych. 

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE BLACH



OPROGRAMOWANIE DO CIĘCIA 
CUTCLOUD
Najlepsza platforma oprogramowania do cięcia, która umożliwia rejestrowanie, mierzenie 

i kontrolowanie czynności cięcia za pomocą monitorowania danych w czasie rzeczywistym.

NAJLEPSZY SYSTEM ZARZĄDZANIA CIĘCIEM OPARTY NA CHMURZE POZWALA NA 
RADYKALNE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI.

Oparte na chmurze raporty CutCloud zawierają informacje z ostatniej chwili, które wskazują na problemy dotyczące produkcji 
i jakości, pozwalając osiągnąć maksymalną jakość i wydajność cięcia — wszystko przy użyciu minimalnych zasobów 
obliczeniowych i bez konieczności ciągłego korzystania z obsługi lub serwisu. To oprogramowanie łatwo jest zainstalować, 
posługiwać się nim i serwisować je. Dostęp do bieżących informacji z CutCloud można uzyskać z dowolnego urządzenia 
podłączonego do Internetu.

n Zaawansowane raportowanie produkcji i jakości

n Szybkie i niezawodne rejestrowanie i przesyłanie danych

n Indywidualne oprogramowanie do automatyzacji etapów pracy

n Konfigurowalne raporty i skalowalna funkcjonalność

n Monitorowanie w czasie rzeczywistym

MONITOROWANIE Z DOWOLNEGO MIEJSCA PLANOWANIE TERMINÓW PRZEGLĄDÓW

USPRAWNIENIE PROCEDUR CIĘCIA



CECHY I ZALETY CUTCLOUD 
I OPROGRAMOWANIA DO CIĘCIA.

Kosztorysowanie i obsługa zleceń — obliczanie 
najlepszej ceny dla klientów i maksymalizacja przychodów 
dzięki wykorzystaniu rzeczywistych danych procesów 
i maszyn. Automatyczne przenoszenie danych zlecenia 
z i do systemu ERP pozwala na skrócenie czasu realizacji.

Importowanie geometrii i rysunków — łatwe 
importowanie zespołów i całych części z CAD, włącznie 
z przygotowaniami krawędzi spoiny 3D dostępnymi m.in. 
w formatach SolidWorks i STEP.

Rozmieszczanie i zarządzanie blachami — ustawienia 
technologii przypisywane są automatycznie pod kątem wyboru 
technologii cięcia zapewniającej uzyskanie jak najlepszej 
jakości elementów możliwością swobodnego dysponowania 
różnymi materiałami i maszynami. Automatyczne 
rozmieszczanie pozwala oszczędzać czas i materiał.

ULEPSZONY CYFROWO SERWIS DO PLANOWYCH CZYNNOŚCI UTRZYMANIA RUCHU

Ulepszony cyfrowo serwis monitoruje urządzenia w czasie rzeczywistym i wskazuje, kiedy najlepiej wykonać ich przegląd, aby uniknąć 
nieplanowanych przestojów i ryzyka niewykonania zadań. Wszystkie problemy, które mogą wpłynąć na jakość cięcia i wydajność 
pracy, są natychmiast sygnalizowane. Wymiana części zamiast ich naprawy pozwala wydłużyć okres eksploatacji urządzeń i zwiększyć 
efektywność pracy personelu utrzymania ruchu, który może skupić się na prewencji zamiast na pracach naprawczych. 

Przesyłanie danych do produkcji — automatyczne 
tworzenie plików cięcia, wydruków, raportów 
rozmieszczenia i etykiet elementów oraz transportowanie 
ich do hali produkcyjnej pozwala skupić się bardziej na 
cięciu niż na czasochłonnej pracy administracyjnej.

Sprawność produkcji — zautomatyzowane konfigurowanie 
technologii maszyny umożliwia wykonywanie pracy bez 
większego przeszkolenia — całość sprowadza się do 
naciśnięcia zielonego przycisku. Automatyczne rejestrowanie 
i raportowanie danych maszyny pozwala na kontrolę nad 
procesem produkcyjnym w czasie rzeczywistym z dowolnego 
miejsca za pośrednictwem sieci. Możliwe jest także tworzenie 
niezależnych plików cięcia (np. kompensacja ukosowania).

Zbieranie danych i obróbka obliczeń — dzięki danym 
i całkowitej kontroli nad procesem można podejmować 
zawsze trafne decyzje. Sprzężenie zwrotne ze sterownikiem 
i przesyłanie raportów z powrotem do ERP tworzą w pełni 
zintegrowane rozwiązanie.

KONTROLA CZĘŚCI 
EKSPLOATACYJNYCH



OPROGRAMOWANIE DO SPAWANIA 
WELDCLOUD
Platforma oprogramowania online, która łączy źródła prądu spawania i zarządza 

danymi spawania, aby zapewnić maksymalną wydajność.

CECHY I ZALETY OPROGRAMOWANIA 
WELDCLOUD.

Wydajność pracy— ciągły strumień danych w czasie 
rzeczywistym umożliwia wykrywanie konkretnych 
możliwości usprawnienia procesu.

Identyfikowalność— platforma przechowuje historię spoin 
i umożliwia odczytanie, kiedy i jak zostały utworzone.

Dokumentacja — WeldCloud może automatycznie 
dokumentować i protokołować dane o parametrach łuku, 
materiałach spawalniczych, operatorach itp.

Komunikacja dwukierunkowa — WeldCloud jest w stanie 
nie tylko „wypychać” ustawienia do maszyn spawalniczych 
(jak nowe zestawy parametrów spoiny), ale także zbierać 
z nich dane.

Zarządzanie alertami  — w razie problemów z maszynami 
WeldCloud automatycznie informuje o tym w formie alertów.

Prosta integracja — WeldCloud Universal Connector 
umożliwia podłączenie praktycznie dowolnego źródła prądu 
spawania.

APLIKACJA MOBILNA.

Aplikacja mobilna na urządzenia Android umożliwia 
skanowanie kodów kreskowych drutów, gazów, numerów 
części i identyfikatorów operatora, wzbogacając zasób 
danych dotychczasowych sesji spawania. Umożliwia 
to klasyfikowanie wydajności zależnie od części, typu 
spoiny, operatora lub materiału spawalniczego.

JESZCZE LEPSZE ZARZĄDZANIE 
PROCESEM SPAWANIA.

WeldCloud to bezpieczna, solidna i skalowana platforma 
analizowania danych spawania, która wskazuje sposoby na 
stałe doskonalenie procesu spawania, wnikliwie obserwując 
najważniejsze parametry każdego wytwarzanego złącza 
spawanego.

n Usprawnienie zarządzania zasobami spawalniczymi

n Dokumentowanie całego procesu spawania

n  Śledzenie jakości spawania w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego

Użyteczność — dobrze zorganizowany, łatwy w obsłudze 
i szybko działający interfejs WeldCloud dostępny jest 
z poziomu dowolnego urządzenia wyposażonego 
w przeglądarkę internetową. 

Bezpieczeństwo — WeldCloud to bezpieczny, odizolowany 
system, który zapewnia całkowitą poufność danych.

MODUŁ UNIVERSAL CONNECTOR



WELDCLOUD UNIVERSAL 
CONNECTOR

ZALETY WELDCLOUD UNIVERSAL CONNECTOR.

Łatwość podłączenia — WeldCloud Universal Connector umożliwia równoległe podłączenie do źródła prądu spawania 
bez konieczności zmiany konfiguracji istniejącego systemu.

Łatwość konfigurowania — skonfigurowanie Universal Connector i połączenie go z serwerem WeldCloud wymaga 
jedynie użycia aplikacji mobilnej na urządzenia Android.

Łatwość obsługi — Universal Connector wysyła dane do serwera WeldCloud, udostępniając ten sam zgrabny interfejs do 
przeglądania danych. 

Do systemu WeldCloud można podłączyć urządzenie spawalnicze dowolnej marki, aby 

widzieć wszystkie dane spawania w jednym miejscu oraz móc zwiększyć wydajność 

pracy i usprawnić tworzenie dokumentacji.

MODUŁ UNIVERSAL CONNECTOR MODUŁ UNIVERSAL CONNECTOR



MONITOROWANIE I WALIDACJA  
JAKOŚCI SPOINY
WeldQAS, WeldScanner i WeldScanner Validator to niezwykle przydatne rozwiązania, 

które pozwalają z łatwością kategoryzować spoiny, wysyłać o nich raporty i dokonywać 

walidacji spoin w czasie rzeczywistym.

OPROGRAMOWANIE DO SPAWANIA WELDQAS

WeldQAS umożliwia przewidywanie kategorii spoiny w momencie jej tworzenia za pomocą analizy jakości spoin w czasie 
rzeczywistym. Ten dodatkowy poziom zapewnienia jakości przyczynia się do obniżania kosztów na wszystkich etapach 
procesu produkcyjnego dzięki natychmiastowemu sygnalizowaniu błędów i zapobieganiu kosztownym przeróbkom.

ZALETY WELDQAS

Całkowicie bezprzewodowa komunikacja — 
parametry spawania rejestrowane są online w trakcie 
procesu bez konieczności mocowania jakichkolwiek 
przystawek na głowicy uchwytu.

Nowoczesna technologia – WeldQAS korzysta 
z nowoczesnej cyfrowej technologii rejestrowania danych 
i przetwarza zaawansowane dane produkcyjne przy użyciu 
procesora sygnałowego.

Unikatowe rekordy – opatentowane algorytmy 
umożliwiają wykrywanie pwad spawalniczych) i innych 
nieprawidłowości spawania na podstawie parametrów 
spawania.

ThermoProfile Scanner — ThermoProfile Scanner to 
opatentowana funkcja WeldQAS, która pilnuje jakości 
złącza spawanego, monitorując jego pole termiczne w miarę 
stygnięcia.

Centralny magazyn danych — automatyczne zapisywanie 
danych na centralnym serwerze ułatwia dostęp do oceny 
i optymalizacji produkcji spawalniczej.

Więcej opcji — dostępna jest zarówno wersja uproszczona, 
jak i rozbudowana (np. szafa, konsola) przeznaczona 
dla dużych zakładów posiadających wiele stanowisk 
spawalniczych. Dane mogą być rejestrowane za pomocą 
czujników, przemysłowych systemów magistrali polowej lub 
magistral obsługujących konkretne źródła prądu.



ZALETY WELDSCANNER

Ciągłe monitorowanie — WeldScanner bezustannie 
dokumentuje złącza spawane przez maksymalnie 
64 godziny czasu trwania procesu i umożliwia wygodne 
eksportowanie danych.

Analiza błędów — za pomocą WeldScanner można 
szybko i łatwo wykryć genezę błędów.

APLIKACJE WELDSCANNER.

n  Automatyczne rejestrowanie czasu spawania i wartości 
zużycia (drut, gaz i energii)

n  Obliczanie energii liniowej na podstawie długości złącza 
wprowadzonej do urządzenia

n  Pomiar typów łuku spawalniczego, w tym wartości 
skutecznej i wartości średniej przebiegu fali prostokątnej

n  Obliczanie energii łuku (energii liniowej) na podstawie 
wartości chwilowych zgodnie z ISO 15641 i ISO/TR 18491

n  Udzielanie wskazówek dotyczących regulacji pod kątem 
wymagań normy EN 1090

n  Pomiar czasu chłodzenia T 8/5

n Oscyloskop o szerokości pasma do 200 kHz

ZALETY WELDSCANNER  
VALIDATOR

Uniwersalna kompatybilność — łatwość połączenia 
ze źródłem prądu dowolnej marki i przeprowadzenia jego 
walidacji. Współdziała także z dowolnym rezystorem.

Łatwe sporządzanie dokumentacji — WeldScanner 
automatycznie tworzy certyfikaty walidacji urządzeń 
spawalniczych.

Precyzyjne pomiary — pewność poprawnego pomiaru 
napięcia i prądu spawania, prędkości podawania drutu 
i natężenia przepływu gazu. Po dodaniu dwóch wolnych 
kanałów pomiaru może także mierzyć prędkość spawania.

NARZĘDZIE DO WALIDACJI WELDSCANNER VALIDATOR.

Za pomocą narzędzia WeldScanner Validator można z łatwością dokonywać walidacji urządzeń spawalniczych dowolnej marki 
zgodnie z normą europejską EN 50504 (Walidacja sprzętu do spawania łukowego) oraz w pełni korzystać z funkcji i zalet WeldScanner.

URZĄDZENIE I OPROGRAMOWANIE DO SPAWANIA WELDSCANNER.

WeldScanner to wielofunkcyjne urządzenie rejestrujące i pomiarowe zaprojektowane specjalnie przez ekspertów w dziedzinie 
spawania. Może służyć jako rejestrator danych i oscyloskop, a także do walidacji.

Obserwacja przebiegu spawania — wszystkie 
parametry spawania są w miarę postępu procesu 
w czytelny sposób wyświetlane w formie wykresów na 
interaktywnym ekranie dotykowym.

Trwała konstrukcja — solidna budowa zapewnia 
odporność na trudne warunki codziennej pracy.

Łatwość obsługi — WeldScanner jest łatwy w obsłudze 
i można go bez problemu podłączyć do dowolnego 
źródła prądu spawania.

Fabryczna kalibracja — WeldScanner Validator jest 
fabrycznie w pełni skalibrowany w sposób zgodny 
z wymaganiami norm.

Łatwość obsługi — odznacza się intuicyjną obsługą 
z poziomu ekranu dotykowego lub klawiatury i umożliwia 
zapamiętywanie dowolnych ustawień.

Odporność na wysokie częstotliwości — bezpieczne 
testowanie urządzeń TIG dzięki odporności WeldScanner 
na wysokie częstotliwości.

Wysoka wytrzymałość — dostępność w przypadku 
spawania łukowego o mocy do 1000 A DC lub 750 A  
AC oraz do 3000 A DC lub 1500 A AC.
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SPOŻYTKUJ ESAB DIGITAL  
SOLUTIONS DLA SIEBIE 
Zacznij zbierać dane i wykorzystywać je do optymalizacji całego procesu za pomocą ESAB Digital Solutions. Nasz specjalnie 
przeszkolony pracownik może w ciągu kilku godzin przeprowadzić instalację oprogramowania na posiadanych maszynach 
i w ciągu kilku dni przeszkolić personel. Pakiet ESAB Digital Solutions można wdrożyć w całości lub wybrać z niego tylko te 
elementy, które są potrzebne.

Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego ESAB lub na stronie esab.com/digital.

NIEZRÓWNANA OBSŁUGA I WSPARCIE. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów ESAB, wybierając ESAB Digital Solutions można oczekiwać obsługi na 
najwyższym poziomie. Nasi wykwalifikowani specjaliści z działu obsługi klienta niezwłocznie odpowiedzą na wszelkie pytania, 
pomogą w rozwiązaniu problemów i udzielą pomocy w zakresie utrzymania ruchu i modernizacji. Ponadto na nasze produkty 
udzielamy najobszerniejszej gwarancji na rynku. 

Wybierając platformę ESAB Digital Solutions, można mieć pewność, że jest to optymalne rozwiązanie na teraz i na przyszłość. 
Dostępne są także dodatkowe szkolenia w zakresie produktów i procesów. 
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