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VIDEO WELDCUBE PORTFOLIU

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jOCu72vec1g

https://www.youtube.com/watch?v=jOCu72vec1g


Managementul inteligent al 

datelor de sudare pentru

diferite variante.

WeldCube



PREZENTAREA PORTOFOLIULUI

Documentare descentralizată minimă 

fără costuri suplimentare cu vizualizare 

tip tabel și funcție de export în PDF

Documentare descentralizată 

cuprinzătoare & monitorizare cu 

vizualizare tip tabel și funcție de export în 

PDF și CSV

Documentare centralizată cu funcții 

inteligente de management, statistică și 

analiză, inclusiv vizualizare grafică

WeldCube Light WeldCube Basic WeldCube Premium

Documentare descentralizată Documentare centralizată

WeldCube Connect

Soluția de interfață pentru TPS/i și

WeldCube Premium pentru schimbul de 

date cu un software de terță parte



Documentare 

descentralizată minimă 

fără costuri suplimentare.

WeldCube Light

Prezentare 

sub formă 

de tabel

Fără 

costuri 

suplim.

Pregătit ptr. 

EN1090

TPS/i & Smart Manager



PREZENTAREA GENERALĂ A FUNCȚIILOR

VALORI

NOMINALE / JOB-URI

VALORI MOMENTANE / 

DOCUMENTARE

Fiecare TPS/i poate furniza o anumită

documentare definită a valorilor

nominale și momentane ca standard -

fără costuri suplimentare.

WeldCube Light



PREZENTAREA GENERALĂ A FUNCȚIILOR

VALORI

NOMINALE  / JOB-URI

WeldCube Light

/ Afișare job.

/ Comparare job-uri.

/ Funcție de export în PDF.



VALORI NOMINALE  / JOB-URI

Funcție export PDF

Posibilități extinse 

folosind WeldCube

Basic

(OPT/i Jobs)

Afișare job

Comparare job-uri



PREZENTAREA GENERALĂ A FUNCȚIILOR
VALORI MOMENTANE / 

DOCUMENTARE

WeldCube Light

/ Documentarea valorilor medii pentru fiecare sudură:

/ Curent (I)

/ Tensiune (U)

/ Viteză de avans sârmă (vd)

/ Viteză de sudare (vs)

/ Putere

/ Energie

/ Documentare per sudură pentru:

/ Timp de sudare

/ Job-uri utilizate (Numerele job-urilor)

/ Funcție de export în PDF

/ Datele NU sunt atribuite pieselor

Datele sunt salvate în memoria internă a sistemului de sudare pentru minim 30 de zile de funcționare completă.



PREZENTAREA GENERALĂ A FUNCȚIILOR
VALORI MOMENTANE / 

DOCUMENTARE

WeldCube Light

/ Vizualizare

/ In jurnalul din sistemul de sudare

/ Cu browser în SmartManager:

/ Ultimele 100 suduri ca standard

/ Înregistrări individuale pot fi vizualizate 

prin aplicarea filtrului ”timp”



Documentare / 

vizualizare în 

SmartManager

Funcție export PDF

VALORI MOMENTANE / DOCUMENTARE

Vizualizare în jurnalul 

din sistemul de sudare

Lista sudurilor afișate 

poate fi modificată 

conform preferințelor



VARIETATE DE LIMBI

Disponibil

în mai mult de

30 de limbi



Domeniu extins de funcții cu 
WeldCube Basic:
/ Funcții de editare pentru job-uri

/ Documentarea valorilor momentane cu peroadă de eșantionare prestabilită

/ Monitorizarea limitelor

/ Opțiuni de export în CSV

/ ................

Upgrade

în orice 

moment!



Documentare 

descentralizată extinsă.

WeldCube Basic
Ideal 

pentru 

firme mici 

doar cu 

câteva 

sistemeTransparență

& 

trasabilitate

Scalabil

TPS/i & Smart Manager cu pachete OPT/i



Valori nominale / 
job-uri

Vizualizare & editare valori nominale

Valori momentane / 
documentare

Documentarea valorilor momentane – rată 

de extragere de până la 100 ms

Monitorizarea
limitelor

Definirea și monitorizarea valorilor limită

DOMENIU SCALABIL DE FUNCȚII

WeldCube Basic

În funcție de cerințele 

clientului, se pot utiliza toate 

cele 3 opțiuni sau o selecție 

a acestora



VALORI NOMINALE  / JOB-URI ÎN DETALIU
(OPT/i JOBS)

Valori nominale / 
job-uri

Vizualizare & editare valori nominale

/ Afișare job

/ Editare job

/ Ștergere job

/ Salvare job ca unul nou

/ Creare job

/ Comparare job-uri

/ Export individual job sau toate all job-urile (XML).

/ Import job-uri (XML).

/ Funcție export în CSV & PDF.

Transfer job-uri între 

sisteme de sudare!

Creare job nou folosind un job existent ca template

Diferențele sunt evidențiate cu o culoare diferită



Afișare jobs

Funcție export CSV (Excel)

Funcție export PDF

VALORI NOMINALE  / JOB-URI ÎN DETALIU
(OPT/i JOBS)

Comparare job-uri



Editare job

Creare job

Ștergere job

Salvare job ca 

unul nou

VALORI NOMINALE  / JOB-URI ÎN DETALIU
(OPT/i JOBS)

Import job-uri

Export job-ui



VALORI MOMENTANE / DOCUMENTARE ÎN DETALIU
(OPT/i DOCUMENTATION)

/ Documentarea valorilor medii pentru fiecare sudură:

/ Curent (I)

/ Tensiune (U)

/ Viteză de avans sârmă (vd)

/ Viteză de sudare (vs)

/ Putere

/ Energie

/ Documentare per sudură pentru:

/ Timp de sudare

/ Job-uri utilizate (Numerele job-urilor)

/ Perioadă de eșationare reglabilă (0,1 to 100 sec) pentru documentarea valorilor momentane

/ Funcție de export în PDF & CSV

/ Activează Fronius Data Channel pentru transmiterea datelor despre piese (cod/serie/nr. sudură)

/ Datele sunt salvate în memoria internă a sistemului de sudare pentru minim 30 de zile de 

funcționare completă.

Valori momentane / 
documentare

Documentarea valorilor momentane – rată 

de extragere de până la 100 ms



VALORI MOMENTANE / DOCUMENTARE ÎN DETALIU
(OPT/i DOCUMENTATION)

/ Vizualizare cu browser în SmartManager:

/ Valori medii pentru fiecare sudură

/ Valori min/max pentru fiecare sudură

/ Inclusiv timp de sudare și job-uri pentru fiecare sudură

/ Ultimele 100 de suduri sunt afișate standard

/ Înregistrări individuale pot fi afișate aplicând filtrul de timp

/ Vizualizarea valorilor momentane per sudură în jurnalul din sistemul de sudare.

/ Informații suplimentare în exportul CSV:

/ Valori momentane pe baza perioadei de eșantionare

/ Pot fi exportate și secțiuni

/ Valorile min/max pot fi selectate ca și date suplimentare

/ Dacă e disponibil: rezultatele monitorizării limitelor (opțiunea monitorizarea limitelor trebuie să fie 

activată)

/ Informații despre piesă și serie, precum și numărul sudurii

Valori momentane / 
documentare

Documentarea valorilor momentane – rată 

de extragere de până la 100 ms



Documentare / 

vizualizare în 

SmartManager

Funcție export CSV (Excel)
= date detaliate, bazate pe

setări

Funcție export PDF
= valori medii

VALORI MOMENTANE / DOCUMENTARE ÎN DETALIU
(OPT/i DOCUMENTATION)

Lista sudurilor afișate

poate fi modificată

conform preferințelor

Adăugare valori 

min/max la vizualizare



VALORI MOMENTANE / DOCUMENTARE ÎN DETALIU
(OPT/i DOCUMENTATION)

Informații cuprinzătoare în exportul CSV

/ Valori momentane incl. rata de extragere

/ Secțiuni disponibile

/ Valori min/max disponibile

/ Monitorizarea limitelor disponibile, dacă este activată (OPT/i Limit 

Monitoring)



MONITORIZAREA LIMITELOR ÎN DETALIU
(OPT/i LIMIT MONITORING)

Monitorizarea
limitelor

Definirea și monitorizarea valorilor limită

Monitorizarea limitelor poate fi utilizată pentru definirea valorilor limită, care apoi sunt 

utilizate pentru a evalua dacă o sudură este OK sau NU.

/ Definirea valorilor limită per job pentru

/ Curent (I)

/ Tensiune (U)

/ Viteza de avans sârmă (vd)

/ Durata sudării

/ Energie

/ Limitele min/max pentru aceste valori sunt definite pentru fiecare job

/ Curent: Domeniu de reglare -100 A la +100 A

/ Tensiune: Domeniu de reglare -10 V la +10 V

/ Viteză avans sârmă: Domeniu de reglare -10 m/min la +10 m/min

Folosind

Smart 

Manager (cu

OPT/i Jobs)

Folosind

WeldCube 

Job 

Management

Pe MCU-ul 

sistemului 

de sudare

(optimizare

job)



MONITORIZAREA LIMITELOR ÎN DETALIU
(OPT/i LIMIT MONITORING)

Monitorizarea
limitelor

Definirea și monitorizarea valorilor limită

Monitorizarea limitelor poate fi utilizată pentru definirea valorilor limită, care apoi sunt 

utilizate pentru a evalua dacă o sudură este OK sau NU.

/ Durata maximă a abaterii poate fi reglată individual pentru fiecare valoare: OFF la 10 

secunde

/ Reacția la încălcarea limitelor definte poate fi reglată individual:

/ Eroare

/ Atenționare

/ Fără acțiune

/ Cazurile în care valorile au încălcat valorile limită sunt afișate într-o culoare diferită în 

lista sudurilor din SmartManager și în exportul PDF export, și dacă este necesar, pot 

fi exportate și în CSV.



Încălcarile 

valorilor limită

sunt evidențiate 

cu o culoare 

diferită

MONITORIZAREA LIMITELOR ÎN DETALIU
(OPT/i LIMIT MONITORING)

Export CSV
→ Și datele de monitorizare a 

limitelor pot fi exportate

Export PDF
→ Încălcările 

valorilor limită 

sunt evidențiate 

cu o culoare 

diferită



VARIETATE DE LIMBI

Disponibil

în mai mult de

30 de limbi



Domeniu extins de funcții cu 
WeldCube Premium:
/ Analiză și documentare centrală pe mai multe sisteme de sudare

/ Vizualizare grafică

/ Documentare și monitorizare raportate la piesă

/ Calculul limitelor

/ Statistică & analiză

/ .....

Upgrade

în orice 

moment!



Documentare 
centralizată cu funcții 
inteligente de 
management, statistică 
și analiză
Incl. WeldCube Connect

WeldCube Premium Release 2.9

Reducere 

de costuri

Economie 

de timp

Productivitate 

mărită



WELDCUBE PREMIUM

1 INSTRUMENT

Pentru documentarea & 

analizarea datelor de sudare.

BAZAT PE BROWSER

Nu trebuie instalat local niciun 

software pe PC-ul utilizatorului, 

un browser web actulizat este 

suficient.

UȘOR DE UTILIZAT

Construit pe tehnologii 

existente→ Poate fi utilizat 

fără un know-how specific 

pentru utilizator.

ORICE DISPOZITIV

Indiferent dacă pe PC, laptop, sau dispozitiv

mobil, WeldCube Premium poate fi utilizat 

oriunde!



WELDCUBE PREMIUM
ÎN MIJLOCUL ACȚIUNII

TRANSTIG

MAGICWAVE

TPS

TPS/i



DOMENIU EXTINS DE FUNCȚII*

Vedere generală 
dispozitiv și status 

aparate

Managementul 
valorilor nominale

/ job-urilor

Dashboard

Documentarea 
datelor de sudare

incl. valorile 
consumurilor

Monitorizarea 
limitelor incl. 

calculul limitelor

Managementul 
pieselor

WEB API Statistici & analiză

WeldOptimizerTM

Statistica erorilor

Stocare 

centralizată 

a datelor

Soluție 

locală 

bazată pe 

server

Vizualizare 

grafică

*Status per release 2.9

Pentru a accesa toate funcțiile, 

fiecare TPS/i trebuie să fie 

echipat cu configurația 

completă WeldCube Basic!



DASHBOARD PERSONALIZAT

Informații

personalizate, 

relevante dintr-o 

privire!
Aparate, statistici 

și operații de 

sudare

Widget-uri 

predefinite

Design și selecție

personalizată



VEDERE GENERALĂ DISPOZITIV & DETALII APARATE

Toate sistemele de 

sudare și

componentele

acestora dintr-o 

privire ...

Vedere generală

& status

incl. propuneri de 

remediere a 

erorilor

Istoric

&

jurnal

Echipament la 

nivel hardware & 

software Backup și

Restore pentru

TPS*

*chiar automat via

planificare în timp

Acces la informațiile despre

dispozitiv de pe dispozitivele

conectate utilizând aplicația

mobilă WeldConnect App



MENȚINEREA IMAGINII DE ANSAMBLU FOLOSIND 

PLANUL HALEI

Toate sistemele de 

sudare, locația și

status-ul acestora

dintr-o privire ...



MANAGEMENTUL JOB-URILOR

Vedere generală

Afișare job display 

(per dispozitiv), 

istoric

Management 

Creare, copiere, 

editare și ștergere 

job-uri

Calculul 

valorilor limită

per job pe baza 

sudurilor din 

trecut ca și 

propuneri pentru

TPS și TPS/i

Toate job-urile sub 

control

Și cu ajutorul WeldConnect App 

/ Determinarea parametreilor folosind wizard-ul și transferul acestora pe dispozitiv

/ Recuperarea, salvarea, editarea și transferul job-urilor de pe dispozitivele conectate



ISTORIC JOB (ISTORICUL MODIFICĂRILOR)

Trasabil

Data și ora 

modificării

Clar vizibil

Toate modificările

dintr-o privire

SIGURANȚĂ

Control complet

asupra tuturor

modificărilor job-urilor

la sistemele de sudare

conectate
Funcție de 

backup

Restabilirea 

oricărei alte 

versiuni oricând

Evidențiere 

colorată

a parametrilor ce 

au fost modificați



DOCUMENTAREA VALORILOR MOMENTANE

Documentarea 

datelor de sudare

Valorile nominale, 

momentane și 

limită pentru 

fiecare sudură și 

secțiune

Valori 

momentane

Pentru curent, 

tensiune, putere 

și viteza de avans 

sârmă
Consum

Gaz, sârmă și 

energie

Vizualizare

Folosind 

diagrame și 

coduri de culoare

Înregistrarea completă

a tuturor valorilor

relevante nominale și 

momentane pentru 

fiecare sudură.



MANAGEMENTUL PIESELOR

Transparență și 

trasabilitate la nivelul 

piesei – complet

automat!

Management 

Pentru piese

&

suduri legate de 

piese Documentare

La nivel de piesă 

pentru valorile 

nominale, 

momentane, 

limită și pentru 

consum

Monitorizare Live

&

Monitorizarea 

pieselor
(valori limită, erori, 

completitudine)

Combinări 

posibile

Mai multe sisteme 

de sudare per 

piesă

Analiză

Consum, calitate, 

erori, etc.

Capturați datele de 

identificare ale

pieselor cu

WeldConnect App –

via funcția de scanare 

sau introducere 

manuală



Raportare prin  

e-mail

Distribuire 

automată via

e-mail (zilnic, 

săptămânal, 

lunar)

STATISTICI & ANALIZĂ

Evaluare simplă și

personalizată a 

tuturor datelor

documentate, 

susținută de filtre

inteligente!

Personalizat

Evaluare & 

raportare folosind 

diferite filtre

Diferite niveluri

de evaluare

efectuate pe toate

datele din baza

de date (consum, 

erori, costuri, etc.)

Costuri

Evaluare & 

analiză



Raportare prin  

e-mail

Distribuire 

automată via

e-mail (zilnic, 

săptămânal, 

lunar)

STATISTICA & ANALIZA ERORILOR APARATELOR

Personalizat

Evaluare & 

raportare folosind 

diferite filtre

Pe toate 

dispozitivele

pentru TPS and 

TPS/i cu diferite 

opțiuni de grupare

Erori

Evaluare & 

analiză bazată pe 

tip și durată

Evaluare simplă, 

personalizată a 

erorilor aparatelor, 

susținută de filtre

inteligente!



Link statistică

pentru analiză 

detaliată –

salvează 93% 

click-uri, și astfel 

timp, fiind și 

confortabil

WELDOPTIMIZERTM

Reducerea timpului de 

analiză a erorilor și a 

costurilor rezultate 

pentru prelucrări 

ulterioare / eliminare!

Definirea

individuală a 

costurilor cu 

rebuturile per 

piesă de către 

client
Calculul și 

vizualizarea 

automată a 

ratei & costurilor 

rebuturilor



WELDCUBE PREMIUM: GESTIONARE UTILIZATORI

Organizare nelimitată 

și individuală a 

utilizatorilor 

WeldCube Premium, a 

rolurilor și drepturilor 

acestora

Managementul

utilizatorilor, 

rolurilor și 

drepturilor

Active Directory

Conexiune 

posibilă

Management

centralizat

pentru aplicații

multiple WeldCube

Premium cu 

Central User 

Management



BACKUP DATE

Back-up automat, 

zilnic al datelor

(personalizabil)

Back-up manual 

al datelor poate fi 

realizat oricând

Notificare prin    

e-mail

dacă back-up nu a 

putut fi realizat



VARIETATE DE LIMBI

Disponibil

în mai mult de

20 de limbi



VIDEO WELDCUBE PREMIUM

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7fZXb4l-OYw&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=7fZXb4l-OYw&t=1s


WeldCube Connect – schimb de 

date cu alte sisteme:
Portofoliul API (Application Programming Interface) de la Fronius API (Application Programming Interface)…

…permite programelor sau calculatoarelor “să 

vorbească/comunice între ele”.



PREZENTAREA SOLUȚIILOR

Beneficiați de o varietate de 

opțiuni pentru utilizarea 

datelor din sistemele și 

soluțiile noastre software în 

programe, analize, evaluări și 

vizualizări personalizate 

datorită gamei noastre de 

interfețe și protocoale.



DOMENII DE APLICARE DINTR-O PRIVIRE

SPECIFICARE 

PARAMETRI DE 

SUDARE
(VALORI NOMINALE)

Doar OPC UA: 

Specifică job-uri/valori nominale

adecvate aplicației folosind un sistem de 

comandă supraordonat.

DOCUMENTARE & 

ANALIZĂ
FĂCUTĂ PE COMANDĂ*

Transferul tuturor informațiilor disponibile 

către software-ul de documentare & 

analiză al clientului. Evaluările, 

vizualizările și rapoartele sunt pregătite și 

programate de către client.

ÎNREGISTRARE 

SIMPLĂ

Transferul valorilor cheie către alte 

sisteme software pentru o vedere 

centralizată a întregului proces 

de producție.

DISPLAY
Date cheie despre o celulă de 

sudare afișate pe un ecran: 

informații relevante despre 

toți jucătorii dintr-o privire.

SOLUȚII DE 

MENTENANȚĂ
FĂCUTE PE COMANDĂ*

Clienții își pot 

implementa propriile 

specificații și logici

pentru rutinele de 

service pe baza analizei 

proprii a datelor.

* Clientul realizează/aranjează configurațiile necesare, care sunt implementate în soluțiile software, care NU au fost livrate 

de Fronius.



/ Datele live sunt transmise la o rată de extragere definită

sau atunci când se dorește o schimbare de utilizare în

propriile sisteme ale clientului.

/ Valori momentane cu o rată de extragere reglabilă pentru 

documentare și analiză

/ Valori momentane pregătite special pentru vizualizarea

datelor live pe display-uri externe

/ Valori nominale, informații despre sistem și proces în scopul 

analizei

AVANTAJE

Valori 

nominale, 

valori 

momentane, 

informații 

despre proces

& sistemProtocoale 

standardizate

Date live data 

pentru a fi 

utilizate conform 

nevoilor



PREZENTAREA FUNCȚIILOR

INFORMAȚII DESPRE PROCES

PARAMETRI DE TRASABILITATE

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

VALORI MOMENTANE 

CONFORM EȘANTIONĂRII

VALORI NOMINALE /

JOB-URI

WeldCube Connect



PREZENTAREA FUNCȚIILOR*

INFORMAȚII DESPRE PROCES

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

WeldCube Connect

Oferite pentru alte sisteme

(read)

Oferite pentru alte sisteme

(read)

Informații despre status-ul actual al procesului:

/ Proces activ

/ Faza principală a procesului

/ Status-ul erorilor

/ Capăt sârmă (OPT/i necesar)

/ Status funcții de stabilizare a lungimii arcului 

electric & pătrunderii

Informații despre status-ul actual al sistemului:

/ Cronometru ore de funcționare

/ Consum total (sârmă/gaz)

/ Informații despre sistemul de răcire

*Exemplu valabil ptr. Aprilie 2019



Suport foarte bun în toată 

lumea, chiar de la început

Portofoliu de Servicii WeldCube



SERVICII

Soluția corectă 

pentru client

Toate întrebările 

primesc răspuns în 

avans

Specificarea cerințelor

Următoarele servicii sunt asigurate pe baza 

cerințelor clientului privind managementul / 

documentarea datelor:

/ Analiza fezabilității.

/ Analiza costurilor de implementare.

/ Sfaturi specifice despre cea mai eficientă 

implementare a soluțiilor noastre de management a 

datelor.



SERVICII

Digital Solution Support

/ Instalare

/ Punere în funcțiune & configurare

/ Primul training pentru utilizatorii de software

/ Suport trasabilitate

/ Suport legat de rețea

/ Suport la fața locului în caz de probleme, 

întrebări…

Disponibil imediat

Transferul de know-

how

Productivitate & 

calitate, chiar de la 

început



SERVICII

Digital Solution Remote Support

/ Instalare

/ Punere în funcțiune & configurare

/ Primul training pentru utilizatorii de software

/ Suport remediere software

/ Suport Remote în caz de probleme, 

întrebări…
Economisirea 

cheltuielilor de 

deplasare



SERVICII

Subscripție WeldCube Premium Software

/ Update-uri regulate

/ Update-uri sigure

/ Funcții noi și extinderi

/ Funcționalitate completă APIFii

UP-TO-DATE 

și află despre 

caracteristici noi 

viitoare



All information is without guarantee in spite of careful editing - liability excluded.

Intellectual property and copyright: all rights reserved. Copyright law and other laws protecting intellectual property apply to the content of this presentation and the documentation enclosed (including texts, pictures, graphics, animations

etc.) unless expressly indicated otherwise. It is not permitted to use, copy or alter the content of this presentation for private or commercial purposes without explicit consent of Fronius.


