
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

ПОРТФОЛИОТО НА СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ОТ FRONIUS 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДАННИТЕ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

WELDCUBE



Следователно данните за заваряване 
трябва да подлежат на пълно записване, 
документиране и анализ в областта на 
заваръчните технологии, но също така 
данните трябва да са възможни и за други 
системи в производствената среда.

Fronius предлага редица софтуерни 
решения в областта на управлението на 
данни, които улесняват потребителя да се 
справя с огромното количество 
информация.

В ИНТЕЛИГЕНТНАТА ФАБРИКА НА 
БЪДЕЩЕТО ЦЕЛТА Е ДА СЕ ПОСТИГАТ 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ, КОИТО 
СА ПО-БЪРЗИ,  ПО-ГЪВКАВИ И 
ПО-МОЩНИ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
БЕЗКАБЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ.

СОФТУЕРНИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ 
FRONIUS...

СПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ И ПАРИ

 / Автоматизирана документация без писане на ръка
 / Анализ с натискане на един бутон
 / Намалено административно натоварване

ОСИГУРЕТЕ БЕЗОПАСНОСТ В 
ПРОИЗВОДСТВОТО

 / Проследимост на ниво компонент и заваръчен шев
 / Пълна документация на данните за заваряване
 / Минимизиране на риска от грешка
 / Централно администриране на потребителски 

разрешения за заваръчни системи и софтуерни 
продукти на Fronius

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

 /  Идентифицирайте потенциала за оптимизация
 / Непрекъснато наблюдение на заваръчния шев
 / Всички данни за състоянието на системата с 

един поглед

Let’s get connected.

Какво е вашето 
предизвикателство 
в заваряването?

ЗАВАРЪЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
НАКРАТКО.
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. НАВСЯКЪДЕ.



/ 4 / 5

Fronius предлага оптималното 
софтуерно решение за текущо 
планиране, събиране, анализ и 
визуализиране на производствени 
данни за заваръчни технологии 
под формата на продуктово 
портфолио WeldCube. 

В зависимост от версията на WeldCube, 
данните за заваряването и системата 
могат да се съхраняват и оценяват или 
локално в системите за заваряване, или 
централно в база данни.

WeldCube
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

ЛОКАЛНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ

 / Всички данни се съхраняват в 
централната база данни

 / Събиране на данни за всички 
взаимосвързани системи

 / Съхранение на данни директно в 
заваръчната система

 / Прегледани и обработени данни 
за всяка заваръчна система

CENTRAL 
STORAGE

3 ВЕРСИИ
за различните 
изисквания на 

клиентите



A

V
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Данните са налични и на дисплея 
на токоизточника

ПРЕДИМСТВАТА НА
WeldCube Light

 / Поддържа EN 1090-съответстваща 
документация

 / Възможност за създаване на 
безплатна документация

 / Незабавнадокументация без 
изискване за допълнителна 
софтуерна интеграция

Средните стойности за всеки заваръчен шев се съхраняват директно 
в заваръчната система, като след това могат да бъдат визуализирани 
отделно онлайн за всеки TPS/i и експортирани като PDF файл.

*/ с изключение на TPS 270i

СРАВНЕНИЯ С ПРОГРАМАТА:
Разликите са маркирани в червено

СРЕДНИ СТОЙНОСТИ, ЗАПИСВАНИ ЗА ВСЕКИ ЗАВАРЪЧЕН ШЕВ: 
време, продължителност, ток, напрежение, скорост на тела, 
вложена енергия

ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ за 
избраната работна програма

експортиране 
в PDF 

Подобрете резултатите с 
помощта на филтъра за време

МИНИМАЛНА СТАНДАРТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
НА ЛОКАЛНО НИВО ЗА
TPS/i ЗАВАРЪЧНИ СИСТЕМИ* 
БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ
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Работните програми лесно 
могат да се създават и 
обработват от компютър

ФУНКЦИЯТА ЗА ИМПОРТИРАНЕ и ЕКСПОРТИРАНЕ 
улеснява прехвърлянето на запазени работни 
програми към други системи

ПОМАГА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА 
СТАБИЛНОСТТА НА ПРОЦЕСА:

Нарушенията на лимитите се 
документират и подчертават

Заваръчните програми могат да 
бъдат експортирани въз основа на 
избрани критерии

Експорт в PDF 
и CSV файл

Определяне на гранични 
стойности на заваръчните 
параметри

За потребители, които се нуждаят от функции 
за наблюдение или редактиране на ограничения 
за зададени стойности и действителни стойности, 
записани при честота на извадка до 100 ms заедно 
със средните стойности, отговорът е WeldCube 
Basic. Този вариант също записва данни директно 
в заваръчната система и ги визуализира онлайн за 
всеки TPS/i. Освен това данните са налични както 
в PDF, така и в CSV експорт.

ПРЕДИМСТВАТА НА 
WeldCube Basic

 / Функции: опции за управление на 
задания, документация с действителна 
стойност и мониторинг на границите на 
заваръчните параметри

 / Оптимално решение за по-малки 
компании с малко заваръчни системи

 / Прозрачност и проследимост на 
заваръчния шев

 / Може да се надгради по всяко време

РАЗШИРЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА ЛОКАЛНИ ДАННИ
С КОНФИГУРИРУЕМ ОБХВАТ 
ОТ ФУНКЦИИ
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КОМПАКТЕН
И ИНФОРМАТИВЕН:

Конфигурирайте таблото за 
управление според вашите 
индивидуални изисквания и покажете 
само най-важната информация

ТОЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ С НАТИСКАНЕ    
НА ЕДИН БУТОН 

Статистически данни, базирани на всички 
документирани данни, могат да бъдат 
създадени с помощта на интелигентни 
филтри, интегрирани в таблото за 
управление, споделени и предоставени 
чрез отчитане по имейл

РЕШЕНИЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  
С ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ И АНАЛИЗНИ ФУНКЦИИ, 
КАКТО И ГРАФИЧНО ВИЗУАЛИЗИРАНЕ 
НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 / Значително намалено време и усилия, необходими за документиране 
и администриране, благодарение на централизираното съхранение 
на данните в база данни.

ЦЕНТРАЛИЗИРАН И МРЕЖОВ

 / Целенасочена документация и оптимизация на процеса 
чрез събиране на заваръчни данни, специфични за 
компонентите.

ПРОСЛЕДИМОСТ

 / Препращане на данни към системи на трети страни чрез 
интегриран интерфейс за данни (уеб API).

ГЪВКАВОСТ

 / В допълнение към новите заваръчни системи на Fronius, 
по-старите серии могат да се използват и с WeldCube 
Premium.

СЪВМЕСТИМОСТ

ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
възможност за бързо откриване на грешки, които се появяват 
върху компонентите в хода на няколко процеса на заваряване.

 / Записани данни за бърз и лесен анализ. Това дава 
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PDF отчет за 
всеки компонент

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ 
за непрекъсната проследимост*

СВЕТОФАРНА СИСТЕМА ЗА ВСЕКИ 
ЗАВАРЪЧЕН ШЕВ

• Жълто   = Все още не е заварено  
• Червено  = Нестабилен процес на 
   заваряване (нарушение 
   на границите) 
• Зелено  = Стабилен процес на 
   заваряване (без преминаване 
   на границите)

КОНФИГУРАЦИОНЕН 
МОДУЛ за индивидуално 

определение на 
компонентите

Показване състоянието за 
напредъка на компонентите

* Предпоставка: процесите на проследяване и идентификация на 
компоненти вече са внедрени в помещенията на клиента и са 
съвместими със системите на Fronius.

ПРЕГЛЕД НА ОБХВАТА 
НА ФУНКЦИИТЕ

WeldCube

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДАННИ 
ЗА ЗАВАРЯВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Средни стойно сти на заваръчен шев (U, I, Vd)

Честота на извадка на данни (до 100 ms)

Време на заваръчен шев

Заварчици според заваръчния шев

Експорт на данни за заваръчни шевове (PDF)

Експорт на данни от заваръчни шевове (CSV)

Експорт на данни от заваръчни шевове 
(JSON, XML)

Визуализация на шевове в диаграми

Гранична функция (I, U, Vd) - Определете 
граници и реакции

Документиране и визуализиране на 
граничните нарушения

Автоматично изчисляване на граници

Статус на заваряване след визуална 
проверка / смяна на преработка

УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПОНЕНТИ

Документиране на компоненти

Администриране на компоненти

Мониторинг на компонентите

Експорт на отчети за компоненти (PDF)

Показване на разходите за газ и тел на 
компонент

Ограничете информацията в документацията 
на компонентите и докладите

Състояние на компонента след визуална 
проверка / смяна на преработка

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

Локално в заваръчната система

Централизирана база данни

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ТАБЛИЦА

Табло за редактиране

СТАТИСТИКАИ АНАЛИЗ

Създаване на статистика

ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТОИ ДЕТАЙЛИ НА МАШИНАТА

Преглед на системните компоненти

История на системните компоненти

Преглед на местоположението, вкл. 
състояние
Автоматично архивиране на машината 
(настройки, работни места, потребители и т.н.)
Възстановяване на системните настройки 
(настройки, работни места, потребители и т.н.)

ЗАДАЙТЕ СТОЙНОСТИ/УПРАВЛЕНИЕНА РАБОТА

Показване на работни места

Редактиране на работни места

Създаване на работни места

Изтриване на работни места

Сравняване на работни места

Експортиране на данни за работа в PDF 
формат
Експортиране на данни за работа в CSV 
формат
XML експортиране и импортиране на работни 
места
Централизирано управление на задания 
(показване, създаване, редактиране, 
копиране,изчисляване на ограничения)

История на работа

Автоматично архивиране на работни места 

Възстановяване на работни места

Изпитайте пълния набор от функции на 
WeldCube Premium сега в демонстрацията на живо на  
www.weldcube.com

 Директен достъп до детайлите 
на всеки заваръчен шев

Промени при пускането на TPSi 1.9.0 и WeldCube Premium 2.2

 : SmartManager за токоизточника, без OPT/i      : WeldCube light + OPT/i пакети     : Предпоставка: WeldCube BASIC

Целевите и действителните 
стойности, както и 
граничните нарушения и 
данните за потреблението 
се документират и 
подготвят за всеки 
заваръчен шев

ПРЕДИМСТВАТА НА 
WeldCube Premium

 / Проследяемост

 / Централизирана документация 
с автоматизирани отчети и 
статистически функции

 / Пестене на време и разходи

Промените 
са подчертани

Нулирането се променя бързо

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО РЪКОВОДСТВО
Промените в процеса на заваряване по време на серийното производство 
се проследяват и документират за по-добра проследимост.



MQTT OPC-UA REST {JSON}<XML>

API
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ПРИМЕРИ ЗА ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНТЕРФЕЙСИ ЗА ДАННИ ЗА TPS/I СИСТЕМИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ И WELDCUBE PREMIUM
За да могат данните от заваряването да бъдат документирани, анализирани или предоставени 
за други софтуерни системи, Fronius предлага различни интерфейси за данни, известни като API. 
Клиентът може да използва данните, които са предоставени за свои собствени персонализирани 
решения за управление на данни.

ДВЕ ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ИЗИСКВАНИЯTA НА КЛИЕНТА

Начинът, по който се комбинират различните функции на интерфейсите за 
данни от портфолиото на WeldCube API, позволява напълно адаптивно и гъвкаво 
интегриране на токоизточниците на Fronius и WeldCube Premium в системата 
(например, MES системи).

ДИСПЛЕЙ
 / Най-важните данни на заваръчната клетка се визуализират на екран. Това 

дава на потребителя подходяща информация за всички компоненти с един 
поглед.

* OPC-UA: Open Platform Communications – Unified Architecture      MQTT: Message Queuing – Telemetry Transport

MQTT OPC UA REST:API

Прочетете параметрите на процеса на живо

Напишете параметрите на процеса

Четете обобщени, събрани исторически данни

TPS/I ИНТЕРФЕЙСНИ 
РЕШЕНИЯ

Интерфейсните решения OPC-UA* и MQTT* позволяват да 
се разчитат необработени текущи данни и действителни 
състояния на заваръчната система. Това прави възможно 
прехвърлянето на записи от данни към системи на трети 
страни за независими оценки, анализи и визуализации. 
Параметрите на заваръчната система могат да се задават и 
чрез OPC-UA.

Комбинирането на интерфейса за данни 
REST с WeldCube Premium предлага редица 
предимства:

 / Концепция за проследимост, 
включително документиране, 
оценка и отчитане

 / Инструменти за статистика и 
анализ 

 / Централно управление на 
работата, включително 
функция за история

 / Повишена сигурност на 
данните, благодарение 
на синхронизирането на 
историческите данни

ДОКУМЕНТАЦИЯ И АНАЛИЗ
 / Интерфейсите за данни предлагат възможност за прехвърляне на цялата 

налична информация към собствения софтуер за документация и анализ 
на клиента. По този начин всички оценки, визуализации и отчети могат да 
бъдат разработени и програмирани индивидуално от клиента.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ
 / Предварително програмирани задания и/или зададени стойности се избират 

за задача на заваряване от система за управление от по-високо ниво, за да се 
избегнат неправилни настройки (възможно само с OPC-UA).

ОБМЕН НА ДАННИ
 / Избраните данни могат да бъдат прехвърлени към софтуерни системи от 

повисоко ниво – например MES или ERP – за да се получи централен преглед на 
целия производствен процес.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА
 / Клиентите могат да внедряват свои собствени спецификации и дефинирани 

процеси за рутинни услуги въз основа на собствени анализи на данни. Те се 
показват в собствените системи на потребителя, като приложения или изгледи 
на работния плот, за да се даде възможност за поддържане и оптимизиране на 
вътрешната поддръжка.

ИНТЕРФЕЙСНО РЕШЕНИЕ ЗА 
WELDCUBE PREMIUM 

Уеб интерфейсът REST в WeldCube Premium позволява анализ 
и трансфер на подготвени данни. За разлика от интерфейсните 
решения OPC-UA и MQTT, данните за история също могат да 
бъдат достъпни тук. В допълнение, това интерфейсно 
решение предоставя фиксирани пакети с данни, които 
включват информация за компоненти, заваръчни шевове, 
зададени стойности, програми и машини.
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РЕЗУЛТАТЪТ: 
СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ И ПРОЗРАЧНОСТ.

ПЕСТЕНЕ НА ВРЕМЕ
 / Пестене на време до 90% за създаване на нови потребители на 

множество системи (в сравнение с това, когато те са създадени в 
самата заваръчна система)

 / Автоматично прехвърляне на промени в правата на потребителя към 
заваръчни системи

 / Бързо пренасочване на NFC карта при загуба или за друг служител

WEB API ИНТЕРФЕЙС
 / Възможност за свързване на съществуващи потребителски бази данни 

или HR системи

 / Избягване въвеждането на данни два пъти

Оторизациите могат да бъдат възложени на 
потребители поотделно на заваръчни системи 
Fronius, които разполагат с интегрирана система 
за оторизация.

Системата знае кой е потребителят и какво да 
не му позволява да прави, когато влиза с карта-
ключ, чип или приложението WeldConnect.

МЕНЮ 
ЗА РАБОТА
В САМАТА СИСТЕМА ЗА 
ЗАВАРЯВАНЕ

ОСНОВЕН 
ПОТРЕБИТЕЛ 
УПРАВЛЕНИЕ

Централното управление на работа позволява бързо и лесно меню за работа. 
Необходими са само няколко щраквания за да се определят потребителски 
права за една или повече заваръчни системи или приложения WeldCube 
Premium – информацията се изпраща автоматично до всички свързани системи.

 / Заключвайте и отключвайте 
заваръчните системи с лекота 

 / Избягвайте грешки при работа, 
благодарение на индивидуално 
възложените разрешения. 
Пример: само оторизиран 
заварчик може да прави промени 
в програмата.

 / Управлявайте оторизациите 
и ролите на потребителите 
директно в заваръчната система

 / Проследимост в документацията 
на данните; прави се запис на 
потребители, които са влезли

СИГУРНО
ПЕРСОНАЛИЗИРАНО
ДОСТИЖИМО

ПРЕДИМСТВА НА МЕНЮТО ЗА РАБОТА:

* / За разлика от персонализираните NFC карти, картите ключ на Fronius 
имат допълнителна защита срещу копиране за повишена сигурност.

карта ключ

чип

Мобилно 
устройство с 

WeldConnect

Персонализирана 
NFC карта*

ОБЩ ПРЕГЛЕД
 / Всички потребители и тяхното ниво на достъп в един поглед

 / Лесно присвояване на потребителски права върху свързани заваръчни 
системи и приложения WeldCube Premium

 / Проследимост през целия процес на всички промени към 
потребителите
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WELDCONNECT
ПРИЛОЖЕНИЕТО FRONIUS ЗА БЕЗЖИЧНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС ЗАВАРЪЧНАТА СИСТЕМА

ПРОСТО ЗАПИШЕТЕ И ИЗПРАТЕТЕ ID НА 
КОМПОНЕНТА КЪМ ЗАВАРЪЧНАТАСИСТЕМА

ЗАКЛЮЧВАЙТЕ И ОТКЛЮЧВАЙТЕ 
ЗАВАРЪЧНИТЕ СИСТЕМИ С ЛЕКОТА

ЗАПАЗВАТЕ, РЕДАКТИРАТЕ И ИЗПРАЩАТЕ ПАРАМЕТРИТЕ 
НА ПРОГРАМАТА КЪМ ЗАВАРЪЧНАТА СИСТЕМА

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДДРЪЖКА ЗА 
ТЪРСЕНЕ НА ПАРАМЕТРИ

БЕЗЖИЧНО ПРЕДАВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА 
КОМПОНЕНТИТЕ ЗА ПАРАМЕТРИ И ДАННИ

ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА 
ЗАВАРЯВАНЕ E С ВАС ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ

 / Автоматично, базирано на задачата 
определяне на подходящите 
параметри на заваряване.

СЪВЕТНИК ЗА MIG/MAG И TIG

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КОМПОНЕНТ

 / Информацията за компонент може да 
бъде сканирана и прехвърлена към 
заваръчната система, а информацията 
за зададените компоненти може да бъде 
прочетена от системата за заваряване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ

 / Възможно е да се извлече 
информация за заваръчната 
система като сериен номер, IP адрес, 
състояние, версия на софтуера и т.н.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 / Свързаната система за заваряване може да 
извиква, редактира и съхранява задания.

 / Програмите могат да се прехвърлят от 
мобилното устройство към свързана 
заваръчна система.

 / Работните места могат да се споделят с 
колеги

 / Всички работни места са винаги достъпни 
за регистрирани потребители на всяко от 
техните мобилни устройства.

ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ

 / Потребителят може да влиза и 
излиза от системата за заваряване 
без NFC карта.

НАЛИЧЕН НА 
20 ЕЗИКА 
ИЗТЕГЛЕТЕ СЕГА!



?

SOS

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

          ТРИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ, ЕДНА ЦЕЛ: ДА ЗАДАДЕ СТАНДАРТ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ.
Това, което започна през 1945 г. като малка работилница, сега определя технологични стандарти в областта на заваръчните 
технологии, фотоволтаичните технологии и индустриалните зарядни устройства. Днес, компанията има над 5400 служители по 
целия свят и 1264 патента за разработване на продукти, показващи иновативния дух в нея. Устойчиво развитие означава за нас 
да прилагаме важните екологични и социални аспекти, наравно с икономическите фактори. Нашата цел остава постоянна през 
цялото това време: да бъдем лидер в иновациите.

Централен офис: гр. София 1324, ул. Добри Немиров 5, тел: +359879122163, e-mail: office@soldar.bg

Oфис: гр. Стара Загора 6000, бул. Руски 10, тел:+359887208484, e-mail: boyko.monev@soldar.bg

Офис: гр. Русе 7000, тел: +359887848128, e-mail: krasen.hristov@soldar.bg

СЕРВИЗ

 / Инсталиране и пускане в експлоатация 
на софтуерно решение

 / Обучение на служители на клиенти 

 / Помощ при проблеми с 
проследимостта

 / Помощ при проблеми с мрежата 

 / Поддръжка на място в случай на 
въпроси или проблеми

 / Инсталиране и въвеждане в 
експлоатация на софтуерно решение

 / Обучение на служители на клиенти

 / Конфигурация и поправка на софтуер

 / Подкрепа в случай на въпроси или 
проблеми

ЦИФРОВО 
РЕШЕНИЕ

ЦИФРОВО РЕШЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

В допълнение към софтуерните 
решения, Fronius предлага 

поддръжка преди, по време и след 
покупката – било то на място в 

помещенията на клиента или под 
формата на гъвкава и рентабилна 

дистанционна помощ.


