Univerzální WPS balíčky pro MIG/MAG
a MMA svařování
Jednoduché a cenově výhodné zajištění
shody s normou EN 1090
Od1.7.2014 musí splňovat
všichni výrobci hliníkových
a ocelových nosných
konstrukcí normu EN 1090,
která vyžaduje, aby jejich
produkty měly certifikaci
CE. Evropská norma EN
1090 významným
způsobem zasahuje do
režimu výroby. Celý proces
certifikace může být díky
univerzálním WPS balíčkům
od společnosti Kemppi jednodušší, rychlejší a výrazně lacinější.

Certifikace pro třídu EXC 1 a EXC 2 podle normy EN 1090-2
Norma EN 1090-2 uvádí, že všechny svařovací procesy musí být
v souladu s normou EN ISO 3834 - Požadavky na kvalitu při tavném
svařování kovových materiálů. Základním předpokladem pro
certifikaci podniku a pro jeho oprávněnost vykonávat příslušné
svařovací práce jsou postupy WPS pro vzorové aplikace. Tyto
postupy obsahují informace o výrobku, přípravě a typu sváru,
stejně jako podrobné informace o procesu svařování, přídavném
materiálu nebo ochranném plynu.Vytvoření těchto postupů
představuje náklady na čas i finance. Existuje však i jednodušší
cesta.

Univerzální WPS balíčky pro svařovací zdroje všech
výrobců
Společnost Kemppi jako první výrobce svařovací techniky přichází
s univerzálními WPS balíčky pro metody obloukového svařování
MIG/MAG a MMA, které výrazně ulehčují a zlevňují proces
certifikace podle normy EN 1090-2. WPS balíčky pro MIG/MAG i
pro MMA svařování jsou kompatibilní se svařovacími zdroji všech
výrobců svařovacích zdrojů. Není vůbec problém, pokud výrobce
používá jiný zdroj než je KEMPPI. Tyto balíčky jsou vhodné i pro
tyto zdroje. WPS balíčky plně vyhovují normě EN ISO 15612 a
mohou být použité pro svařování ocelových konstrukcí a spadají do
tříd EXC 1 a EXC 2 podle EN 1090-2.

Komplexní balíček WPS obsahuje metody svařování
pro MIG/MAG a MMA
Komplexní balíček WPS pro MIG/MAG
svařování obsahuje 84 univerzálních
univerzálních svařovacích postupů. Tyto
postupy jsou platné i pro aplikace, které
vyžadují zkoušky pro schválení WPS.
Specifikace svařovacích postupů
Kemppi zahrnují všechny
nejpoužívanější typy a průměry plných i
trubičkových svařovacích drátů.
Balíčky WPS pro metodu MMA byly
vytvořené na základě potřeb zákazníků
a obsahují všechny nutné specifikace
v jednoduchém a srozumitelném formátu. Jsou kompatibilní
s MMA zdroji všech výrobců. Při použití těchto WPS balíčků není
nutné vykonávat rázovou zkoušku, pokud hloubka materiálu
nepřekročí 12mm a použitý přídavný materiál vyhovuje EN ISO
2560-A E 42 4 B42 H5. V případě, že hloubka materiálu je větší než
12 mm je možné WPS od Kemppi použít bez rázové zkoušky, pokud
se použije přídavný materiál Esab OK 48.00, Böhler FOX EV 50 nebo
Elga P48 S, pro které už byly rázové zkoušky provedené.

Na všechny zdroje a vždy aktuální WPS a WPQR
Není potřeba kupovat pro každý svařovací zdroj licenci samostatně.
Univerzální WPS balíčky KEMPPI jsou platné pro všechny svařovací
zdroje ve výrobě fungujících pod stejnou technickou kontrolou a
kontrolou kvality. Po registraci v systému WPS si můžete Vy a Váš
auditor vytisknout všechny protokoly o schváleném postupu
svařování – WPQR k daným WPS. Díky registraci do systému
budete mít vždy přístup k aktuálním verzím WPS a WPQR pokud se
v budoucnosti změní.
Balíček univerzálních WPS pro MIG/MAG nebo MMA svařování
Kemppi je možné jednoduše objednat a využít ho pro splnění
normy EN 1090-2. S touto KEMPPI nabídkou výrazně ušetříte čas a
peníze při náročném procese získání značky CE.

Další informace získáte u výhradního zastoupení pro ČR –
ARC-H a. s.

