temp-chart

Temperatura

Oprogramowanie
temp-chart to oprogramowanie służące do analizy i
tworzenia dokumentacji profili temperaturowych. Program
ten został stworzony we współpracy z wiodącymi
producentami samochodów.
Aby poprawnie analizować wyniki procesu zebrane przez
temp-gard, program temp-chart scala i dostosowuje je do
parametrów pieca i procesu, generując ostatecznie profil
temperatury. Dane są przechowywane w bazie danych w
celu stworzenia profesjonalnej dokumentacji oraz łatwego
dostępu do nich. Proces wygrzewania powłoki proszkowej
może być zoptymalizowany pod względem wskaźnika
BYK-Gardner (wartość ustalona przez Porsche).
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wykres profilu temperatury z zaznaczonymi
limitami górnymi /dolnymi, krzywą odniesienia
oraz zakresem tolerancji
tabela analizy temperatury zgodnie z
parametrami procesu
możliwość zaimportowania zdjęcia produktu oraz
zaznaczenia na nim rozmieszczenia termopar
parametry pozyskiwania danych, tj. liczba i
oznaczenie sond, częstotliwość próbkowania,
czas trwania oraz tryb uruchomienia mogą być
ustawione w programie temp-chart , a następnie
przetransferowane do temp-gard
możliwość zdefiniowania kryteriów analizy,
specyfikacji pieca, ilości, długości oraz
temperatur w poszczególnych jego strefach
temp-chart został stworzony we współpracy z
wiodącymi producentami samochodów

temp-gard i gradient-oven – do
optymalizacji receptury w laboratorium
Oprogramowanie temp-chat przenosi zarejestrowane
profile bezpośrednio do pieca gradientowe firmy
BYK=Gardner. Dwa procesy wygrzewania powłoki
proszkowej mogą być symulowane w piecu gradientowym
w jednym czasie. Następnie, powłoka może być
przetestowana i zoptymalizowana w laboratorium pod
warunkami produkcyjnymi.

Informacje handlowe

Specyfikacja techniczna

Nr kat.
PT-3311
AG-4401

Analiza
Import danych
Eksport danych
Język

Opis
Temp-chart 2
Adapter USB, wraz ze
sterownikiem

wykresy, tolerancje, zakresy, krzywe odniesienia, pochylenia
System temp-gard
Dowolna baza danych, Excel
Angielski, niemiecki,, francuski, włoski, hiszpański, japoński

Zakres dostawy:
1 płyta CD-ROM
Wymagania systemowe:
System operacyjny: Windows® 2000 lub nowszy
Excel®: 2002 lub nowszy z VBA
Pamięć: 256 MB RAM, zalecane 512 MB
Przestrzeń dysku: min 100 MB
Rozdzielczość monitora: XGA (1024 x 768) lub lepsza
Napęd: CD-ROM lub DVD
Interfejs: USB
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