
 

utrzymuj proces powlekania na poziomie 



 

 

 

 

 

DATAPAQ dostarcza 
rozwiązań do profilowania 
temperatur 
 
Od 1984 roku, nazwa Datapaq stała się 
synonimem profilowania pieca w prze-
myśle lakierowania proszkowego na 
całym świecie. Urządzenia Datapaq 
znane są z dokładności, łatwości użytko-
wania oraz niezawodności, w dalszym 
ciągu ustanawiają i udoskonalają stan-
dardy przemysłowe. Systemy Datapaq to 
oczywisty wybór przy profilowaniu tem-
peratur, dostarczając systemy, które 
daleko wykraczają poza wymagania 
najbardziej surowych warunków proce-
sowych.  
 
 
 
 

Rozwiązanie to XL2… 
Datapaq ciągle słucha potrzeb swoich 
klientów oraz ma na uwadze ich proces. 
Gdy wymagania zmieniają się, system 
pomiarowy także musi się dostosować. 
Datapaq jest dumny, że może zaofero-
wać XL2 jako najnowszą generację 
systemu Oven Tracker. Wytrzymały, 
wszechstronny, inteligentny oraz łatwy w 
użyciu system profilowania temperatury 
w piecu. 
 
Oferując nowe, rewolucyjne funkcje, 
system XL2 zapewnia rutynową kontrolę 
pieca w sposób łatwiejszy nich dotych-
czas 
 

ZIELONE ŚWIATŁO DLA... 
• Jakości 

• Kontroli  
procesu 

• Wydajności 

• Redukcji 
kosztów 

 

 

Inteligentny rejestrator 

System XL2, zaprojektowany z myślą o użytkowniku, kontynuuje 
tradycję serii Oven Tracker z jego unikalną dwuczęściową budową. 
 

SmartPaq pozwala na zaprogramowanie modułu MemoryPaq 
wg. ustalonych kryteriów DOBRZE/ŹLE, bazowanych na warto-
ściach współczynnika Datapaq, czas przebywania w temperaturze 
oraz temperaturze maksymalnej. Inteligentny rejestrator XL2 
podpowie Ci czy Twój proces mieści się w normie czy jest poza 
normą zaraz po wyjściu z pieca. 
 
Po wyjściu z pieca, wyciągnij rejestrator z ochronnej bariery 
termicznej a następnie sprawdź wskaźnik na module Memory-
Paq. Zielona dioda LED oznacza pomiar w normie. 
 

Czerwona dioda oznacza problem. Zatrzymaj produkcję, 
 do momentu przeanalizowania profilu. Następnie nanieś poprawki w 
pracy pieca, aby wyodrębnić przyczynę problemu. 

 
Możliwość przeprowadzenia wielokrotnych przebiegów  pozwala na na-
stępujące po sobie badanie procesów bez konieczności ściągania danych do kom-
putera. Eliminuje to konieczność powrotu do biura pomiędzy kolejnymi pomia-
rami, oszczędzając czas i wysiłek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona przed temperaturą, której możesz ufać… 
Przez ostatnie 20 lat Datapaq inwestował w rozwój barier termicznych. Teraz 
oferuje najbardziej szeroki zakres barier dostępnych w przemyśle. 
 
Podczas przejścia systemu XL2 przez piec, potrzebujesz absolutnej pewności, 
że rejestrator jest chroniony przed surowymi warunkami panującymi w piecu. 
 
Standardowa bariera XL2, zaprojektowana specjalnie do użytku w samocho-
dowych liniach lakierniczych, nie zawiera silikonu, co eliminuje możliwość 
zanieczyszczenia oraz wystąpienia defektów lakierniczych, oraz pomaga za-
pewnieniu najwyższej jakości produktów. 
 
Poza standardową barierą XL2, Datapaq oferuje także szeroki zakres barier 
termicznych dopasowanych do wyspecjalizowanych procesów. 
 

   

 

Monitoro- 
wanie w czasie 
rzeczywistym 
System XL2 można uży- 

wać poza komorą pieca, 

co umożliwia zapis danych  

w czasie rzeczywistym, 

bezpośrednio na PC. 

Rozwiązanie idealne  

dla R&D, napraw 

i testów pieców 

itp. 



  

Pewność w pomiarze danych 

System XL2 można wyposażyć w 

szeroki zakres termopar tak, aby  

najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom. 

Łatwy, dokładny i pewny pomiar małych  

elementów karoserii samochodu już nie  

stanowi problemu. 

Wszystkie termopary typu K mieszczą się 

w specjalnych limitach błędów, gwarantując 

 najwyższą dokładność pomiaru. 

Dla procesów wysokotemperaturowych 

istnieje możliwość zaopatrzenia się w 

termopary z płaszczem z włókna 

szklanego lub płaszczem 

mineralnym. 

 

 

 

 

Korzyści dla Twojego biznesu 

Przepuszczając system XL2 przez swój piec możesz odkryć 
prawdziwy potencjał i możliwości swojego procesu 
powlekania. Temperatura pieca oraz produktu wskaże Ci 
kierunek polepszenia jakości i niezawodności produktów. 

Jakość wykończenia produktu 

Przekonaj się, że Twoj piec zapewnia wymagany profil wygrzewania, 
który zapewni produktowi odpowiednie właściwości fizyczne i 
kosmetyczne. Zapobiegaj niedogrzewaniu lub przegrzewaniu 
produktu, wyłączeniu pieca z użytku, kosztownym odrzutom, 
poprawkom lub reklamacjom. 

Walidacja procesu 

Stwórz certyfikowany, namierzalny wg. Międzynarodowych 
standardów raport w celu przedstawienia klientom lub audytorom 
(Qualicoat; ISO9000l CQI-12) i zapewnieniu ich o prawidłowej 
kontroli procesu. Zwięzły, jednostronicowy raport pomoże Ci 
pozyskać następny kontrakt. 

Optymalizacja produkcyjności i wydajności 

Używaj dokładnych danych profilu temperatury do regulacji  
pracy pieca. Maksymalizuj prędkość tak, aby uzyskać optymalną 
wydajność produkcji, bez straty jakości produktu. Dodatkowe  
punkty regulacyjne pieca pozwolą Ci zmniejszyć konsumpcję  
energii. Wyobraź sobie oszczędności na energii w ciągu 12  
miesięcy pracy pieca. 

Natychmiastowe rozwiązywanie problemów 

Wyodrębnij miejsca problematyczne w piecu, a następnie użyj tych 
informacji do eliminacji ewentualnych problemów. Sprawdzaj piec 
każdorazowo po serwisie lub naprawach. Pamiętaj, każda stracona 
godzina produkcji jest kosztowna dla Twojej firmy. 
 

  
Aplikacje w procesach po-
wlekania: 
• Montaż samochodów (OEM) 

• Produkcja części samochodo-
wych 

• Produkcja farb i lakierów prosz-
kowych 

• Produkcja narzędzi użytkowych 

• Ogólne procesy przemysłowe 

• Metalurgia architektoniczna 

• Opakowania metalowe (2,3-
częściowe puszki) 

• Wysokotemperaturowe powłoki 
PTFE i Dacromet 

• Powłoki tekstyliów 

• Produkcja pieców 

 
 



Dystrybutor w Polsce: 

EUROTOM Sp. z o.o. 
Ul. Wąwozowa 1 kl .II 
02-796 Warszawa 
Tel: +48 22 648 15 73 
Fax: + 48 22 648 16 72 
E-mail: biuro@eurotom.pl 
WWW: www.eurotom.pl 
 

Germany 
DATAPAQ GmbH, 
Valdorfer Straße 100  
D-32602 Vlotho, Deutsch-
land 
Tel: +49 5733 9107 0 
Fax: +49 5733 9107 27 
E-mail: sales@datapaq.de 
Web: www.datapaq.de 

www.datapaq.com
© 2011 Datapaq (2046 Rev B) 72011

Nazwa Datapaq, logo Datapaq i Oven Tracker  
to zarejestrowane znaki towarowe Datapaq. 

Specyfikacja może byc zmieniona bez powiado-
mienia.

 

   

Różnica w produkcji 

Zalety oprogramowania Insight Proffesional 

Bogate oprogramowanie analizujące Insight zostało zaprojektowane do 
konwertowania surowych danych numerycznych na miarodajne informacje, 
które pozwolą lepiej zrozumieć, kontrolować i optymalizować proces wy-
grzewania. Skomplikowane kalkulacje zostały uproszczone, pozwalając na 
szybką i pełną analizę profilu. Szczegółowe informacje o Twoim piecu są 
następnie umieszczone w zwięzłym raporcie. Łatwy w użyciu, dokładny i 
wydajny – to trzy podstawowe cechy systemu. 

Wybierz poziom funkcjonalności odpowiedni dla Twoich potrzeb 

• Insight Professional – całkowicie konfigurowalny pełny pakiet opro-
gramowania Insight, do użytku w przemyśle automotive 

• Insight Basic – podstawowy pakiet oprogramowania, do rutynowej 
obsługi system XL2 

 

Łatwy w użyciu zarówno dla specjalistów, jak i dla operatorów linii 

• Kreatory pomiarów – użytkownik jest krok po kroku przeprowadza-
ny poprzez podstawowe ustawienia analizy, wykonując wszystkie etapy 
w określonej kolejności 

• Nowe narzędzia analizy, stworzone aby spełnić specyficzne wymaga-
nia rynku automotive: 

i. analiza wykresów BakeChart oraz współczynnik Datapaq 
ii. Funkcje statystyczne SPC – Statistical Process Control 
iii. Analiza nagrzewania elementów 
iv. Obserwacja różnicy temperatur na poszczególnych termoparach 
v. Mapa rozmieszczenia sond połączona z bazą danych zdjęć produk-

tów 
vi. Zaawansowane opcje raportu 

• Zawiera pełną pomoc kontekstową. 

• Dostępne w wielu wersjach językowych, także w polskiej. 

 

 

 

 

 

 
 
 

GWARANCJA DATAPAQ 

Każdy system DATAPAQ posiada roczną gwarancję. Jako uzupełnienie 
gwarancji oferujemy kontrakt na coroczny serwis oraz rekalibrację, w 
tym darmowe uaktualnienia oprogramowania oraz wypożyczenie sprzę-
tu na czas serwisu.* 
* W zależności od kraju. 

 

Światowy lider w profilowaniu temperatur. 

 
Europe and Asia 
DATAPAQ Limited, 
Deanland House, 160 Cowley 
Road, 
Cambridge CB4 OGU, UK 
Tel: +44 (0)1223 423 141 
Fax: +44 (0)1223 423 306 
E-mail: sales@datapaq.co.uk 

 


