Avaa EN1090-2

-yhteensopivuus
Kempin yleisavaimella

Universaalit WPS-paketit kaikille hitsauslaitemerkeille
Kempin universaalit ja yleispätevät hitsausohjepaketit konepajoille ja työmaille tarjoavat
kustannustehokkaan ja laatuvarmistetun ratkaisun uusien standardien vaatimuksiin. Ne säästävät
sinulta sekä aikaa että rahaa:
• Voit käyttää niitä kaikissa hitsauskoneissasi merkistä riippumatta.
• Aikaasi ei tuhraannu kalliisiin menetelmäkokeisiin.
• Saat laatuvarmistetut hitsausohjepaketit edullisesti sekä MIG/MAG- että puikkohitsaukseen.
• Täyttävät EN1090-2 -standardin vaatimukset toteutusluokissa EXC 1 ja EXC 2.

www.kemppi.com/wps
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Universaalit WPS-paketit
kaikille hitsauslaitemerkeille
Säästä aikaa ja rahaa

hitsaukseen

Vaadittavien hitsausohjeiden kehitys on aikavievää ja
kallista, jos sen tekee itse. Jos käytät Kempin käyttövalmiita,
laatuvarmistettuja ja testattuja hitsausohjeita, säästät aikaa ja
rahaa.

Tämä kattava paketti sisältää 84 MIG/MAG-hitsaukseen
tarkoitettua hitsausohjetta, joita voi käyttää kaikkien
laitemerkkien kanssa. Niitä voi käyttää myös kohteissa,
joissa esiintyy iskusitkeysvaatimuksia, ja ne kattavat
useimmat yleisimmin käytetyistä umpilangoista sekä
jauhe- ja metallitäytelangoista. Lisätietoja lisäaineiden
luokitusvaatimuksista on osoitteessa www.kemppi.com/wps

Kempin universaalit hitsausohjeet käyvät kaikkiin
laitteisiin valmistajasta riippumatta.
Kempin universaalit MIG/MAG- ja puikkohitsauksen
hitsausohjeet ovat yhteensopivia kaikkien hitsauslaitemerkkien
kanssa. Sekalainen hitsauslaitekanta ei ole ongelma, sillä
Kempin hitsausohjeita voi käyttää kaikkein laitemerkkien kanssa.
Hitsausohjeet noudattavat EN ISO 15612 -standardia ja niitä
voidaan käyttää teräsrakenteille toteutusluokissa EXC1 ja EXC2
tapahtuvassa EN 1090 -standardin mukaisessa hitsauksessa.

Kempin asiantuntemus
Kempin hitsaustoiminnoille on myönnetty ISO 3834-2
-sertifiointi ensimmäisenä hitsauslaitevalmistajana maailmassa.
Se on luotettava tae Kempin kyvystä kehittää ja tarjota
hitsausohjeita itsenäisesti, mikä tekee palvelustamme nopeaa ja
joustavaa.

Kuhunkin työkohteeseen riittää yksi hitsausohjepaketti
Sinun ei tarvitse hankkia erillistä lisenssiä kullekin
hitsauskoneelle. Hitsausohjeita voi käyttää metallityöpajoissa
ja asennuskohteissa, jotka ovat saman teknisen ja
laadunvalvonnan alaisuudessa.

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG-

Universaalit hitsausohjepaketit puikkohitsaukseen
Ensimmäisenä maailmassa esittelemme selkeän ja helpon
hitsausohjeratkaisun puikkohitsaukseen rakennustyömaiden
vaativissa olosuhteissa. Se sisältää 28 puikkohitsaukseen
tarkoitettua hitsausohjetta, joita voi käyttää kaikkien
laitemerkkien kanssa.
Niitä voi käyttää myös kohteissa, joissa esiintyy
iskusitkeysvaatimuksia, ja ne sisältävät käytännön tietoja
trussirakenteiden hitsauksesta

Pakettien sisältö
WPS-paketit sisältävät kansion ja USB-muistitikun. Kansio
sisältää loppukäyttäjän lisenssisopimuksen, käyttö- ja
rekisteröitymisohjeet, pakkauksen sarjanumeron ja 28
laminoitua hitsausohjedokumenttia. USB-muistitikku sisältää
hitsausohjedokumentit eri kielillä sekä päivitysten tarkistuslinkin
Kempin WPS-palvelusivustoon.

Kempin WPS-verkkopalvelut hitsausohjepakettien rekisteröintiin, hallintaan ja päivitykseen
Kempin WPS-verkkopalveluissa voit rekisteröidä ja hallita
hitsausohjeita ja menetelmäkoepöytäkirjoja (WPQR). Sieltä
saat myös uusia kieliversioita ja hitsausohjeiden päivityksiä.
Hitsausohjeet ja palvelusivusto ovat pian saatavilla suomeksi,
englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, ranskaksi, hollanniksi, norjaksi,
tanskaksi, venäjäksi, espanjaksi, italiaksi ja puolaksi.

Tilaus
Ota yhteys jälleenmyyjääsi tai suoraan Kemppiin tilataksesi paketteja. Tarkemmat tiedot
tilausta varten:
6800002
6800003

UNIVERSAL WPS PACKAGE – MMA
UNIVERSAL WPS PACKAGE – MIG/MAG

(saatavilla)
(toimitukset alkavat 1. huhtikuuta)

Lisätietoja osoitteesta
www.kemppi.com/wps
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