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Výcvikový Modul

Zvárací pracovný stôl je hlavným nástrojom systému CS WAVE. Pracovný stôl je kus 
veľkého motorizovaného zariadenia s velkým displejom, snímačom pohybu a so 

skutočnými zváracími nástrojmi. Žiaci dokážu pomocou zváracích nástrojov nasimulovať 
rôzne zváračské úlohy a riadiť ich na pracovnej ploche.

Zvárací pracovný stôl CS WAVE simuluje 
oblúkové zváranie
taviacou sa elektródou v ochrannom 
plyne a ručné oblúkové zváranie
obalenou elektródou. Pracovné stoly je 
možné využiť na nácvik, výuku a 
udržiavanie zručnosti pre viaceré 
postupy, tvary zvarov,  zváracie polohy
a pohyby pri zváraní.

Mnohostranný

Servopohonom vybavený 
zobrazovací systém je možné 

napolohovať do vodorovnej a do 
zvislej polohy, čím je umožnené 

vykonanie rôznych úloh.

Pružný

Pracovný stôl je vynikajúci vzdelávací 
nástroj, ktorý napomáha inštruktorovi pri 
analýze chýb a pokroku žiakov hoci aj v 
reálnom čase.

Náučný

Každý pracovný stôl má zabudovanú prípojku na sieť.  Ak je nainštalovaná sieť, je na 
ňu možné pripojiť pracovný stôl, ktorý môže komunikovať s CS WAVE serverom. 
Automatićká aktualizácia a centrálne uloženie výsledkov sa deje v reálnom čase. 

Pripojiteľný na sieť

Zvárací pracovný stôl



Server CS WAVE umožňuje prenos a spracovanie informácíí medzi riadiacim 
centrom a jednotlivými pracovnými stolmi. Ak sú pracovné stoly zapojené do 
rovnakej lokálnej siete ako server a riadiace centrum, riadiace centrá môžu 
byť aj vzdialené.

Vzdelávací Modul

Riadiace stredisko CS WAVE je najpodstatnejším nástrojom inštruktora. Umožňuje 
pozorovanie a dozor nad žiakmi, ako aj analýzu ich pokroku počas kurzu.

Riadiace Stredisko

Server

Riadiace stredisko CS WAVE umožňuje 
sledovanie využitia pracovných stolov
CS WAVE  v reálnom čase. Pracovná  
plocha bola vytvorená tak, aby bola 
jednoducho obsluhovateľná.

Podrobné štatistiky a grafy 
napomáhajú inštruktorom pri 
identifikácii chýb, takto môže 
inštruktor ľahko analyzovať ako
sa žiak rozvíja od úlohy k úlohe.  

Okrem vizuálnej pomoci môže 
inštruktor nastaviť náročnosť a 
čiastkové úlohy, ktoré môže aj 
kedykoľvek pozmeniť. Takto môže 
jednoducho prispôsobiť vzdelávanie
k schopnostiam, usilovnosti a 
individuálnym požiadavkam žiakov.

Rôzne spôsoby nácviku

Analýza

Riadenie vzdelávania

Server CS WAVE je miestom uloženia údajov o vzdelávaní. Obsahuje podrobnú 
referenčnú databázu úloh, identifikuje žiakov a zaznamenáva ich výsledky.



INTERNET
http://wave.c-s.fr

E-Mail
matraheg@t-online.hu

Maďarsko:

MÁTRAI Hegesztéstechnikai és 
Szakképzési Kft.  
H -3272 
VISONTA 
PF. 20.

Tel. +36 37 528 010
+36 20 929 2026

Fax +36 37 328 093

Kontakt

Systémové požiadavky
Server
Nezávislý počítač
Odporúčané 
parametre:
Pentium III 
512 MByte RAM
Pevný disk 80 Gbyte
Operačný systém
Windows NT, 2000, XP
Riadiace centrum
Procesor Pentium III
256 Mbyte RAM
Pevný disk 80 Gbyte 
Operačný systém
Windows NT, 2000, XP

CS WAVE,  « Vynikajúci v produktivite » víťaz na 
medzinárodnom veľtrhu INDUSTRY 2004
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