
 
Let op: 

Neem deze uitnodiging mee naar de bijeenkomst. Als bewijs van deelname ontvangt u van het bestuur een stempel en paraaf op de 
uitnodiging. Deze gewaarmerkte uitnodiging wordt door het NIL als geldig document gezien voor verlenging van uw persoonscertificaat 

(indien in uw bezit). Voor actuele informatie kijk op www.lasgroepzuidlimburg.nl 
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Ons nummer: PD/ 14-004  
 
         Eijsden, 07-04-2014 
Geachte LZL lid, 
 
Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor een bedrijfsbezoek i.c.m. een interessante lezing over 
lasregistraties in het kader van EN 1090. De heer Johan van Lenten, Welding Specialist van de Fa. 
Kemppi Benelux BV zal ons inwijden in de laatste stand der techniek inzake lasgegevens analyse, 
WPS universele pakketten en ArcQuality. 
We zijn dit maal te gast bij de nieuwe vestiging van De Wit Las- en snijtechniek & Abird Zuid te 
Geleen. Alhoewel de vestiging pas op 5 mei open gaat, kunnen wij alvast tussen de verhuisdozen 
een “sneak preview” van deze grotere vestiging krijgen. 
 

Datum:    Dinsdag 22 april 2014  
Aanvang:    19.30 uur 
Plaats van samenkomst:  Abird Zuid / Technische groothandel De Wit B.V.  
Adres:    Kampstraat 80, 6163 HG  Geleen 
Thema’s:   ArcInfo (Analyse lasgegevens) 
    WPS universele pakketten 
    ArcQuality (Controle van de laskwaliteit)  
Sprekers, de heren:         Johan van Lenten (Kemppi)  
    Maurice Lahcen (Abird / De Wit)  

 

 
Toelichting: 

Van Johan van Lenten hebben we een uitgebreide toelichting gekregen. Zie hiervoor pagina 2. 
Ook is een infofilmpje van Kemppi te zien via onderstaande link. 

http://www.youtube.com/watch?v=wvVygX4pM00&list=PLsHLtMYH29rSmukbzTZiXriMPU4FtOj0

k&feature=c4-overview-vl 

Tot ziens op dinsdag 22 april a.s. bij Abird / De Wit te Geleen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van LZL, 
 
Peter Debie 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wvVygX4pM00&list=PLsHLtMYH29rSmukbzTZiXriMPU4FtOj0k&feature=c4-overview-vl
http://www.youtube.com/watch?v=wvVygX4pM00&list=PLsHLtMYH29rSmukbzTZiXriMPU4FtOj0k&feature=c4-overview-vl


Toelichting ontvangen van de heer Johan van Lenten 
 
 
ArcInfo – de snelle manier om lasgegevens te 

analyseren 

Kemppi’s ArcInfo is een cloudgebaseerd analysesysteem 

voor lasdata welke eenvoudig is in gebruik en van grote 
waarde is voor uw lasproductie of lastraining. Met ArcInfo 

kunt u de gegevens registreren en deze gebruiken als 

feitenbasis voor doeltreffende, individuele training of 

voor laskostenberekeningen. 
  

 

 

WPS universele pakketten, een veelomvattende 
oplossing voor werkplaatsen en lassen in het veld 

Om aan de vereisten van de norm NEN 1090-2 te 

voldoen, biedt Kemppi lasprocedurespecificatiepakketten 

die gebruikt kunnen worden in werkplaatsen en bij lassen 
in het veld. Er zijn diverse WPS-pakketten beschikbaar 

voor MIG/MAG en voor MMA-lassen. Wij zijn de eerste 

fabrikant van lasapparatuur ter wereld die WPS-

universeel pakket introduceert voor de veeleisende en 

continu veranderende omgevingen op bouwplaatsen, 
waar een grote behoefte bestaat aan duidelijke en 

eenvoudige instructies. Klanten die een WPS-

standaardpakket kopen, krijgen toegang tot de website 

van de WPS-dienst van Kemppi, waar ze hun WPS-
documenten kunnen beheren en de 

lasprocedurekwalificatierapporten (WPQR’s) kunnen 

bewaren. 

  
 

ArcQuality 

Gelaste constructies van hoge kwaliteit worden gemaakt aan de hand van goedgekeurde 
lasprocedures met strenge kwaliteitsbewaking. Maar hoe streng? En is de lasprocedure echt 

gevolgd?  

ArcQuality controleert de laskwaliteit voor alle belanghebbenden en zorgt voor een nieuw 

niveau in kwaliteitsmanagement. ArcQuality spoort afwijkingen van de WPS op en valideert de 

laskwaliteit. Het meet en registreert lasparameters en de gebruikte verbruiksmiddelen, 
vergelijkt de verzamelde informatie met de goedgekeurde lasprocedure specificatie en vormt 

zo een formele oplossing die de laskwaliteit definieert en verifieert. Zo worden afwijkingen, die 

zouden kunnen leiden tot ernstige kwaliteitsproblemen, 

vermeden. 
   


