
sigma² serie

mig/mag svejsning   
fra håndværk  
til sværindustri
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sigma² - med og uden puls

Sigma² er anden generation af Migatronics 
populære Sigma serie med strømkilder på 
300, 400 og 500 A. Kompakte eller med 
separat trådboks i valgfri kombination med 
to betjeningspaneler. Med eller uden puls 
og med trinløs indstilling af alle parametre 
er Sigma2 maskinerne skabt til avanceret 
MIG/MAG svejsning af alle materialetyper - 
fra håndværk og montage til sværindustri, 
offshore og automatisering. 

ordreproduktion med  
personlige fordele

Ikke to Sigma² maskiner er nødvendigvis 
ens i deres opbygning. Maskinerne frem-
stilles efter ordre i præcis den konfigura-
tion, der matcher svejseopgaven.

du stiller kravene 
- vi ”skræddersyr” den ideelle svejsemaskine 

Et udsnit af Sigma2 familien.  
De viste maskiner kan være  
afbilledet med ekstra udstyr.

• Programpakker

• RWF Multi (side 7)

• Robotinterface (side 7)

• Aflastningsarm

•   Dialog- og sekvensbrænder

•  Flowkontrol for vand

•  Autotrafo 230-500 V

•  Beskyttelsesbøjle og hjulsæt  
 til trådboks

• MMA kit til trådbokse

• Push pull kit

• Fjernbetjening

• CEE netstik

eksempler på tilbehør



3

to betjeningspaneler,  
forberedt for fremtidige opdateringer

MIG/MAG karakteristik

MMA karakteristik

Puls

DUO PlusTM

To- eller firetakt

Sekvensvalg 1-9

Hæftefunktion

Panellås

61113475C

BASIC
61113475C

BASIC

61113487A

5

SYNERGIC

61113475C

BASIC
61113487A

5

SYNERGIC

PULSE
61113487A

5

SYNERGIC

Synergic med indbygget DUO PlusTM og fuld  
synergi mellem parametre, bl.a. til MIG lodning.

Pulse med op til 200 svejseprogrammer og  
en meget enkel betjening for avanceret puls. 

betjeningskoncepter 
og opdateringer

Koncentrationen af intelligensen  
i Sigma² er gjort mulig af 
Migatronics softwareudvikling. 
Betjeningspanelerne kan låses 
med nøgle. En indvendig SD-port 
gør det muligt at opdatere med 
nye programpakker, der via mail 
kan overføres til SD-kort.

61113487A

5 

 Indlæs foretrukket hoved-
parameter: ampere, 
trådhastighed eller mate-
rialetykkelse. Sigma2 klarer 
selv resten.

61113487A

5 

 
Personlig finjustering: volt/
lysbuelængde, blød/hård 
lysbue eller fremkald data 
fra seneste svejsning.

Praktisk hæftefunktion. Så 
er emnerne sikkert fikseret 
under svejseprocessen. 

61113487A

5

SYNERGIC

DUO PlusTM - automatisk 
skift mellem to sekvenser 
med ét tryk på én knap.

61113487A

5

SYNERGIC

61113487A

5

SYNERGIC

Tryk på én knap og skift 
mellem op til 9 forskellige 
sekvenser. Display viser den 
valgte sekvens.

lynhurtige skift mellem opgaverne

Programpakke  Standard Standard Plus Special

Materiale m/u puls m/u puls m/u puls
Manuel MMA-MIG/MAG •	 •	 • 
Arc Gouging  •	 • 
Fe •	 •	 • 
Fe - PowerArc   • 
ER 316 LSI •	 •	 • 
ER 316 LSI - PowerArc   • 
ER 347 Si  •	 • 
Duplex  •	 • 
AIMg / AISi5 •	 •	 • 
AI99,5 / AISi12  •	 • 
FCW •	 •	 • 
CuAI8 •	 •	 • 
CuSn  •	 • 
CuSi3 •	 •	 • 
Inconel  •	 • 
FE - Seamtrack   •
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Forudsætninger:

Lysbuetid: 
3 timer/dag

Standby: 
5 timer/dag

Svejsestrøm: 
240 A

Elpris: 
0,92 kr./kWh

Årligt elforbrug: 
6.440,- kr.*

Årlig besparelse: 
Op til 1.840,- kr.
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*) Thyristor u/standby: 220 dage x 8 timer = 7.000 kWh x 0,92 = 6.440,- kr. 

Trin- 
reguleret

MIG - 500 A

Thyristor  
u/standby

MIG - 500 A

Sigma2

MIG 
500 A

Eksempel på elforbrug - Sigma2 vs. ældre teknologier
(principskitse)

Thyristor  
m/standby

MIG - 500  A

til gavn for både miljøet og  
virksomhedens bundlinje

duo plus™ - bedre finish 
med øget automatik

DUO Plus™ optimerer kontrollen over 
smeltebadet og reducerer varmetilførslen. 
DUO Plus™ er en automatiseret og 
”pulserende forfining” på traditionel MIG/
MAG sekvenssvejsning. 

powerarc™ til store  
godstykkelser

PowerArc™ programmerne sikrer dyb 
indtrængning ved kant- og stumpsømme  
i sort og rustfast stål.

tidsbesparende  
sekvensmuligheder

Sekvenssvejsning er standard i begge 
betjeningspaneler. Svejseparametrene  
for op til 9 forskellige gentagne job 
gemmes i maskinens interne hukommelse.

DUO PlusTM er en automatisk sekvensfunk-
tion, hvormed det er muligt at foretage 
MIG svejsning med ”langsom puls”, som 
det kendes fra mange TIG maskiner.  
Svejsemetoden sikrer øget kontrol over 
smeltebadet og er den optimale løsning til 
bundstrenge i fx åbne fugegeometrier. 

tid

Amp
 DUO Plus™ effekttrim 0 - 50%  
 af indstillet svejsestrøm (A) 
 (principskitse)

PausetidPulstidDUO PlusTM - Aluminium

DUO PlusTM - Rustfast stål

Indstillet svejsestrøm

lavere elforbrug - mindre miljøbelastning

Sigma2 er grøn fra yderst til inderst: optimeret svejseteknologi med uovertruffen 
performance og brugervenlighed med et elforbrug, der er langt lavere end traditio-
nelle teknologier. Se eksempel nedenfor.
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Jo flere starter - jo større gasbesparelse

Optimeret gasforbrug under svejseprocessen 

Gasflow med IGC®

Gasspild ved  
traditionel ventil

Gasforbrug med IGC®

Gasspild ved  
traditionel ventil

Gasforbrug med IGC®

Sek.

Amp

intelligent gas Control igC®

synergisk gasflow med massiv  
reduktion af gasforbrug

intelligent gaskontrol

Intelligent Gas Control IGC® er 
en konfigurerbar option, specielt 
udviklet til Sigma2. 

Et effektivt gassparekit i kombina-
tion med dynamisk gasregulering, 
som overvåger forbruget og op-
timerer gasdækning til det valgte 
synergiske svejseprogram. Gasbe-
sparelse med IGC® kan i gunstige 
situationer udgøre mere end 50% 
med tilsvarende færre flaskeskift til 
gavn for økonomi, miljø og  
effektivitet.

massive besparelser  
i gasforbruget

Besparelsen afhænger af virksom-
hedens svejseprofil, lysbuetid og 
antal maskiner.

I eksemplet nedenfor er bereg-
ningerne baseret på et varieret 
brugsmønster med lige dele kort- 
og spraybuesvejsning.

Lange sømme Mange hæftninger

eksempel på besparelse i kr. pr. dag
(principskitse)

Besparelser under svejsning

Besparelser under  
svejsestart

Manuelt  
program 

IGC®  
Synergic/Pulse
program

*) 220 dage x 3 timer x 60 min. x 15 liter = 594 m3 x 40,00 = 23.760,- kr.

Forudsætninger:
Lysbuetid:  
3 timer/dag

Svejseprofil: Varieret  
kort- og spraybue

Gns. gasforbrug:  
15 liter/min.

Svejsetråd:  
1,0 mm FE

Gaspris:  
40,00 kr./m3

Årlige gasudgifter:  
23.760,- kr.*

Årlig besparelse:  
Op til ≈ 12.000,- kr.

Lange sømme Mange hæftninger
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speCial edition - til værfter og andre 
ekstreme forhold

MWF 50 Yard med galvaniseret bøjle og vogn MWF 55 Yard med galvaniseret bøjle

stabil trådfremføring, når pladsen er trang 

To bærbare Yard Units med eller uden beskyttelsesbøjle udvider de højt-
ydende Sigma2 400/500 inverteres brugsmønster betydeligt. Lukket 
trådboks, MWF 50 Yard, til 5 kg rulle eller åben trådboks, MWF 55 Yard, 
til 5 eller 15 kg rulle. 

Ekstra trådboks 

- evt. Pi 200/250 
eller Zeta 60

Strømkilder: 

Sigma2 300
Sigma2 400
Sigma2 500

Luft- eller vandkølet

intelligente sigma2 fordele:

•  Intelligent Gas Control IGC®

•  Udvidet hukommelse med mulighed  
for flere programpakker

•  SD kort til programopdatering 
og/eller panellås for utilsigtet brug af  
betjeningspanel

•  Forbedrede kortbue-/DUO Plus™  
egenskaber

•  Diffusionssikre slanger

•  Mekanisk beskyttelsesklap med  
låsecylinder og nøgle

•  Arc Gouging til kulfugning  
på Sigma² 500

•  PowerArc™ - programmer til svejsning  
i store godstykkelser 
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svejseautomatisering med sigma² i det 
komplette robot-setup

De to største Sigma² maskiner i 
”Automat-trim” er sammen med 
RWF Multi dedikerede strømkilder til 
integration med robotter og automa-
ter i industrien. 

I/O robotinterface er kommunika-
tions-bindeleddet mellem CAn-BUS 
strømkilden og robot eller automat.

Robotinterface

RWF Multi

robotkoncept - køreklart med alle enheder

Migatronic trådboks MWF 41

Eksempel på Migatronics 
kundespecificerede 
applikationsløsninger: 
Svingarm med RWF Multi 
og tråd fra fustage.

bærbar trådboks til industrien

MWF 41 er en kompakt og bærbar trådboks, udviklet   
specielt til Sigma2. Trådhastighed 30 m/min.  
Her kombineres den åbne boks' små dimensioner med  
den lukkede boks' gode beskyttelse af svejsetråden.

praktiske applikationer  

Robotopstilling (rekvirer separat robotbrochure)



Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S
Aggersundvej 33, Postboks 206

DK-9690 Fjerritslev, Danmark
Tel: (+45) 96 500 600

Telefax: (+45) 96 500 601
www.migatronic.com
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TRÅDBOKS MWF 41/intern RWF Multifeeder MWF 50 MWF 55

trådfremføringshastighed m/min. 0,5-30,0 0,5-30,0 0,5-30,0 0,5-30,0

trådspolediameter mm 300 300 300

intermittens 100% /40°C, a/% 420/100 420/100 420/100 420/100

intermittens 60% /40°C, a/% 500/60 500/60 500/60 500/60

brændertilslutning euro euro euro euro

beskyttelsesklasse ip 23 ip 23 ip 23 ip 23

norm en/ieC60974-5, en/ieC60974-10

dimensioner (hxbxl), mm 440x245x780 276x211x276 380x200x540 400x260x620

vægt, kg 19 9 10,1 12

Forhandlerstempel:

Ret til ændringer forbeholdes.

sigma² 300 c/s 400 c/s 500 c/s

netspænding ±15% (50-60hz), v 3x400 (3x230-500*) 3x400 3x400

sikring, a 16 20 32

netstrøm, effektiv, a 16,5 (380v)/15,7 (400) 18,2 (380 v)/17,3 (400 v) 29,3 (380v)/27,8 (400v)

netstrøm, max., a 19,0 (380)/18,1 (400) 29,5 (380 v)/28,0 (400 v) 36,8 (380v)/35,0 (400v)

effekt, 100%, kva 10,9 12,0 17,9

effekt, max., kva 12,5 19,3 31,0

effekt, tomgang, w 40 40 40

virkningsgrad 0,87 0,88 0,90

effektfaktor 0,90 0,90 0,90

strømområde, a 15-300 15-400 15-500

intermittens 100% /20°C (mig), a/%/v 300 330 475

intermittens maks. /20°C (mig), a/%/v 300/100 400/70/ 500/80/

intermittens 100% /40°C (mig), a/%/v 270/30,8 290/31,6 420/36,8

intermittens 60% /40°C (mig), a/%/v 350/34,0 450/38,0

intermittens maks. /40°C (mig), a/%/v 300/80/32,0 400/40/36,0 500/55/40,0

anvendelsesklasse s/Ce s/Ce s/Ce

beskyttelsesklasse ip 23 ip 23 ip 23

normer C
normer s

en/ieC60974-1, en/ieC60974-2, en/ieC60974-5, en/ieC60974-10
en/ieC60974-1, en/ieC60974-2, en/ieC60974-10

dimensioner C-l  (hxbxl), mm 906x524x925 906x524x925 906x524x925

dimensioner C-w (hxbxl), mm 1051x524x925 1051x524x925 1051x524x925

dimensioner s-l (hxbxl), mm 1144x524x1031 1144x524x1031 1144x524x1031

dimensioner s-w (hxbxl), mm 1144x524x1031 1144x524x1031 1144x524x1031

vægt C-l / C-w, kg 58 / 69 60 / 71 60 / 71

vægt s-l / s-w, kg 74 / 85 76 /87 76 / 87
* Konfigureret med autotrafo

migatroniC  
sigma data


