
Příjemné a jed-
noduché ovlá-
dání

Zcela nový, 
funkční a líbi-
vý vzhled

Jedno nebo 
třífázové pro-
vedení

D.O.C.® 
systém

Synergy 
PLUS™ systém

PFC funkce

Nízká 
hmotnost a 
vysoký zatěžo-
vatel

Precizní TIG 
AC/DC 
i MMA AC/DC 
svařování

PI 200 / PI 250

MODERNÍ A JEDNODUCHÉ 
ROBUSTNÍ A LEHKÉ  

TIG SVAŘOVÁNÍ

Pi je snadno přenosný



Písmeno Pi bylo v řečtině sym-
bolem pro zisk a užitek. I proto 
bylo použito jako výstižný název
nové řady svařovacích strojů 
Migatronic. Pi ale představuje 
i budoucí trendy v koncepci 
svařovacích strojů. Jedno nebo 
třífázové, přenosné, a přitom 
výkonné invertory pro precizní 
svařování nelegovaných i lego-
vaných ocelí, barevných kovů, 
hliníku a jeho slitin jsou vhodné 
pro použití ve všech odvětvích 
průmyslové výroby i pro 
různorodé údržbářské práce. 
Migatronic Pi je dodáván ve ver-
zích TIG HP (DC verze), TIG AC/
DC (s D.O.C.® systémem) a MMA 
pro svařování všemi dostupnými 
typy elektrod s možností LIFTIG® 
zapalování a funkcemi stabilizace 
hoření, teplý start a Anti-Freeze.  

Migatronic Pi 200 je označení 
jednofázového invertoru ve 
verzích TIG HP nebo TIG AC/DC, 
které umožňují rovněž svařování 
obalenou elektrodou.

Migatronic Pi 250 je třífázový 
zdroj v provedení TIG HP, TIG 
AC/DC a samostatně i jako verze 
MMA.

40 programových 
nastavení

Migatronic Pi dovolují obsluze 
uchovávat v paměti až 40 růz-
ných programových nastavení 
(10 pro každou metodu svařová-
ní) a jednoduše a rychle se tak 
přizpůsobit pružným změnám 
požadavků výroby. U jednofá-
zové řady Pi 200 navíc obsluha 
ocení nově vyvinutý PFC (Power 
Factor Correction) systém řízení 
napájecího napětí, který dovoluje 
svařovat proudy 200 A i při 16 A 
pojistkách. Rovněž připravenost 
strojů Pi 200/250 pro připojení na 
mobilní elektrocentrály je samo-
zřejmostí. 

Všechna TIG provedení mohou 
být doplněna modulem vodního 
chlazení hořáku.

Mobilita a nový design 
s funkčními detaily

Kompaktní konstrukce společně  
s nízkou hmotností zvyšuje mobi-
litu stroje. Ta je navíc podpořena 
nosným popruhem nebo nově 
vyvinutým vozíkem s držákem 
láhve ochranného plynu v desig-
nu, který je schopen vyhovět 
náročným požadavkům všech 
budoucích uživatelů.
 
Skříň stroje je v exponovaných 
místech vybavena speciálními 
plastovými kryty, které plní funk-
ci tlumičů nárazu a chrání vlast-
ní stroj i svařovací hořák před 
poškozením. 

Nově řešené krycí plechy s kruho-
vými prolisy také výrazně zvyšují 
tuhost skříně a přispívají 
tak k vysoké robustnosti stroje. 

Osvědčený, a pro Migatronic 
typický, vzhled ovládacího panelu 

intuitivně vede k velmi jedno-
duché čitelnosti a srozumitel-
nosti ovládání. Samozřejmostí je 
použití mezinárodně platných 
symbolů pro jednotlivé funkce 
a ovládací prvky. Řídící panel je 
navíc vybaven krycím plexisklem 
zabraňujícím jeho poškození.
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Univerzální stroj pro TIG AC/DC 
i MMA AC/DC svařování ve výrobě, 
při údržbě a na montáži
Vysoký výkon v přátelském designu 

TIG DC svařování s funkcí Synergy PLUS™

MMA svařování
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Stroje Migatronic Pi



Zapnout zdroj, stisknout spoušť a svařovat
Vyspělé funkce nejen pro ruční svařování
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Migatronic Pi 200/250 kombinují 
nejmodernější invertorovou tech-
nologii s nejnovějšími možnostmi 
a způsoby řízení a komunikace 
elektronických prvků. Pro uživa-
tele jsou ale tyto složité procesy 
skryty v řídící a výkonové elektro-
nice, která je díky jednoduchému 
řídícímu panelu dobře přizpůso-
bena pro snadné a rychlé nasta-
vení všech požadovaných funkcí 
a parametrů.

Jednofázové zdroje Pi 200 
mohou být vybaveny systémem 
PFC (Power Factor Correction), 
která umožňuje svařování proudy 
až 200 A při 16 A pojistkách. Tato 
funkce je výhodná zejména pro 
údržbářské a montážní operace 
v terénu, kde je provoz na rozvo-
du 1 x 230 V často vyžadován.

Synergy PLUSTM

Nový Migatronic Pi nabízí svá-
řeči využití tří způsobů pulsace 
proudu v režimu TIG: tradiční 
puls, rychlý puls a nově vyvinutý 
Synergy PLUSTM puls, ve kterém 
řídící jednotka stroje automatic-
ky přizpůsobuje všechny důležité 
funkce dynamice oblouku. Velmi 
příjemný zvuk pulsu, který je 
charakteristický pro funkci 
Synergy PLUSTM, je významným 
detailem zvyšujícím pracovní 
komfort obsluhy a jejího okolí.
Nové stroje Pi skutečně vyhoví 
všem různorodým zvyklostem 
i požadavkům svářečů na pro-
duktivitu a kvalitu práce. Jsou, 
samozřejmě, vhodné i pro 
automatizované a robotizované 
svařování ve výrobních linkách, 
protože jejich konstrukce umož-

ňuje bezproblémové zapojení do 
dalších řídících systémů.

D.O.C® nově 
i u jednofázových AC 
strojů

D.O.C.® systém už není jenom 
doménou strojů třífázových, ale 
nově díky řadě Pi je tuto hospo-
dárnou funkci možné využívat 
i u verzí jednofázových. D.O.C.® 
(Dynamic Oxide Control) garan-
tuje dokonalý vzhled svaru a 
jeho okolí i u velmi zoxidovaných 
hliníkových slitin, což umožňuje 
právě patentovaný systém dyna-
mického čištění firmy Migatronic, 
který navíc zvyšuje postupovou 
rychlost při svařování až o 30 % 
a významně prodlužuje životnost 
wolframových elektrod. 
 
Nastavení AC balancí u strojů Pi 
200/250 AC znamená volbu jed-
noho ze čtyř parametrů:

• Předehřev elektrody 
 (zapálení oblouku a zajištění  
 vhodného tvaru kaloty)

• Proudová balance 
 (čistící funkce, zatížení 
 elektrody)

• Časová balance 
 (dávkování čistící energie)

• AC frekvence
 (řízení oblouku a svarové lázně)

Zajímavostí pro svařování velmi 
tenkých plechů je i možnost sva-
řování s do hrotu nabroušenou 
elektrodou při využití funkce 
proudové balance. Na elektrodě 
se netvoří kalota v celém průřezu 
jako u klasického AC svařování, 
ale vytvoří se pouze na jejím 
hrotu. Tento detail je významný 
právě u tenkých materiálů, kde 
je nutné oblouk koncentrovat 
do velmi úzkého pásma a redu-
kovat tak množství tepla přená-
šeného obloukem do základního 
materiálu. 

Nová funkce bodování

Pro řadu Pi vyvinula společnost 
Migatronic novou funkci bodo-
vání a stehování. Její činnost je 
velmi snadno dostupná přímo 
z rukojeti hořáku, čímž význam-
ně zkracuje čas pro přípravu 
svarových ploch. Podstatnou 
časovou úsporou je rovněž 
vlastní průběh funkce bodo-
vání, která se významně liší od 
klasického svařování především 
v oblasti náběhu a doběhu 
proudu. Svářeč tak neztrácí čas 
změnou paramterů stroje a je 
vyloučená i zbytečná chyba jejich 
nevhodným nastavením.

Zapalovací impuls

Čistící energie

Svařovací 

energie

D.O.C®



Design funkčního detailu
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Při vývoji zdrojů Pi Migatronic 
úzce spolupracoval se skupinou 
zkušených svářečů. Právě prak-
tické připomínky přinesly nové 
detaily: zaoblené ergonomické 
rukojeti, nárazu odolné zesílené 
rohy nebo kryt řídícího panelu, 
který jej chrání před poškozením, 
prachem i nechtěnou změnou 
nastavení. 

Plastové  zesílené rohy skříně 
slouží navíc jako montážní ele-
ment a usnadňují tak i pravidel-
nou údržbu, popř. servis zdrojů 
a jsou příkladnou vizitkou práce 
designerů.
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Jednoduché nastavování

Tradiční puls s časovým 
nastavením

Rychlý puls s frekvenčním 
nastavením

Synergy Plus™ puls. Všechny 
parametry v jediném tlačítku.

4 AC balanční parametry

Unikátní funkce pro 
bodování

Patentovaná funkce D.O.C.®

Řídící panel stroje Pi AC/DC s funkcí D.O.C.®

Migatronic Pi není jen nejnovější 
technologie uvnitř a zaoblené 
rohy vně. I řídící panel, jako 
nástroj komunikace svářeče se 
zdrojem, je ukázkou dokonalé-
ho ztvárnění jednoduchého a 
snadno pochopitelného ovládání 
spolu se širokou škálou funkcí 
pro zvýšení produktivity i kvality 
procesu. 

Použití velkého zobrazovacího 
displeje a standardizovaných 
symbolů je zárukou přesného 
definování stavu zařízení.

Řídící panel je dodáván v prove-
dení MMA (s LIFTIG® zapalová-
ním pro TIG proces), TIG HP a TIG 
AC/DC pro profesionální svařo-
vání všech svařitelných materiálů 
současnosti i blízké budoucnosti.

Řídící panel stroje Pi HP
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VÝHODY

● 4 x 10 pro-
gramových 
nastavení

● Verze MMA 
s LIFTIG® 
dotykovým 
zapalováním 

● PFC výbava 
pro 

 jednofázové 
verze

● D.O.C.® 
 systém

● Unikátní 
Synergy 
PLUSTM 

 systém

● Bodovací 
funkce

● Kryt řídícího 
panelu

● Možnost 
připojení 

 k elektrocen-
trálám

● Modul 
 vodního 
 chlazení

● Široká 
 nabídka 

příslušenství

LIFTIG® zapalování

Horký start pro dokonalé 
zapálení oblouku

Charakteristika oblouku 
proti přilepení elektrody

Řídící panel 
stroje Pi MMA

Nová řada 
ERGO hořáků

Migatronic Pi umožňuje použití 
všech typů TIG svařovacích 
hořáků. Hořáky Migatronic TIG 
ERGO jsou dodávány ve více než 
50 variantách podle výkonu, 
délky kabelů, flexibility těla 
hořáku nebo přívodního kabelu, 

způsobu chlazení a ovládání, 
popř. regulace 

svařovacího 
proudu a 
připojení.

I ostatní 
příslušenství je dodává-

no v širokém sortimentu 
(vodní chlazení, nosný 

popruh, transportní vozík, 
dálkové regulátory, systém 
strojního podávání drátu, atd.), 
takže lze určitě vybrat kombina-
ci vhodnou pro každého svářeče 
nebo pro požadované připojení 
ke svařovacímu automatu.



Migatronic CZ a.s.
Tolstého 451, 415 03 Teplice 3
Tel: 417 570 660
Fax: 417 533 072
E-mail: migatronic@migatronic.cz
www.migatronic.cz

Svejsemaskinefabrikken
Migatronic A/S
Aggersundvej 33, Postboks 206
DK-9690 Fjerritslev, Danmark
www.migatronic.com

  

Dceřiné pobočky: Velká Británie, 
Norsko, Švédsko, Finsko, Německo, 
Francie, Maďarsko, Česká republika, 
Itálie, Holandsko,
Indie.

PI 200 / PI 250

Technická data

1) včetně chladicí náplně 2 l

Právo změny vyhrazeno

ZDROJ PROUDU PI 200 PI 250 

Proudový rozsah 7–200 A 7–250 A

Pojistky (PFC) 25 A (16 A) 10 A

Napájecí napětí ± 15 % 1 x 230 V 3 x 400 V

Zatěžovatel 20° TIG 100 % 160 A 190 A

Zatěžovatel 20° TIG 60 % 200 A 230 A

Zatěžovatel 40° TIG 100 % 140 A 150 A

Zatěžovatel 40° TIG 40 % 200 A 190 A

Napětí naprázdno 94 V 94 V

Třída ochrany IP 23 IP 23

Rozměry (d x š x v) 57 x 22 x 36 cm 57 x 22 x 36 cm

Hmotnost 19 kg 20 kg

CHLADÍCÍ JEDNOTKA MCU 1000 MCU 1000

Chladící výkon 1000 W 1000 W

Hmotnost1) 15 kg1) 15 kg1)

Rozměry (d x š x v) 57 x 22 x 29 cm 57 x 22 x 29 cm

DODAVATEL:


