
EurocodE 1990 
• CC2

EN 1090 
• EXC 1-2 

EN 15614
• WPQR

EN 15612  
• WPS

Najlepszy sposób, aby  
wypełNić wymagaNia  
przepisów dotyczących 
spawaNia



Gdy kupujesz spawarkę z jednej z 
trzech linii inwertorowych spawarek 
MIG/MAG Migatronic, jednocześnie 
uzyskujesz prawo do pobrania z 
Internetu szerokiego zakresu 
uznanych za zgodne standardowych 
procedur spawalniczych.
Migatronic, wraz z Force Technology  
z Danii, opracował procedury spawal-
nicze zgodne z EN/ISO 15612 do 
stosowania do gatunków stali aż do 
S-355 przy użyciu drutu pełnego.

Ta dodatkowa usługa lojalnościowa 
stanowi integralną część oferty 
Migatronic i jest nieodpłatna dla 
obecnych właścicieli i nowych nabyw-
ców wybranych spawarek Migatronic. 
Ze zgodnych procedur WPS korzystać 
można na następujących produktach 
Migatronic:

darmowe procedury 
spawalNicze dla sprzętu 
migatroNic

Nasz program usług lojalnościowych 
oferuje właścicielom wybranych  
inwertorowych spawarek mig/mag 
uznane za zgodne wps  
(specyfikacje procedur spawania) – 
nieodpłatnie.
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Informacje o en/ISo 1090

•	 Od	1	lipca	2014,	wszystkie	firmy	
produkujące konstrukcje stalowe  
muszą stosować wymagane przepisami 
oznakowanie ce, jeśli zastosowanie do 
nich ma dyrektywa „wyroby budow-
lane”	nr	89/106/EWG	/	Rozporządzenie	
w sprawie wprowadzania do obrotu 
wyrobów	budowlanych	nr	305/2011.

•	 W	skrócie,	oznacza	to	dla	Państwa	firmy	
konieczność uznania przez akredytow-
any organ za spełniającą wymagania. 
Państwa	firma	musi	posiadać	certyfikat	
potwierdzający, że sprawowana jest 
kontrola nad zakładowym sprzętem 
produkcyjnym, załoga posiada  
konieczne kwalifikacje, a wszelkie 
procedury opisane są w księdze jakości  
i stosowane.

•	 Zdobycie	oznakowania	CE	dla	procedur	

 Standardowe procedury według 
norm europejskich

 Systematyczną konserwację i 
kalibrację

 Uznane za zgodne materiały 
dodatkowe

Spośród wszystkich wymagań normy 
EN 1090, Migatronic oferuje:

 220 270 300 400 500 550

Galaxy      

Sigma      

Omega      



Pod adresem migatronic.com/EN1090 
znajdziesz nasz kreator procedur 
spawalniczych WPS. Wystarczy podać 
swoje dane kontaktowe, a kreator 
przeprowadzi cię przez cały proces.  
Po kilku minutach automatycznie 
otrzymasz emailem wybrane przez 
siebie WPS (WPQR). Po prostu pobierz i 
wydrukuj WPS, podpisz wydruk, i 
możesz zaczynać spawanie.

wybierz w iNterNecie  
procedury, Których 
potrzebujesz oNliNe

więcej informacji o 
dostępnych procedurach na 
migatronic.com/EN1090
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stosowanie procedur spawalniczych 
stanowi istotną część kryterium 
zawartego	w	Dyrektywie	nr	89/106/
EWG	/	Rozporządzeniu	nr	305/2011	i	
może wiązać się ze sporym 
obciążeniem finansowym, gdyż koszty 
dla pojedynczej procedury mogą 
łatwo	osiągnąć	1	000	–	2	500	euro,	 
lub więcej.

•	 WPS	=	Specyfikacja	Procedury	 
spawalniczej

•	 WPQR	=	Protokół	Kwalifikacji	 
technologii spawania

•	 Należy	postępować	zgodnie	ze	 
wszelkimi dodatkowymi przepisami 
krajowymi. więcej informacji o eN/iso 
1090	na	stronie	migatronic.com/EN1090 

ZESkaNUj kOd 
I PRZECZyTAj WIęCEj 
O KREATORZE  
EN 1090



NieodpłatNe procedury 
WPS	i	PROtOKOły	WPQR	
Na poNiższe spawarKi

Migatronic a/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev
Denmark
sales@migatronic.dk
migatronic.com

dealer

omega
Wysoka wydajność przy pięciu różnych 
zasilaczach do wyboru oraz dwóch pane-
lach sterowania, ręcznym i synergicznym.

sigma
Zawiera do 200 indywidualnych  
programów spawalniczych i pozwala na 
zapis do 1 800 ustawień.

galaxy
Prostota, najnowocześniejsza 
technologia oraz mnogość 
funkcji..

Program SerwISu I  
konSerwacjI

Ty zajmij się produkcją, a Migatronic lub 
autoryzowany serwis zajmie się twoim 
sprzętem spawalniczym. Nasz program 
serwisu i konserwacji dba o to, aby twój 
sprzęt był zawsze w optymalnym stanie 
eksploatacyjnym i bezpieczny, oraz aby 
spełniał wymagania co do systematycznej 
konserwacji przewidziane przez normę EN 
1090. Więcej informacji pod adresem 
migatronic.com/service.

ZESkaNUj kOd 
I PRZECZyTAj WIęCEj 
O SERWISIE I  
KONSERWACjI


