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Nowe oprogramowanie 
dla spawarek Migatronic 
Sigma Galaxy

Najnowsze oprogramowanie Miga-
tronic MigaLOG ™ dla spawarek 
Sigma Galaxy umożliwia łatwe gro-
madzenie danych spawalniczych w 
celu opracowywania technologii 
spawania oraz przeprowadzania kon-
troli wyrywkowych. Pozwala również 
na tworzenie właściwej dokumentacji 
i prowadzenie łatwiejszej weryfikacji 
w zgodzie z procedurami techniczny-
mi według norm EN, określonymi dla 
danego procesu spawalniczego.

MigaLOG™ spełnia wymagania normy 
EN 1090 dotyczące ważnych danych 
określających natężenie prądu, 
napięcie i prędkość podawania drutu. 
Co więcej, MigaLOG™ dostarcza 
dane opisujące ciepło doprowadzone, 
według EN 1011, jak i dane dotyczące 
całkowitego zużycia czasu/gazu oraz 
drutu dla każdego spawania, które 
można wykorzystać przy składaniu 
ofert przetargowych oraz wyliczaniu 
wydajności i jednostkowego zużycia 
czasu.

Automatyczne gromadzenie 
danych spawalniczych – ze 
spawarki do komputera…

Bez dodatkowego sprzętu podnos-
zącego koszty, MigaLOG™ pozwala 
na łatwe gromadzenie ważnych 
danych spawalniczych.  Wszystkie 
dane można następnie przenieść 
z karty SD do komputera w celu 
ich przechowania, wydrukowania 
lub zwizualizowania w formacie 
arkusza kalkulacyjnego Excel.

Funkcje MigaLOG™ 

• Gromadzenie danych zgodnie z 
normami

• Dane dla celów związanych z 
technologią spawania, kontrolą 
wyrywkową, szkoleniem

• Brak konieczności korzystania z  
dodatkowego sprzętu 
podnoszącego koszty, oraz ze 
specjalnie przeszkolonych  
pracowników

• Zapisywanie wartości napięcia, 
natężenia, prędkości podawania 
drutu, ciepła doprowadzonego

• Całkowite zużycie drutu/gazu na 
materiał spawany/dzień/dowolny 
okres

• Nadawanie nazw plikom oraz 
automatyczna i chronologiczna 
rejestracja na karcie SD

Dane z nawet 50 spawań

Istnieje możliwość zapinania na  
karcie SD danych z nawet 50 spawań; 
dla każdego spawania tworzone są 
dwa pliki (jeden plik w formacie DAT 
+ jeden w formacie TXT). Po przenie-
sieniu danych na komputer, kartę SD 
można ponownie użyć do zgromadze-
nia danych z następnych 50 spawań.

Dowiedz się więcej na 
temat MigaLOG™
Więcej informacji na temat 
MigaLOG™ uzyskasz od lokalnego  
przedstawiciela Migatronic, u  
którego możesz zamówić demon-
strację. Możesz też odwiedzić stronę 
www.migatronic.com.

Aby zamówić oprogramowanie 
MigaLOG™, użyj numeru artykułu 
10660200.

MigaLOG™
dla łatwego gromadzenia danych spawalniczych z  
twojej Sigmy Galaxy

Dane z nawet 50 spawań można zapisać 
na karcie SD i przenieść do komputera.
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