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Super proste inwertory MIG/MAG 
spawające prądem od 220 do 550 A

Migatronic Omega² 
– elastyczna klasa 
nowoczesnych spawarek 

Spawarki Omega² obejmują typos-
zereg spawarek od 220 A do dużej 
spawarki Omega² 550 A z funkcją 
żłobienia. Przeznaczone są do prac 
ręcznych i produkcyjnych; łatwe w 
obsłudze, o regulacji bezstopniowej 
i w pełni cyfrowe, posiadają funkcję 
odwrotnej polaryzacji oraz dwa  
opcjonalne panele sterowania, panel 
ręczny Basic i panel synergiczny 
Advanced (patrz lista programów  
na tylnej stronie).

Spawarki Omega² na każdą 
potrzebę

Typoszereg Omega² jest bardzo  
elastyczny: Pięć opcjonalnych  
zasilaczy oraz dwa panele sterowa-
nia, ręczny i synergiczny. Omega² 
dostępna jest w wersji C (kompak-
towej) oraz uniwersalnej wersji S 
(oddzielny podajnik drutu) z 

obracanym i odłączanym podajnikiem  
drutu oraz wymiennymi przewodami 
połączeniowymi. Omega² 400 i 
Omega² 550 oferują chłodzenie 
wodą. IGC® (Inteligenta Kontrola 
Gazu) to funkcja opcjonalna w 
każdym z modeli zapewniająca 
oszczędność gazu na dużą skalę  
oraz optymalną osłonę gazową we  
wszystkich zakresach prądu spawania.

Od MIG/MAG do MMA lub żłobienia 
Dzięki zaawansowanemu panelowi 
sterowania Advanced, Omega² łatwo 
przechodzi od synergicznych pro-
gramów MIG/MAG do spawania  
MMA. Panel podstawowy Basic  
regulowany jest ręcznie i przypomina  
panel konwencjonalnej spawarki  
MIG/MAG umożliwiający bezstop-
niową regulację napięcia spawania, 
ale posiada wszystkie zalety inwertora. 
Omega² 550 z panelem Advanced 
umożliwia żłobienie.

Omega² Boost lub autotransformator 
Omegę² 220 oraz Omegę² 300 
wyposażyć można w elektroniczny  
przekształtnik podwyższający 
napięcie (autotransformator) do 
spawania przy użyciu wszystkich  
jednofazowych i trójfazowych napięć 
sieciowych. Omega² 400 i Omega² 
550 występują z autotransfor-
matorem*.

Omega 270 Mini 
Mocna spawarka w ultra-zwartej i 
solidnej obudowie. Omega Mini  
przeznaczona jest tylko do pięciokilo-
gramowych szpul drutu, dzięki czemu  
jest odpowiednia do pojazdów ser- 
wisowych lub spawania montażowego.

Odwrotna polaryzacja 
Wszystkie modele Omega² posiadają 
w standardzie funkcję odwrotnej 
polaryzacji do spawania z użyciem 
drutu samoosłonowego (bez gazu), 
jak i funkcję regulacji czterotaktowej 
z poziomu uchwytu MIG-A- Twist. 

Panele sterowania do  
uniwersalnych zastosowań

Omega² maskinerne kan 
leveres Spawarki Omega² mogą 
współpracować z dwoma różnymi 
panelami sterowania: panelem 
ręcznym Basic oraz synergicznym 
panelem Advanced oferującym uniw-
ersalny pakiet programów. Omega² 
Mini zawsze wyposażona jest w panel 
sterowania Advanced.

Omega2 Basic do ręcznego  
nastawiania parametrów spawania.

Omega2 Advanced z funkcją DUO Plus™ 
pozwalającą uzyskać spaw o wyglądzie jak  
w metodzie TIG oraz lepszą kontrolę  
jeziorka. Panel Advanced zawiera programy 
do lutowania twardego MIG oraz spawania  
z użyciem drutów proszkowych lub pełnych  
w stali miękkiej, aluminium oraz stali  
nierdzewnej.

Panel Omega Mini Advanced.

Omega² 300 Advanced na wózku z zawiesiem dla przewodu, 
śrubą oczkową nośną oraz korytkiem do narzędzi.



Omega² – zaprojektowana do pracy we 
wszelkich warunkach spawalniczych, po 
prostu: Włącz – wciśnij – spawaj ...

3

Spawanie stali miękkiej.

Omega² oferuje:

• Pięć zasilaczy i dwa panele  
sterowania: ręczny i synergiczny

• Aktualizacja z użyciem karty SD – 
www.migatronic.com

• Funkcja DUO Plus™ dla uzyskania 
podobnego wyglądu spawu co w 
metodzie TIG oraz dla lepszej  
kontroli nad jeziorkiem

•	 Uchwyt MIG-A Twist zapewniający 
pełną kontrolę nad prądem 
spawania

•	 Wysoki cykl pracy i moc 
wyjściowa do zadań przy dużych 
obciążeniach

•	 IGC (Inteligenta Kontrola Gazu): 
funkcja opcjonalna zapewniająca 
oszczędność gazu na dużą skalę 
oraz optymalną osłonę gazową

•	 Odwrotna polaryzacja do 
spawania z użyciem drutu 
samoosłonowego (bez gazu)

•	 System czteroszpulowy dla 
zapewnienia bezpiecznego 
podawania drutu – również drutu 
miękkiego

•	 Opcja: wózek typu deskorolka* 
dla podajnika drutu (wersja S)

•	 Metoda MMA w standardzie w 
Omega² 400 Advanced

•	 Opcja: zdalne sterowanie  
(spawanie metodą MMA)

•	 Funkcja czuwania (30 W): 
energooszczędna, przyjazna dla 
środowiska, dłuższa trwałość 
użytkowa

•	 Antydyfuzyjny wąż spawalniczy 
zapobiegający zanieczyszczeniu 
gazu osłonowego

•	 Nowa zasada chłodzenia wodą: 
wydajne chłodzenie węża 
spawalniczego oraz dodatkowe 
chłodzenie chłodziwa (wersja S)

•	 Omega² 220 i Omega² 300: 
przekształtnik podwyższający 
napięcie do spawania przy użyciu 
napięć sieciowych jednofazowych 
lub trójfazowych z zakresu  
230 - 400 V.

•	 Omega² 400 i Omega² 550: 
Autotransformator* do napięć 
sieciowych od 230 do 500 V.

Przenośna Omega Mini 270 z funkcją 
odwrotnej polaryzacji.

Ze spawarkami Omega² zintegrowany 
jest czytnik programów umożliwiający 
proste i szybkie aktualizowanie  
oprogramowania za pomocą karty SD; 
spawarki zaprojektowane są tak, aby 
spełniały nowe wymagania dotyczące 
materiałów i gazów osłonowych.

Omega² 400 C Advanced chłodzona powietrzem oraz 
Omega² 550 S Advanced chłodzona wodą na wózkach.



PANEL STEROWANIA /  Chłodzona powietrzem   Chłodzona powietrzem lub chłodzona wodą

NAPIĘCIE ZASILANIA Omega² 220 Omega² 300 Omega 270 Mini Omega² 400/550 

Basic • •  •	 
Advanced • •	 •	 • 
Opcja: przekształtnik  

podwyższający napięcie • •
Opcja: autotransformator*    •
*) Dostępne od jesieni 2012 
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Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.

Pakiet programów ma wyłącznie charakter wskazówek; liczba 
programów zależy od wielkości źródła zasilania.

Brak dostępnych danych dla wersji Boost

ŹRódłO ZASILANIA   Omega² 220  Omega² 300  Omega 270 Mini  Omega² 400 C/S  Omega² 550 C/S  

Napięcie sieciowe +/÷ 15%  3x400 V 3x400 V  3x400 V 3x400 V 3x400 V 

Bezpiecznik  10 A  10 A   10 A 20 A  35 A 

Cykl pracy 100% przy 40°C 145 A  175 A   160 A 300 A  430 A 

Cykl pracy 60% przy 40°C 170 A  195 A   180 A 370 A  510 A 

Cykl pracy  100% przy 20°C 180 A  230 A   210 A 335 A  475 A 

Cykl pracy  60% przy 20°C 220 A  245 A   230 A 400 A  550 A 

Napięcie jałowe  52 V  52 V   52 V 70 V  80 V 

Zakres prądu  10-220 A 10-300 A  10-270 A 10-400 A 10-550 A 

Klasa ochronności  IP23  IP23   IP23 IP23  IP23 

Norma        EN60974-1/5/10 

Wymiary C wys. x szer. x dł., cm 55x25x64 55x25x64  29x22x57 63x25x65 63x25x65

Wymiary S wys. x szer. x dł., cm        140x51x102 140x51x102 

Ciężar, kg  25  26   19 36,5/84  37,5/85

Migatronic Automation A/S
Knøsgårdvej 112  

DK-9440 Aabybro, Denmark 
Tel. (+45) 96 962 700,  

www.migatronic-automation.dk

Headoffice:
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

PAKIET PROGRAMóW                 Omega² Basic        Omega² Advanced      Omega Mini
Materiał drut Ø/mm Spawanie  Lutowanie Spawanie  Lutowanie Spawanie   Lutowanie
    twarde    twarde   twarde

Fe SG 2 0,6 - 1,6 •   •   •
AIMg5 0,8 - 1,6    •   •

CuAI8 0,8 - 1,0       •   •

CuSi3 0,8 - 1,0      •   •

FCW rytulowym 1,2 - 1,6    •   •

FCW metalicznym 1,2 - 1,6    •   •

AlSi5 1,0 - 1,2    •

316 Lsi 0,8 - 1,2    •   •

FE Innershield 0,9 - 1,2     •   • 
odwrócona polaryzacja 

Łuk Wysokoenergetyczny (Omega² 400-550)   • 

MMA      •   

Żłobienie (Advanced 550)


