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MicroPulse 302MFK – a fonte de energia 
MIG-MAG Sinérgico Portátil MultiProcesso  

Pulsado MIG-MAG / Duplo Pulsado 

 

 

NOVA FONTE DE ALIMENTAÇÃO INVERTER 
 

MIG-MAG SINÉRGICO 

 

 

MIG-MAG PULSADO/ DUPLO PULSADO 
 

MMA 
 

TIG DC LIFT 

 

 

TECNOLOGIA W.ECO 

Poder factor de correção 
 emissão de correntes harmónicas mais 

baixas 
 corrente de entrada mais baixa 

 

Novas soluções tecnológicas de forma a 

reduzir as emissões da corrente 

harmónica de acordo com o futuro dos 

Padrões Internacionais 

 

Máxima segurança 

 

Detector de fases – máxima proteção 

Controlo do Arco Híbrido HAC 

 Arc suave, sem salpicos 

 Melhor soldadura, poupança de 

dinheiro 

O aumento natural da produtividade 

A solução que permite uma 

maior produtividade 

Eléctrodos com dimensão superior a 8mm podem 

ser facilmente soldados graças ao seu ciclo de 

trabalho de 400A a 100% a 40ºC. 

A ignição LIFT TIG DC reduz a inclusão 

de tungsténio. 

 



   
 

  

 

 

 

 

 

   

 

MicroPulse 302MFK 
Multi Aplicações 

Manutenção 
Montagem 

Soldadura de Precisão 

Reparação de 

Carros 

Sistema inovador para limpeza da máquina sem desmontar a sua estrutura 

Grelhas de ventilação e ventiladores 

removíveis para permitir uma fácil 

limpeza do dissipador de calor, por 

meio de ar comprimido. 



   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Alimentação TIG DC de alta performance 
 

MicroPulse 302MFK 

HAC (Controlo Arc Híbrido) 

SPRAY ARC:  

HAC permite obter um arco 

de pulverização curto com 

melhor penetração da raiz, 

menor transferência de 

calor e maior  velocidade de 

soldadura sem corte e 

salpicos na borda. 

POSIÇÃO DE SOLDADURA:  

HAC dá uma fusão ideal 

das bordas do cordão na 

soldadura a arco curto e 

faz com bons resultados na 

posição vertical com 

soldadura mais fácil. 

POSIÇÃO PG:  

HAC permite soldar chapas 

finas na posição vertical 

para baixo com abertura 

até 5mm de largura. 

CHAPAS FINAS:  

HAC fornece um arco curto suave 

e controlado em parâmetros muito 

inferiores. Baixos salpicos, bom 

umedecimento da ponta, baixo 

aquecimento e pequenas 

deformações são alcançados na 

soldadura de chapas finas. 

BURN-BACK:  

Um óptimo corte de fio no final 

da soldadura ajuda a iniciar 

começos perfeitos. 

 

SOFT START:  

Aproximando-se a velocidade da 

dinâmica de arame e solda são 

totalmente sinérgicos dando 

baixos salpicos no início, em 

qualquer tipo de material. 

SOLDADURA POR PONTOS:  

Controles dedicados, baixos 

salpicos e alta velocidade de 

execução permitem obter 

pontos de solda perfeitos. 

3T ESPECIAL: permite definir e 

recuperar três diferentes níveis 

actuais, empurrando o gatilho 

para atingir cordões de 

soldadura de alta qualidade: 

altamente recomendado para a 

soldadura de alumínio. 

Nível 3: uma baixa 

corrente faz acabamentos 

de soldadura de forma 

optimizada através do 

preenchimento da cratera 

em cordões de solda. 

Nível 2: A corrente de 

soldadura é optimizada 

com a espessura da 

chapa e a soldadura 

requerida. 

Nível 1: a corrente inicial 

correcta dá a melhor 

penetração desde o 

começo do processo de 

soldadura.  



   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Aumento Natural da 
Produtividade 

Pulsado HS significa:  

1 - Maior Velocidade de Execução  

Maior dinâmica aplicada à oscilação de impulsos do arco HS dá um arco extremamente focado e que aumenta a fluidez e 

a transferência de pressão, bem como a capacidade de humedecimento das juntas. Isto permite que o operador (ou 

automatismo) prosseguir mais rapidamente com a tocha e obter  uma economia de tempo de 35%. 

 

2 - Velocidade do Deposito mais Elevada  

Elevada dinâmica aplicada ao pulsado do arco HS permite aumentar a velocidade de fio, mantendo mesmo valor de 

corrente de soldadura no padrão do pulsado. O aumento da quantidade de fio no pólo aumenta, consequentemente, o 

peso do depósito na unidade de tempo (kg / h). 

 

3 - Menor Transferência de Calor e menos Deformação Plástica  

A entrada de calor no pulsado HS é menor (35%) do que de Pulsado Padrão. 

 

4 - Melhores Propriedades Mecânicas  

Nos nossos testes obtivemos que os valores de resistência à tração no Depósito Puro e zona afetada pelo calor (ZAC) são 

muito mais elevados no pulsado Padrão. Isto significa que a uma entrada térmica mais elevada aumenta 

consideravelmente a referência mecânica. No pulsado HS, dureza e referência mecânica estão em conformidade com a 

classe de metais a que o material de base pertence, por conseguinte, a entrada térmica não é influente no material 

soldado. 

 Pulsado Standard 

Proveto de soldadura 10,0mm 

  

Pulsado HS 

Proveto de soldadura 10,0mm 

5 - Maior Penetração, Menor Risco de falta de Fusão  

Penetração obtida no seu pulsado (P2 consideravelmente maior comparado com o  pulsado Padrão P1).  

Além disso a solda é mais suave graças a molhabilidade. 

  

Pulsado Standard 

Proveto de soldadura 10,0mm 

Pulsado HS 

Proveto de soldadura 10,0mm 

6 - Menores Custos de Produção e Depreciação  

A maior velocidade de execução combinado com a taxa de depósito maior reduz notavelmente os tempos e custos de 

trabalho. Menos defeitos no material e quase sem necessidade de reformulação permite uma melhor amortização. 

 



   
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A Solução que Permite 

uma maior Produtividade 

A diferença entre soldadura MIG-MAG Standard e Power Focus 

A diferença entre ambas verifica-se na concentração e precisão do arco. A concentração no modo Power Focus permite 

uma focalização na alta temperatura do arco precisamente a meio do depósito, evitando o sobreaquecimento nas 

bordas soldadas. 

  

A zona afectada pelo calor (ZAC) é 

menos expandida pelos Power Focus 

Especificações do arco Standard 
 

A propriedade principal do arco Standard encontra-se na 

sua estabilidade durante o arco curto e a fase do spary. 

Na maioria das máquinas de soldadura comercializadas, 

a fase de transição chamada de fase Globular está 

presente. Esta àrea de soldadura é normalmente 

caracterizada por arcos instáveis, difíceis de manusear, 

resultando normalmente bastantes salpicos.  

Especificações do Arco Power Focus 
 

O Power Focus do arco melhora as três fases do arco. Na 

fase curta obtemos um arco extremamente estável com 

uma conexão linear e com total ausência de salpicos. Na 

globular o arco mantém-se muito estável é ordenado em 

relação aos salpicos, como resultado, é possível obter 

uma soldadura muito regular. 

 

  

Especificações do Arco Standard 

Em caso de soldadura de topo, se as juntas apresentarem ângulos 

estreitos, o arco Standard terá tendência para sair da junta bisel e 

focar-se apenas num dos dois cantos da placa. Nesta situação, é 

normalmente necessário aumentar o grau do ângulo da junta (durante 

a preparação) com a consequente necessidade de mais fases de 

enchimento. 

 

Especificações do Arco Power Focus 

Nas aplicações de soldadura de topo o Arco Power Focus mantém-se 

concentrado exactamente a meio da junta bisel, garantindo a 

penetração profunda. Deste modo, é possível trabalhar em juntas 

muito estreitas, o que exige menos preparação mecânica e, também, 

menos fases de enchimento.  

  

Por detrás de uma penetração mais profunda (ver foto), 

nota-se uma diferença significativa nas zonas afectadas pela 

extensão de calor (ZAC). Esta àrea é reduzida pelo modo 

Power Focus, devido à alta velocidade de execução. 

Penetração pelo Power Focus 

numa junta T (10mm de 

espessura), quando soldada 

em ambos os lados, surge 

uma intersecção. 

Espessura de 8mm 

Ângulo de 30º 

Sem intervalos entre as 

bordas 



   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MicroPulse 302MFK 
Fácil ajustamento dos parâmetros de soldadura  

Painel Frontal MicroPulse 302MFK 
 

 

Tocha com painel de controlo digital  

Controlos Remotos 

RC 04 

Potenciómetro Duplo 

RC 05 

Up & Down Simples 

RC 06 

Duplo Up & Down 

 

 

Configurações 
 

 
MicroPulse 302MFK  

+ Unidade de 

refrigeração C.U.11  

MicroPulse 302MFK  

+ Unidade de refrigeração C.U.11 

+ Troley  



   
 

  

 

SCH – Sociedade de Comércio de Soldadura Helvética, Lda.  Tel: 212 077 263 

Parque Industrial da Quimiparque, Rua 22 – Nº 3   Fax: 212 077 265 

2831-904 Barreiro  Apartado 5144    Email: sch@sch.pt 

 


