
Stacja lutownicza AO2702A+

AOYUE 2702A+ jest uniwersaln  stacj  do serwisów elektronicznych posiada kolb
lutownicz  przystosowan  do lutowania bezo owiowego, rozlutownice oraz gor ce powietrze
HOT-AIR. Do stacji jest do czana ca a masa akcesoriów do konserwacji i obs ugi
urz dzenia. Posiada du y wy wietlacz oraz cyfrowe sterowanie wszystkimi funkcjami.
Urz dzenia spe nia standardy dyrektywy RoHS. Jest to urz dzenie najch tniej wybierane
przez naszych klientów z powodu uniwersalno ci, wysokiej jako ci przy jednoczesnej
niedu ej cenie.

Cechy AQ2702 A+ :

    Trzy urz dzenia w jednej obudowie gor ce powietrze, lutownica, rozlutownica.
    Sterowana mikroprocesorowo.
    Groty z wbudowan  grza  nagrzewaj  si  b yskawicznie, mo liwa wymiana grotu na
gor co.
    Du y wybór grza ek jak i dysz lutowniczych sprawia e stacja jest w pe ni urz dzeniem
multifunkcyjnym.
    Wykonana w technologii ESD SAFE
    Nadaje si  do pracy z spoiwami bezo owiowymi.
    System ochrony grza ki gor cego powietrza sch adza element grzewczy do bezpiecznej
temperatury po sko czonej pracy

Dane techniczne:

    Zasilanie 230 Volt +/-10% / 50 Hz +/-2Hz
    Wymiary stacji 18,80 x 12,60 x 25,00 cm
    Waga 5,6kg
    Kolba lutownicza o mocy 70W, temperatura grzania 200-480°C , grza ka ceramiczna,
napi cie na grza ce 24V
    Gor ce powietrze o mocy 500W, temperatura grzania 100-480°C, grza ka z metalowym
rdzeniem, kompresor o maksymalnej wydajno ci 23l / min
    Rozlutownica temperatura grzania 200-480°C , grza ka ceramiczna, napi cie na grza ce
24V, moc zasysania 15l/min



W sk ad zestawu wchodz

    Stacja lutownicza AO2702A+
    6 szt. DYSZ (1124,1130,1197,1010,1313,1919)
    Podstawka do odk adanie HOT-AIR, rozlutownicy oraz kolby lutowniczej wyposa onej w

bk  do czyszczenia grotów, miejscem na szpule cyny oraz na groty
    Pad termoodporny do wymieniania rozgrzanych grotów
    Podci nieniowy chwytak 939
    Filtr spr ynowy do rozlutownicy + 6 filtrów wykonanych z g bki
    Dwa filtry do poch aniacza
    Dwa zapasowe groty do rozlutownicy
    Chwytak uk adów
    Wycior do rozlutownicy
    Grza ka do HOT-AIR
    Przewód zasilaj cy
    Silikon
    Instrukcja w j zyku angielskim
    Pisemna gwarancja na 12 miesi cy


