
XYCT872D  Stacja lutownicza z nadmuchem gor cego powietrza 700W

Stacja lutownicza XYCT872D to stacja lutownicza 2 w 1 na gor ce powietrze oraz grotowa, s ca do
wylutowywania i wlutowywania uk adów elektronicznych np. BGA, SMD i itd.

Stacja 872D to lutownica maj ca najlepsze cechy stacji serii 852, wyposa ona w najnowszy procesor kontroli
temperatury PID. Stacja pokazuje temperatur  lutownicy na gor ce powietrze i temperatura lutownicy grotowej.
Dzi ki kontrolerowi PID otrzymujemy lutownice o wysokiej stabilno ci zadanej temperatury oraz szybkiej reakcji
na jej zmian .

872D wy wietla temperatury w stopniach C lub F.

UWAGA Stacja posiada odczyt realny temperatury gor cego powietrza.

Sterowanie lutownic  odbywa si  za pomoc  jednego mikroprocesora, dzi ki temu otrzymujemy wysok
stabilno  pracy, oraz wysokie bezpiecze stwo przy lutowaniu.

Lutownica gor cego powietrza oraz lutownica grotowa, mog  pracowa  niezale nie od siebie.

Stacja 872D wyposa ona jest dodatkowo w system automatycznego ch odzenia, tzn. po zako czeniu pracy
sch adzana jest grza ka gor cego powietrza do bezpiecznej temperatury, to w efektywny sposób wyd a
ywotno  elementu grzejnego. Stacja posiada solidn  metalow  obudow . Wydmuch powietrza realizowany jest

poprzez kompresor, dzi ki temu mamy pewno  d ugotrwa ej, bezawaryjnej pracy ze stabilno ci  si y nadmuchu.

DYSZE:
Wraz ze stacj  otrzymujesz zestaw dysz, dzi ki temu od razu mo esz rozpocz  prace z urz dzeniem.

Parametry techniczne:

Zapotrzebowanie na moc: 700W
Zasilanie: 230 V
Typ nadmuchu: Pompa ze spiraln  membran  nadmuchu
Wydajno  kompresora max 24l/min
Zakres regulacji temperatury:

ynna regulacja temperatury gor cego powietrza w zakresie od 100-480°C
Stabilno  temperatury: +/-1°C

ynna regulacja temperatury kolby grotowej w zakresie od 100-480°C
Stabilno  temperatury grotówki: +/-2°C

Regulacja si y nadmuchu: TAK
Wy wietlacz LED temperatury gor cego powietrza
Wy wietlacz LED temperatury grota



ugo  uchwytu: do 100cm
Rezystancja uziemienia grotówki: poni ej 2 Ohmów
Potencja  uziemienia grotówki: poni ej 2mV

Przeprowadzili my pomiary osi ganych mocy i temperatur w stacjach lutowniczych WEP i  Zhaoxinami za
pomoc  miernika pomiaru temperatury grota WEP-191.

Pomiary pokazuj , e stacje WEP 872D osi gaj  zadan  temperatur  w krótszym czasie w porównaniu do
stacji Zhaoxin. Wyniki takie s  osi gane, poniewa  w pocz tkowej fazie grzania stacje WEP maj  wysok  moc
szczytow , to pozwala na b yskawicznie osi gni cie zadanej temperatury. Fazie nagrzania stacje maj  wi ksz
moc, dzi ki temu stacja utrzymuje zadan   temperatur , nie przegrzewaj c lutowanych elementów.

Co w zestawie:

Stacja lutownicza WEP 872D
Uchwyt pod kolb  hotair
Podstawka do od enia kolby grotowej wraz z g bk  do czyszczenia grota
Kolba grotowa 907a z grotem T-I
Dysze hotair:

Dysza o rednicy 4,4 mm model 1130
Dysza o rednicy 8 mm model 1195
Dysza o rednicy 9 mm model 1197

Kabel zasilaj cy
gwarancja 24 miesi cy


