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Interface:

U ytkownik: cyfronika@cyfronika.com.pl
Centrum Szkoleniowe

  Produkty-Sklep

Stacja lutownicza PACE ST-50

     
            
     

                 

          
        
                 

                

STACJA LUTOWNICZA - ST50

Najbardziej zaawansowana stacja lutownicza nowej
generacji
Mikroprocesorowe sterowanie
Grot zintegrowany z elementem grzejnym
Ustawienia chronione has em
IntelliHeat - obs uga r czek lutowniczych z ró nymi
technologiami grzania (TD-100 i PS-90)

ZASTOSOWANIE

Lutowanie elementów przewlekanych i elementów montowanych w
technologii SMT
Demonta  nast puj cych rodzajów elementów w technologii SMD:

SOIC/SOJ
SIMM

KONEKTORY CHIP SOJ/SIMM SOT

SOIC GNIAZDO TSOP PQFP

ZALETY

Zaawansowane funkcje
Bardzo precyzyjne sterowanie i kontrola parametrów
Zmniejszenie poboru energii i zwi kszenia ywotno ci grota
dzi ki funkcjom:

"Auto-Set Back" - redukcja temperatury do 178°C
"Auto Off" - ca kowite wy czenie zasilania stacji

Opcjonalna podstawka automatycznej redukcji temperatury
Precyzyjnie stabilizowana temperatura +/- 10°C
Zabezpieczenie ustawienia temperatury
Szybka wymiana grota
Ergonomiczny kszta t r czki
Szeroka gama atwo wymienialnych grotów lutowniczych i g owic
demonta owych (ponad 200)

TECHNOLOGIA INTELLIHEAT

W swych najnowszych stacjach lutownicznych

Lutownice i stacje
lutownicze
Urz dzenia do
r cznego monta u i
demonta u
Urz dzenia do
monta u i
demonta u gor cym
powietrzem
Lutownice i klejarki
gazowe
Automatyczne i
manualne systemy
Pick&Place
Piece rozp ywowe i
komorowe
Drukarki szablonowe
Fale lutownicze i
urz dzenia do
lutowania
selektywnego
Spoiwa lutownicze
Zaawansowane
systemy naprawcze
Topniki
Bezkontaktowe
systemy pomiarowe
Preparaty chemiczne
i akcesoria do
czyszczenia
Lupy pod wietlane i
lampy do
o wietlania miejsc
pracy
Zabezpieczenia
antystatyczne
Mikroskopy i
systemy wizyjne
Narz dzia r czne
Rentgeny do
sprawdzania BGA po
lutowaniu
P sety
Systemy filtracji
dymów i oparów
Ramiona do
systemów filtracji
dymów i oparów
Wkr taki
Wkr taki elektryczne
Meble produkcyjno -
serwisowe
Podgrzewacze PCB
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PACE wykorzysta  nowatorski system IntelliHeat -
jedyny system kontroli termicznej

umo liwiaj cy zarz dzanie r czkami z ró nymi technologiami
grzania. U ytkownik zyskuje, wi c mo liwo  pracy z tradycyjnymi
r czkami PACE (np.:PS-90) oraz r czkami, które obs uguj  groty ze
zintegrowanym grzejnikiem (np.:TD-100). Rozwi zanie to eliminuje
konieczno  posiadania kilku stacji lutowniczych lub korzystania
wy cznie z jednej technologii grzania.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V 50Hz
Pobór mocy: max. 80W
Wymiary zasilacza: 104x130x152mm
Temperatura pracy:

dla r czek z grotem zintegrowanym z grzejnikiem
(np.TD-100): 205°C - 454°C
dla r czek standardowych (np.PS-90): 176°C - 482°C

Stabilizacja temperatury +/- 1°C
Wska nik stanu pracy
Rezystancja grota / uziemnienie >2
Mo liwo  kalibracji

Wyposa enie standardowe Wyposa enie opcjonalne
Stacja zasilaj ca ST-50

R czka lutownicza
TD-100
Podstawka pod r czk

Groty do r czki
TD-100
G owice do r czki
TD-100
R czka lutownicza
PS-90
Groty do r czki PS-90
G owice do r czki
PS-90
R czka TT-65
Ko cówki do r czki
TT-65
R czka demonta owa
MT-100
Ko cówki do r czki
MT-100
Podajnik drutu
lutowniczego
Miernik temperatury
grota
Preparaty chemiczne
do czyszczenia
Spoiwa lutownicze
Topniki
Akcesoria do r czek,
g owic i grotów

Urz dzenia
specjalistyczne
Tygle lutownicze
Podajniki drutu
lutowniczego i
dyspensery
pasty/kleju
Myjki
ultrad wi kowe
Ramy do monta u
elementów
przewlekanych
Testery i urz dzenia
kontrolno-pomiarowe
Akcesoria

Prenumerata biuletynu

Prenumeruj

Katalog Renex 2007

Katalog i jego dystrybucja
s  bezp atne - prosimy
jedynie o wype nienie
odpowiedniego
formularza.
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