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FN-1010 IoT kompatibilis forrasztóállomás  
Ismertető és műszaki adatlap  

 

A forradalmian új kommunikációs képességekkel rendelkező általános célú professzionális forrasztóállomás új 

távlatokat nyit az igényes kéziforrasztás területén. Az egyedülálló nyomon követhetősége, az emberi hibát 

kiküszöbölő beállítási lehetőségei és az optimális kivitele révén az igényes ipari felhasználók érdeklődésére 

számít. 

 

• A könnyű, mindössze 32 g tömegű páka könnyebbé 

teszi a folyamatos munkavégzést 

• A fűtőelemet is tartalmazó kompozit pákahegyek 

gyorsan és szerszámok és gumilap használata nélkül 

cserélhetők, a pákatartón kialakított lehúzó- és 

hegytartó-elemek segítségével. 

• A számos, a forrasztási folyamattal kapcsolatos 

információt begyűjt és – megfelelő csatolóval 

felszerelve – ezeket azonnal továbbítja, a folyamatok 

valós időben történő nyomon követésére és további 

feldolgozásra. 

• A begyűjtött és továbbított adatok közé tartoznak az 

alábbiak: 

o A pákahegy formája 

o A pákahegy hőmérséklete 

o A hőterhelések száma 

o A beállított hőmérséklet 

o Az átadott energia mennyisége 

o A forrasztóötvözet típusa 

(ólmos/ólommentes)
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o  

• Az Hakko új pákahőmérője, az FG100B szintén 

rendelkezik kommunikációs funkciókkal, amelyek 

segítségével gyorsan egy egyszerűen megvalósítható a 

forrasztóállomás emberi hibáktól mentes kalibrálása. 

• A hőmérséklet mérési adatok, a sikeres kalibrálás és a 

beállított hőmérséklet-kompenzációs értéke szintén 

tárolásra kerül. 

 

 

 

 

 

Műszaki jellemzők 

Szállítási csomag: alapkészülék, FX-1101 forrasztópáka, FH-210 pákatartó, FT-401 hegytisztító, tápkábel 

Három különböző kommunikációs csatolóegység opcionálisan rendelhető: 

B5210: USB, B5211: RS232C, B5212: Ethernet 

Alapkészülék 
Teljesítményfelvétel 100 W 

Kimeneti feszültség 21 V AC 

Hőmérséklet-tartomány 50 - 450°C 

Hőmérséklet-ingadozás ±3°C hőterhelés nélkül 

Méretek 104 (szélesség) x 138 (magasság) x 152 (mélység) mm 

Tömeg 1,9 kg  

 

Páka, FN-1101 
Teljesítmény 95 W (21V) 

Fűtőelem típusa kompozit 

Vezeték hossza 1,2 m 

Teljes hossz (vezeték nélkül) 180 mm (2.4D heggyel) 

Tömeg (vezeték nélkül) 32 g (2.4D heggyel) 
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T36 pákahegyek beépített memóriaáramkörrel 

 

T36-BC1 T36-BC2 T36-BC3 T36-C1 

T36-C4 T36-B T36-B2 T36-BL 

T36-D08 T36.D16 T36-D24 T36-D52 

T36-DL32 T36-I T36-ILS T36-K 

 

T36-J02 T36-JS02 

 

 

  

Figyelem! 

Szállításkor a készülék nem tartalmaz pákahegyeket, azokat külön kell megrendelni.  
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