FX-889 kettős digitális forrasztóállomás
Ismertető és műszaki adatlap

A két önálló tápegységet tartalmazó forrasztóállomás a népszerű
FX 888D tulajdonságait kínálja, idő- és helytakarékos kivitelben. Számos
alkalmazásnál előfordulhat, hogy két forrasztási művelet más-más
pákahegyet vagy eltérő hőmérsékletet kíván. Ilyen esetben, a két
egybeépített, de egymástól függetlenül működő vezérlőegység,
különböző vagy azonos pákával felszerelve, akár különböző
hőmérsékleten, eltérő típusú pákahegyekkel ellátva, lehetőséget
biztosít a hőmérséklet átállításával vagy a páka, illetve a pákahegy
cseréjével járó időveszteség megtakarítására, anélkül, hogy jelentősen
több helyet foglalna el a munkaasztal mindig szűkös felületéből. A
készülékbe beépített két vezérlőegység egyenként, a teljesítmény, a rendelkezésre álló
funkciók és a kezelés tekintetében megegyezik a FX 888D állomással.









A készülék és a hozzá tartozó kettős pákatartó helyigénye lényegesen
alacsonyabb, mintha két FX 888D forrasztóállomást helyeznénk el a
munkaasztalon
A rendelkezésre álló 5 különféle páka számos kombinációban alkalmazható, így a
készülék rendkívül rugalmasan alakítató az alkalmazások szükségleteinek megfelelően
A gazdaságos üzemelés érdekében a két vezérlőegység külön tápkapcsolóval rendelkezik, így a
pillanatnyilag használaton kívül lévő egység egyszerűen kikapcsolható
A mellékelt színes azonosító gyűrűk elhelyezésével vezetéken, a pákanyél, illetve a csatlakozó mellett,
egy pillantással megállapítható, hogy melyik páka melyik vezérlőegységhez csatlakozik
Az alapkészülék egyszerűen áthelyezhető a felső részén kialakított fogantyú segítségével
Az 5 előre beállítható hőmérséklet egyszerűsíti a berendezés beállítását egy-egy adott feladathoz
A beállítások jelszavas védelme hozzájárul a technológiai fegyelem betartásához
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Szállítási csomag: alapkészülék, FX-8801 páka T18-B pákaheggyel felszerelve, kettős pákatartó, tápkábel, színes
azonosító gyűrűk.
Alapkészülék
Teljesítményfelvétel
Kimeneti feszültség
Hőmérséklet-tartomány
Hőmérséklet-ingadozás
Méretek
Tömeg

135 W
26 V AC
50 – 480 °C
±1°C terhelés nélkül (200 és 480°C közötti beállítás esetén)
175 (szélesség) x 121 (magasság) x 149 (mélység) mm
2,1 kg

A pákák közös jellemzői
Teljesítmény
Pákahegy-föld ellenállás
Pákahegy-föld potenciál

65 W (26 V)
<2Ω
< 2 mV

Páka, FX8801-01
Normál páka, T18 sorozatú pákahegyekhez

Páka, FX8802-01
Nitrogénes páka, T18 sorozatú pákahegyekhez

Páka, FX8803-01
Ónadagolós páka, T18 sorozatú pákahegyekkel, kézi
adagolással (T18-CF3 heggyel szállítva)

Páka, FX8804-01
Csipeszpáka (A1378 (2L formájú) hegypárral szállítva)

Páka, FX8801-05
Fokozott hőátadású páka, T19 sorozatú pákahegyekhez
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