Az FT 801-es
termikus csupaszító fogó

A Hakko FT801 egy kompakt ESD-biztos termikus vezetékcsupaszító fogó, amely
sokféle típusú vezeték csupaszítására képes, beleértve a teflont is.
A készülék gyorsítja a termelést, precízebb pontosabb lesz a munkafolyamat.

Hakko FT-801 Tulajdonságai:
•
•
•
•
•
•
•

Digitális hálózati vezérlő 5%-ról 100% (5%-onkénti)
Digitális teljesítmény kijelző
Zárolás lehetővé teszi egy meghatározott maximális teljesítmény korlátozását
3-jegyű jelszó
Extra hosszú, hajlékony kábel
Penge eltávolító eszköz, (biztonságosan lehet eltávolítani a pengét a markolatból)
Automatikus kikapcsolás és alvó üzemmód a hosszabb penge élettartamáért

Állomáshoz Állomás adatai
•
•
•

Fogyasztás: 120VAC, 68W
Hőmérséklet tartomány: kb. 200 ° C - 800 ° C
Méretek:80 x 130 x 131mm

páka adatai
•
•
•

Fogyasztás: 24VAC, 64W
Hossz (kivéve a vezeték): 136mm
Kábelhossz: 1,3 m

A pengéket az állomás nem tartalmazza, külön kell beszerezni.

A készülék működése:
A készülékben egy vékony osztott penge van elhelyezve.
A penge fűtött, megolvasztja a szigetelést, amit aztán lehúzunk a vezetékről.
Az eredmény egy tiszta huzal.
A pengék nyitott állapotában, helyezze be a vezetéket, a mélységütközőig. Zárja le a
pengéket, és óvatosan forgassa el, majd húzza le a vezetékről a pengékkel a
szigetelő anyagot.

Az FT 801 készülék a szigetelést tisztán
karcolás nélkül távolítja el.

Hagyományos eszközökkel nem lehet
tökéletesen eltávolítani a szigetelést.
Gyakran hagynak maguk után sorját a
szigetelés mellett vagy karcolják meg a
vezetéket.

Az FT 801-es készüléken, a hőmérséklet módosításával, a penge képes mind a
hagyományos PVC szigetelést és teflon szigetelést is eltávolítani.

Ø 12mm kábelekig

A lehetőség 12mm kábelvastagság felett

A fűtőelemek a pengében találhatóak.

Egy jó tulajdonsága a markolatnak, hogy a pengéket úgy lehet elhelyezni, hogy vagy
jobb kezes vagy bal kezesre is alkalmas legyen.

FT 801-hez több típusú pengét lehet hozzá rendelni, attól függ, milyen méretű
vezetéket akarunk lecsupaszítani.

A gazdaságos tartó egy mikrokapcsolós megállapodású, amely opcionálisan
csökkenti a teljesítményt, ha a páka bele van helyezve a konzolba. (A billenő
kapcsoló kiválasztja az energiatakarékos vagy a folyamatos üzemmódot.)

•

Penge eltávolító eszköz, (biztonságosan lehet eltávolítani a pengét a markolatból)

