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LF-8800K
Profesjonalny zestaw lutująco-rozlutowujący 
dużej mocy

STACJE LUTOWNICZE

02-784 Warszawa, Janowskiego 15      tel./fax (22) 641-15-47, 644-42-50

Charakterystyka
Elektroniczny układ regulacji temperatury z czujnikiem  y
w grzałce umożliwia płynną regulację temperatury 
z dokładnością ±3°C w zakresie 150°C ÷ 480°C dla 
lutownicy i rozlutownicy
Możliwość równoległej i niezależnej pracy i nastaw  y
temperatury dla lutownicy i rozlutownicy
Funkcja samooczyszczania rozlutownicy dzięki prze- y
dłużeniu cyklu ssania o 1-2 sekundy od chwili zwolnie-
nia przycisku
Uniwersalna pompa przeponowa, trwała, nie wymaga  y
obsługi, cicha praca:

             – zapewnia podciśnienie do 500mmHg - praca jako 
                rozlutownica (DIA100)
             – wytwarza niezbędne ciśnienie - praca jako  
                lutownica/rozlutownica (HAP80) z nadmuchem 
                gorącego powietrza do elementów SMD

Oszczędność energii dzięki automatycznemu przełą- y
czaniu w stan czuwania po 15 minutach bezczynności 
z jednoczesnym spadkiem temperatury grota do ˝ 
ustawionej temperatury
Układy elektroniczne nie wytwarzają przepięć (impul- y
sów napięciowych) dzięki systemowi przełączania "w 
zerze" co chroni wrażliwe elementy elektroniczne 
Zasilanie napięciem bezpiecznym  32V AC elementu  y

grzejnego lutownicy i rozlutownicy przy zastosowaniu 
wysokiej jakości transformatora

Wyposażenie:
Antyelektrostatyczna, lekka i ergonomiczna rączka lu-1. 
townicza 32V/100W o dużej mocy 307K o dobrej izolacji 
cieplnej z kablem zasilającym w izolacji silikonowej wraz 
z podstawką 105C
Komfortowa praca z 2. DIA100 dzięki dużej mocy i elektro-
nicznie sterowanemu cyklowi pracy, odsysanie urucha-
miane przyciskiem w rączce, wygodna podstawka 104A
HAP803.  nadmuch gorącego powietrza
Rączka pincetowa 4. TWZ100 z dwoma grzałkami z pre-
cyzyjnie nawiniętego drutu chromonikielinowego 32V/
2x50W zaprojektowana specjalnie dla elementów SMD, 
SOT, FLAT PACK itd.
Odłączany przewód zasilający stację5. 
Zestaw czyszczący do DIA100 (komplet filtrów, stalowa 6. 
siateczka, druciany wycior).
Podstawka na szpulkę z cyną7. 
Komplet pincet i obcinaczki boczne8. 
Pochłaniacz oparów  468ESD z regulowanym kątem 9. 
pochylenia

Groty do końcówek - OPCJA
Zasilanie 220~240 VAC/50Hz
Moc końcówek 307K 100 W

DIA 100 W
HAP 80 W
TWZ 100 W 

Zakres temperatury 307K: 150~480 oC
DIA100: 300~450 oC

Groty (standard) 307K:  44-510601
DIA 100:  44-915412
TWZ 100:  46-060102

LEAD FREE SOLDERING TIP FOR LF-2000 

De-soldering Tips for 968/988/988D/LF-9000

Desoldering Tips for LF-6000/7000/8000 

Tweezers Tips for TWZ50 , TWZ60 , TWZ70 , TWZ90,TWZ100

Tweezers Tips for TWZ50 , TWZ60 , TWZ70 , TWZ90,TWZ100

Tweezers Tips for TWZ50 , TWZ60 , TWZ70 , TWZ90,TWZ100


