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STACJA LUTOWNICZA Z MIKROPROCESOROW¥
KONTROL¥ TEMERATURY

RX-852AS

Doskona³a do prac
wymagaj¹cych du¿ej mocy

Stabilizacja temperatury
grotu
Czas wykonania próby:

Wykres prezentuj¹cy wykonanie
35 punktów lutowniczych
o œrednicy 20 mm
w technologii bezo³owiowej.

Stabilizacja temperatury
grotu
Czas wykonania próby:

Widoczna przewaga stacji
RX-852AS w postaci szybszego
lutowania i stabilizacji
temperatury w porównaniu
do stacji RX-802AS.

Grza³ka 150W, grot zintegrowany z grza³k¹,
wydajne zarz¹dzanie moc¹.
(rozwi¹zanie opatentowane)

Du¿a pojemnoœæ cieplna
Najwy¿sz¹ wydajnoœæ osi¹gniêto dziêki po³¹czeniu
150W modu³u grzejnego z sensorem o wysokiej czu³oœci.
Najszybsza w swojej klasie
O
Temperatura 350 C osi¹gana w 14 sekund, a w przypadku
u¿ywania grotu RX-8HRT w 6 sekund!
(rozwi¹zanie opatentowane)

£atwa i szybka wymiana grotu
Grot instalowany zatrzaskowo bez potrzeby stosowania
jakichkolwiek narzêdzi lub termoodpornych nak³adek.
Groty z grub¹ warstw¹ pokrycia galwanicznego
Szeroki wybór grotów z warstw¹ galwaniczn¹
zapobiegaj¹c¹ korozji.
Mo¿liwoœæ wykorzystania grotów z serii RX80HRT
35 ró¿nych kszta³tów grotów wraz z 27 opcjonalnymi
grotami stacji RX-802AS.

Dane techniczne
Zasilanie
Pobór mocy
Jednostka steruj¹ca
Zakres temperatur
Rezystancja izolacji (500V DC)
Jednostka steruj¹ca
Wymiary
R¹czka lutownicza
Jednostka steruj¹ca
Masa
R¹czka lutownicza
Napiêcie na grocie
Rezystancja do uziemienia
D³ugoœæ przewodu r¹czki
D³ugoœæ przewodu zasilania
Akcesoria

110-120V, 220-240V, 50/60Hz

50OC - 450OC
100MÙ
194 x 116 x 105 mm
174 mm
4.8 kg
39 g
< 2mV
<2Ù
1.5 m
1.5 m
Podstawka (ST-20), grot (5D), podstawka do grotów

Wymienne groty ze zintegrowan¹ grza³k¹

(rozwi¹zanie opatentowane)

Funkcja "uœpienia"
U¿ytkownik mo¿e zdefiniowaæ okres po up³ywie
którego nieu¿ywana stacja obni¿a temperaturê grotu.
Jednoczeœnie stacja mo¿e oczekiwaæ na autowy³¹czenie.
(rozwi¹zanie opatentowane)

Funkcja "automatycznego w³¹czenia"
"Uœpienie" stacji jest przerywane gdy procesor wykryje
zmianê temperatury na grocie np. gdy grot dotknie
punktu lutowniczego.

Funkcja autowy³¹czenia
U¿ytkownik definiuje okres bezczynnoœci stacji po up³ywie
którego stacja automatycznie wy³¹cza siê.
(rozwi¹zanie opatentowane)

Zabezpieczenie ustawieñ has³em
Wprowadzone ustawienia chronione s¹ za pomoc¹ has³a.
Dystrybutor w Polsce

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 W³oc³awek, POLAND
tel./fax: +48 54 231-10-05, 54 411-25-55
e-mail: office@renex.com.pl

www.renex.com.pl

Groty do stacji RX-852AS s¹ kompatybilne z grotami stacji
RX-802AS - zwiêksza to mo¿liwoœæ wyboru.
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