PACE MBT-350
Dane techniczne
Zakres temperatury:
dla SensaTemp 37-4820C
dla TempWise 205-4540C
Stabilizacja temperatury:
0
+/- 1,1 C bez obci¹¿enia
Zasysanie i wydmuch:
Gniazda Auto SNAP-VAC
i ciœnienia umieszczone
na p³ycie czo³owej

Najbardziej zaawansowana stacja na rynku
MBT-350 umo¿liwia skuteczny i efektywny monta¿
i demonta¿ komponentów w technologii przewlekanej
(PTH) i powierzchniowej (SMT). Modu³owa budowa
i bardzo szerokie mo¿liwoœci rozbudowy zapewniaj¹,
¿e urz¹dzenie bêdzie ³atwo dostosowywane do zmian
w œwiecie elektroniki. ..................................................................
Podstawowe zalety: ........................................................
Trzy kana³y zasilaj¹ce - jednoczesne i niezale¿ne sterowanie
trzema r¹czkami.......................................................................
£atwe programowanie i ochrona ustawieñ has³em.......................
Dwufunkcyjny, cichy kompresor z opatentowan¹ technologi¹
SNAP-VAC umo¿liwiaj¹c¹ wydajn¹ i bezpieczn¹ pracê nawet
z najmniejszymi komponentami.....................................................
Bardzo du¿y wybór g³owic, grotów i koñcówek odpowiednich
do ka¿dego rodzaju komponentu.....................................................
Funkcje istotnie obni¿aj¹ce koszty eksploatacyjne - zmniejszone
zu¿ycie grotów, g³owic, koñcówek, elementów grzejnych i r¹czek.
MBT-350 obs³uguje r¹czki w dwóch standardach:..................
SensaTemp - gwarantuje utrzymanie stabilnej temperatury pracy
z du¿ymi komponentami. ............................................................
TempWise - reguluje iloœæ dostarczanej energii termicznej gwarantuj¹c
optymaln¹ jakoœæ wykonywanego po³¹czenia, zalecana dla mniejszych
komponentów.................................................................................
Stacja jest dostosowana do lutowania bezo³owiowego...................

Promocja TT-65

Konferencja

R¹czka TT-65 w zestawie
z MBT-350 o 50% taniej !
Kupuj¹c stacjê MBT-350
wraz z r¹czk¹ TT-65
oszczêdzasz ponad 750z³.
UWAGA PROMOCJA
OGRANICZONA CZASOWO

Miêdzynarodowa konferencja
“Lutowanie bezo³owiowe”
Konferencja odbêdzie
siê w dniach 23-25 marca
w siedzibie firmy RENEX
pod patronatem organizacji IPC

Standardowe r¹czki
TD-100 Thermo-Drive Iron
Monta¿ uk³adów PTH i SMD
Demonta¿ uk³adów SMD

MT-100 Minitweez
Pêseta do demonta¿u
komponentów SMD

SX-80 Sodr-X-Tractor
Demonta¿ uk³adów PTH
oraz precyzyjnych TSOP
i PQFP

Opcjonalne r¹czki
PS-90 Universal Iron
Monta¿ uk³adów PTH i SMD
Demonta¿ uk³adów SMD

TT-65 Thermotweez
Demonta¿ uk³adów SMD,
CHIP, SOIC, konektory,
PLCC
TJ-80 Thermojet
Monta¿ i demonta¿ uk³adów
SMD nadmuchem gor¹cego
powietrza
TD-100N i PS-90N Azot
Wersje r¹czek przystosowane
do lutowania w atmosferze
gazu obojêtnego

Generatory azotu
NF-500 i NF-1000
Generatory doprowadzaj¹ce
gaz do stacji

