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a mini sze|ektív forrasztó rendszert:
Kö|tséghaték ony /
|dókímé|ő {
Javítja a minőséget /
Rugalmas /
o|csó /

Az ERSA i-coN forrasztóá||omásokat haszná|ók
eszközeinkkeI már szeIektív forrasztásokat is
végezhetnek furatszereIt aI katrészek kivezetésein,
gyorsan és kivá|ó minőségben.iq

Az i-SoLDER-PoT segítségéveI kijavíthatóak a nem megfeIe|ő he|yzetben rögzült, i||etve he|ytelenül
beültetett a|katrészek. Kis és közepes sorozatú, főként fe|ü|etszere|t gyártás során a kézi forrasztásnáÍ sokkal
jobb minőségben, a sze|ektív forrasztógépekné| sokka| o|csóbban o|dható meg egy-egy furatszere|t a|katrész
beforrasztása a paneIekre. Az i-SoLDER-PoT ugyancsak aIkalmazhati reúorti-múveIetekné|, aIkatrészek
e|távo|ítására és visszaforrasztására. A forrasztásokat már az eszköz rövid és egyszerű beá||ítása után kezdhetjük is.

A temékvá|aszték biztosítja a maximá|is aIkaImazkodást a műveIet igényeihez.
Nagy tömegű áramköri |apok esetén hasznos lehet közvet|enÜ| a
ref|ow kemence után, a még me|eg pane|eken e|végezni a
forrasztást, i||etve e|őme|egítő |apot haszná|ni.

Az áramköri |apokhoz a kereskedeIemben kapható szerelőá||ványok
néhány tovább| tartó és magasságá||ító tartozékka| (ame|yek ná|unk
beszerezhetők) könnyen a|kalmassá tehetők az I-SoLDER-PoT
haszná|atához.

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=H L1 wl HkDDWU
http://www. youtu be. com/watch ?v=vpÍ0n ui HzU
http://www.youtu be.com/watch ?v=ou EDJ i 1 DfSs

A megoldósokot fejlesztefte, iervezte és gyórtio:
Puttg * Gourmonn Gmbll

Kiebitzheide 39 - DE.49084 osnabrück Germany http://www.putty-gausmann.de
Tel: +49 (0) 541 951 93 00 * Fax: +49 (0)541 951 93 029 * E-Mail: info@putty-gausmann.de http://www.ersa-shop.de
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i-soLDER.PoT forraszfúrdő ERSA i.Tool pákához
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Termék|ista: i-SoLDE R.POT forraszfÜrdő

Cikkszám
BeIső

méretek
HxSZxM

(mm)

Kü|ső
méretek
HxSZxM

(mm)

Fetöltés
kb. (g)

Szükséges
forrasztó-

páka

Szerszám-
tartó

Kép

0l 02xP200ó
0l 02xP4ó0ó

20x óx
46xóx

t0
l0

(5O) 22 x l0 x 20
50x.l0x20

t0
l2

OI OOCDJ
OI OOCDJ

0r 00-HL0t
0r 00-HL0t

0102xP2210
0l 02xP32l 0
or 02xP38 r 0

22xlOx
32xl0x
38xl0x

t0
t0
t0

(5O) 24 x 12 x 20
(50)34 x12x20
(50)40 x12x20

t8
22

0r 00cDJ
OI OOCDJ
OI OOCDJ

0.l00-HL0r
0100-HL0t
0r 00-H101

0l 02xP48l 0
0l 02xP58l 0
0 1 02xP801 0
0l 02xP t 00l 0
0l 02xP1 001 5

48xl0xl0
58xl0xl0
80x l0x l0
l00xl0xl0
l00xl5xl0

50x12x20
60 x 12 x20
82x12x20
1O2x12x20
1O2x17 x20

34
40
5ó
70
105

0t 00cDJ
0t 00cDJ

2 x 0l 00CDJ
2 x 0l OOCDJ
2 x 0l 00CDJ

0100-HL0t
0100-HL0t
0100-H102
0.|00-H102
0100-H102

0l 02xP4535
0 r 02xP4528T40

45x35x'l0
45 x28 x 40

47 x37 x20
47x30x50

il5
330

2 x 0l 00CDJ
2 x 0l 00CDJ

0l 00-H104
0r 00-HLo4

Forrasztópáka

0r00cDJ Forrasztópáka, i-Tool
150Wt24V {I

0l 0I 02J Fűtőbetét i-Too| pákához

Szerszámtartók

0100-Ht0'l Tartóállvány i-So|der.Pothoz csat|akozó 0,1 00c DJ i-Too| pákához, mágnese-
ta|apzatta| a nagyobb stabi|itás érdekében fém fe|ü|eteren

0100-Ht02 Ax'iá||startóá||ványi.So|der.Pothozcsat|akozó2db010@
m^éretű mágneses talapzatta| a nagyobb stabi|itás érdekében fém feiüteteken,
60 mm-né| nagyobb forraszfürdőkhöz szükséges

0100-H104 Dup|a,tartóá||ványi-So|der-Pothozcsat|akozó2db@
méretű mágneses ta|apzattal a nagyobb stabi|itás érdekében fém fd|ü|etekeÁ,
25 mm-né| nagyobb fonaszfÜrdőkhöz szükséges

Áramköri |ap á||ványok és tartozékok

|trylroti1ap á||vány ESD biztos habba|' két á||ítható szegmensse|. 0100-LU70 és
0Pcss-LU tartozékokkaI ideá|is az áraköri Iapok kieme|éiéhez az i-So|der.Potbó|

0PcsAl
0PcsA2
0PcsA4

Max
Max
Max

kártyaméret: 280 x 290 mm
kártyaméret: 520 x 280 mm
kártyaméret: 520 x 410 mm

0t 00-1u70 70 mm-es kerettartó, mágneses alappa| PCSA sorozatú áramköri |ap á||vánnya|
A keret magassága és szöge á||ítható.

*,
*.

0Pcss-Lu Aramköri |ap rogzítő szere|vény PCSS.rendszerhez. Könnyedén i|leszkedik a
tartókerethez, |ehetővé teszi a forrasztást a pane| szé|einé|. Jgi

F55l 4942030 Ajánlott forraszhuza| az i-So|der-Pot fe|tö|téséhez, hosszú idejű, oxidáció mentes
haszná|athoz' Sn99Cu0,7AgNiGe, fo|yasztószermentes, g2 mm, 500 g-os orsón

oAs7003 Indu|ó készlet, ideá|is ó|ommentes forrasztáshoz: Bonkote BonPen 102
folyasztószer-to||, 7 ml, IF6000 fo|yasztószer, gyanta- és ha|ogénmentes,
hosszan aktív. a|acsonv maradékú. ,100 

m|

*

\y'y'ww, mlcrosolder, hu


