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Měřič teploty hrotů Hakko FG-100B
Obj. číslo:

102003929

Výrobce:

Hakko

Anotace
Originální měřič teploty pájecích hrotů od japonské firmy HAKKO.
Automatické měření určené ke standardizaci procesu.
Počítadlo naměřených hodnot ideální k řízení změnového snímače.
Citlivý senzor poskytující přesná měření.
Vhodný pro bezolovnaté pájení.
Automatické měření pro standardizaci procesu
Minimalizujte jednotlivé rozdíly v kompletizaci měření a čtení výsledků
Automatické měření teploty: funkce AUTO HOLD
Měření se ukončí automaticky, jakmile se stabilizuje teplota špičky hrotu. Proces měření je proto pokaždé stejný,
bez ohledu na to, kdo měření provádí.

Konstantní zobrazení maximální naměřené hodnoty
Zobrazí se maximální naměřená hodnota teploty hrotu. Tato funkce je užitečná pro kontrolu kvality komponent a
desky plošných spojů.

Funkce odesílání hodnoty
Výsledek měření pomocí funkcí AUTO HOLD nebo MAX HOLD můžete odeslat do pájecí stanice pomocí
infračerveného signálu. Tato funkce eliminuje manuální proces záznamu výsledků, čas celého procesu měření a
riziko lidské chyby.
Poznámka: funkce AUTO HOLD a MAX HOLD nelze používat současně.

Funkce počítání počtu měření teploty
Množství měření teploty hrotu se automaticky počítá. Tato funkce je užitečná pro kontrolu změny čidla.
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Funkce automatického vypnutí
Napájení se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti, což šetří baterii a prodlužuje dobu pro výměnu baterie.

Citlivý snímač pro přesná měření
Vhodné pro bezolovnaté pájení. Jednorázový snímač vždy udržuje přesné měření teploty (snímač vyměňte tehdy,
když měřicí bod prodělal degradaci).

Rozměrové měření
Měřič umožňuje testování teploty z libovolného směru podle tvaru špičky.

Různé způsoby měření díky teplotním sondám (volitelně)

Pro pájecí lázeň
obj. č.: A1310
Pro hot air stanici
obj. č.: C1541

Použití / aplikace
Počáteční zobrazení (pokojová teplota) se objeví při zapnutí napájení. Není nutné odečítat teplotu místnosti, která
se objeví při zapnutí napájení. Teplota zobrazená na LED displeji je skutečná naměřená hodnota.

Garantovaný teplotní rozsah je 0 až 700 °C s tolerancí měření ± 3 °C.

Obecně platí, že optimální teplotní rozsah pro pájení je 300 °C až 500 °C. Tolerance ± 3 °C je zajištěna pro
toto rozmezí teplot. Pro teploty odlišné od výše uvedeného rozsahu není tolerance zaručena, ale obvykle zůstává
v rozmezí cca. ± 5 °C.

Technická specifikace
Napájení: 006P 9V suchá baterie (doporučené jsou alkalické baterie).
Rozlišení teploty: 1 °C.
Rozsah měření teploty: 0 až 700 °C.
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Přesnost měření: ± 3 °C (300 ~ 600 °C), ± 5 °C (ostatní teploty).
Teplotní senzor: typ K (CA) termočlánek.
Displej: LED 3 1/2 číslic.
Pracovní prostředí: rozsah okolní teploty / vlhkosti: 0 až 40 °C / 20 až 90% RH (bez kondenzace).
Podmínky prostředí: stupeň znečištění 2 (dle IEC/UL 61010-1).
Rozměry: 68 x 140 x 38 mm.
Hmotnost: 125 g.

Obsah balení
Měřič teploty hrotů Hakko FG-100B.
006P 9V suchá baterie (pro zkušební provoz).
10x snímač.
Návod k obsluze.

Technická data
Název parametru

Hodnota

Rozsah teplot (minimální)

0 °C

Rozsah teplot (maximální)

700 °C

Přesnost měření

3 °C

Displej

LED 3 1/2 číslic

Termočlánky

typ K (CA)

Rozměry (š x h x v)

68 x 140 x 38 mm

Hmotnost

0.125 kg
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