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Průběžná přetavovací pec FC220
Obj. číslo:

105000075

Výrobce:

C.I.F. (Francie)

Popis
Přetavovací pec ideální pro školy, university a malé firmy. Ohřev je zajištěn křemennými články. Články vyzařují
tepelnou energii podle nastaveného profilu. Profil lze jednoduše nastavit na panelu pece. Pec je vhodná tam, kde
potřebují rychlejší pájení, ale nechtějí investovat velké prostředky.

Velká pracovní šířka: 200 mm a výška 35 mm
Rychlý ohřev a vhodné pro bezolovnaté procesy
Programování 10 stálých pájecích / zahřívacích programů
Snadné vizuální označení na LCD monitoru a průzor v přetavovací zóně
Možnost odsávání zplodin
Pracovní plocha: 200 mm
Pracovní výška: max. výška DPS35 mm
Rychlost dopravníku: 10-60 cm/min.
Počet topných článků: 5 ks
Přesnost nastavení teploty: ±1 °C
Chladící zóna
Pracovní teploty: 0 až 300°C
Cyklus přetavení: 0 až 999 s
Počet programů: 10
Odsávání zplodin: Ano
Rozměry (mm): 1000 x 360 x 500
Příkon: 2,6 kW
Hmotnost: 26 kg
Napájení: 230 V – 50/60 Hz
1 Externí termočlánek pro ladění profilu
Software SMTix pro práci s PC (v českém jazyce):
Tato nová přetavovací pec je speciálně konstruována jako pec pro aplikace pájení, sušení lepidla a ostatní
aplikace, které potřebuji horký vzduch.Tato pec je vhodná pro použití při procesech s bezolovnatou pájkou.
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Řídicí elektronika zařízení ovládacími funkcemi (paměť na 10 programů, programování doby předehřevu a teploty,
doby a teploty přetavení, rychlost dopravníku) představuje snadno řiditelný systém s daty na LCD monitoru.

Přetavovací pec FC220 je kompaktní model s takovými vlastnostmi, které umožňují pracovat s opravdu
profesionálním zařízením. Na horní části je umístěn odvod zplodin, v místě přetavení je průzor, chladící zóna s
ventilátory a ochranné kovové kryty na vstupu a výstupu pece. Pec má 2 zóny předehřevu a přetavení. Pec je
během 10 minut na stabilizační teplotě a může dosáhnout teploty 300°C.
Technická data
Název parametru

Hodnota

Šířka

360 mm

Délka

1000 mm

Výška

500 mm

Příkon

2600 VA

Hmotnost

26 kg

Přesnost teploty od

1 °C

Délka pracovní plochy

200 mm

Minimální teplota

0 °C

Rychlost dopravníku

10-60 cm/min

Programování

10 stálých pájecích / zahřívacích programů

Napájení

230 V

Software

SMTix pro práci s PC (v českém jazyce), není součástí
balení lze ho dokoupit

Počet topných článků

5 ks

Chladící zóna

ano

Externí termočlánky

1 ks

Max. pracovní teplota

300 °C

Šířka dopravníku

220 mm

Fotogalerie
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