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Před použitím Servisní stanice CT-858 si prosím 
přečtěte tento návod k použití. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: 

1. Před použitím servisní stanice CT-858 ji musíte bezpečně uzemnit. 

2. Před použitím rovněž odstraňte, prosím, čtyři červeně označené šrouby 

upevňující čerpadlo při transportu, jinak dojde k jeho poškození. 

3. Před použitím: zastrčte síťovou šňůru do zásuvky, zapněte spínač stanice a 

následně spínač té části stanice, kterou chcete použít. Při vypnutí stanice 

postupujte opačně, napřed vypněte tu část stanice, kterou jste používali a pak 

hlavní spínač. Nikdy nevypínejte zařízení hlavním spínačem, mohlo by dojít 

k poškození stanice. 

4. Všechny tři části stanice jsou při provozu horké. Pracujte opatrně, aby 

nedošlo k popáleninám. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavin.   

5. Vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky pokud nebudete používat stanici delší 

dobu. 
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6. Náhradní díly 

 
Číslo Název Popis 

CT-A1313A Heater element 50W / 27V AV 
CT-A1002 Nozzle Φ0.8 (0.03in) 
CT-A1003 Nozzle Φ1.0 (0.04in) 
CT-A1006 Nozzle Φ1.2 (0.05in) 
CT-A1007 Nozzle Φ1.5 (0.06in) 

CT-B1087-1 Cleaning needle Used forΦ0.6mm nozzle 
CT-B1087-2 Cleaning needle Used forΦ0.8mm nozzle 
CT-B1087-3 Cleaning needle Used forΦ1.0mm nozzle 
CT-B1087-4 Cleaning needle Used forΦ1.2mm nozzle 
CT-M1001 Filter-gauze (big size) Φ20mm 
CT-M1002 Filter-gauze (small size) Φ16mm 
CT-F1001 Close pad of heater  
CT-F1002 Close joint of filter-tube  
CT-F1003 Close ring of filter-tube  
CT-JI1001 Rubber gasbag  
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5.  Konektor odpájecí pistole  
5.1 Netopí–li řádně odpájecí pistole, zkontrolujete připojení vodičů v konektoru podle obr.3    

5.1.1 Je-li hodnota odporu podle “a” a “b” mimo hodnoty v tabulce, vyměňte topné tělísko.  
5.1.2 Když při stisku tlačítka, není podle “c“odpor roven 0Ω, vyměňte spínač. 
5.1.3 Není-li hodnota odporu podle “d”  menší než 2Ω, zkontrolujte zemnění pistole. 

 
  Upozornění:          

Mezi vývody 1 a 2 je zapojen termočlánek typu K,    

1 je kladný vývod, 2 je záporný vývod,       

modrý vývod topného tělesa je kladný, bílý vývod 

je záporný. Anoda a katoda termočlánku by neměly  

být zaměněny. 

 
a. Mezi kolíky  4 a 5 (topné těleso) Přibližně 16Ω  

b. Mezi kolíky  1 a 2 (Snímač) K typ (2Ω při pokojové teplotě) 

c. Mezi kolíky  3 a 2 (Spínač) Nekonečno(uvolněný), 0 (stisknutý) 

d. Mezi kolíkem 3 a hrotem Méně než 2Ω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 3 

- 3 - 

 
 

Základy ··························································· 1 

1.Přehled ························································· 1 

2.Technické údaje············································ 1 

3.Popis ovládacích prvků································· 1 

SMD Servisní stanice ·································· 2 

1.Popis····························································· 2 

1.1Přehled····················································· 2 

1.2 Technické údaje ······································ 2 

1.3 Vlastnosti ················································ 2 

1.4 Použití····················································· 2 

2. Popis ovládacích prvků································ 3 

3.Návod k použití ············································ 3 

3.1 Před použitím·········································· 3 

3.2 Odpájení plochých pouzder····················· 3 

3.3 Pájení ······················································ 5 

4. Upozornění·················································· 5 

5. Výměna topného tělesa································ 6 

5.1 Části k výměně········································ 6 

5.2 Součásti topení na výměnu······················ 6 

6. Náhradní díly··············································· 7 

Pájecí stanice················································· 8 

1. Popis···························································· 8 

1.1 Přehled···················································· 8 

1.2 Technické údaje ······································ 8 

1.3 Vlastnosti ················································ 8 

2. Popis ovládacích prvků································ 9 

3. Návod k použití ··········································· 9 

3.1 Držák páječky ········································· 9 

3.2 Připojení·················································· 9 

3.3 Nastavení teploty··································· 10 

3.4 Zapnutí páječky····································· 10 

4. Používání a péče o hrot······························ 10 

4.1 Teplota hrotu ········································· 10 

4.2 Čistění··················································· 10 

4.3 Když nepájíte ········································ 10 

4.4 Po použití ·············································· 10 

5. Kontrola a čistění hrotu······························ 10 

6. Kalibrace teploty hrotu ······························ 11 

7. Kontrola topných prvků ····························· 11 

7.1 Rozebrání rukojeti páječky···················· 12 

8. Hroty ························································· 13 

Odpájecí stanice ········································· 14 

1. Popis·························································· 14 

1.1 Přehled ·················································· 14 

1.2 Technické údaje····································· 14 

1.3 Vlastnosti ·············································· 14 

2. Popis ovládacích prvků ······························ 15 

3. Návod k použití ········································· 15 

3.1 Před použitím ········································ 15 

3.2 Postup při odpájení································ 16 

3.3 Řešení problémů ··································· 16 

4. Kalibrace teploty trysky····························· 18 

5.Konektor odpájecí pistole ··························· 18 

6. Náhradní díly············································· 19 

 

Obsah 



- 4 - 

Z á k l a d y 
 

1. Přehled 

CT-858 SMD servisní stanice sestává z SMD servisní stanice, pájecí a odpájecí stanice. Každá jednotka se 

může používat zcela nezávisle a samostatně. CT-858 je se svou mimořádnou výkonností a mnohostranností 

nepostradatelná v různých oborech výroby, servisu i vývoje. 

 

2. Technické údaje 

Napájecí napětí:               220±10%V  50Hz/60Hz 

Spotřeba: 

 SMD servisní stanice:  280W 

                   Pájecí stanice: 60W 

    Odpájecí stanice:      190W 

Rozměry: (mm):          335 (L) x 150 (W) x 250 (H) 

Celková váha (kg):     10.6 (bez příslušenství) 

 

3. Popis ovládacích prvků 
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Obrázek 2 

Čistění hadičky: Tryska je spojena s hadičkou nerezovou trubičkou, a ta snadno se ucpe malými zbytky. 

Vyčistěte ji jehlou za horka. 

 
 Upozornění: Zbytky mohou být odstraněny pouze za horka.  

B:  Netěsnosti vakuového systému 

    Dojde-li k netěsnosti vakuového systému, zkontrolujte vzduchotěsnou hadičku, není-li poškozená, je-li tryska   

    řádně připevněná, je-li hadička řádně připevněna k panelu jednotky a zda gumové těsnění, které je  

    uvnitř odpájecí pistole, není poškozeno. 

    Je-li některá ze zmíněných součástí poškozena, utěsněte ji nebo ji vyměňte.  

 

4. Kalibrace teploty trysky 
Po výměně trysky za jinou s jinými vlastnostmi zkalibrujte její teplotu. 

4.1 Nastavte regulátor teploty na 380°C. 
4.2 Odstraňte krytku CAL potenciometru. 
4.3 Naplňte trysku pájkou, a vložte sondu teploměru do roztopené pájky. 
4.4 Po stabilizaci teploty pootočte potenciometrem pomocí malého šroubováčku doprava nebo doleva tak, aby 

teploměr ukazoval právě 380°C. 
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3.3 Řešení problémů 

3.3.1 Cín se úplně nerozpustí. 

  3.3.1.1 U vícevrstvých desek, napájecích spojů, zemnicích spojů, chladičů na plošném spoji, širokým 

výstupním plochám apod. na deskách je nutno nastavit vyšší teplotu k tomu aby všechen cín byl 

řádně odstraněn. Nejlepší způsob je použít další přídavné topné těleso tak, aby deska plošných spojů 

byla předehřátá na asi 70°C, pak se cín odpájecí pistolí odstraní snadněji.  

    

   3.3.1.2 Je-li tryska poškozena tak že je pokovení poškozeno nebo zkorodováno takže tepelný odpor je velký, 

je nutno trysku vyměnit. 

    

   3.3.1.3 Při delším používání, obzvláště při vyšších teplotách (např. vyšších než 400°C), pravidelně čistěte 

trysku a plochy mezi tryskou a topným tělesem. Používejte tento způsob:  

Nastavte teplotu na 300°C : 

A. Očistěte trysku čistým hadříkem tak, aby se černá zkorodovaná vrstva odstranila, pak trysku 

pocínujte čerstvým cínem. Opakujte tento postup tak dlouho, dokud zkorodovaná vrstva není úplně 

odstraněna. 

B. Podle obr. 2 uvolněte matici, vytáhněte ji z nerezového držáku tak, abyste mohli vyjmout trysku a 

vyčistěte vnitřek trysky, topné tělísko a odstraňte nečistoty. 

               Upozornění: Čistěte pečlivě tak, aby přenos tepla byl co nejlepší. Tavení cínu  

                        bude rychlejší a dokonalejší. 

3.3.2 Nedokonalé odsávání 

A:  Vakuová hadička může být ucpaná, je třeba vyčistit filtr i hadičku. (Viz obr. 2) 

Čistění filtru: stiskněte červené tlačítko na konci rukojeti odsávací pistole dlaní, tlačítko bude aretováno 

pružinou na konci odpájecí pistole a vyjměte filtr, odstraňte kousky cínu, a vyměňte látkový filtr. 

Podobný filtr je také v místě připojení hadičky k panelu odsávačky. Čistěte jej často nebo jej vyměňte, 

je-li opotřebován. 
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SMD SERVISNÍ STANICE 
 

1. Základy 

 
1.1  Přehled  

SMD servisní stanice se skládá ze dvou částí: topné a foukací. Stanice pracuje následovně: studený vzduch 

je přiváděn do rukojeti z miniaturního kompresoru přívodní hadičkou a následovně ohříván topným tělískem v 

přední části rukojeti a nakonec rozfoukán na povrch předmětu, čímž je dosaženo dokonalého prohřátí. 

 
1.2 Technické údaje 

Napájecí napětí:           220±10%V 50Hz/60Hz 

Spotřeba:         příkon pumpy:        45W/220V 50Hz/60Hz  

               příkon topného tělesa: 250w/220V 50Hz/60Hz  

Typ kompresoru:    membránový 

Rozsah teploty:        100°C~420°C 

Průtok vzduchu:                 0,3-24 l/min, plynule regulovatelný 

 
1.3 Vlastnosti 

 Elektrostaticky odolná konstrukce je velmi bezpečná a zabraňuje poškození součástí plošného spoje. 

 Není nutno dotýkat se svaru, čímž se zabrání případnému posunutí IO. 

 Nastavení toku a teploty vzduchu ve velkém rozsahu. 

 Výběr různých nástavců pro pájení a odpájení. 

 Topné tělísko japonské výroby. 

 Po vypnutí se automaticky zapne po dobu jedné minuty chlazení. Tím se zajistí dlouhá životnost 

     topného tělesa a rukojeti. 

 
1.4 Použití 

   Stanice se používá k výměně (odpájení a připájení) IO, jako jsou SOIC, CHIP, QFP střední nebo 

      miniaturní velikosti, PLCC, miniaturní BGA a podobně. 

   Stanice je vhodná pro ohřev a topení. 

   Stanice se dá použít pro ohřev smršťovacích bužírek. 

2. Popis ovládacích prvků 
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Návod k použití 

3.1 Před použitím 

 Vyberte drátek jehož velikost odpovídá velikosti IO. 

 Uvolňovač plochých pouzder má připevněn pružný drátek, jehož tvar se nastaví podle pouzdra, které 

chcete vyjmout. 

 Vyberte nástavec podle velikosti IO. 

 Povolte šroub nástavce. 

 Upevněte nástavec podle obrázku. 

 Řádně přišroubujte nástavec. 

 
3.2   Odpájení plochých pouzder                                           

                   Obrázek 2 
 Zastrčte síťovou šňůru do zdroje a zapněte jej. 

Po připojení (i když zdroj ještě není zapnutý) začne foukat vzduch přes nástavec, ale topné tělísko     

zůstává studené. 

 Zapněte spínač SMD servisní stanice. 

Spínač může být zapnut kdykoli během foukání chladného vzduchu.  Po zapnutí se začne topné    

tělísko zahřívat a foukaný vzduch se ohřívá. 

( Obr.1 ) 
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3. Návod k použití 

Upozornění: Zkontrolujte, prosím, zda jsou čtyři šroubky (červené) na spodu stanice odstraněny 

před použitím, slouží k zabezpečení čerpadla při dopravě. 

 

  3.1  Před použitím 

 Vhodným způsobem umístěte držák odpájecí pistole a navlhčete čisticí houbičku vodou. 

 Zasuňte šestikolíkový konektor do odpovídající zásuvky a zajistěte jej převlečnou maticí, pak připojte 

vzduchotěsnou hadičku k odpovídajícímu vývodu na panelu.  

 

 

Upozornění: Před připojením nebo odpojením konektoru odpájecí pistole vypněte  

             napájecí zdroj, mohlo by dojít k poškození desky plošných spojů. 

 

 Vložte odpájecí pistoli do držáku. 

 3.2   Postup při odpájení 

 Zapněte napájecí zdroj, rozsvítí se červená kontrolka, signalizující zahřívání. Regulátorem teploty 

nastavte požadovanou teplotu. ( Doporučujeme  rozmezí teplot 350°C-400°C). Je-li zvolená teplota 

příliš vysoká, životnost trysky i topného tělesa se zkracuje, a tryska bude korodovat. Je-li teplota příliš 

nízká, nebude odpájení pracovat správně.  

 Očistěte trysku a pocínujte ji. 

 Přiložte trysku k místu, ze kterého chcete odstranit cín a prohřejte jej, dbejte, abyste se nedotkli pájeného 

místa. Po roztopení veškerého cínu stiskněte tlačítko na odpájecí pistoli CT-858, čímž se zapne čerpadlo.  

 Jestli všechen cín nebyl odsát opakujte předchozí postup. 

            

Upozornění: 

3.2.1 Vysokootáčkový motor se snadno při chodu zahřívá, nepracujte příliš dlouho. Když 

se motor nerozběhne, zkontrolujte, zda 105°C ochrana není poškozena. 

3.2.2 Pokud odpájecí stanici nepožíváte, vypněte její napájecí zdroj, zabráníte tím korozi 

odpájecí trysky, která ztěžuje následně odpájení. 
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 Kvalitní teplotně odolná vzduchotěsná hadička je odolná proti poškození horkým hrotem. 

 Elektromotor vakuového čerpadla je schopen odolávat vyšším teplotám, což braní jeho poškození 

dlouhodobou zátěží. 

2.  Popis ovládacích prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1  
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 Nastavte ovládací knoflíky průtoku a teploty vzduchu.  

Po nastavení průtoku a teploty vzduchu chvilku 

počkejte, dokud se teplota neustálí. Pro začátek 

doporučujeme nastavit teplotu okolo 300°C-350°C. 

Co se týče průtoku vzduchu pro jednoduchý nástavec 

nastavte knoflík do polohy 1~5, pro jiný nástavec do 

polohy 4~8. Použijete-li jednoduchý nástavec, nikdy 

nenastavujete knoflík řízení teploty do polohy vyšší 

než 6. V příkladu A1124 (jednoduchý nástavec Ø 2,5) 

viz Obr.3 jsou vyznačeny křivky rozložení teplot.  

 Vsuňte drátek pod vývody IO. Případně upravte jeho rozměry stiskem nebo roztažením tak, aby se snadno 

vsunul pod vývody IO. 

 Zahřejte pájku.  

Podržte rukojeť tak, že nástavec je přímo nad IO avšak 

nedotýkejte se IO, a nechte horký vzduch roztavit pájku. 

Pracujte opatrně tak, abyste se nástavcem nedotkli vývodů 

IO. Viz obr.4. 

 Vyjměte IO. 

Je-li pájka roztavena, vyjměte IO nadzdvižením  

uvolňovače. (Viz obr.5) 

 Vypněte spínač. 

Po vypnutí spínače se samočinně spustí proud  

studeného vzduchu přes nástavec, aby ochladil jak  

topné tělísko tak rukojeť. Nevytahujte tedy síťovou  

šňůru během chlazení. 

 

 

 

(Síťovou šňůru vytáhněte jen tehdy nebudete-li stanici používat delší dobu)  

 

     Obrázek 3 

      Obrázek 4 

Obrázek 5 
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 Odstraňte zbylou pájku. 

Po vyjmutí IO odstraňte zbylou pájku pomocí knotu nebo odsávačky. 

Upozornění:  SOP a PLCC vyjměte pomocí pinzety. 
 

3.3 Pájení 
 

 Naneste vhodnou pájecí pastu. 

Naneste přiměřené množství pájecí pasty a umístěte SMD na desku plošných spojů.. 

 Předehřejte SMD. (Viz obr.6) 

 Připájení 

Prohřejte rovnoměrně vývody. (Viz obr.7) 

 Očistění 

Po skončení pájení odstraňte tavidlo. 

 
Poznámka: Přes výhody pájení horkým vzduchem může dojít k vadám, způsobeným 

kuličkami pájky nebo cínovými můstky/zkraty vývodů. Doporučujeme zkontrolovat 

pečlivě kvalitu pájení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Upozornění 

 Při upevňování nástavců nepoužívejte kleště. 

 Neodstraňuje nástavec dokud topné tělísko a nástavec nevychladnou. 

 Ochrana topení. 

(Obr. 6) (Obr. 7) 
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ODPÁJECÍ STANICE 
 

1. Popis 
 

1.1 Přehled 
 

Odpájecí stanice s řízením teploty sestává ze vzduchového čerpadla, topné části a řídicí části. Vzduchové 

čerpadlo je membránové a je poháněno výkonným elektromotorem. Topnou část tvoří keramické topné těleso 

( teplotní čidlo) a pájecí hrot. Pistole je připojena k odpájecí stanici vzduchotěsnou hadičkou. Řízení teploty je 

na desce plošných spojů. Během činnosti čerpadlo vytváří podtlak, čímž se roztopená pájka odsaje přes hrot a 

zachytí se v trubičce filtru, tím se z pájeného místa na desce plošných spojů odstraní cín.. 

 
1.2  Technické údaje 

 

Napájecí napětí:          220±10%V  50Hz/60Hz 

Výkon topení:             55W / 27 ±10%V  50Hz/60Hz 

Teplota hrotu:             280°C-450°C 

Čerpadlo:                  Membránové 

Podtlak:                   -680mmHg 

Příkon elektromotoru:        130W / 220V . 

Odpor hrot – zemnění:      < 2 Ω 

Napětí hrot – zemnění:       < 2 mV 

 
 
 
 
 

1.3  Vlastnosti 
  

 Elektrostaticky odolná konstrukce je velmi bezpečná a zabraňuje poškození součástí plošného spoje. 

 Výkonná vestavěné čerpadlo se snadno používá. 

 Topný systém je vybaven čidlem uzavírajícím regulační smyčku zajišťujícím přesnost a stálost teploty. 

 Transformátor zajišťuje napájení topného prvku nízkým napětím 26V pro větší bezpečnost práce. 
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8.Hroty 
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Z bezpečnostních důvodů je v rukojeti čidlo, které po překročení určité teploty přeruší napájení topného  

tělíska. Poklesne-li teplota na bezpečnou úroveň napájení tělíska se opět obnoví. 

Vypněte vypínač a nechte běžet chlazení. Pokud chcete pokračovat v práci, snižte teplotu nebo zvyšte  

průtok vzduchu. Pokud nemá vypnout tepelná ochrana a vy se nechystáte pokračovat v práci, nebo  

chcete pracoviště opustit, zkontrolujte, zda jste vypnuli spínač. 

 Upozornění – práce při vysokých teplotách. 

Nepracujte s SMD servisní stanicí v blízkosti hořlavých plynů, papíru nebo jiných hořlavin. Jak nástavec  

tak ohřátý vzduch jsou velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Nikdy se nedotýkejte horkého  

nástavce nebo nevystavujte pokožku proudu horkého vzduchu. Po zapnutí ohřevu se z počátku může z  

nástavce bíle kouřit, ale tento jev brzy zanikne. 

 Po použití nechte zařízení chladit. 

Po vypnutí spínače začne nástavcem krátce foukat studený vzduch. Během chlazení nevytahujte síťovou    

šňůru. 

 Zabraňte pádu nebo prudkým nárazům aby nedošlo k poškození stanice. 

Hadička obsahuje křemičité sklo, které se může nárazem nebo pádem poškodit. 

 

4. Výměna topného tělesa 
5.1 Části k výměně 

 
 

Číslo Název 

1085001 Material of heating (220V-240V) 250W 

 
 
 

5.2 Součásti topení na výměnu 
 

 Odstraňte šroubky, stáhněte hadičku. 

Odšroubujte 3 šroubky (Obr. 8 --1, 2, 3), které upevňují rukojeť a stáhněte lem hadičky. 

 Otevřete rukojeť. 

Rozpojte zemnicí drát (Obr. 9 --1) a stáhněte hadičku. Hadička obsahuje křemičité sklo a tepelnou izolaci.  

Neupusťte ji nebo neztraťte ji. 

 Vyjměte topný prvek. 

Rozpojte koncovky a vyjměte topný prvek (Obr. 9 --2). 
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 Vložení nového topného tělíska. 

Zacházejte s topným tělískem opatrně. Zvláště dbejte, aby se nepoškodily přívodní drátky topného tělíska. 

Vložte nové tělísko a připojte jej. Po výměně připojte zemnicí vodič. Sestavte rukojeť opačným postupem 

než při rozložení. Připojte nástavec rukojeti k hadičce. 

 

 

 

 
  Obrázek 8              Obrázek 9 
 
 
 
 

 

5. Náhradní díly 

 

Číslo Název 

1085001 850 Metal Heating Element 

1085002 850 Silicon Air Pipe 

1085003 850 Plastic Handle 

1085004 850 Iron Pipe 

1085005 850 Air Pump 

1085006 850 Control PWB 

1085007 850 Air Pump Shockproof Underlay 
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         Místa čistění 
 
 
 
 
         Obrázek 3 
 
 
7.1 Rozebrání rukojeti páječky 

 

7.1.1  Odšroubujte převlečnou matici (1) a vyjměte kryt hrotu (2) a hrot (3). 

7.1.2  Odšroubujte převlečnou matici (4) a vyjměte ji i s kovovým krytem. 

 7.1.3  Opatrně vytáhněte topný prvek (6) a současně zasunujte šňůru (11) do rukojeti (12) páječky 

7.1.4  Odpájejte a sejměte zemnící pružinu (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obrázek 4 
 

 

 

Při pokojové teplotě topného prvku změřte:                      Topný prvek         Čidlo  

a) Hodnotu odporu topného prvku 

2.5Ω-4.0Ω. 

b) Hodnotu odporu čidla 43Ω-58Ω 

 

Obrázek 5 

Jsou-li naměřené hodnoty mimo uvedený rozsah, vyměňte topné těleso    
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5.4  Je-li hrot již deformován nebo opotřebován, vyměňte jej. 

 

    Pozor: Nikdy k čistění hrotu nepoužívejte pilník  
 

6  Kalibrace teploty hrotu 

Páječka by se měla po výměně topného tělesa nebo hrotu překalibrovat. 

6.1  Nastavte teplotu ovládacím knoflíkem na 350°C. 

6.2  Zapněte spínač a sejměte krytku kalibračního trimru. 

6.3 Až se teplota stabilizuje, pomocí šroubováku nastavte trimr (označený CAL na panelu) tak, aby teplota 

hrotu dosáhla nastavených 350°C. Otáčením šroubováku doprava se teplota zvyšuje, otáčením doleva se 

snižuje. 

    Pozor: 

6.3.1  Teplota hrotu bude záviset na tvaru hrotu. Pro nejpřesnější způsob kalibrace použijte kontaktní 

teploměr k měření teploty hrotu. 

 6.3.2  Před měřením hrot očistěte ( viz: “Kontrola a čistění hrotu“) a přiložte teploměr.  
 

7  Kontrola topných prvků 

Odpojte páječku a na konektoru změřte velikost odporu mezi kolíky podle obr.2: 

Jsou-li hodnoty  “a” a “b” mimo uvedený rozsah, vyměňte topný prvek ( a snímač teploty). Postupujte podle 

odstavce  “Rozebrání rukojeti páječky” a obr. 3 a 4:    

Je-li hodnota “c” větší než uvedeno, odstraňte zoxidovanou vrstvu opatrně pomocí jemného smirkového 

papíru nebo ocelovým kartáčkem. 

 
 

  
 

                    Obrázek 2 
 

a. Mezi kolíky 4 a 5 (Topný prvek) 2.5~4.0Ω  

b. Mezi kolíky 1 a 2 (Čidlo) 43~58Ω 

c. Mezi kolíkem 3 a hrotem Méně než 2Ω 
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PÁJECÍ STANICE 
 

1. Popis 
 

1.1  Přehled 

Pájecí stanice sestává z obvodů napájecího zdroje, topného tělesa (a teplotního čidla) a obvodů řízení.  

Během činnosti je informace o teplotě topného tělesa snímaná čidlem a přiváděna do obvodu řízení, kde je 

vyhodnocena. V závislosti na nastavení ovládacího prvku je pak topné těleso napájeno tak, aby teplota páječky 

byla konstantní . 

 

1.2  Technické údaje  
 

Napájecí napětí:         220±10%V  50/60Hz 

Spotřeba:               60W (MAX.) 

Spotřeba páječky:             50W/24V 50/60Hz  (MAX.) 

Rozsah teplot:                  200°C—480°C 

Topný prvek:                   Keramické topné tělísko 

Odpor hrot - uzemnění:          < 2 Ω 

Napětí hrot - uzemnění:          < 2 mV 

 
1.3  Vlastnosti 
 

 Japonské topné těleso a hrot odpovídají mezinárodním standardům. 

 Použité teplotní čidlo v regulační smyčce přesně stabilizuje teplotu a umožňuje rychlé zahřívaní. 

 Použité topné tělísko je napájeno 24V 50/60Hz  nízkým napětím z oddělovacího transformátoru, aby 

jeho činnost byla spolehlivá a bezpečná. 

 Vhodně tvarovaná rukojeť je vhodná i pro dlouhodobou práci. 

 Kabel k rukojeti je vyroben z trvanlivého teplotně odolného materiálu je pevný a ohebný. 
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2. Popis ovládacích prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Návod k použití 

3.1  Držák páječky 

3.1.1 Držák páječky je plně uzavřen, horní část se používá k odkládání páječky, střední část se používá k 

uschování páječky a ve spodní části je čisticí houbička. 

3.1.2  Čisticí houbička. 

Navlhčete houbičku vodou a vymačkejte ji do sucha a dejte ji do spodní části držáku.. 

Upozornění: Houbička je slisovaná, po navlhčení se její objem zvětší. Před použitím 

páječky nezapomeňte houbičku navlhčit a vyždímat. V opačném případě by 

mohlo dojít k poškození páječky. 

 

3.2 Připojení 

3.2.1  Připojte zásuvku kabelu páječky do příslušné zásuvky na panelu stanice. 

3.2.2  Položte páječku na držák. 

   Pozor: Před připojením nebo odpojením páječky vypněte síťový vypínač. V 

opačném případě by mohlo dojít k poškození pájecí stanice. 
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3.3 Nastavení teploty 

Nastavte knoflík regulace teploty páječky na požadovanou teplotu. 

3.4 Zapnutí páječky 

Indikátor topení zhasne, dosáhne–li teplota hrotu nastavené teploty a páječka je připravená k práci. 

 

      Pozor: Páječka musí být v držáku pokud se s ní nepracuje. 
 

4.  Používání a péče o hrot 

4.1  Teplota hrotu 

Vysoká teplota zvyšuje opotřebení hrotu. Používejte nejnižší možnou teplotu k pájení. Rychlé obnovování 

teploty hrotu zajišťuje dostatečný tepelný výkon I při nízké teplotě hrotu. Také pájené součásti jsou 

vystaveny menšímu nebezpečí poškození vysokou teplotou. 

4.2 Čistění 

Čistěte hrot pravidelně čisticí houbičkou, oxidy cínu a zbytky pájecí pasty znečisťují hrot. Tyto nečistoty 

mohou způsobit nekvalitní spoje nebo snižovat tepelný výkon hrotu. Při častém používání páječky jednou 

týdně hrot demontujte a řádně jej vyčistěte. Tím zabráníte snížení tepelné vodivosti a případnému připečení 

hrotu.  

4.3 Když nepájíte 

Nikdy nenechávejte páječku topit na vysoké teploty, když  delší dobu napájíte, hrot se pak potáhne  

vrstvou oxidu, která značně snižuje tepelnou vodivost hrotu. 

4.4 Po použití 

Očistěte hrot a pocínujte jej čerstvou pájkou. Tím zabráníte zbytečné oxidaci.hrotu. 

 

5  Kontrola a čistění hrotu 

5.1  Nastavte teplotu na 250°C.  

 5.2  Po té co se teplota stabilizuje, očistěte hrot čisticí houbičkou a zkontrolujte stav hrotu 

5.3 Je-li na používané části hrotu černý oxid, naneste na něj čistou pájku a tavidlo a očistěte hrot čisticí 

houbičkou. Tento postup opakujte tak dlouho dokud hrot není čistý. Pocínujte jej novou pájkou 

 

 


