SBL621-R

SBL621-R - 0.8 mm špièka kulatá

SP 530

SBL622-R
SBL623-R

SBL622-R - 0.8 mm špièka kulatá
s jednostranným zkosením
SBL623-R - 0.4 mm špièka kulatá pro SMD

PP 530-R - náhradní pájecí pero

SBL624-R

SBL624-R - 1.6 mm špièka plochá

SBL625-R

SBL625-R - 3.2 mm špièka plochá

SBL626-R

SBL626-R - 1.2 mm špièka plochá

SBL627-R

SBL627-R - 1.2 mm špièka trubièka

SBL628-R

SBL628-R - 3.0 špièka zkosený ovál

SBL629-R

SBL629-R - 4.0 špièka zkosený ovál

HP 530

- náhradní stojánek
pájecího pera

- náhradní houbièka

XII. Problémy a jejich øešení:

?

Nesvítí žádná kontrolka, hrot se nenahøívá.

Zasuòte pøívodní vodiè do zásuvky 220
V/ 50 Hz a sepnìte síový vypínaè.

?

Pøestože je mikropájeèka napájena ze sítì
a síový vypínaè v poloze zapnuto, nesvítí
kontrolky a hrot se nenahøívá.

Pøepálená pojistka. Vymìòte ji podle
odstavce IX. návodu. Dbejte na správnou
hodnotu!

?

Èervená kontrolka svítí, ale hrot se
nenahøívá.

Zkontrolujte zasunutí konektoru pera
pájky do zdíøky (6) ústøedny.

?

Èervená kontrolka svítí, ale hrot se
nenahøívá.

Došlo k vypálení topného tìlesa hrotu,
proveïte jeho výmìnu za nový.

?

Èervená kontrolka stále svítí a hrot se stále
nahøívá.

Kompletní mikropájeèku zašlete ke
kontrole na adresu záruèního servisu.

?

Zelená kontrolka svítí a hrot se nenahøívá.

Pokud není pøipojena vypínací
automatika, zašlete kompletní
mikropájeèku ke kontrole na adresu

UPOZORNÌNå
Veškeré opravy, vèetnì výmìny poškozené pøívodní
flexošòùry musí být provedeny pouze ve výrobcem uvedených opravnách !

Tisk, rozmnožování a pøeklad (i èásti) není bez pøedchozího písemného souhlasu spoleènosti
DIAMETRAL spol. s r.o. dovoleno. Všechny nároky, vyplývající ze zákona o autorském právu, náleží
výhradnì spoleènosti DIAMETRAL spol. s r.o.

XI. Seznam dodávaných hrotù a pøíslušenství

XIV. Závìr:
TTTPøi výrobì jsou spoleèností DIAMETRAL
spol. s r.o. neustále zdokonalovány
vlastnosti uvedeného výrobku. Zmìna technických údajù je vyhrazena bez pøedchozího
upozornìní.
TTTVìøíme, že pøi práci s mikropájeèkou SBL 530.1A budete spokojeni.
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MODEL:

SBL530.1A

TTTVážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit si mikropájeèku
SBL530.1A. Aby Vám bez potíží sloužila øadu let, pøeètìte si prosím pozornì tento
návod.
TTTSvým provedením je mikropájeèka SBL530.1A urèena pro profesionální i amatérské
pájení plošných a jiných spojù s možností plynulého nastavení teploty hrotu. Její klady ocení
nejen elektronici, ale také vývojoví pracovníci, servisní technici, modeláøi, studenti atd.
TTTMikropájeèka je pro snadnou obsluhu vybavena indikací nastavené i skuteèné teploty
zøetelným sedmisegmentovým LED displejem, indikací funkcí pomocí svítivých diod, plynulou regulací teploty s automatickým pøepínáním displeje ze skuteèné na nastavova- nou
hodnotu a dalšími užiteènými funkcemi.

Mikropájeèka SBL530.1A odpovídá platným normám
Èeské republiky a vlastní osvìdèení ESÈ.
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I. Sada obsahuje:

XIII. Záruèní a pozáruèní servis:
TTTMikropájeèka SBL 530.1A byla vyrobena s nejvìtší peèlivostí. Jsme pøesvedèeni, že Vám
bude bezchybnì sloužit øadu let, dodržíte-li pokyny v návodu. Na výrobek poskytujeme 24
mìsíèní záruèní lhùtu ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou
manipulací, mechanickým poškozením (náraz, pád, vystavení nepøimìøené teplotì, prachu,
vodì apod.), nebo jestliže byl výrobek obsluhován v rozporu s pokyny v návodu. Záruka se
rovnìž nevztahuje na výrobek, jehož plomba byla poškozena. K reklamaci je nutno pøiložit
øádnì vyplnìný originál záruèního listu a úètenku prodejce. Bez tìchto dokladù nemùže být
záruka rovnìž uznána.
V pøípadì závady zasílejte reklamace poštou na adresu:

MIKROPÁJEÈKA

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

ústøedna mikropájeèky
pero s hrotem SBL821
stojánek s houbièkou
vodiè pro uzemnìní pracovištì
návod k použití

II. Technické parametry:
napájení
pøíkon
spínání topného tìlesa
nastavitelná teplota
jištìní
délka pøívodního vodièe
rozmìry
váha pera

230V/50Hz
35W
elektronicky v nule, bez prùniku rušení do sítì
80°C až 450°C ± 10%
viz výrobní štítek
2m
155 x 92 x 105mm (D x V x Š)
cca 0,120Kg
vèetnì vodièe
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III. Popis symbolù

VII. Práce s mikropájeèkou:
TTTNavlhèete houbièku umístìnou ve stojánku. Pøívodní flexošòùru (11) pøipojte do zásuvky
230V/50Hz. Mikropájeèku uveïte v èinnost sepnutím síového vypínaèe (9). Po zapnutí
probíhá test a nastavení mikropájeèky, což je signalizováno rozsvícením 999 (888 - dle
provedení) na displeji a svitem èervené (2) a žluté (3) kontrolky. Po 3 s se displej pøepne na
nastavenou teplotu. Po dalších 3 s se displej pøepne na reálnou teplotu hrotu, žlutá kontrolka
zhasne. Otáèením potenciometru (8) vlevo (snižování teploty) nebo vpravo (zvyšování
teploty) nastavte požadovanou teplotu podle hodnot zobrazených na displeji. V okamžiku, kdy
zaènete regulovat teplotu, displej se automaticky pøepne na zobrazení nastavované teploty a
rozsvítí se žlutá kontrolka. V pøípadì, že nastavovaná teplota je vyšší než pøedchozí, rozsvítí
se i èervená kontrolka. Po zhasnutí žluté kontrolky se na displeji objeví reálná teplota hrotu.
Èervená kontrolka signalizuje zapínání a vypínání ohøevu hrotu.
TTTZmáèknutím tlaèítka (5) lze zkontrolovat hodnotu nastavené teploty kdykoliv bìhem práce
s mikropájeèkou.
TTTPokud je k mikropájeèce pøipojena vypínací automatika SBL530.1B, naèítá se v do bì, kdy
s mikropájeèkou nepracujete, èas neèinnosti a za dobu, kterou si nastavíte na vypínací
automatice, se zablokuje ohøev hrotu. Stav "stand by" signalizuje zelená kontrolka (4).
Vypínací automatika SBL 530.1 B není souèástí tohoto výrobku.
TTTPøi práci s mikropájeèkou dbejte o èasté èištìní hrotu pomocí navlhèené houbièky.
Zneèištìný hrot se hùøe prohøívá a pájený spoj není kvalitní a èistý. Po ukonèení práce vždy
houbièku dùkladnì vymyjte pod tekoucí vodou.

hrot pera mikropájeèky
režim stand by
regulace teploty
síové napìtí

IV. Popis ovládacích prvkù:
1

2

3

4

10
V.è.
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UPOZORNÌNå
Není-li pero s hrotem používáno, musí být umístìno ve
svém stojanu !

1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

6
7
8
9
displej nastavené a reálné teploty
èervená kontrolka - signalizace topení
žlutá kontrolka - nastavená teplota
zelená kontrolka - režim stand by
tlaèítko pøepínání displeje
konektor pro pøipojení hrotu mikropájeèky
konektor pro vypínací automatiku SBL530.1B
potenciometr pro nastavení teploty
síový vypínaè
pojistkové pouzdro pro pojistku F250V/0.63A
pøívodní flexošòùra 230V/50Hz
uzemòovací konektor pro práci s obvody CMOS

11

12

V. Popis funkcí:
1 - displej - èíselné oznaèení
2 - èervená kontrolka svítí
nesvítí
3 - žlutá kontrolka
svítí
nesvítí
4 - zelená kontrolka svítí

nastavené nebo reálné teploty [ C]
hrot topí
hrot netopí
displej zobrazuje nastavenou hodnotu
teploty [ C]
displej zobrazuje reálnou hodnotu teploty [
C]
5 - kontrola hodnoty nastavené teploty
7 - vypínací automatika SBL530.1B není v sadì obsažena

VI. Sestavení mikropájeèky
TTTPo vyjmutí výrobku z obalu sestavte stojánek pájecího pera tak, že pružinu pøišroubujte pøiloženou køídlovou maticí k základové desce stojánku. Do prolisu v základové
desce vložte houbièku. Pero s hrotem mikropájeèky pøipojte ke konektoru (6).
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VIII. Výmìna hrotu:
TTTStandartnì je v sadì mikropájeèky dodáván hrot SBL 821. Pro práci s mikropájeèkou lze
použít rùzné typy hrotù, které jsou vyobrazeny na stranì 4 tohoto návodu. Výmìna hrotu je
velmi jednoduchá. Ve stavu vypnuto a po vychladnutí hrotu vyšroubujte jistící pøevleènou
matici hrotu na peru, hrot vyjmìte, do pera mikropájeèky vložte Vámi zvolený hrot a pøevleènou
matici dotáhnìte. Po sepnutí síového vypínaèe (9) a nastavení teploty mùžete opìt pracovat.
Upozoròujeme, že silnìjší hroty se budou nahøívat delší dobu než hrot dodávaný s
mikropájeèkou.

IX. Výmìna pojistky:
TTTPøed výmìnou pojistky nejprve odpojte pøívod el.proudu vytažením flexošòùry ze
zásuvky. Na zadní stranì mikropájeèky se nachází pojistkové pouzdro (10) s pojistkou. Kryt
pouzdra vyšroubujte, pojistku vyjmìte a vložte novou. Vždy dbejte, aby nová pojistka mìla
hodnotu uvedenou v technický parametrech! Kryt pojistkového pouzdra opìt zašroubujte.
Jestliže se pojistka opakovanì pøepaluje, zašlete výrobek servisu k opravì.

UPOZORNÌNÍ
Nikdy nepoužívejte tavnou nebo silnìjší pojistku než
jaká je uvedena v návodu !
X. Práce s CMOS:
TTTNa zadní stranì zdroje mikropájeèky je uzemòovací konektor (12) pro vzájemné pospojení pracovištì s mikropájeèkou. Obvody CMOS nejsou chránìny pøed vlivy statické
elektøiny, proto je pro práci s nimi nutné vytvoøit antistatické prostøedí. Nikdy nespojujte
uzemòovací konektor (12) pøímo se zemnícím kolíkem zásuvky 230 V, ale pøes odpor
10MOhm!
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