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FR-410 kiforrasztó  
Ismertető és műszaki adatlap  

 

Nagy teljesítményű szívópákás kiforrasztó, furatszerelt alkatrészek 

kiforrasztásához 

 140 W teljesítmény, a tökéletes kiforrasztáshoz, akár 

többrétegű áramköri kártyákról is 

 A fűtőelem hosszabb szakaszon melegíti a szívócsatornát, mint 

egyéb típusoknál, csökkentve az eldugulás veszélyét 

 A szívószelep a melegítés után 0,2 másodperccel kapcsol be, 

elősegítve a teljes felolvasztást 

 A szivattyú csak egy másodperccel a kapcsoló kiengedése után 

kapcsol ki, biztosítva a teljes elszívást 

 Az óngyűjtő szűrő mérete a korábbi típusok háromszorosa és 

a szűrők tisztítás után újra felhasználhatók 

 A szivattyút egy nagyméretű szűrő védi a folyasztószer 

maradványainak behatolásától 

 A nagyméretű, jól látható LCD-kijelző egy szívóhatás-jelzőt is 

tartalmaz, amelyen azonnal észrevehető a szívócsatorna eldugulása 

 A fűtőbetét cseréjéhez mindössze három csavart kell 

kicsavarni 
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Műszaki adatok 
Teljesítményfelvétel 190W 

Hőmérséklet-tartomány 350 – 450 °C 

Hőmérséklet stabilitása ±5°C, terhelés nélkül 

 

Alapkészülék 

Kimeneti feszültség 24 V AC 

Vákuumszivattyú ikerhengeres típsuú 

Vákuumnyomás 80 kPa (600 mmHg) 

Szívóhatás 15 liter/perc 

Méretek 165 (szélesség) x 137 (magasság) 
x 244 (mélység) mm 

Tömeg 4,8 kg 

 

Kiforrasztó páka 

Teljesítményfelvétel 140W (24V) 

Szívócsúcs-föld ellenállás <2 Ω 

Szívócsúcs-föld potenciál <2 mV 

Fűtőbetét Kompozit 

Alap szívócsúcs 1,0 mm S típus (N61-05) 

Vezeték hossza 1,2 m 

Teljes hossz (vezeték nélkül) 168 mm (N61-05 szívócsúccsal) 

Tömeg (vezeték nélkül) 170 g (N61-05 szívócsúccsal) 

A szállítási csomag tartalma 

Alapkészülék, kiforrasztó pisztoly, tápkábel, 

pákatartó, szerszámtartó doboz, tisztító 

tüske 1,0 szívócsúcshoz, tisztító tüske a 

fűtőbetéthez, tisztítófúró 1,0 mm 

szívócsúcshoz, kulcs a szívócsúcs cseréjéhez, 

szűrő (2 db), kerámia-papírszűrő (4 db), 

használati útmutató 

 

Szívócsúcsok 

     

N61-01,SS típus      N61-02,SS típus       N61-03, SS típus   N61-04, S típus          N61-05, S típus 

     

                   N61-06, S típus        N61-07   N61-08         N61-09        N61-10 

     

                   N61-11, hosszú N61-12, hosszú    N61-13,hosszú         N61-14, hosszú          N61-15 

               

                      N61-16 
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