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Köszönjük a Weller WS 51 / 81 forrasztóállomás
megvásárlásával irányunkban mutatott bizalmát.
A gyártás során a legszigorúbb minŒségi követel-
ményeket vettük alapul, ami biztosítja a készülék
kifogástalan mıködését. 

1. Figyelem!
A készülék üzembevétele elŒtt kérjük, figyelme-
sen olvassa el az üzemeltetési utasítást és a mel-
lékelt biztonsági utasításokat. A biztonsági
elŒírások figyelmen kívül hagyása esetén sérü-
lés- és életveszély fenyeget.

Más, az üzemeltetési utasítástól eltérŒ használa-
tért, valamint önkényes változtatás esetén, a
gyártó nem vállalja a felelŒsséget.

A WELLER WS 51 / 81 forrasztóállomás a
89/336/EGT és 73/23/EGT irányelvek alapvetŒ
biztonsági követelményei alapján megfelel az EK
megfelelŒségi nyilatkozatnak

2. Leírás
2.1 VezérlŒkészülék
A WS 81 és WS 51 forrasztóállomás egy olyan
készülékcsalád része, amit ipari termelés, vala-
mint javítás és laborfeladatok céljára fejlesztettek
ki. Az analóg szabályozó-elektronika optimális
szabályozási tulajdonságokat biztosít a különféle
forrasztószerszámok esetében. A különösen
nagy teljesítményı 24 V-os fıtŒelemek kitınŒ
dinamikus tulajdonságokat tesznek lehetŒvé,
amik biztosítják a forrasztószerszám univerzális
használhatóságát. A forrasztócsúcs különbözŒ
potenciál-kiegyenlítési lehetŒségei, a nullfeszült-
ség-kapcsoló valamint az antisztatikus kivitelı
vezérlŒkészülék és a páka a magas minŒség
kiegészítŒ jellemzŒi.

A kívánt hŒmérséklet 150°C - 450°C tartomány-
ban forgatható potenciométer segítségével
fokozatmentesen állítható. A beállított
hŒmérséklet elérését a szabályozó optikai
ellenŒrzésére szolgáló zöld LED villogása jelzi. A
folyamatosan fény azt jelzi, hogy a rendszer
felfıt.

A beállított elŒírt hŒmérséklet reteszelését teszi
lehetŒvé az elŒlapba integrált kapcsolókulcs (4).
Lezárt készüléknél a hŒmérsékletbeállítás nem
módosítható. (csak WS 81)

2.2. Forrasztópáka
LR 21: a normál forrasztópáka. 50 W-os tel-

jesítményével és az igen széles for-
rasztócsúcs-választékkal (ET-soro-
zat) ez a forrasztópáka univerzálisan
alkalmazható az elektronika terüle-
tén.

MLR 21: 25 W-os teljesítményével és karcsú
kialakításával ez a mikro-forrasztó-
páka különösen alkalmas finom, kis
hŒigényı forrasztási feladatokhoz.

MPR 80: a Weller Peritronic MPR 80 olyan
forrasztópáka, melynek munkaszöge
állítható 40°-ig. Ezáltal lehetségessé
válik a forrasztási folyamat ergonó-
miájának egyedi kialakítása. 80 W-
os teljesítményével és karcsú kiala-
kításával finom forrasztási feladato-
khoz alkalmas. (nem csatlakoztatha-
tó a WS 51-hez)

WTA 50: a WTA 50 kiforrasztócsipeszt speciá-
lisan SMD-alkatrészek kiforrasztására
tervezték. Két saját
hŒmérsékletérzékelŒvel rendelkezŒ
fıtŒelem (2 x 25 W) gondoskodik a
két szár azonos hŒmérsékletérŒl.

LR 82: nagy teljesítményı, 80 W-os forrasz-
tópáka nagy hŒigényı forrasztási
feladatokhoz. A forrasztócsúcs rögzí-
tése bajonettzárral történik, ami
lehetŒvé teszi a csúcsok pozícióhı
cseréjét (nem csatlakoztatható a WS
51-hez).

WSP 80: a WSP 80 forrasztópáka a forrasztá-
si hŒmérséklet villámgyors és pontos
elérésével tınik ki. Karcsú kialakítá-
sa és 80 W-os fıtŒteljesítménye által
univerzálisan alkalmazható a rendkí-
vül finom forrasztási feladatoktól
kezdve egészen a nagy hŒigényı
munkákig. A forrasztócsúcs cseréje
után rögtön folytatni lehet a munkát,
mivel rendkívül rövid idŒ alatt ismét
eléri az üzemi hŒmérsékletét (nem
csatlakoztatható a WS 51-hez).

A további csatlakoztatható szerszámokat lásd
a tartozéklistában.
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Mıszaki adatok
Méretek mm-ben: 166 x 115 x 101 

(H x Sz x M)
Hálózati feszültség (6): 230 V / 50 Hz (120 V /

60 Hz átkapcsolható
verzió)

Teljesítményfelvétel: WS 50: 55 W
WS 80: 95 W

Szigetelési osztály: 1 (vezérlŒkészülék) és
3 (forrasztópáka)

Biztosíték (7): WS 51: T315 mA
(átkapcsolható verzió
T315 mA)
WS 81: T500 mA
(átkapcsolható verzió
T800 mA)

HŒmérsékletszabályozás:150°C - 450°C
Pontosság: ± 9°C
Potenciálkiegyenlítés (9): 3,5 mm-es kapcsolóki-

lincs-hüvelyen át (ala-
pállapotban kemény
földelés)

3. Üzembevétel
Szerelje fel a forrasztópáka-tartót (lásd robbantott
ábrát). Rakja le a forrasztószerszámot a biztonsá-
gi tárolóba. Dugja be a forrasztópáka dugóját a
vezérlŒkészülék csatlakozóhüvelyébe (6)  és
rövid jobbraforgatással rögzítse is benne.
EllenŒrizze, hogy egyezik-e a hálózati feszültség
a típustábla adataival, és hogy a hálózati kapcso-
ló (1) kikapcsolt állapotban van-e. Az átkapcsol-
ható verziónál állítsa be a feszültséget a válasz-
tókapcsolón (9) (gyárilag 240 V). Csatlakoztassa
a vezérlŒkészüléket a hálózatra. Állítsa be a
kívánt hŒmérsékletet a forgatható potenciométer-
rel (3). Kapcsolja be a készülék hálózati kapcso-
lóját (1). A zöld világító dióda (2) világít. Ez a vilá-
gító dióda optikai szabályozóellenŒrzŒként szol-
gál. A folyamatos világítás azt jelzi, hogy a rends-
zer felfıt. A villogás jelzi az üzemi hŒmérséklet
elérését.

Karbantartás
A fıtŒtest / érzékelŒ és a forrasztócsúcs közötti
átmenetet nem szabad szennyezŒdésnek, idegen
testnek vagy sérülésnek befolyásolnia, mivel ez
kihat a hŒmérsékletszabályozás pontosságára.

4. Potenciálkiegyenlítés
A 3,5 mm-es kapcsolókilincs-hüvely (5)
különbözŒ kapcsolásaival 4 változat valósítható
meg:

kemény földelés: dugó nélkül (szállítási álla-
pot)

potenciálkiegyenlítés
(impedancia 0 Ohm): dugóval,

kiegyenlítŒvezeték a
középsŒ érintkezŒn

potenciálmentes: dugóval

lágy földelés: dugóval és beforrasztott
ellenállással. 
Földelés a választott elle-
nállásértéken át.

5. Munkautasítások
Az elsŒ felfıtéskor a szelektíven cinezhetŒ for-
rasztócsúcsot nedvesítse meg forraszanyaggal.
Ez eltávolítja a tárolásból eredŒ oxidréteget és a
forrasztócsúcs szennyezŒdéseit. Forrasztási szü-
net esetén és a forrasztópáka lerakása elŒtt min-
dig ügyeljen rá, hogy a forrasztócsúcs jól be
legyen cinezve. Ne használjon túlságosan
agresszív folyasztószert.

Vigyázat: mindig ügyeljen a forrasztócsúcs
elŒírásszerı illeszkedésére.

A forrasztókészülékeket közepes forrasztócsúcs-
hoz állították be. Lehetségesek a csúcs
cseréjébŒl vagy eltérŒ csúcsforma használatából
eredŒ eltérések.

6. Tartozékok
5 29 161 99 WSP 80 forrasztópáka-készlet 

(csak WS 81)
5 33 131 99 MPR 80 forrasztópáka-készlet 

(csak WS 81)
5 33 111 99 MLR 21 forrasztópáka-készlet
5 33 112 99 LR 21 antisztatikus forrasztópá

ka-készlet
5 33 113 99 LR 82 forrasztópáka-készlet 

(csak WS 81)
5 33 133 99 WTA 50 kiforrasztókészlet
5 13 050 99 EXIN 5 Reflow-forrasztókészülék
5 27 028 99 WHP 80 elŒmelegítŒ lap (csak 

WS 81)
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5 33 155 99 WMP forrasztópáka-készlet (csak
WS 81) 

5 25 030 99 WST 20 termikus csupaszítókés
zülék

7. Szállítási terjedelem
WS 81
vezérlŒkészülék
WSP 80 forrasztópáka
hálózati kábel
kezelési útmutató
forrasztópáka-tartó
dugasz

WS 51
vezérlŒkészülék
LR 21 forrasztópáka
hálózati kábel
kezelési útmutató
forrasztópáka-tartó
dugasz

PU 81 / PU 51
vezérlŒkészülék
hálózati kábel
kezelési útmutató
dugasz

Kapcsolási rajzot lásd az 49. + 50. oldalon
Robbantott ábrát lásd az 51. + 52. oldalon

A mıszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Magyar


