
TEPLOVZDUŠNÁ SPÁJKOVACIA STANICA 
AT850D 

 
NÁVOD NA POUŽITIE  

 
 
Technické údaje: 
 
Napájacie napätie : 220 V AC 
Výkon stanice : 280 W 
Rozsahy nastavenia teploty : 100 °C – 480 °C 
Rozsah nastavenia prietoku : 3 l/min – 23 l/min 
Rozmery: 245 x 187 x 135 mm 
Hmotnosť : 450g 
 
Použitie 
Spájkovacia stanica je určená na spájkovanie a odspájkovanie SMD elektronických súčiastok 
SMD v plášti napr. SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA atď. 
Stanica je vybavená kolieskom pre nastavenie teploty a digitálnym displejom LED, 
ktorý zobrazuje zadanú a skutočnú (po stlačení červeného tlačidla) hodnotu teploty. Blikajúca 
dióda signalizuje proces nahrievania. Keď zhasne, znamená to, že požadovaná teplota bola 
dosiahnutá a stanica je pripravená na prácu.  
 
 
Príprava na prácu 
Pred začatím práce je potrebné vybrať vhodnú dýzu. Uistite sa, že vykurovacie teleso nie je 
horúce. Uvoľnite skrutku, ktorá drží dýzu, a dýzu umiestnite na vykurovacom telese. Nezatlačujte 
dýzu silou a nedoťahujte skrutku príliš silno. 
 
 



Použitie 
1. Zapojte napájací kábel do zásuvky elektrického prúdu. Stanica po zapojení začne automaticky 
fúkať vzduch bez ohrievania. 
2. Nastavte vypínač do polohy ON. Tým sa spustí automatické ohrievanie vykurovacieho telesa. 
3. Ovládacími kolieskami na čelnej doske nastavte požadovanú výšku teploty a prietok horúceho 
vzduchu. 
4. Počkajte až vykurovacie teleso dosiahne požadovanú teplotu. Tento okamih bude oznámený 
zhasnutím dovtedy blikajúcej diódy. 
5. Namierte prúd horúceho vzduchu priamo na nožičky spájkovanej (alebo 
odspájkovávanej) súčiastky. Dbajte na to, aby ste sa dýzou nedotkli nožičiek. 
6. Po rozohriatí spájky, ktorá drží nožičky súčiastky, odstráňte súčiastku kliešťami alebo 
pinzetou. 
7. Nastavte vypínač do polohy OFF. Tým sa automaticky spustí chladenie vykurovacieho telesa 
a dýzy. Po uplynutí cca 1 minúty dôjde k automatickému vypnutiu napájania. Potom je možné 
bezpečne vybrať zástrčku napájania zo zásuvky. 
8. Zvyšky spájky je možné jednoducho odstrániť pomocou odspájkovacích pások. 
 
Bezpečnostné pravidlá 
1. Pred nasadením dýzy sa uistite, že vykurovacie teleso nie je horúce. 
2. Nepoužívajte stanicu v blízkosti horľavých plynov, papiera a iných horľavých materiálov. 
Vykurovacie teleso a dýza majú počas práce vysokú teplotu a môžu spôsobiť popáleniny. Nikdy 
sa nedotýkajte rozohriatej spájkovačky a nemierte prúdom horúceho vzduchu proti koži. Na 
začiatku používania spájkovačky sa môže objaviť slabý dym, ktorý neskôr ustane. 
3. Po ukončení práce sa uistite, že došlo k vychladeniu spájkovačky. 
Po vypnutí napájania stanica automaticky prechádza na krátky čas do stavu chladenia 
spájkovačky. V tomto čase nevyťahujte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky. 
4. Nehádžte a nepúšťajte spájkovačku. Je z časti vyrobené zo skla, ktoré by sa úderom mohlo 
rozbiť. 
5. Neodpájajte čerpadlo. 
6. V prípade, že stanicu nebudete dlhší čas používať, vypnite stanicu z napájania. Bez vytiahnutia 
zástrčky z kontaktu, dokonca po vypnutí vypínača, stanica odoberá malý prúd. 
Výmena vykurovacieho telesa. 
1. Odskrutkujte tri skrutky, ktoré sa nachádzajú na škatuli rukoväti spájkovacej stanice. 
2. Odstráňte horný kryt. 
3. Odstráňte koncovku dýzy spájkovačky, aby bol možný prístup k vykurovaciemu telesu. Počas 
demontáže dýzy je potrebné dávať pozor na sklenenú izolačnú súčiastku. Je náchylná na 
prasknutie alebo rozbitie. 
4. Odpojte vykurovacie teleso a vymeňte ho za nové. 
5. Spájkovačku znovu zmontujeme podľa postupu v opačnom poradí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náhradné dýzy pre stanicu AT850D 



 
 

 
 
Distribútor 
Transfer Multisort Elektronik 
ul. Ustronna 41, 93 – 350 Łódź 
tel. 042 645 55 35 
 


