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Hroty  
9361 

 

Viz originál návodu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobní číslo : 

 

Datum vyskladnění : 

 

Datum prodeje : 
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 CT BRAND 
 

 

CT-936C 
 

P156 

PÁJECÍ STANICE 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
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Obsah balení 
Obsah balení stanice sestává z: 

Stanice     …………………………………………………    1 

Páječka(Model CT-985)   …………………………     1 

Držák páječky s houbičkou        …………………………   1 

Příručka uživatele l……………………………………………  1 
 

Upozornění 

Je-li stanice zapnuta, teplota páječky je v rozmezí od 200°C do 480°C. 

Abyste zabránili popáleninám dodržujte, prosím následující: 

� Nedotýkejte se kovových částí poblíž hrotu 

� Nepoužívejte páječku v blízkosti hořlavin 

� Vypněte stanici a před výměnou hrotu počkejte dokud teplota 

 páječky neklesne na pokojovou teplotu. 

 

 

Dodržujte, prosím, následující pokyny k zajištění bezpečného 

pracovního prostředí a k zabránění poškození stanice: 

� Používejte páječku pouze k tomu k čemu je určena. 

� Nezasahujte do stanice. 

� Používejte pouze originální náhradní díly. 

� Nepoužívejte stanice ve vlhkém nebo mokrém prostředí.  

� Nepracujte s mokrýma rukama. 

� Zajistěte na pracovišti dobrou ventilace, při pájení vzniká kouř. 
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kladný, modrý je záporný.  

Dodržujte polaritu. 

 

Technické údaje  

Typ CT-936       CT-936ESD 

Příkon 60W 

Provozní napětí 220V±10%   50~60HZ 

Stanice  

Typ CT-936       CT-936ESD 

Výstupní napětí  24V~ 

Rozsah teploty  200~480°C 

Přesnost nastavení  Within ±10°C of set temperature  

Rozměry  120mm×93mm×170mm 

Váha 1300g 

Páječka  

Typ  CT-985     CT-985ESD 

Spotřeba 24V~/50W 

Odpor mezi hrotem a zemí ±2Ω 

Napětí mezi hrotem a zemí ±2mV 

Topné těleso  Keramické  

Délka přípojné šňůry  1,2m 

Délka rukojeti (bez šňůry) 190mm 

Váha (bez šňůry) 45g 
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Jsou-li naměřené hodnoty podle “A” & “B” jiné než uvedeno vyměňte topné 

těleso (snímač) nebo rozeberte konektor. Je-li hodnota “C” vyšší než uvedeno, 

odstraňte zoxidovanou vrstvu v místech podle obrázku jemným smirkovým 

papírem nebo ocelovou vatou. 

 

 

 

 

 

 
Rozložení CT-985 
 
 
 
 
 
 
a) Odšroubujte převlečnou matici (1) a vyjměte kryt hrotu (2) a hrot  

  (3). 

b) Odšroubujte plastovou matici (4) a vyjměte z páječky. 

c) Opatrně vytáhněte topný prvek (6) a sestavu šňůry (11) z rukojeti 

  (12) páječky 

d) Vyjměte zemnící pružinu (5). 

Má-li topné těleso pokojovou teplotu, proměřte jej. 

a) Hodnota odporu topného tělesa má být 12-15 ohmů. 

b) Hodnota odporu snímače má být ± 4 ohmy. 

Jsou-li naměřené hodny jiné než uvedeno vyměňte topné těleso 

.          Topný prvek    Čidlo 

Upozornění:Čidlo má kladný   

a záporný vývod. Červený je 

1

2

3

4

5 +

_
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Popis ovládacích prvků 

Uvedení do provozu 
 1. Držák páječky 
   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. 

2. Připojení 
    a. Připojte zásuvku kabelu páječky do příslušné zásuvky na  

      panelu stanice. 

b. Položte páječku na držák. 

c. Zapojte síťovou šňůru do odpovídající zásuvky 

Upozornění: Před připojením nebo odpojením páječky vypněte síťový 
vypínač. V opačném případě by mohlo dojít k poškození pájecí 
stanice. 
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 3. Nastavení teploty 
    Nastavte knoflík regulace teploty páječky na požadovanou  

    teplotu. 

4. Zapnutí páječky 
    Zapněte spínač stanice, rozsvítí se indikátor topení. Dosáhne–li  

    teplota hrotu nastavené teploty indikátor zhasne a páječka je  

    připravená k práci. 

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

Používání a péče o hrot 

Kalibrace teploty páječky 
Přehřívání sníží pájecí schopnost a může rovněž poškodit snímač teploty, volte 

raději pokud možno teplotu nižší. 

Čistění 
K čistění hrotu při provozu používejte vždy houbičku, jinak oxidy a karbidy 

zapříčiní poškození hrotu. Tyto nečistoty mohou též zapříčinit nedokonalé spoje 

při pájení a sníženou tepelnou vodivost hrotu. 

Vyjměte hrot a odstraňte oxidy jednou týdně, to může snížit možnost poškození 

hrotu. 

Kontrola a čistění hrotu 
Upozorn ění: Neodstra ňujte oxidy z hrotu pilníkem. 
a) Nastavte teplotu na 250°C (482°F) 

b) Po té co je teplota stabilizovaná očistěte hrot houbičkou a zkontrolujte stav 

hrotu. 

c) Je-li pokryt černým oxidem v místě pocínování hrotu, pocínujte jej a 

očistěte houbičkou, opakujte tento postup dokud hrot není čistý, pak jej opět 

pocínujte. 

d) Je-li hrot deformován nebo zkorodován, vyměňte jej. 
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Kalibrace teploty hrotu  
Páječka by měla být po výměně topného tělesa nebo hrotu znovu zkalibrovaná 

následujícím postupem: 

a) Přiložte snímač teploměru k hrotu. 

b) Nastavte teplotu ovládacím knoflíkem na 350°C  

c) Až se teplota stabilizuje, pomocí šroubováku nastavte trimr (označený CAL 

na panelu) tak, aby teplota hrotu dosáhla nastavených 350°C. Otáčením 

šroubováku doleva se teplota zvyšuje, otáčením doleva se snižuje. 

 

Hrot  

Různé druhy hrotů mohou mít odlišnou teplotu. Nejlepším způsobem nastavení 

je použít kontaktní teploměr (Viz “Kalibrace teploty páječky” na str. 3.) 

Kromě zmíněného postupu, můžete k nastavení teploty používat knoflík 

regulace teploty. Např.: 

Když používáte 936M-T-H a teplota je 400°C (750°F), rozdíl teploty mezi tímto 

hrotem a modelem je 18°F. Potřebujeme tedy nastavit teplotu na 420°C (768°F). 

 

Kontrola topných prvk ů & a rozložení sestavy šňůry 

Vytáhněte konektor a změřte odpor mezi kolíky konektoru: 

 

 

A. Mezi kolíky 1 a 2 (topné těleso), 12-15Ω (při normální teplotě) 

B. Mezi kolíky 4 & 5 (snímač)      < 4Ω  (při normální teplotě) 

C. Mezi kolíkem 3 & hrotem  méně než 2Ω (při normální teplotě) 

Upozornění: kolík 5 snímače je kladný, kolík 4 je záporný. 


