Weller WT - stanica vo výbave "GT" za cenu základnej
verzie
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Nové spájkovacie stanice WT sú zaujímavou odpoveďou, ak chcete špičkovú kvalitu pri zachovaní rozumnej ceny.
Možno si poviete – „Ďalšia nová séria staníc? Nemám záujem meniť svoj
prístrojový park a stratiť kompatibilitu s tým, čo mám...“
Ale pozor, je to trochu ináč.
Nová séria spájkovacích staníc Weller série WT (Technology line) je spätne
kompatibilná s drvivou väčšinou nástrojov Weller, takže ak ste používali
známe osvedčené spájkovacie rúčky ako WP80, WSP80, WP60, WP120 a
mnohé ďalšie, pokojne ich môžete pripojiť k novej WT.
V sérii WT sa výrobca zameral na tri veci:
- maximálny užívateľský komfort
- kompatibilita s existujúcimi nástrojmi
- cenová efektívnosť
K dobrému komfortu prispievajú tlačidlá ktorými sa veľmi rýchlo dostaneme do akejkoľvek časti menu, veľký prehľadný
displej s nastaviteľným podsvietením (0-100%), a množstvo ikon a údajov, ktoré vám na jeden pohľad povedia všetko o
stave stanice.
Užívateľsky prívetivými sú také funkcie ako Window, Offset, Standby time, Off time ale aj riadenie odsávacej stanice (Zero
Smog). Analógový bargraf prehľadne ukazuje aktuálny výkon dodávaný do pripojeného nástroja. Geniálne jednoduchý a
jednoducho geniálny je nový otočný stojan WSR, ktorý môžeme využívať na mokré aj suché čistenie hrotu.
Ako sme už pri staniciach Weller zvyknutí, nahriatie hrotu je veľmi rýchle, zvlášť s najnovšou rúčkou WTP 90.
Stanica WT je jednokanálová a je dostupná v základnej verzii WT1 (90W) a tiež s vyšším výkonom WT1H (150W). Na úvod
sme do našej skladovej ponuky zaradili set WT1012 so známou široko rozšírenou rúčkou WSP 80 kompatibilnou so všetkými
hrotmi série LT. Detailné informácie vám poskytne užívateľský návod Weller WT1-WT1H.
V prípade záujmu aj o neskladové položky prosím kontaktujte SOS electronic s.r.o. na adrese info@soselectronic.sk.

Vlastnosti/ výhody novej série WT:
●
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●
●
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užívateľsky prívetivé
spätne kompatibilné s mnohými staršími rúčkami Weller
cenovo efektívna
viaceré funkcie (Window, offset, standby,...)
nový otočný stojan pre mokré aj suché čistenie (2v1)
spolupracuje s viacerými odsávačkami splodín ZeroSmog
dostupná v 90W a 150W verzii

