
ERSA i-CON Vario 2 és 4  
mulifunkciós forrasztóállomások 
 
 
A speciális piaci igényeket felismerve fejlesztette ki és bocsátotta útjára az ERSA új 
többcsatornás be- illetve kiforrasztó állomásait. Az ERSA i-CON Vario 2 és Vario 4 
állomások megfelelnek a javító berendezésekkel szemben támasztott mai modern 
követelményeknek. A különböző csatlakoztatható pákák igény szerint variálhatóak, a 
rendelkezésre álló eszközökhöz a hegyek és a fejek széles választéka áll rendelkezésünkre, 
teljesítményüket tekintve minden tekintetben kielégítik az ólommentes forrasztás 
követelményeit. Az új állomásokhoz csatlakoztatható forrasztóeszközök segítségével csaknem 
minden olyan elképzelhető alkatrész ki- és beforrasztását el lehet végezni, amelynek látszó 
forrasztási pontjai vannak. (A rejtett forrasztási pontokhoz az ERSA IR és Hybrid rework 
berendezések közül választhatunk.) 

 
A Vario 4 készülékhez négy forrasztóeszköz csatlakoztatható 
egyszerre. A Vario 2 állomás mindössze a csatlakoztatható 
eszközök tekintetében különbözik: egyszerre két eszközt tud 
kezelni. 
 
 
Csatlakoztatható forrasztóeszközök: 
 
Meleg levegős páka            Hiánypótló forrasztóeszköz az ERSA i-Tool Air S 200W-os 

meleg levegős páka, mely kontaktus nélküli energiaközlést 
biztosít a be- illetve kiforrasztási feladatokhoz. Az eszköz 
kialakításánál karcsú és könnyű (mindössze 90g), 
mindemellett hatékony (200W) pákát alkottak a tervezők. A 
levegőszállítás mennyisége (2-20 l/min) és a hőmérséklet 
(50-550ºC) szoftveresen a Vario 4 vagy Vario 2 állomáson 
keresztül szabályozható. Az éppen aktuális beállított értékek 
pedig leolvashatóak az állomások kijelzőin. 



Forrasztópáka  
 
Az i-CON állomásoknál már jól bevált, 
nagy teljesítményű, kisméretű, korszerű ERSA i-Tool páka. Lelke egy 150W maximális 
teljesítményre képes speciális mikro-fűtőbetét. Furat- és felületszerelt alkatrészekhez egyaránt 
alkalmas. A nyélben várakozási állapot-figyelő elektronika található. Mérete: 160mm, súlya: 
30g.  
 
Csipeszpáka 
 
Az új ERSA Chip-Tool Vario csipeszpáka 2x40W-os, kisméretű, 
súlya minimális (75g). Alakja kézhez álló, ergonomikus. 
Alkalmas bármely chip-alkatrész gyors kiforrasztásához, 
ólommentes forraszok alkalmazása esetén is. 
 
 

Vákuumos kiforrasztópáka  

A 120W teljesítményű ERSA X-Tool 
vákuumos kiforrasztópáka már korábbi 
állomásokban is bizonyította 
alkalmasságát a furatszerelt alkatrészek 
eltávolításánál.  

 
Rendelhető változatok: 
 
ERSA i-CON Vario 4 forrasztóállomás 

 0ICV4000A 0ICV4000AI 0ICV4000AIC 0ICV4000AICX 
i-CON Vario 4 x x x x 
i-Tool AIR S x x x x 
i-Tool  x x x 
Chip Tool Vario   x x 
X-Tool    x 
Pákatartó 1 2 3 4 
 
ERSA i-CON Vario 2 forrasztóállomás 

 0ICV2000A 0ICV4000AI 0ICV4000AIC 
i-CON Vario 2 x x x 
i-Tool AIR S x x x 
i-Tool  x  
Chip Tool Vario   x 
Pákatartó 1 2 2 
 
 
Felvilágosítás, gyakorlati kipróbálás, rendelés: 

 


