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Gebruiksaanwijzing

1. Inleiding
Hartelijk dank voor uw keuze om dit hoogwaardige soldeerstation aan te schaffen. 
Met de i-CON 1 levert ERSA een microprocessorgestuurd soldeerstation van de 
hoogste kwaliteit. Het is ontworpen voor gebruik in industriële productie, reparatie-
werkplaatsen en in laboratoria.

1.1 Voedingseenheid

Het gebruik van een microprocessor maakt een comfortabele bediening mogelijk en 
stelt nieuwe normen voor de meegeleverde functies van het soldeerstation. Via een 
eenvoudige menunavigatie kunnen vijf onafhankelijke apparaatinstellingen worden 
gemaakt en opgeslagen voor de aangesloten tool. Met de i-Set Tool (optioneel) is 
het mogelijk om de instellingen op te slaan en terug te schrijven naar het station. Zo 
kunt u de basisinstellingen snel op meerdere stations kopiëren.

De i-CON 1 is ontwikkeld om de i-Tool-soldeerbout te bedienen. Door zijn veelzij-
dige functies, hoge snelheid en regelnauwkeurigheid is dit soldeerstation bijzonder 
geschikt voor gebruik in productieprocessen met hoge kwaliteitseisen.

Het soldeerstation is optioneel verkrijgbaar met een seriële PC-interface. Bestu-
ringssignalen voor de aansturing van het EA110-soldeerdampafzuigsysteem zijn 
ook beschikbaar op deze interface.
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2. Technische gegevens
Soldeerstation i-CON 1
Omschrijving Waarde Eenheid

Voedingsspanning 220-240 VAC

Voedingsfrequentie 50-60 Hz

Zekering (langzame slag) 0,8 A

Bedrijfsspanning 110-120 VAC

Voedingsfrequentie 50-60 Hz

Zekering (langzame slag) 1,6 A

Secundaire spanning 24 VAC

Maximaal kortstondig verwarmingsvermogen 150 W

Gemiddeld verwarmingsvermogen 80 W

Beschermingsklasse I -

Toegestane omgevingstemperatuur 0-40 °C

Temperatuurbereik (traploos) 150-450 °C

300-842 °F

Schommelingen in de rustmodus < ± 2 °C

Ohmse weerstand tussen soldeerstift en aarde < 2 ohm

Soldeerstift voor aardlekstroom < 2 mV eff

Overig

Regeltechniek SENSOTRONIC (PID-gedrag)

Functieweergave LC-display, blauw

Voedingskabel 2 m, PVC, met kabelstekker

Eenknopsbediening via een incrementele encoder (i-OP)

Antistatisch oppervlak, bijzonder geschikt voor gebruik in elektrostatisch beschermde omgevingen. Optio-
neel: Seriële interface voor de aansturing van de EA110-soldeerdampafzuiging en de 0IRHP100A-verwar-
mingsplaat 

Volgens de MIL-SPEC/ESA-norm

VDE, EMC-getest

Conformiteit

Aansluitbare soldeerbout: i-Tool
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i-Tool soldeerbout
Omschrijving Waarde Eenheid

Bedrijfsspanning 24 VAC

Maximaal verwarmingsvermogen 150 W

Gemiddeld verwarmingsvermogen 80 W

Opwarmtijd tot 350 °C / 662 °F ca. 10 sec

Gewicht zonder invoerkabel ca. 30 g

Overig

Invoerkabel,	1,2	m,	uiterst	flexibel,	warmtebestendig,	antistatisch

Antistatische uitvoering volgens de MIL-SPEC/ESA-norm

met	in	handgreep	geïntegreerde	identificatie-	en	standby-functie

3. Voor uw veiligheid
ERSA producten worden met inachtneming van de fundamentele veiligheidseisen 
ontwikkeld, geproduceerd en getest.

Er blijven echter wel restrisico‘s bestaan!

Lees daarom deze gebruiksaanwijzing door, voordat u het apparaat voor de eerste 
keer bedient. U leert zo de functies van het apparaat kennen en optimaal te gebrui-
ken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een voor alle gebruikers altijd toegankelij-
ke plek!
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3.1 Pictogram- en symboolverklaringen

In deze gebruiksaanwijzing worden pictogrammen gebruikt om gevaren aan te dui-
den.

Speciale informatie of verbodsbepalingen en voorschriften ter voorko-
ming van persoonlijk letsel of omvangrijke materiële schade worden 
weergegeven met een pictogram en in de tekst aangevuld met vetge-
drukte, hiërarchisch geordende woorden:

Waarschuwing! Wordt gebruikt bij een waarschuwing voor een drei-
gend gevaar. Dit kan leiden tot de dood of persoonlijk letsel.

Let op! Wordt gebruikt bij het waarschuwen voor een potentieel ge-
vaarlijke situatie. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel, materiële schade 
of milieuschade.

Voorzichtig! Gebruikt in een aanbeveling voor gebruik. De niet-nale-
ving hiervan kan leiden tot materiële schade.

Naast de hierboven beschreven hiërarchische waarschuwingen ge-
bruiken we de volgende symbolen:

Dit wordt gebruikt om tekstpassages te markeren die uitleg, informatie 
of tips bevatten.

■	 Dit symbool geeft aan

- Activiteiten die u moet uitvoeren, of

- Instructies die strikt moeten worden opgevolgd.
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3.2 Bedoeld gebruik

ERSA verwarmingsapparatuur mag alleen gebruikt worden voor het verwerken 
van zachtsoldeer. Indien dit echter uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing van het 
betreffende verwarmingsapparatuur wordt beschreven, kunnen sommige apparaten 
in speciale gevallen voor de bewerking van plastic worden gebruikt. Bij onbeoogd 
gebruik en interventies aan het apparaat komt de garantie te vervallen en kan de 
fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden.

Let op! Controleer voor gebruik alle componenten. Laat beschadigde 
onderdelen alleen repareren door een vakman of de fabrikant. Indien 
reparaties niet goed worden uitgevoerd kunnen er ongevallen ont-
staan voor de bediener. Gebruik bij eventuele reparaties altijd origine-
le reserveonderdelen van Ersa.

Let op! Warmte-apparatuur wordt heet. Controleer voor het opwar-
men van het apparaat of het inzetstuk (bijv. soldeerstift, modelleerstuk 
etc.) correct met het warmte-apparaat verbonden is. Het hete inzet-
stuk mag niet in aanraking komen met huid, haar of warmtegevoelige 
en brandbare materialen. Let er op dat de ondergrond voldoende 
hittebestendig is.

Let op! Zorg dat onbevoegde personen uit de buurt blijven. Zorg er-
voor dat onbevoegden, met name kinderen geen toegang hebben tot 
het warmte-apparaat.

Let op! Brandgevaar. Verwijder voor het verwarmen van het warm-
te-apparaat brandbare voorwerpen, vloeistoffen en gassen uit het 
werkgebied van uw warmte-apparaat. Leg het warmte-apparaat bij 
iedere werkonderbreking in de daarvoor voorziene standaard. Koppel 
uw warmte-apparaat na gebruik los van de stroom.
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Let op! Laat uw hete warmte-apparaat nooit zonder toezicht. Houd er 
a.u.b. rekening mee dat ook na het uitschakelen van het apparaat het 
inzetstuk tijd nodig heeft om af te koelen tot een veilige temperatuur.

Voorzichtig! Houd uw werkomgeving in orde. Wanorde in de werk-
omgeving verhoogt het gevaar op ongevallen.

Let op! Loodhoudend soldeermateriaal is giftig. Als loodhoudend sol-
deermateriaal in het organisme komt, heeft het een toxische werking. 
Eten, drinken en roken zijn dientengevolge strikt verboden. Na de 
werkzaamheden met loodhoudend soldeermateriaal, moet u daarom u 
handen grondig wassen.

Let op! Soldeermateriaal moet als speciaal afval worden verwijderd. 
Neem voor het afvoeren van bijproducten van uw soldeerwerk de ge-
meentelijke afvalverwijderingsvoorschriften in acht.

Let op! Ventilatie en afzuiging. Werkmateriaal en bijproducten voor 
uw werkzaamheden kunnen uw gezondheid schaden. Zorg voor vol-
doende ventilatie of afzuiging. Neem ook de relevante veiligheidsinfor-
matiebladen in acht.
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Waarschuwing! Bescherm de aansluitkabels. Gebruik de aansluitka-
bel niet om aan de stekker te trekken en om het apparaat te dragen. 
Zorg ervoor dat de aansluitkabels niet in aanraking komen met hitte, 
olie of scherpe randen. Beschadigde aansluitkabels kunnen brand, 
kortsluiting en elektrische schokken veroorzaken en moeten daarom 
direct vervangen worden.

Let op! Houd rekening met de omgevingsomstandigheden. Bescherm 
het apparaat tegen vloeistoffen of vocht. Anders bestaat het gevaar op 
vuur of elektrische schokken.

Voorzichtig! Onderhoud uw warmte-apparaat. Bewaar uw ERSA 
product altijd veilig en droog en buiten bereik van kinderen. Neem de 
relevante onderhoudsinstructies in acht. Controleer uw apparaat met 
regelmatige intervallen. Gebruik uitsluitend originele ERSA accessoi-
res en reserveonderdelen.

Let op! Lichamelijk of geestelijk beperkte personen mogen het sol-
deerstation alleen onder toezicht van geschoold vakpersoneel gebrui-
ken. Kinderen mogen niet met het soldeerstation spelen!

Nationale en internationale voorschriften

De nationale en internationale gezondheids- en veiligheidsvoorschrif-
ten moeten worden nageleefd..
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4. Transport, opslag, verwijdering
De i-CON 1 wordt geleverd in een stevige buitenverpakking. Gebruik alleen de 
originele verpakking voor het transport en de tijdelijke opslag van de systemen. 
Vermijd schokken, stoten of het hardhandig neerzetten van de i-CON 1. De i-CON 1 
moet worden beschermd tegen weersinvloeden zoals regen, mist of zeelucht, enz. 
Als de i-CON 1 voor langere tijd moet worden opgeslagen in ruimtes met een hoge 
luchtvochtigheid, moet deze luchtdicht worden verpakt en worden voorzien van een 
ontvochtigingsmiddel. Schade als gevolg van onjuist transport of onjuiste opslag 
valt niet onder de garantie.

Verwijderingsinformatie overeenkomstig Richtlijn 2002/96/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 27-01-2003 betreffende gebruik-
te elektrische en elektronische apparatuur:

Producten met het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer 
mogen niet met ongesorteerd huishoudelijk afval worden weggegooid. 
De gemeenten hebben hiervoor inzamelpunten ingericht. Neem con-
tact op met uw gemeente of gemeentebestuur voor informatie over de 
beschikbare mogelijkheden voor de gescheiden inzameling van oude 
apparaten. U draagt daarmee bij aan het hergebruik van oude appa-
raten of aan andere vormen van het gebruik van oude apparaten ter 
bescherming van ons milieu en de menselijke gezondheid.
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5. Inbedrijfstelling
5.1 Voor de inbedrijfstelling

Controleer of de inhoud van de verpakking volledig is. Lees hiervoor het Hoofdstuk 
[Reserveonderdelen, accessoires]! Neem indien hier opgesomde componenten be-
schadigd of onvolledig zijn contact op met uw leverancier.

Het bestaat uit:

• Elektronicastation i-CON 1 a

• i-Tool soldeerbout met soldeerstift b

• Standaard met sponsje c

• Stroomtoevoerleiding

• Gebruiksaanwijzing

Neem indien de beschreven componenten beschadigd zijn contact op met uw leve-
rancier.
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5.2 Het apparaat voor het eerst aanzetten

Voor een veilig en langdurig gebruik van het soldeerapparaat moeten de volgende 
punten absoluut in acht worden genomen:

■	 Controleer voor het inschakelen of de stroomspanning overeenkomt 
met de op het typeplaatje aangeduide waarde.

■	 Schakel het soldeerstation uit bij de netschakelaar a.

■	 Controleer of de soldeerstift goed zit.

■	 Sluit de soldeerbout aan op het station b en plaats hem in de stan-
daard.

■	 Verbind het aansluitsnoer met het soldeerstation en het stopcontact 
c.

■	 Schakel het soldeerstation in d.

OFF

_

0
_ ON
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6. Functiebeschrijving
6.1 Bediening

Het soldeerstation wordt in- en uitgeschakeld met de netschakelaar aan de voorzijde 
a.

Het soldeerstation wordt bediend door een draaiknop b met drukknopfunctie (druk-
werking), de i-OP. Met de i-OP kunt u de gewenste functies selecteren of waarden 
wijzigen. Naar rechts draaien leidt tot hogere waarden en naar links draaien tot 
lagere waarden. Trage rotatie verandert in stappen van één. Snelle rotatie verandert 
de geselecteerde waarden in 10/50/100 stappen (afhankelijk van de parameters).

Verder heeft de i-OP nog een drukknopfunctie. Met deze drukknopfunctie (drukken) 
worden de geselecteerde parameters en waarden bevestigd en uitgevoerd voor het 
station. Alle instelstappen en meetwaarden worden in onbewerkte tekst weergege-
ven in een overzichtelijk weergavevenster, de „Display.

0
_ ON
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6.2 De werkmodus

Na het inschakelen van het station verschijnt het inschakelvenster gedurende ca. 2 
seconden. Dit toont de stationsaanduiding a en softwareversie en de softwarever-
sie b van de i-CON 1. Het station schakelt dan automatisch over naar de werkmo-
dus met de parameters:

• Werkelijke waarde c.

• Instelwaarde en eventueel standby-status d.

• Aangesloten soldeerbout (in ons voorbeeld i-Tool) e.

• Wachtwoordbeveiliging actief (KEY-symbool) f.

In de werkmodus kan de temperatuur van de soldeerstift direct worden gewijzigd 
door de i-OP te draaien. Dit wordt bevestigd door op de i-OP te drukken. Lees ook 
het Hoofdstuk [Werken met twee vaste temperaturen].

Als de wachtwoordbeveiliging is geactiveerd, kan het instelpunt alleen 
via de parametermodus worden gewijzigd. Hiervoor hebt u een wacht-
woord nodig.

6.2.1 Softwareversie

Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de softwareversie 2.17. Bij onderhoud 
kan het nummer van de software nuttig zijn, maak er een notitie van en houd het 
klaar voor het geval onze serviceafdeling er om vraagt.
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6.2.2 Instellen van het verwarmingsniveau van de verwarmingsplaat

Deze functie is alleen gegarandeerd als het soldeerstation is uitgerust met de seri-
ele PC-interface (optioneel). Met het soldeerstation kunt u dan de infraroodverwar-
mingsplaat van het rework systeem 0IRHP100A aansturen. Lees hiervoor ook het 
Hoofdstuk	[Configuratiemodus].

■	 Klik in de werkmodus drie keer achter elkaar op de i-OP. Het aangren-
zende display verschijnt.

■	 Stel het gewenste verwarmingsniveau in tussen [0] en [6] door de 
i-OP te draaien.

De verwarmingsplaat kan met 6 verwarmingsniveaus worden bediend. 
Niveau [0]: De verwarmingsplaat is uitgeschakeld; niveau [1]: Laatste 
warmtevermogen; niveau [6} hoogste warmtevermogen. De werkin-
stelling is [0].

■	 Wanneer het gewenste verwarmingsniveau verschijnt, drukt u op de 
i-OP om het verwarmingsniveau te selecteren.
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6.2.3 Werken met de verwarmingsplaat

U schakelt de verwarmingsplaat in als volgt:

■	 Als de [Verwarmingsplaat]-functie is geactiveerd, kunt u de verwar-
mingsplaat in de werkmodus inschakelen door te dubbelklikken op de 
i-OP.

 ■	 Het venster a verschijnt gedurende 2 seconden. Het symbool b 
geeft aan dat de verwarmingsplaat werkt. Het display c geeft het in-
gestelde verwarmingsniveau weer.

U schakelt de verwarmingsplaat uit als volgt:

■	 De ingeschakelde verwarmingsplaat schakelt u uit door te dubbelklik-
ken op de i-OP.

Om het verwarmingsniveau in de werkmodus te wijzigen:

■	 Schakel de verwarmingsplaat in door te dubbelklikken op de i-OP.

• Het venster a verschijnt.

■	 Druk nogmaals op de i-OP. Selecteer het gewenste verwarmingsni-
veau door de i-OP te draaien. Druk nogmaals op de i-OP om de inge-
stelde waarde te kopiëren.

• De verwarmingsplaat werkt nu met het ingestelde verwarmingsniveau.

Als het soldeerstation in de rustmodus gaat, wordt ook de verwar-
mingsplaat uitgeschakeld. Als het soldeerstation uit de ruststand wak-
ker wordt, wordt de verwarmingsplaat niet automatisch ingeschakeld. 
U moet de i-OP handmatig inschakelen door tweemaal te klikken. 
Lees hiervoor ook het hoofdstuk [Instelbare Shut-down functie]..
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6.2.3.1 Vermogenswaarde van de verwarmingsplaat

Om oververhitting van de verwarmingsplaat te voorkomen, werd de maximale tem-
peratuur beperkt tot ca. 300 °C (verwarmingsniveau 6).

De volgende karakteristieke curve toont de eindtemperaturen van de verwarmings-
plaat in de verschillende verwarmingsfasen.

• Horizontaal (x): instelbaar verwarmingsniveau

• Verticaal (T): Temperatuur na 10 minuten opwarmtijd
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6.2.4 Werken met twee vaste temperaturen (streeftemperaturen)

Met deze functie kunt u twee vaste temperaturen opslaan in het soldeerstation. 
Indien nodig kunt u deze temperaturen snel en eenvoudig opvragen. Hoe u deze 
functie	activeert,	leest	u	in	het	Hoofdstuk	[Configuratiemodus].	Voor	informatie	over	
het instellen van de temperaturen, lees het Hoofdstuk [Parametermodus]. Wanneer 
u deze twee stappen hebt uitgevoerd, kunt u schakelen tussen de temperatuurin-
stellingen.

• In de werkmodus verschijnen dan twee temperatuurwaarden in de 
linker helft van het display.

■	 Selecteer de gewenste temperatuur door op de i-OP te drukken.

De momenteel ingestelde temperatuur wordt op het display weergege-
ven tegen een heldere achtergrond. Wanneer de ingestelde tempera-
tuur is bereikt, verschijnt [OK] onderaan het display.
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6.3 Parametermodus

In de parametermodus kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:

• [Streeftemperatuur 1] (150 - 450 °C / 302 - 842 °F)

• [Kalibratietemperatuur] (-70...+50 °C / -126...+90 °F)

• [Stift-offset] (gereserveerde functie)

• [Energie] (3 niveaus)

• [Standby-tijd] (0 - 60 min)

• [Standby-temperatuur] (150 - 300 °C).

Om de parametermodus te activeren, gaat u te werk als volgt:

■	 Druk op de i-OP en ca. 2 seconden ingedrukt houden

Nu wordt de parametermodus geactiveerd. Door de i-OP te draaien wordt de ge-
wenste parameter geselecteerd.

Voor de geselecteerde parameter a wordt in de laatste regel een helptekst b 
weergegeven, die extra uitleg of nummerbereiken geeft.
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De waarde van een parameter kunt u als volgt wijzigen:

■	 Druk op de i-OP en ca. 2 seconden ingedrukt houden om de parame-
termodus te openen.

■	 Selecteer de gewenste parameter door de i-OP te draaien.

■	 Activeer de cursor door op de i-OP te drukken; door nogmaals op de 
i-OP te drukken wordt de cursor uitgeschakeld.

Wanneer de cursor geactiveerd wordt door de draaibeweging van de i-OP wordt de 
waarde overeenkomstig veranderd.
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6.3.1 i-Set Tool

 Met de i-Set Tool (optioneel) is het mogelijk om de instellingen (inclusief wacht-
woord) van het station op te slaan en terug te schrijven naar het station. Zo kunt u 
de basisinstellingen snel op meerdere stations kopiëren. Lees hiervoor de gebrui-
kershandleiding van de i-Set Tool. U gebruikt de i-Set Tool op de volgende wijze:

■	 Koppel het soldeerapparaat los van het soldeerstation en sluit de i-Set 
Tool aan.

■	 Draai de i-OP en selecteer het volgende: Uploaden: De gegevens van 
het station worden naar de i-Set Tool gekopieerd. Downloaden: De 
gegevens van het station worden naar het station gekopieerd. Druk 
vervolgens op de i-OP.

Er verschijnt een beveiligingsmelding:

■	 Selecteer [Annuleren] om het proces te beëindigen of [>>>] om verder 
te gaan

■	 Druk op de i-OP, de instellingen worden opgeslagen. Wacht tot de 
tekst [Parameter opgeslagen] op het display verschijnt. Verwijder dan 
de i-Set Tool.

Display-contrast, kalibratie en offset worden niet gekopieerd. Bij het 
kopiëren van de gegevens naar het soldeerstation worden de parame-
ters van alle soldeerapparaten gekopieerd. Houd hier rekening mee 
als u verschillende soldeerapparaten gebruikt bij uw soldeerstations.

Zelfs als het soldeerstation is uitgerust met de seriële PC-interface 
(optioneel), wordt het apparaatnummer van het station niet gekopi-
eerd. Lees hiervoor het hoofdstuk [Apparaatnummer]!
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6.3.2 Temperatuurinstelling

De streeftemperatuur is de gewenste temperatuur van de soldeerstift voor de be-
werking.

In de werkmodus kan de temperatuur van de soldeerstift van de bout 
direct worden gewijzigd door de i-OP te draaien. Dit wordt bevestigd 
door op de i-OP te drukken.

6.3.2.1 Twee streeftemperaturen instellen (vaste temperaturen)

U kunt een tweede streeftemperatuur instellen.

•	 Als	u	de	functie	[Vaste	temperatuur]	in	de	[Configuratiemodus]	hebt	
geactiveerd, verschijnen in de werkmodus twee temperatuurwaarden 
in de linkerhelft van het display.

■	 Selecteer de gewenste temperatuur door op de i-OP te drukken.

■	 Druk op de i-OP en ca. 2 seconden ingedrukt houden om de parame-
termodus te openen.

■	 Selecteer de parameter [Streeftemperatuur] door de i-OP te draaien.

■	 Activeer de cursor door op de i-OP te drukken, stel de gewenste tem-
peratuur in.

■	 Beëindig de parametermodus. U hebt nu de eerste vaste temperatuur 
ingesteld.

■	 Selecteer de tweede temperatuur in de werkmodus door op de i-OP 
te drukken en stel deze in op de parametermodus zoals hierboven 
beschreven.
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6.3.3 Kalibratietemperatuur

Deze functie dient voor de kalibratie van temperatuur van de soldeerstift. Het maakt 
het mogelijk om de displaywaarde en de werkelijke piektemperatuur te vergelijken. 
Het instelbare kalibratiebereik is -70...+50 °C/-126...+90 °F.

De exacte kalibratieprocedure wordt beschreven in Hoofdstuk [i-CON 1 Kalibratie].

Als u geen geschikt meetinstrument hebt om deze meting uit te voe-
ren, voert u [0] in dit parameterveld in.
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6.3.4 Stift-offset

 (gereserveerde functie)

6.3.5 i-CON 1 kalibreren

 Met behulp van de kalibratietemperatuur wordt de werkelijke piektemperatuur exact 
in overeenstemming gebracht met de weergegeven temperatuur. Lees hiervoor ook 
het Hoofdstuk [Kalibratietemperatuur]. Tijdens het kalibreren moet de volgende pro-
cedure in acht worden genomen:

■	 Invoering van de gewenste streeftemperatuur 
Hoofdstuk [Streeftemperatuur].

■	 Instellen van de kalibratietemperatuur Hoofdstuk [Kalibratietempera-
tuur vaststellen].
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6.3.6 Kalibratietemperatuur vaststellen

 ■	 Bepaal de temperatuur van de soldeerstift aan de hand van een geka-
libreerd meetinstrument (bv. ERSA DTM 100).

■	 Vergelijk de displaywaarden van i-CON 1 en het meetinstrument.

■	 Bereken	het	temperatuurverschil:	∆T	=	Ti-CON 1 – Tmeetinstrumentt

■	 Stel	het	berekende	temperatuurverschil	∆T	(met	plus/min	teken	aan	
de hand van de draaibeweging op de i-OP) in het menupunt [Kali-
br.-Temp] in.

Om meetfouten te voorkomen, moet voor stille luchtwaarden worden 
gezorgd.

6.3.7 Energie

Met deze functie kan de gebruiker het regelgedrag van het station beïnvloeden, 
waarbij het verwarmings- en opwarmingsgedrag van het station kan worden aange-
past aan de betreffende toepassing. Er zijn drie instellingen mogelijk: [high], [med.] 
en [low].

• [Low]: Minimaal opwarmingsgedrag Voor soldeerwerkzaamheden met 
lage warmtebehoefte

• [Med.]: Sterker opwarmingsgedrag. Voor soldeerwerkzaamheden met 
verhoogde warmtebehoefte

• [High]: Maximaal opwarmingsgedrag. Voor soldeerwerkzaamheden 
met zeer hoge warmtebehoefte.

High

Set

Med

Low
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6.3.8 Standby-tijd

De standby-tijd is de periode vanaf de laatste keer dat het soldeerapparaat werd 
gebruikt tot op het moment van activering van de standby-temperatuur. Het instellin-
genbereik varieert van 20 seconden tot 60 minuten. Door het invoeren van [0] wordt 
de standby-functie gedeactiveerd.

Voor kleine soldeerverbindingen of zeer rustige soldeerwerkzaamhe-
den mag de stand-by-tijd niet te kort zijn, zodat de standby-functie de 
temperatuur niet al tijdens het solderen verlaagt!

Om energie te besparen en de levensduur van de soldeerstift en het 
warmte-element te verlengen, kunt u het soldeerapparaat automatisch 
in de ruststand zetten. Lees hiervoor ook het hoofdstuk [Instelbare 
Shut-down functie (Ruststand)].

6.3.9 Standby-temperatuur

Dit is de soldeerstifttemperatuur tijdens de werkpauzes. Deze wordt automatisch 
geactiveerd nadat de [Standby-tijd] is verstreken. Door het verlagen van de tempe-
ratuur wordt energie bespaard en wordt de levensduur van de spits en het warm-
te-element verlengd.

Opwarmen vanuit de standby- temperatuur gebeurt door de i-Tool te 
verplaatsen of door de i-OP in te drukken / te draaien.
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6.4 Configuration mode

In	the	configuration	mode,	the	following	settings	are	possible:

• Temperature window (monitoring)

• Device number

• process alarm (acoustic temp. monitoring)

• Idle state

• Password

• Temperature unit

• Activating the heating plate

•	 Activating	the	second	fixed	temperature

• Language selection of the station

To	reach	the	configuration	mode,	keep	the	i-OP	pushed	for	5	seconds	when	you	
switch on the i-CON 1.
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■	 Draai de i-OP om een menu-item te selecteren en druk vervolgens op:

•	 [WIJZIGEN]	biedt	toegang	tot	het	menu	[Configuratie]

• [ANNULEREN] annuleert het proces

• [DEFAULT] herstelt de fabrieksinstellingen.

Als de wachtwoordbeveiliging actief is, kunt u het soldeerstation 
zonder	wachtwoord	niet	terugzetten	naar	de	afleveringsstatus	(stan-
daard).

6.4.1 Temperatuurvenster

Voor het aangesloten soldeerapparaat kan een temperatuurvenster met een boven- 
en	onderbereik	worden	gedefinieerd.

Als de actuele temperatuur in dit venster staat, wordt in de werkmodus „OK“ weer-
gegeven.

Fabrieksinstelling: ± 20 °C (68 °F).

6.4.2 Procesalarm

Wanneer de werkelijke temperatuur het temperatuurvenster verlaat, klinkt er een 
eenvoudig akoestisch signaal. Wanneer de werkelijke temperatuur terugkeert naar 
het temperatuurvenster, klinkt er een dubbel akoestisch signaal. Fabrieksinstelling: 
[off].

(gereserveerde functie)
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6.4.3 Password lock

The data of the station can be protected by a 4-digit (0001-9999) password. This 
way, settings/changes can be prevented. The station does not come with activated 
password	lock;	this	is	indicated	by	“0000”	in	the	password	input	field.

The symbol a	signalizes	that	the	station	is	protected.	Factory	setting:	[0000]	=	un-
locked.

Please memorize your selected password thoroughly or note it down 
at a safe spot. Only ERSA can deactivate a forgotten password. If you 
have an i-Set Tool with the saved factory settings, you can also unlock 
the station on your own.

6.4.3.1 Setting the password

Proceed as follows in order to activate the [password] function:

■	 Open	the	configuration	mode,	select	the	[change]	item.

■	 Activate the [Password] function via turning the i-OP.

■	 Press the i-OP to activate the cursor, pressing the i-OP subsequently 
de-activates the cursor.

If the cursor is activated, the value of the parameter is changed accor-
dingly when the i-OP is turned.

■	 Enter the desired password (number between “0001” and “9999”) by 
turning the i-OP: Clockwise up, counter-clockwise down.
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 ■	 Bevestig het wachtwoord door op i-OP te drukken, het eerste display 

[Wachtwoordactivering] verschijnt:

Selecteer

■	 oftewel het item [ANNULEREN] en bevestig dit om het proces te an-
nuleren In dit geval is het wachtwoord niet beveiligd

of

■	 Schrijf het ingestelde wachtwoord op, selecteer het item [>>>] (Vol-
gende) en bevestig dit door op de i-OP te drukken.

Het tweede display [Wachtwoordactivering] verschijnt:

■	 Voer nogmaals het wachtwoord in en bevestig uw invoering door op 
de i-OP te drukken.

Het	display	[Configuratie]	verschijnt	met	het	bericht	WACHTWOORD-
BEVEILIGING: ACTIEF]. Het station is nu beveiligd.
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6.4.3.2 Wachtwoord wijzigen

Het	wachtwoord	wordt	ingesteld	in	de	configuratiemodus.	Als	er	al	een	wachtwoord	
is ingesteld, wordt de code „verborgen“ weergegeven.

Als de gebruiker een wachtwoord wil wijzigen, moet de actieve wachtwoordbeveili-
ging pas worden geannuleerd door het huidige wachtwoord in te voeren.

Na de correcte invoering kan nu het nieuwe wachtwoord worden ingesteld. Wan-
neer de numerieke invoer met behulp van de PUSH-functie is voltooid, verschijnt 
het bericht dat de wachtwoordbeveiliging geactiveerd is. Dit bericht is bedoeld om 
de operator bewust te maken van het belang van deze functie. Als de functie wordt 
geannuleerd, blijft de vorige status behouden.

Als de operator het dialoogvenster [>>>] voortzet, moet het wachtwoord worden 
herhaald om het te activeren.

Als het wachtwoord correct werd herhaald, is het station beveiligd met de code. Als 
de code verkeerd is ingevoerd, verschijnt er een bericht en blijft de vorige status 
behouden.

Het symbool a geeft aan dat het station beveiligd is.

6.4.3.3 Invoeren zonder het wachtwoord te deactiveren

 Als er waarden moeten worden gewijzigd, bijvoorbeeld het instelpunt, zonder het 
wachtwoord te deactiveren, verschijnt er een verzoek om het wachtwoord in te 
voeren wanneer er een poging wordt gedaan om een wijziging aan te brengen. Als 
het juiste wachtwoord wordt ingevoerd, heeft de bediener ca. 30 sec. de tijd om zijn 
wijzigingen uit te voeren. Als u invoeringen uitvoert binnen deze tijdspanne, wordt 
de tijdspanne telkens met 30 seconden verlengd, zodat er ook nog andere instel-
lingen kunnen worden uitgevoerd. Als er gedurende 30 sec. geen instellingen meer 
worden uitgevoerd, wordt de wachtwoordbeveiliging weer geactiveerd.
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6.4.3.4 Wachtwoord vergeten

Als u uw wachtwoord vergeten hebt, kan het alleen weer worden gedeactiveerd 
door de ERSA Service-afdeling. Neem contact op met ERSA onder vermelding van 
uw adres, naam, factuurnummer en serienummer van het soldeerstation (zie naam-
plaatje). De wachtwoordbeveiliging kan ook worden verwijderd met de i-Set Tool. 
Neem hiervoor de instructie in het Hoofdstuk [Wachtwoordbeveiliging] in acht!

6.4.4 Temperatuureenheid

Hier kunt u de gewenste temperatuureenheid in graden Celsius (°C) of Fahrenheit 
(°F) selecteren. Fabrieksinstelling: „°C“

Voorzichtig! Met de wijziging van de temperatuureenheid wordt er 
een instelmodus uitgevoerd. Gedurende deze tijd (ca. 5 sec.) mag het 
station niet worden uitgeschakeld.

6.4.5 Taalselectie

Hier kunt u de gewenste taal voor de menunavigatie van de i-CON 1 selecteren. 
Fabrieksinstelling: „English“
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6.4.6 Instelbare Shut-down functie (ruststand)

De instelbare Shut-down functie (ruststand) wordt gebruikt om energie te besparen 
en de levensduur van soldeerstiften en verwarmingseenheden te verlengen. In de 
ruststand koelen de apparaten af tot de omgevingstemperatuur. De tekst wordt ver-
volgens in de onderste regel van het display weergegeven. U kunt de ruststand op 
elk moment beëindigen, door op de i-OP te drukken.

Om de functie [Ruststand] te activeren, gaat u te werk als volgt:

■	 Open	de	configuratiemodus	en	selecteer	het	item	[Ruststand].

■	 Activeer de functie [Ruststand] door de i-OP te draaien.

■	 Activeer de cursor door op de i-OP te drukken; door nogmaals op de 
i-OP te drukken wordt de cursor uitgeschakeld.

■	 Voer de gewenste tijd tussen [010] en [240]) minuten in door de i-OP 
te draaien. Door het invoeren van [000] wordt de functie [Ruststand] 
gedeactiveerd.

Wanneer de cursor geactiveerd wordt door de draaibeweging van 
de i-OP wordt de waarde overeenkomstig veranderd. Pas als het 
apparaat in [Standby] staat, begint de ingestelde tijd te lopen. Als het 
apparaat gedurende deze tijd nog steeds niet wordt gebruikt, wordt de 
ruststand	na	afloop	van	de	tijd	geactiveerd.

De ruststand wordt automatisch verlaten zodra het soldeerapparaat uit 
de standaard wordt genomen of de i-OP in gebruik wordt genomen.

Een gestuurde verwarmingsplaat wordt niet automatisch geactiveerd! 
Lees hiervoor het hoofdstuk [Werkmodus]!
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6.4.7 Apparaatnummer

 Deze functie is alleen gegarandeerd als de i-ICON 1 is uitgerust met de seriële 
PC-interface (optioneel). Om de pc in staat te stellen het aangesloten station correct 
toe	te	wijzen,	kunt	u	een	uniek	apparaatnummer	instellen	voor	de	identificatie.

Om het [Apparaatnummer] in te stellen, kunt u het volgende doen:

■	 Open	de	configuratiemodus	en	selecteer	het	item	[Apparaatnummer].

■	 Activeer het menu [Apparaatnummer] door de i-OP te draaien.

■	 Activeer de cursor door op de i-OP te drukken; door nogmaals op de 
i-OP te drukken wordt de cursor uitgeschakeld.

■	 Voer de gewenste tijd tussen [01] en [32]) in door de i-OP te draaien.

Wanneer de cursor geactiveerd wordt door de draaibeweging van de 
i-OP wordt de waarde overeenkomstig veranderd. Voor details over 
de juiste toewijzing van de apparaatnummers wordt verwezen naar de 
documentatie van de seriële PC-interface. Elk station moet zijn eigen 
nummer krijgen. De dubbele toewijzing van een nummer kan leiden 
tot storingen.
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6.4.8 Warmteplaat

Deze functie is alleen gegarandeerd als het soldeerstation is uitgerust met de seri-
ele PC-interface (optioneel). Met het soldeerstation kunt u dan de infraroodverwar-
mingsplaat van het rework systeem 0IRHP100A aansturen.

De volgende accessoires zijn nodig:

• Stuurlijn van soldeerstation naar 0IRHP100A

• Y-stuurlijn, als de soldeerdampafzuiging en de 0IRHP100A samen 
moeten worden aangestuurd.

6.4.8.1 Verbind de warmteplaat met het soldeerstation

■	 Verbind stuurlijn van de 0IRHP100A met de stuurlijn van het soldeer-
station.

■	 Schakel het Rework-systeem 0IRHP100A in.

6.4.8.2 Activeer de warmteplaat

■	 Selecteer	het	menu	[Warmteplaat]	in	de	configuratiemodus	door	de	
i-OP te draaien.

■	 Activeer de cursor door op de i-OP te drukken.

■	 Activeer de functie door de i-OP te draaien. Het aangrenzende display 
verschijnt.

■	 Beëindig	het	configuratiemenu

Instructies voor het werken met de warmteplaat vindt u in het hoofd-
stuk [Werkmodus].
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6.4.9 Twee vaste temperaturen

Met deze functie kunt u twee soldeerstifttemperaturen vaststellen en deze opslaan 
in het soldeerstation. U kunt deze temperaturen op elk moment inschakelen.

6.4.9.1 Functie activeren

■	 Selecteer	het	menu	[Vaste	temperatuur]	in	de	configuratiemodus	door	
de i-OP te draaien.

■	 Activeer de cursor door op de i-OP te drukken.

	■	 Activeer de functie door de i-OP te draaien. Het aangrenzende display 
verschijnt.

■	 Beëindig	het	configuratiemenu

Instructies voor het werken met twee vaste temperaturen vindt u in het 
hoofdstuk [Werkmodus].
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6.5 Fabrieksinstellingen („Default“)

De volgende lijst toont de instellingen waarmee het station in de fabriek werd ge-
programmeerd. Deze instellingen kunnen worden hersteld met behulp van de „De-
fault-functie“	in	de	configuratiemodus.	De	enige	uitzondering	hierop	is	de	instelling	
van het wachtwoord dat niet door de Default-functie wordt verwijderd!

Configuratiemodus

Parameter Instelling

↑		Temperatuurvenster 20 °C

↓		Temperatuurvenster 20 °C 

Ruststand 000

Apparaatnummer 01

Warmteplaat 0

Procesalarm Off

Wachtwoord 0000 (wordt niet via de Default-functie verwijderd!)

Eenheid °C

Taal EN

Parametermodus

Parameter Instelling

Streeftemp (°C) 360

Kalibratietemp. (°C) 0

Stift-offset 1

Energie Medium

Standby-tijd (min) 5

Standby-temp. (°C/°F) 250
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6.6 Contrast

Om het contrast op het display individueel aan te passen aan de betreffende werk-
omgeving, gaat u als volgt te werk:

■	 Schakel het station in en voer onmiddellijk een draaibeweging uit met 
de i-OP. Nu wordt de contrast-modus geactiveerd:
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■	 Stel het gewenste contrast in door de i-OP te draaien.

■	 Bevestig uw invoering door op de i-OP te drukken.
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6.7 De soldeerstift vervangen

Vervang de soldeerstift of desoldeerstift wanneer deze versleten is.

Alvorens de soldeerstift te vervangen:

■	 Schakel het station uit en laat de soldeerstift afkoelen.

Let op! Vervang de stiften alleen wanneer ze koud zijn -Gevaar van 
verbranding!

Als de soldeerstift is afgekoeld, gaat u als volgt te werk:

6.7.1 i-Tool

■	 Koppel de soldeerstift los door de kartelmoer naar links te draaien.

■	 Verwijder de soldeerstift samen met de houder van het warmte-ele-
ment.

OFF

40°C72°F
_
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■	 Druk de soldeerstift voorzichtig uit de huls; kantel niet de stift!

Let op! Raak de bovenkant niet aan! Gevaar van letsel!

■	 Druk de soldeerstift voorzichtig in de houder; kantel de stift niet! De 
soldeerstift moet vastklikken.

■	 Schuif de soldeerstift met huls op het warmte-element.

■	 Bevestig de soldeerstift door de kartelmoer naar links te draaien.

Voorzichtig! Gebruik geen soldeerapparaten zonder soldeerstift, dit 
kan het warmte-element beschadigen!
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6.8 Warmte-element vervangen

Alvorens het warmte-element te vervangen:

■	 Schakel het station uit en laat de soldeerstift afkoelen. Verwijder dan 
de soldeerstift zoals boven beschreven.

Let op! Vervang de warmte-elementen alleen wanneer ze koud zijn - 
Gevaar van verbranding!

6.8.1 i-Tool

■	 Plaats de tang tussen handvat a en het schroefdraad b.

■	 Maak het warmte-element los door het iets op te tillen.

■	 Trek het losgeraakte warmte-element eruit

OFF

40°C72°F
_
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■	 Plaats het nieuwe warmte-element in het handvat

Zorg ervoor dat de groef a in het warmte-element overeenkomt met 
de stift b in het handvat.

■	 Druk het warmte-element stevig in het handvat.
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6.9 Gevoelige componenten

Verschillende componenten kunnen beschadigd raken door elektrostatische ontla-
ding (let op de waarschuwing op de verpakking of vraag het de fabrikant of leveran-
cier). Ter bescherming van deze componenten is een ESD-veilige werkplek geschikt 
(ESD	=	elektrostatische	ontlading).	Het	soldeerstation	kan	zonder	problemen	in	een	
dergelijke omgeving geïntegreerd worden. Via de potentiaalvereffeningsbus (1) kan 
de	soldeerstift	hoogohmig	(220	kΩ)	met	de	geleidende	basis	worden	verbonden.

Het soldeerstation is volledig antistatisch uitgerust en voldoet daarnaast aan de ei-
sen van de Amerikaanse militaire standaard.

De soldeerstiften zijn bij levering rechtstreeks met het netwerkbeveiligingssnoer 
verbonden.

* „Harde“ aarding conform militaire+ en ESA standaarden
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7. Probleemoplossing
7.1 Algemene storingen

Mocht het soldeerstation niet naar verwachting functioneren, controleer dan de vol-
gende punten:

• Is er netspanning aanwezig? Verbind het netaansluitsnoer goed met 
het apparaat en het stopcontact.

• Is de zekering defect? De zekering bevindt zich aan de achterzijde 
van het apparaat in de contactdoos.

• Houd er zeker ook rekening mee dat een defecte zekering ook een 
teken kan zijn van een achterliggende storing. Alleen het vervangen 
van de zekering is daarom in het algemeen niet voldoende.

• Is de soldeerbout correct op de voedingseenheid aangesloten?
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7.2 Andere storingen

Er kunnen nog andere storingen optreden die op mogelijke defecten van de sol-
deerbout wijzen. Deze zijn:

• Het station geeft constant de omgevingstemperatuur weer. In dit geval 
is er een defect aan het warmte-element of aan de invoerkabel.

Als het station zich in de ruststand bevindt, wordt na enkele minuten 
ook de omgevingstemperatuur weergegeven!

• Het display gaat uit en geeft niets meer weer, maar de netschakelaar 
blijft branden. In dit geval is het soldeerstation overbelast. Als het 
soldeerstation voldoende is afgekoeld (ongeveer 30 minuten) kunt u 
weer doorwerken.
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7.3 Continuïteitstest voor i-Tool

Als na de controle van bovenstaande punten de soldeerstift niet wordt verwarmd, 
kunt u de weerstand van het warmte-element en de temperatuursensor met een 
weerstandsmeter controleren op continuïteit.

7.3.1 Warmte-element

Tussen meetpunt a en b moet (bij koude soldeerbout) 3,5 - 4,5 ohm doorgangs-
weerstand te meten zijn. Bij onderbreking moet het warmte-element vernieuwd wor-
den (g	=	potentiaalvereffening).

7.3.2 Thermosensor

Tussen meetpunt c en d moet (bij koude soldeerbout) 2 - 3 ohm doorgangsweer-
stand te meten zijn. Bij een grotere doorgangsweerstand moet het apparaat worden 
gerepareerd. Bij het meten aan de i-Tool aansluiting (warmte-element moet in de 
soldeerbout worden geplaatst) moet tussen meetpunt e en f ca. 3,8..5 ohm te 
meten zijn.

7.4 Parameterwijzigingen niet mogelijk

Als het station is beveiligd met een wachtwoord, kunnen de parameters alleen wor-
den gewijzigd als het wachtwoord correct is ingevoerd (zie hoofdstuk [Wachtwoord-
beveiliging]).

3,8...5 Ω

5

6

Warmte-element

Aansluiting i-Tool
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7.5 Foutmeldingen

 De i-CON 1 voert zelfstandig een foutdiagnose uit. Het resultaat van een diagnose 
wordt als een foutcode aangeduid: Het driehoekige pictogram a verschijnt in het 
display van het soldeerstation. De foutcode b wordt als een getal tussen 2 en 99 
weergegeven. In de onderste regel wordt daarnaast een bericht 3 aangeduid. De 
foutcodes kunnen in de volgende tabel worden gelezen. Foutmeldingen moeten via 
de i-OP worden bevestigd. Pas nadat de fout is geëlimineerd en bevestigd, wordt 
het aangesloten soldeerapparaat weer verhit.
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Code Tekst op het display Oorzaak Oplossing
2 [KALIBRATIE

STORING]
Station niet meer gekalibreerd Laat een fabriekskalibratie uit-

voeren

4 [RT-COMPENSATIE] Meetwaarde van de KTY niet ok Laat de soldeerbout en het sol-
deerstation controleren

7 [WARMTE-ELEMENT IN-
GESTOKEN?
THERMO-ELEMENT?]

Warmte-element niet correct ge-
installeerd / fout in de tempera-
tuursensor

Installeer het warmte-element op 
de correcte wijze
Laat het soldeerapparaat con-
troleren

8 [WARMTE-ELEMENT ?] Warmte-element defect Warmte-element controleren / sta-
tion controleren

9 [GEGEVENSVERLIES!] Parameters	/	configuratiegege-
vens fout

Reset het soldeerstation in de con-
figuratiemodus	naar	de	fabrieksin-
stellingen

71 [iTOOL EN WARMTE-ELE-
MENT DEFECT/VERVAN-
GEN]

Zowel de elektronica als het 
warmte-element van de i-Tool 
zijn defect.

Vervang de i-Tool

98 [VOEDINGSFREQUEN-
TIE?]

Voedingsfrequentie buiten het 
frequentiebereik (± 10 %)

-

99 [iCON BEVEILIGING TE-
GEN OVERBELASTING]

Soldeerstation overbelast Laat het soldeerstation afkoelen
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8. Onderhoud, reiniging
8.1 Belangrijke onderhoudswerkzaamheden

Om een lange levensduur van het station te waarborgen, moeten de volgende pun-
ten in acht worden genomen.

■	 Zorg ervoor dat de soldeer- en desoldeerstift altijd vertind is. Als de 
soldeerstift voortdurend gereinigd wordt, wordt deze binnen korte tijd 
passief. Als u na het solderen telkens een kleine hoeveelheid soldeer 
op de soldeerstift laat staan, verhoogt u de levensduur vele malen.

■	 Veeg de soldeerstift indien nodig pas kort voor het soldeerproces af.

■	 Voor een goede elektrische en warmtegeleiding moet de soldeerstift 
zo nu en dan worden afgenomen en de schacht van het warmte-ele-
ment met een messing borsteltje gereinigd worden.

■	 Let erop dat de ventilatieopeningen van het station niet door stofop-
hopingen hun werking verliezen.

Gebruik uitsluitend originele ERSA reserveonderdelen voor een veilige 
werking en om de garantie te behouden!

Waarschuwing! Er zijn geen onderhoudsgevoelige onderdelen in het 
apparaat! 

8.2 Reiniging

Maak het apparaat af en toe schoon met een vochtige zachte doek. Stoom- of ho-
gedrukreinigers, schuursponzen, schuurmiddelen, oplosmiddelen zoals alcohol of 
benzine mogen niet worden gebruikt!
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9. Vervangingsonderdelen, accessoires
Vervangingsonderdelen, accessoires

Omschrijving Bestelnr.
Soldeerstations

Elektronica-station i-CON 1, 80 W, antistatisch, 
compleet met 1 i-Tool soldeerbout en standaard

0IC 1100A

Afzonderlijke onderdelen

Elektronica-station i-CON 1, 230/24 V, 80 W, 
antistatisch

0IC 113 A

Soldeerbout i-Tool, 24 V, 150 W, antistatisch 
met stift 0102CDLF16

0100 CDJ

Standaard voor i-Tool 0A50

Warmte-element en stiftvervangingsklem voor 
i-Tool, i-Tips

3N 544

i-Set Tool 0103IST
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Vervangingsonderdelen, accessoires
Omschrijving Bestelnr.
Kartelmoer voor i-Tips 3N 497

Sluitbus voor i-Tips 3N 539

Kartelmoer met sluitbus voor i-Tips 3IT1040-00

Warmte-element voor i-Tool 010102J

Viscose-spons voor standaard 0003B

Messing borsteltje 3ZT00051

Spons 0008M

Stuurlijn i-CON naar verwarmingsplaat 0IRH-
P100A-14

Stuurlijn Y voor gelijktijdige aansluiting van ver-
warmingsplaat en soldeerdampafzuiging

0IRH-
P100A-15
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9.1 ERSADUR duurzame soldeerstiften (i-Tips)

i-Tips [P]

5,2
Ø

Ø 0,2
9,5

30,5 5,2
Ø

13,5

34,5

Ø0,3
5,2

Ø

30

Ø 0,4

9

5,2
Ø

35,7

Ø 0,4

14,7

0102PDLF02 0102PDLF03L 0102PDLF04 0102PDLF04L

5,2
Ø

34,5

Ø0,5

13,5

5,2
Ø

30

Ø0,6
9

5,2
Ø

32

Ø0,6

11

5,2
Ø

29,3

Ø 0,7

8,3

0102PDLF05L 0102PDLF06 0102PDLF06L 0102PDLF07

5,2
Ø

34,5

Ø 0,8

13,5

5,2
Ø

30,5

Ø 1,0

9,5

0102PDLF08L 0102PDLF10
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i-Tips [C]

0,
2

0,4

Ø
 4,5

Ø
 5,226,2

9
23

5,2
Ø

1,2
9,5

30,5

0,
6

5,2
Ø

1,6
9,5

0,
6 30,5 5,2

Ø

35

0,
8

1,8
14,4

0102CDLF04 0102CDLF12 0102CDLF16 0102CDLF18L

5,2
Ø

2

9,5

30,5

0,
8

5,2
Ø

2,4

9,5

0,
8

30,5

0,
8

2,4

Ø
 5,2

14,4

35

5,2
Ø

30,5

1

3,2
9,5

0102CDLF20 0102CDLF24 0102CDLF24L 0102CDLF32

5,2
Ø28

0,
8

5

3,8
6,5

9,5

1,
7

47 45

Ø
8

26

10

45

26

Ø

0102CDLF50 0102CDLF65 0102CDLF080C 0102CDLF100C
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i-Tips [C]

Ø
12

45

26

45,5

24

10

48,5

8,
6

20 13,2

40°

0102CDLF120C 0102CDLF100 0102CDLF200

i-Tips [S]

5,2
Ø

30,6

Ø 0,4

45°
9,5

30,5

5,2
Ø

9,530°

Ø 0,6

5,2
Ø

35,5

Ø0,6

30° 14,5

5,2
Ø

34,5

Ø 0,8
40° 13,5

0102SDLF04 0102SDLF06 0102SDLF06L 0102SDLF08L

5,2
Ø33,7

0,
6

45°

1,8

12
,7

0102SDLF18
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i-Tips [A]

5,2
Ø

30,5

1,3
9,5

5,2
Ø30,5

1,5
9,5

5,2
Ø30,5

2
9,5

5,2
Ø30,5

4
9,5

0102ADLF13 0102ADLF15 0102ADLF20 0102ADLF40

i-Tips [W]

5,2
Ø

30,5

1,6

9,5

5,2
Ø

30,5

2,3
9,5

5,2
Ø30,5

3,5
9,5

0102WDLF16 0102WDLF23 0102WDLF35

i-Tips [Z]

13

48

15

8,
6

2,
4

3,7

48

13
8,

6
20

2,
4

3,7

0102ZDLF150 0102ZDLF200
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i-Tips [B]

5,2
Ø30,5

45°

9,52

4

0102BDLF20

Let op! Vóór het verwarmen de slang-beschermtule verwijderen, indien beschikbaar!
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10. Garantie
© 10/2020, ERSA GmbH • 3BA00180 Rev. 2

Warmte-elementen en soldeer- c.q. desoldeerstiften zijn slijtage gevoelige onderde-
len die buiten de garantie vallen. Materiële of productiegerelateerde fouten moeten 
onder vermelding van het defect en het bevestigde aankoopbewijs bij de terugge-
zonden producten worden bijgevoegd.

Ersa heeft deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig samengesteld. We staan echter 
niet garant voor de inhoud, volledigheid en kwaliteit van de informatie in deze hand-
leiding. De inhoud wordt bijgewerkt en aangepast aan de huidige omstandigheden.

Alle gegevens die in deze gebruiksaanwijzing gepubliceerd worden zijn door ons, 
net als de informatie over producten en methodes, door middel van de modern-
ste technische hulpmiddelen en naar beste weten verzameld. Deze informatie is 
niet-bindend en ontslaat de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om een on-
afhankelijke test uit te voeren alvorens het apparaat te gebruiken. Wij aanvaarden 
geen enkele garantie voor de schending van industriële eigendomsrechten van 
derden voor toepassingen en procedures zonder dat hier eerst de uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming voor is verleend. Technische wijzigingen zijn in het kader 
van productverbetering voorbehouden.

In het kader van de wet stellen wij ons niet aansprakelijk voor directe schade, indi-
recte schade en schade aan derden, die resulteren uit de aanschaf van dit product, 
uitgesloten.

Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag niet geheel of gedeeltelijk ge-
reproduceerd, gewijzigd, overgedragen of vertaald worden zonder schriftelijke toe-
stemming van ERSA GmbH. 
 
 
 
ERSA GmbH • Leonhard-Karl-Str. 24 • 97877 Wertheim / Germany 
Tel. +49 (0) 9342/800-0 • Fax -127 • e-mail: service.tools@ersa.de • www.ersa.de
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