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Súng hút thiếc dạng bơm tự động 

 GOOT TP-200/TP-200AS/TP-210 
 

 
Đặc điểm của Súng hút thiếc dạng bơm tự động GOOT 

TP-200/TP-200AS/TP-210 

- Hút thiếc thông lỗ, hút thiếc đối với PCB nhiều tầng. 

- Có khả năng hút thiếc cực tốt. 

- TP-200 có hai bơm có Diaphragm cực tốt, có thể kết nối với máy nén 

khí ngoài. Độ chân không đạt tới -0.09Mpa (-700mmHg). 

- TP-210 có độ chân không lớn nhất gấp 5 lần so với TP-200. 

- Tùy biến thiết lập nhiệt độ từ 250–450℃, bao gồm hệ thống nhiệt độ 

cảm biến phản hồi. 

- Gia nhiệt, hồi nhiệt nhanh chóng. 

- Đầu mối hàn gia nhiệt nhanh, nếu thiết lập 450℃ chỉ cần đợi 2 phút 

là có thể sử dụng. 

- Hạn chế bị tắc thiếc hàn. 

- Khi bật ON, cảm biến gia nhiệt bắt đầu gia nhiệt nhanh chóng, ngăn 

chặn nhiệt độ giảm trong lúc hút thiếc. Khi OFF, bơm chân không kích 

hoạt, tránh hiện tượng tắc thiếc hàn. 
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Thông số của Súng hút thiếc dạng bơm tự động GOOT 

TP-200/TP-200AS/TP-210 

Series TP-200 TP-200AS TP-210 

Điện áp  110V, 220V AC 50/60Hz 

Công suất 110W 85W 

Phạm vi thiết lập nhiệt độ 250-450°C 

Lõi gia nhiệt Lõi gia nhiệt cảm biến sứ 

Phương thức điều khiển nhiệt Cảm biến phản hồi ( ON-OFF) 

Điện trở cách điện (500V DC) Trên 100MΩ 

Phương thức bơm chân không Loại tách biệt Loại khí 

độ chân không 
- 0.08MPa 

(-600mmHg) 
- 0.09MPa (-700mmHg) 

Cung cấp áp 

lực 

Lớn nhất - 0.5Mpa (5.0kgf/cm2) 

Nhỏ nhất - 0.7Mpa (7.0kgf/cm2) 

Kích cỡ 
Máy  95(W)x256(L)x205(H)mm 

Bơm thiếc 220x155mm 

Trọng lượng 

Máy  
2.6kg (không bao gồm 

dây nguồn, ống mềm) 

2.0kg (không bao gồm 

dây nguồn, ống mềm) 

Bơm thiếc 0.3kg (không bao gồm dây nguồn) 

Tổng trọng 

lượng 
2.9kg 2.3kg 

Lượng điện áp rò rỉ Dưới 0.1mV 

Điện trở tiếp đất Dưới 0.3Ω 

Dây nguồn/ống mềm 1.2m 

Độ dài dây nguồn 1.5m(3 dây lõi, đầu cắm tiếp đất) 

Accessories TP-100CP07, bệ hàn ST-76 
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