
PENSOL - SL forrasztóállomás egy nagyon modern, biztonságos és könnyen használható készülék a nyomtatott áramkörök, és 
egyéb elektronikus alkatrészek forrasztásához. Forrasztó állomás tápellátása 24V, amely garantálja a biztonságos működést. A fűtés 
hőmérséklet-érzékelőnek köszönhető, hogy fenntartja a forrasztóhegynél az egyenletes meleget, megakadályozva a csúcs és  
a forrasztott alkatrészek túlmelegedését. 
A forrasztóállomásnál felhasznált anyagok és az alkalmazott elektronika nagy megbízhatóságot biztosít a készüléknek. A kis súly és 
az ergonómikus kialakításnak köszönhető, hogy a forrasztási munka a PENSOL – SL-el élvezetté válik. 
 
 

 

 
 
1. Biztosíték (800mA) 
2. Hőmérséklet kijelző  
3. Melegtűrő kábel 
4. Fogantyú 
5. Karima 
6. Fűtőbetét és érzékelő 
7. Pákahegy 
8. Pákahegy védő kupak 
9. Kapcsoló 
10. Hőmérsékletszabályzó 
11. Szivacs a pákahegy 
tisztításához 
12. Pákatartó 
 

 
MŰSZAKI ADATOK:  

A készülék tápfeszültsége 230V~50Hz 

A forrasztópáka tápfeszültsége 24V 

Fűtési teljesítmény 54W 

A teljes hőmérséklet tartomány 150○C÷420○C 

Standard hőmérséklet tartomány(szerviz) 270○C÷300○C 

Üzemelési tartomány 320○C÷380○C 

Kis pontok szétforrasztása 315○C 

Nagy pontok szétforrasztása 400○C 

A forrasztópáka súlya 128,5 g. 
 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
1. Helyezze a forrasztópákát a pákatartóba. 
2. Enyhén nedvesítse meg a szivacsot, és helyezze a készülék burkolatának tetején kialakított fémvályúba, ezt a szivacsot 
használhatja a munkavégzés közben a pákahegyek tisztítására.  
3. A forrasztópáka csatlakozóját dugja be a készülékházon lévő csatlakozóaljzatba. 
4. A forgatható szabályzóval állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 
5. A 230V~-os hálózati kábelt csatlakoztassa a hálózathoz. A kapcsolót helyezze „POWER” pozícióba. 
6. Ha elalszik a kontroll LED, amely HEATER (FÜTÉS) felirattal van megjelölve, akkor ez azt jelenti, hogy a pákahegy a kívánt 
hőmérsékletet elérte, és a készülék készen áll a munkavégzésre.  
 
Figyelem: 
- Legyen nagyon óvatos, amikor a forrasztópákát használja, mert a forró csúcs tüzet, vagy fájdalmas égési sebet okozhat! 
- Nagyon vigyázzon nehogy a forró pákaheggyel megérintse a tápkábelt! 
- Ne tisztítsa a pákahegyet reszelővel vagy csiszolópapírral. 
- Tilos a forrasztópákát vízbe mártva lehűteni! 
- A pákahegy tisztításához használni kell egy speciális szivacsot, amelyet csak e tisztítási célra szabad használni! 
- A csatlakozóvezeték cseréjét vagy a forrasztóállomás javítását csak szakember végezheti.  


