
 
Pájecí stanice PENSOL – SL20 je velmi moderní, bezpečné a na obsluhu snadné zařízení pro pojení tištěných obvodů a 
jiných elektronických součástek. Pájecí stanice je napájena napětím 24 V, čímž je zajištěn bezpečný provoz zařízení. 
Teplotní čidlo topného tělesa udržuje stálou teplotu hrotu a předchází jeho přehřívání a přehřívání letovaných součástek. 
Materiály a elektronické soustavy použité v zařízení zajišťují vysokou spolehlivost. Malá hmotnost a ergonomická rukojeť 
mají za následek, že práce s pájkou SL-20 je příjemným zážitkem. 
 
 

 

 
 
1. Pojistka (800mA) 
2. Teplotní čidlo  
3. Žáruvzdorný kabel 
4. Rukojeť 
5. Objímka 
6. Topné těleso a čidlo 
7. Pájecí hrot 
8. Kryt na pájecí hrot 
9. Vypínač 
10. Ukazatel teploty 
11. Houbička na čištění hrotu  
12. Odkládací podstavec na pájku 
 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE:  
Napájecí napětí zařízení 230V~50Hz 
Napájecí napětí pájky 24V 
Příkon tepelného tělesa 54W 
Plný rozsah teplot 150○C÷420○C 
Standardní rozsahy (servisní) 270○C÷300○C 
Výrobní rozsah 320○C÷380○C 
Odpájení malých součástek 315○C 
Odpájení velkých součástek 400○C 
Hmotnost pájky 128,5 g. 
 
Podle potřeby můžete použít pájecí hroty s různým tvarem a tloušťkou. 
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Instrukce pro správné používání pájecích hrotů. 
 
1. Pájecí hroty byly vyrobeny technologií, která prodlužuje jejich životnost a umožňuje je používat déle než běžné měděné 

hroty. Tato technologie je založena na principu potažení měděného hrotu vrstvou železa a pocínování jeho koncovky. 
2. Před používáním pájky musí být hrot pokaždé pocínovaný. 
3. Po odložení pájky na odkládací podstavec nezapomeňte snížit pracovní teplotu stanice. Udržování vysoké teploty 

pájecího hrotu během nečinnosti, kdy je pájka odložena na odkládacím podstavci, má za následek rychlejší opotřebení. 
4. Při čištění pájecího hrotu v průběhu pájení vždy používejte lehce navlhčenou houbičku. 
5. Uživatel musí pamatovat na to, že čištění hrotu smirkovým papírem nebo jiným ostrým nástrojem bude mít za následek 

jeho rychlejší opotřebení. 
6. V případě, že se na hrotu objeví stopy po rzi, očistěte ho odpovídajícím protikorozním prostředkem. Poté, co hrot 

očistíte, vysušte ho a znovu ho pocínujte.  
7. Stupeň opotřebení pájecího hrotu je závislý na druhu chemických prostředků, které uživatel používá během pájení.  
8.  Příliš aktivní prostředky mají vliv na rychlejší opotřebení pájecího hrotu. 
9. Pájecí hrot odmontujte z úchytu pájky a očistěte ho po každých 20 hodinách práce nebo minimálně jednou týdně. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

1. Odkládací podstavec umístíme v úchytu zařízení. 
2. Houbičku, která slouží k otírání pájecího hrotu lehce navlhčíme vodou a umístíme v kovovém korýtku, které se 

nachází na krytu. 
3. Zástrčku napájení pájky zapojte do zásuvky zařízení. 
4. Kolečkem regulátoru nastavíme požadovanou teplotu. 
5. Napájecí kabel zapojíme do sítě 230V~. Přepínačem "POWER" zapneme napájení. 
6. Zhasnutí kontrolky LED označené HEATER signalizuje, že byla dosažena požadovaná teplota pájecího hrotu a že 

zařízení je připraveno k práci. 
 
 
Poznámky k bezpečnosti a údržbě: 

- Během používání pájky dbejte opatrnosti, protože rozpálený hrot může způsobit požár nebo 
bolestivé popálení! 

- Dotýkat se rozpáleným hrotem napájecího vodiče je zakázáno! 
- Nečistěte pájecí hrot  pilníkem nebo smirkovým papírem! 
- Ochlazovat pájku ve vodě je zakázáno! 
- Pro čištění pájecího hrotu používejte speciální houbičku, která je k tomu určena! 
- Výměnu spojovacího vodiče a opravu pájky může provádět pouze kvalifikovaný personál! 
 

 
Velmi dobrou pomůckou pro odpájení různých součástek jsou odsávací ručky, které jsou součástí naší prodejní nabídky. 

 
 
DSK-2 standardní odsávací ručka s teflonovou koncovkou o φ 2mm 
SR SH817 odsávací ručka s teflonovou koncovkou nebo koncovkou z vodivého materiálu o φ 2mm 
HK-20G profesionální odsávací ručka HAKKO 20cm3 "heavy-duty" 
 
 
 


