
Spájkovacia stanica PENSOL – SL10 je veľmi moderné, bezpečné a na obsluhu jednoduché zariadenie pre spájkovanie plošných 
obvodov a iných elektronických súčiastok. Spájkovacia stanice je napájaná napätím 24 V, čím je zaistená bezpečná prevádzka 
zariadenia. Teplotný snímač vykurovacieho telesa udržuje stálu teplotu hrotu a predchádza jeho prehrievaniu a prehrievaniu 
letovaných súčiastok. 
Materiály a elektronické sústavy použité v zariadení zaisťujú vysokú spoľahlivosť. Malá hmotnosť a ergonomická rukoväť majú za 
následok, že práca so spájkovačkou SL-10 je príjemným zážitkom. 
 

 

 
 
1. Poistka  
2. Kontrolka LED  
3. Žiaruvzdorný kábel 
4. Rukoväť 
5. Objímka  
6. Vykurovacie teleso a snímač 
7. Spájkovací hrot 
8. Kryt na spájkovací hrot 
9. Vypínač 
10. Ukazovateľ teploty 
11. Hubka na čistenie hrotu 
12. Odkladací podstavec na spájkovačku 
 

 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE:  
Napájacie napätie zariadenia 230 V~50 Hz 
Napájacie napätie spájkovačky 24 V 
Príkon tepelného telesa 54 W 
Plný rozsah teplôt 150 °C÷450 °C 
Štandardné rozsahy (servisní) 270 °C÷300 °C 
Výrobný rozsah 320 °C÷380 °C 
Odspájkovávanie malých súčiastok 315 °C 
Odspájkovávanie veľkých súčiastok 400 °C 
Hmotnosť spájkovačky 128,5 g. 

 
Podľa potreby môžete použiť spájkovacie hroty s rôznym tvarom a hrúbkou. 
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Inštrukcie pre správne používanie spájkovacích hrotov. 
 
1. Spájkovacie hroty boli vyrobené technológiou, ktorá predlžuje ich životnosť a umožňuje ich používať dlhšie než bežné 

medené hroty. Táto technológia je založená na princípe potiahnutia medeného hrotu vrstvou železa a pocínovania jeho 
koncovky. 

2. Pred používaním spájkovačky musí byť hrot zakaždým pocínovaný. 
3. Po odložení spájkovačky na odkladací podstavec nezabudnite znížiť pracovnú teplotu stanice. Udržovanie vysokej teploty 

spájkovacieho hrotu počas nečinnosti, kedy je spájkovačka odložená na odkladacom podstavci, má za následok rýchlejšie 
opotrebovanie. 

4. Pri čistení spájkovacieho hrotu v priebehu spájkovania vždy používajte ľahko navlhčenou hubku. 
5. Používateľ musí pamätať na to, že čistenie hrotu šmirgľovým papierom alebo iným ostrým nástrojom bude mať za následok 

jeho rýchlejšie opotrebovanie. 



6. V prípade, že sa na hrote objavia stopy po hrdzi, očistite ho zodpovedajúcim protikoróznym prostriedkom. Po tom, čo hrot 
očistíte, vysušte ho a znovu ho pocínujte.  

7. Stupeň opotrebovania spájkovacieho hrotu je závislý od druhu chemických prostriedkov, ktoré používateľ používa počas 
spájkovania.  

8.  Príliš aktívne prostriedky majú vplyv na rýchlejšie opotrebovanie spájkovacieho hrotu. 
9. Spájkovací hrot odmontujte od príchytky na spájkovačke a očistite ho po každých 20 hodinách práce alebo minimálne raz 

týždenne. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 

1. Odkladací podstavec umiestnime v príchytke zariadenia. 
2. Hubku, ktorá slúži na utieranie spájkovacieho hrotu, ľahko navlhčíme vodou a umiestnime v kovovom korýtku, ktoré sa 

nachádza na kryte. 
3. Zástrčku napájania spájkovačky zapojíme do zásuvky zariadenia. 
4. Posúvačom regulátora nastavíme požadovanú teplotu. 
5. Napájací kábel zapojíme do siete 230 V~. Prepínačom "POWER" zapneme napájanie. 
6. Zhasnutie kontrolky LED, ktorá sa nachádza na posúvači regulátora, signalizuje, že bola dosiahnutá požadovaná 

teplota spájkovacieho hrotu a že zariadenie je pripravené na prácu. 
7. Kolieskom regulátora nastavíme požadovanú teplotu. 
8. Zhasnutie kontrolky LED označenej HEATER signalizuje, že bola dosiahnutá požadovaná teplota spájkovacieho hrotu a 

že zariadenie je pripravené na prácu. 
 

 
Poznámky k bezpečnosti a údržbe: 

- Počas používania spájkovačky dbajte na opatrnosť, pretože rozpálený hrot môže spôsobiť požiar 
alebo bolestivé popálenie! 

- Dotýkať sa rozpáleným hrotom napájacieho vodiča je zakázané! 
- Nečistite spájkovací hrot  pilníkom alebo šmirgľovým papierom! 
- Ochladzovať spájkovačku vo vode je zakázané! 
- Na čistenie spájkovacieho hrotu používajte špeciálnu hubku, ktorá je na to určená! 
- Výmenu spojovacieho vodiča a opravu spájkovačky môže vykonávať iba kvalifikovaný personál! 

 
Veľmi dobrou pomôckou pre odspájkovávanie rôznych súčiastok sú odsávacie perá, ktoré sú súčasťou našej predajnej ponuky. 
 

 
 

DSK-2 štandardné odsávacie pero s teflónovou koncovkou s Φ 2mm 

SR SH817 odsávacie pero s teflónovou koncovkou alebo koncovkou z vodivého materiálu s Φ 2mm 

HK-20G profesionálne odsávacie pero HAKKO 20 cm3 "heavy-duty" 

 

 
 


