
Profesjonalna stacja lutownicza o mocy 90W i grza³k¹ zasilan¹
pr¹dem w.cz. 400kHz. Cyfrowy wyœwietlacz i elektroniczna 
regulacja temperatury w zakresie 50°C ÷ 600°C.

STACJA DO LUTOWANIA BEZO£OWIOWEGO  Quick

CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Mikroprocesorowy uk³ad regulacji temperatury w zakresie 50°C ÷ 600°C 
(±2°C) z czujnikiem umieszczonym maksymalnie blisko koñcówki roboczej

• Mikroprocesorowa kalibracja temperatury za pomoc¹ przycisków ze 
wskazaniem na wyœwietlaczu LCD

• Zabezpieczenie has³em nastaw temperatury pracy

• Komunikaty sygnalizuj¹ce nieprawid³ow¹ pracê (uszkodzenia) stacji

• Cyfrowy wyœwietlacz wskazuje aktualn¹ temperaturê pracy lub 
temperaturê zadan¹

• Oszczêdnoœæ energii dziêki automatycznemu prze³¹czaniu w stan 
czuwania po 20 minutach bezczynnoœci z jednoczesnym spadkiem 
temperatury grota a po nastêpnych 40 minutach zupe³ne wy³¹czenie stacji

• Pewne uziemienie grota dziêki bezpoœredniemu po³¹czeniu zespo³u grota, 
grza³ki i tulejki mocuj¹cej grot z przewodem ochronnym

• Zasilanie grza³ki napiêciem bezpiecznym 36V/400kHz 

• 14 trybów pracy stacji do wyboru

• Du¿y wybór grotów zgodnych z RoHS do lutowania bezo³owiowego

Q203H
Nr kat. 202401

Stacja lutownicza nowej generacji dedykowana do lutowania bezo³owiowego do zastosowañ produkcyjnych i serwisowych.
• Rewolucyjne zasilanie grza³ki pr¹dem w.cz. 400kHz i moc 80W zapewnia bardzo szybkie osi¹ganie temperatury pracy.
• Groty dr¹¿one o ma³ej masie cieplnej z kontrol¹ temperatury pracy maksymalnie blisko koñcówki roboczej.
Stacjê lutownicz¹ wykonano z zachowaniem wysokich standardów 
i przy spe³nieniu wymagañ Dyrektywy 2002/95/EC (tzw. RoHS).

DANE TECHNICZNE:

Zakres  temperatur ...........................................maksymalnie 50°C ÷ 600°C
Stabilizacja temperatury .....................................................................±2°C
Moc stacji / grza³ki ......................................................................90W / 80W
Zasilanie grza³ki......................................................................36V /400kHz
Zasilanie stacji .........................................................................230V / 50Hz
Rezystancja / potencja³ grota............................<2W (DC) / <2mV TrueRMS
Wymiary / masa ................................................160 x 130 x 100 mm / 2,6 kg

WYPOSA¯ENIE:

r¹czka lutownicza, grot lutowniczy typ 200-I, podstawka lutownicza z 
g¹bk¹, przewód zasilaj¹cy stacjê, dodatkowy przewód uziemiaj¹cy, 
podk³adka do zdejmowania grotów, instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

Test lutowania ci¹g³ego

WARUNKI TESTU
P³ytka drukowana: miedziana
Wielkoœæ lutu: 1,6 x Ø5 mm
Czêstotliwoœæ: co 3 sekundy
Grot: typ 2,4D

OPIS RYSUNKU:
A. Temperatura w pomieszczeniu (25°C)
B. Czas nagrzewania (35 s)
C. Spadek temperatury (max 30°C)
D. Czas pracy (180 s)
E. Czas dogrzewania  (4 s)

NOWA
GENERACJA !
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Konstrukcja i sposób umieszczenia grota 

grza³ka 36V/400kHz
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Groty w wersji Pb-FREE do stacji Q203H:
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