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W dziale "TEST" przedstawiamy narzędzia, programy i oprzyrządowanie pomocnicze,
wykorzystywane w pracowniach konstrukcyjnych i laboratoriach elektronicznych. Prezentacja jest
poprzedzona badaniami prowadzonych w laboratorium AVT. Zadaniem działu jest dostarczanie
pełnej i sprawdzonej informacji o aktualnej ofercie krajowego rynku. Ceny podane w "Teście"
są cenami netto (bez 22% podatku VAT).

Przegląd narzędzi lutowniczych,  część 3

Stacje lutownicze

Trzeci¹, ostatni¹ juø
czÍúÊ, przegl¹du

narzÍdzi lutowniczych
poúwiÍcamy sprzÍtowi

bardziej
zaawansowanemu -

stacjom lutowniczym.
Poniewaø wúrÛd

urz¹dzeÒ dostarczonych
do przegl¹du znalaz³o

siÍ kilka, bardzo
interesuj¹cych

konstrukcji w†cenie
przekraczaj¹cej

za³oøone przez nas
pierwotnie 1000 z³,

postanowiliúmy je takøe
przedstawiÊ.

Pod koniec przygotowy-
wania tej czÍúci przegl¹du
narzÍdzi lutowniczych oka-
za³o siÍ, øe nast¹pi³a istotna
zmiana w†ofercie firmy Wel-
ler - trzy spoúrÛd czterech
prezentowanych stacji lutow-
niczych zosta³y wycofane
z†produkcji i†zast¹pione
nowymi modelami.

Ograniczona iloúÊ czasu
uniemoøliwi³a nam niestety
przedstawienie zestawÛw no-
wej generacji. Poniewaø s¹
one funkcjonalnie zbliøone
do poprzednikÛw, postano-
wiliúmy zamieúciÊ opisy sta-
cji dostÍpnych dotychczas.
Wed³ug informacji udzielo-
nych nam przez przedstawi-
cieli firmy Weller stacja
WECP-20 Antistatic z†lutow-
nic¹ MLR21 zosta³a zast¹pio-
na zestawem WS-50 (cena
ok. 620 z³), a†stacja WTCP-

50 (cena ok. 420 z³) zast¹pi³a
produkowan¹ dotychczas
WTCP-S.

Rozszerzeniu uleg³a tak-
øe oferta sprzÍtu oferowane-
go przez firmy Den-On oraz
Pace. Pierwsza z†nich op-
rÛcz prezentowanego w†ar-
tykule modelu SS-8100 ofe-
ruje takøe stacjÍ TL-8100D
(cena ok. 688 z³) z†wbudo-
wanym cyfrowym mierni-
kiem temperatury, funkcjo-
nalnie zbliøon¹ do SS-8100.
Firma Pace takøe oferuje
profesjonaln¹ stacjÍ lutowni-
cz¹ z†cyfrowym odczytem
temperatury z†wbudowa-
nym mikroprocesorowym re-
gulatorem. To rozbudowane
urz¹dzenie nosi oznaczenie
ST-40ASP i†kosztuje ok.
1200 z³.

SprzÍt przedstawiony
przez nas w†ci¹gu ostatnich

dwÛch miesiÍcy nie wyczer-
puje do koÒca moøliwoúci
oferowanych przez rynek.
Prezentowane urz¹dzenia
(EP4, 5†i†6/98) stanowi¹ re-
prezentacjÍ, charakteryzuj¹-
c¹ aktualne moøliwoúci
i†wymagania krajowego
rynku. Znalaz³y siÍ wúrÛd
nich zarÛwno lutownice
i†stacje tanie, przeznaczo-
ne g³Ûwnie na rynek ama-
torski, znalaz³y siÍ takøe
urz¹dzenia znacznie droø-
sze, przystosowane do pra-
cy w†zak³adach produkcyj-
nych i†serwisach.

Mamy nadziejÍ, øe ìTestî
pomoøe Czytelnikom zainte-
resowanym zakupem sprzÍ-
tu lutowniczego w†dokona-
niu w³aúciwego wyboru, co
nie jest ³atwe, bior¹c pod
uwagÍ jego iloúÊ i†rÛønorod-
ne moøliwoúci.

Gwarancja:  1 rok
Znak bezpieczeństwa B

Cena:  184 zł

Elwik SE−220−1
Stacja lutownicza z†wbudowanym regulatorem temperatury

(regulacja w†zakresie 100..400oC). Moc lutownicy wynosi 60W,
zasilanie 24V. Standardowym wyposaøeniem stacji jest podstaw-
ka do lutownicy i†pude³ko z†g¹bk¹ do wycierania grota. Na p³ycie
czo³owej gniazdko uziemienia grota. Grot zewnÍtrzny mocowany
sprÍøyn¹ doci¹gaj¹c¹.

Solomon SL−10
Prosta stacja lutownicza z†wbudowanym regulatorem tempe-

ratury o†mocy wyjúciowej 50W. Zakres regulacji mieúci siÍ po-
miÍdzy 150 a†450oC. W†obudowie regulatora znajduje siÍ meta-
lowy pojemnik na g¹bkÍ do wycierania grota oraz podstawka pod
lutownicÍ (wchodz¹ w†sk³ad zestawu).

Grza³ka lutownicy ma moc ok. 50W. Grot jest wymienny,
instalowany we wnÍtrzu obudowy grza³ki, mocowany przy po-
mocy metalowej nakrÍtki. Opcjonalnie s¹ dostÍpne groty o†rÛø-
nych kszta³tach i†rozmiarach.

Urz¹dzenie jest wyposaøone w†polsk¹ instrukcjÍ obs³ugi. Gwarancja:  1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena:  189 zł
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Elwik SEC−220−1
Stacja lutownicza z†wbudowanym regulatorem temperatury

(regulacja w†zakresie 100..400oC) i†termometrem cyfrowym. Na 3-
pozycyjnym wyúwietlaczu moøna odczytaÊ temperaturÍ grota oraz
aktualnie zadan¹ wartoúÊ temperatury. Moc lutownicy wynosi
60W. Standardowym wyposaøeniem stacji jest podstawka do lu-
townicy i†pude³ko z†g¹bk¹ do wycierania grota. Na p³ycie czo-
³owej gniazdko uziemienia grota. Grot zewnÍtrzny mocowany
sprÍøyn¹ doci¹gaj¹c¹.
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Elwik SE−220a
Stacja lutownicza z†wbudowanym regulatorem temperatury

(regulacja w†zakresie 100..400oC). Moc lutownicy wynosi 60W,
zasilanie 24V. Standardowym wyposaøeniem stacji jest podstaw-
ka do lutownicy i†pude³ko z†g¹bk¹ do wycierania grota. Na p³ycie
czo³owej gniazdko uziemienia grota i†gniazdo do pod³¹czenia
dowolnego urz¹dzenia zewnÍtrznego o†mocy do 20W (tygielek,
odsysacz). Grot zewnÍtrzny mocowany sprÍøyn¹ doci¹gaj¹c¹.

Gwarancja:  1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena:  201 zł

Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena:  297 zł

Solomon SL−20
Stacja lutownicza z†wbudowanym termometrem i†regulatorem

temperatury. Moc wyjúciowa stacji wynosi 50W. Zakres regulacji
temperatury wynosi 150..420oC. Aktualn¹ temperaturÍ grota wska-
zuje pasek diod úwiec¹cych. Przy pomocy diod úwiec¹cych syg-
nalizowane jest takøe w³¹czenie zasilania stacji oraz praca grzej-
nika lutownicy. W†obudowie regulatora znajduje siÍ metalowy
pojemnik na g¹bkÍ do wycierania grota oraz podstawka pod
lutownicÍ (wchodz¹ w†sk³ad zestawu).

Grza³ka lutownicy ma moc ok. 50W. Grot jest wymienny,
instalowany we wnÍtrzu obudowy grza³ki, mocowany przy po-
mocy metalowej nakrÍtki. Opcjonalnie s¹ dostÍpne groty o†rÛø-
nych kszta³tach i†rozmiarach.

Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena:  219 zł

Elwik SEC−220a
Stacja lutownicza z†wbudowanym regulatorem temperatury

(regulacja w†zakresie 100..400oC) i†termometrem cyfrowym. Na 3-
pozycyjnym wyúwietlaczu moøna odczytaÊ temperaturÍ grota oraz
zadan¹ wartoúÊ temperatury. Moc lutownicy wynosi 60W. Stan-
dardowym wyposaøeniem stacji jest podstawka do lutownicy
i†pude³ko z†g¹bk¹ do wycierania grota. Na p³ycie czo³owej gniaz-
dko uziemienia grota oraz z³¹cze do zasilania napiÍciem zmien-
nym 24V dodatkowego urz¹dzenia zewnÍtrznego o†mocy do 20W
(tygla, odsysacza). Grot zewnÍtrzny mocowany sprÍøyn¹ doci¹-
gaj¹c¹.

Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena:  313 zł

Xytronic Auto−Temp 136/136ESD
Stacja lutownicza z†wbudowanym regulatorem temperatury

(150..450oC). Grza³ka ceramiczna o†krÛtkim czasie nagrzewania.
Nak³adany na grza³kÍ grot jest mocowany nakrÍtk¹. Lutownica
o†mocy 60W jest zasilana napiÍciem zmiennym 24V. StacjÍ stan-
dardowo wyposaøono w†podstawkÍ dla lutownicy, metalow¹
wk³adkÍ na topnik i†g¹bkÍ do wycierania grota. Na p³ycie czo-
³owej znajduje siÍ wskaünik stanu pracy regulatora (dioda LED),
potencjometr do kalibracji oraz zamek uniemoøliwiaj¹cy zmianÍ
nastawionej temperatury. W†wersji 136ESD stacja i†lutownica jest
wykonana z†materia³Ûw antyelektrostatycznych.

Opcjonalnie dostÍpna szeroka gama grotÛw i†przystawka do
odsysania cyny.

Gwarancja:  1 rok
Cena:  324/395 (ESD) zł
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DEN−ON SS−8100
Prosta stacja lutownicza z†wbudowanym regulatorem tempe-

ratury (zakres regulacji 200..450oC). Stan pracy regulatora sygna-
lizuje dioda úwiec¹ca, wmontowana w†gÛrn¹ czÍúÊ obudowy.
Lutownica jest wyposaøona w†grza³kÍ ceramiczn¹ o†mocy 22W.
Specjalna konstrukcja grza³ki umoøliwia jej szybki demontaø i†wy-
mianÍ, bez koniecznoúci ingerencji we wnÍtrze lutownicy. Obu-
dowa lutownicy i†kabel po³¹czeniowy wykonany z†materia³Ûw
antyelektrostatycznych. Grot wewnÍtrzny, wymienny, mocowany
nakrÍtk¹. Zestaw jest wyposaøony w†instrukcjÍ po polsku.

Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B

Cena:  553 zł

Pace ST−20ASP
Stacja lutownicza z†regulatorem temperatury systemu Sensa-

Temp (zakres regulacji 93..482oC). Moc grza³ki lutownicy wynosi
54W, a†maksymalna obci¹øalnoúÊ zasilacza 80W. Obudowa lutow-
nicy i†stacji oraz kable po³¹czeniowe wykonane s¹ z†materia³Ûw
antyelektrostatycznych. W†tylnej czÍúci obudowy znajduje siÍ
specjalne gniazdo do pod³¹czenia uziemienia. DostÍpna jest sze-
roka gama wymiennych grotÛw, mocowanych úrub¹. Stacja jest
wyposaøona w†funkcjÍ automatycznego od³¹czania grza³ki, ktÛre
zapewnia oszczÍdnoúÊ energii i†ograniczenie stopnia niepotrzeb-
nego zuøycia grza³ki i†grota (jeøeli lutownica nie jest uøywana
przez czas d³uøszy niø 90 minut zasilanie grza³ki jest od³¹czane).
Moøliwe jest mechaniczne zablokowanie po³oøenia ga³ki do re-
gulacji temperatury. W†sk³ad zestawu wchodz¹ narzÍdzia pomoc-
nicze (klucz do úrub blokuj¹cych nastawÍ temperatury, szczotecz-
ka do czyszczenia obudowy grza³ki, itp.) oraz podstawka dla
lutownicy (z g¹bk¹ do czyszczenia grota). Stacja jest wyposaøone
w†z³¹cze interfejsu PaceLink, dziÍki ktÛremu jest moøliwe jej
pod³¹czenie do innych urz¹dzeÒ lutowniczych firmy Pace. Ze-
staw jest wyposaøony w†polsk¹ instrukcjÍ.

Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B

Cena:  865 zł

Goot PX−501AS
Stacja lutownicza z†regulatorem temperatury (regulacja w†za-

kresie 250..450oC). DziÍki wyprowadzeniu na p³ytÍ czo³ow¹ do-
datkowego potencjometru moøliwa jest kalibracja nastaw tempe-
ratury. Lutownica o†mocy 80W, zasilana napiÍciem 220V. Grot
jest wymienny, mocowany nakrÍtk¹, grza³ka ceramiczna. Grza³kÍ
moøna ³atwo wymieniÊ, poniewaø jest wyposaøona w†specjalne
z³¹cze. Zastosowano silikonow¹ os³onÍ antybakteryjn¹. Szeroka
gama grotÛw. Zestaw jest wyposaøony w†polsk¹ instrukcjÍ.

Gwarancja:  1 rok
Znak bezpieczeństwa B

Cena:  350 zł

OK Industries SA534
Stacja lutownicza z†wbudowanym regulatorem temperatury.

Moc wyjúciowa regulatora wynosi 90W (napiÍcie wyjúciowe
24VAC). Zakres regulacji temperatury wynosi 320..430oC. Obudo-
wa regulatora spe³nia jednoczeúnie rolÍ podstawki pod lutownicÍ,
wbudowano w†ni¹ takøe metalowe pude³ko z†g¹bk¹ do czyszcze-
nia grota (standardowe wyposaøenie zestawu). W†sk³ad zestawu
wchodzi lutownica o†mocy 35W w†obudowie z†tworzywa anty-
elektrostatycznego. Grza³ka lutownicy jest ceramiczna. Grot mo-
cowany nakrÍtk¹, zak³adany bezpoúrednio na grza³kÍ. Wad¹ tego
zestawu jest brak wbudowanego transformatora sieciowego.

Gwarancja:  1 rok
Znak bezpieczeństwa B

Cena:  377 zł

Xytronic Auto−Temp 137ESD
Stacja zbliøona funkcjonalnie do Auto-Temp 136ESD. Ma ona

wbudowany regulator temperatury (150..450oC) i†jest wykonana z†ma-
teria³Ûw antyelektrostatycznych. Odczyt nastawionej lub aktualnej
temperatury grota jest moøliwy dziÍki wbudowanemu 3-cyfrowemu
wyúwietlaczowi LED. Lutownica jest wyposaøona w†grza³kÍ cera-
miczn¹ o†krÛtkim czasie nagrzewania. Nak³adany na grza³kÍ grot jest
mocowany nakrÍtk¹. Lutownica o†mocy 60W jest zasilana napiÍciem
zmiennym 24V. Stacja jest standardowo wyposaøona w†podstawkÍ
dla lutownicy, metalow¹ wk³adkÍ na topnik i†g¹bkÍ do wycierania
grota. Na p³ycie czo³owej znajduje siÍ wskaünik stanu pracy regu-
latora (dioda LED), potencjometr do kalibracji oraz zamek uniemoø-
liwiaj¹cy zmianÍ nastawionej temperatury. Opcjonalnie dostÍpna
szeroka gama grotÛw i†przystawka do odsysania cyny.

Gwarancja:  1 rok
Cena:  497 zł
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Weller WSD80
z lutownicą WSP80 24V/80W

Stacja lutownicza z†wbudowanym regulatorem temperatury
(zakres regulacji 450oC). W†stacjÍ wbudowany jest uk³ad cyfro-
wego zadajnika i†miernika temperatury. Standardowym wyposa-
øeniem stacji jest podstawka do lutownicy i†pude³ko z†g¹bk¹ do
wycierania grota. Lutownica i†kabel po³¹czeniowy wykonane s¹
z†materia³Ûw antyelektrostatycznych. Pomimo ma³ych rozmiarÛw
lutownica ma duø¹ moc. Kabel po³¹czeniowy jest pokryty z†ze-
wn¹trz teflonem. Groty s¹ wymienne, mocowane nakrÍtk¹. Ciep³o
jest przekazywane do grota tylko przez powierzchniÍ styku. Op-
cjonalnie dostÍpna szeroka gama akcesoriÛw. W†tylnej czÍúci
obudowy znajduje siÍ gniazdo umoøliwiaj¹ce uziemienie grota.

Gwarancja:  1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena:  930 zł

Solomon SL−916
Rozbudowana stacja lutowniczo-rozlutownicza. Sk³ada siÍ ona

z†dwÛch niezaleønych regulatorÛw temperatury wyposaøonych
w†elektroniczne termometry (wskazania temperatury s¹ widoczne
na paskach diod LED). Zakres regulacji temperatury lutownicy
wynosi 150..420oC, a†rozlutownicy 210..480oC. Wbudowany kom-
presor umoøliwia odci¹gniÍcie cyny z†punktu lutowniczego. Mo-
ce grza³ek lutownicy i†rozlutownicy wynosz¹ po ok. 50W. S¹
zasilane napiÍciem 24V. DziÍki zastosowaniu niezaleønych w³¹cz-
nikÛw zasilania moøliwe jest uøywanie tylko lutownicy, tylko
rozlutownicy lub obydwu urz¹dzeÒ jednoczeúnie.

Zestaw jest wyposaøony w†dwie podstawki umoøliwiaj¹ce
bezpieczne od³oøenie lutownicy i†rozlutownicy. W†sk³ad standar-
dowego wyposaøenia wchodz¹ zapasowe filcowe filtry powietrza
oraz metalowe siatki zatrzymuj¹ce odci¹gniÍt¹ cynÍ.

Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena:  1199 zł

Weller WTCP−S
Standardowo lutownica jest wyposaøona w†groty Long Life

i†stabilizacjÍ temperatury Magnastat. Doboru temperatury doko-
nuje siÍ poprzez dobÛr grota. Lutownica jest wyposaøona
w†grza³kÍ 24V/50W, wyprowadzenie uziemienia. Do zestawu
dostÍpna jest szeroka gama akcesoriÛw. Podstawka pod lutow-
nicÍ i†g¹bka do czyszczenia grota w†standardzie.

Weller WECP−20 Antistatic
z lutownicą MLR21

P³ynna regulacja temperatury w†systemie Temtronic
(150..450oC), moøliwoúÊ mechanicznej blokady nastaw tempera-
tury (w niektÛrych wersjach), wyprowadzenie uziemienia, zabez-
pieczenie antyelektrostatyczne, podstawka i†g¹bka w†standardzie.

Lutownica 25W/24V z†zewnÍtrznym grotem, wbudowany czuj-
nik temperatury. Wymienne groty mocowane nakrÍtk¹, szeroka
gama grotÛw, szybko siÍ nagrzewa, antystatyczna, dobrze stabi-
lizuje temperaturÍ ze wzglÍdu na termiczne po³¹czenie grota
z†czujnikiem. Do prac precyzyjnych, lekka lutownica, kabel si-
likonowy.

Weller WECP−20 Antistatic
z lutownicą LR21

P³ynna regulacja temperatury w†systemie Temtronic
(150..450oC), moøliwoúÊ mechanicznej blokady nastaw tempera-
tury (w niektÛrych wersjach), wyprowadzenie uziemienia, zabez-
pieczenie antyelektrostatyczne, podstawka i†g¹bka w†standardzie.

Lutownica 24V/50W, grot wewnÍtrzny, mocowane nakrÍtk¹,
duøy wybÛr grotÛw, wbudowany czujnik temperatury, kabel si-
likonowy, antystatyczna, do typowych prac montaøowych.
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Ambex − Weller
Warszawa, tel. (0−22) 668−66−88, fax: (0−22) 668−61−64

Biall − Xytronic
Gdańsk, tel. (0−58) 345−27−86, fax: (0−58) 346−05−26,
e−mail: biall@vena.telbank.pl, www.chelmnet.tpnet.pl/biall

Bokar International − Goot
Bydgoszcz, tel./fax: (0−52) 22−48−58, tel. 0−601−63−72−89,
e−mail: dzsprzed@bokar.com

Elwik − Elwik
Warszawa, tel. (0−22) 846−31−87, fax: (0−22) 846−35−70

Labem − Weller
Warszawa, tel./fax: (0−22) 844−01−57, tel. (0−22) 646−27−99

Renex − DEN−ON, Nakajima, Portasol
Włocławek, tel./fax: (0−54) 411−25−55, (0−54) 311−005,
e−mail: office@renex.com.pl, www.renex.com.pl

TME − Solomon
Łódź, tel. (0−42) 400−108, fax: (0−42) 400−107,
e−mail: tme@gryzmak.lodz.pdi.net
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