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Pomagamy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonej energii
Jako światowy dystrybutor działający w 32 krajach, jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać  
naszą globalną skalę oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie produktów i usług do promowania  
zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia.
W tej broszurze przedstawiamy wybór energooszczędnych komponentów z naszej oferty,  
które mogą zainspirować Cię do tworzenia zrównoważonych projektów.

NASI WIODĄCY DOSTAWCY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEKTRONIKI 
Współpracujemy z największymi światowymi markami, aby zapewnić Ci dostęp do najnowszych produktów. 
Wszystko w jednym miejscu.

https://pl.rs-online.com/
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Komponenty elektroniczne

Przetwornice TMPS serii 05, 5 W AC/DC
• Przetwornica AC/DC do montażu na płytce drukowanej 

w obudowie 25 x 25 mm z wejściem 85 → 264 V AC
• Certyfikowana zgodność z EN 60335-1  

do zastosowań w urządzeniach domowych
• Moc wejściowa bez obciążenia <300 mW w celu  

zachowania zgodności z dyrektywą ErP

Tranzystory MOSFET z węglika krzemu
• Opracowane, aby w pełni wykorzystać zaawansowane, innowacyjne 

właściwości materiałów z węglika krzemu, co skutkuje niezrównaną 
rezystancją trybu „on" na jednostkę powierzchni i bardzo dobrą 
wydajnością przełączania niemal niezależnie od temperatury

• Bardzo mała zmienność rezystancji trybu „on" względem temperatury
• Bardzo szybka i wytrzymała dioda wewnętrzna
• Mała pojemność

Metalizowane rezystory 
cienkowarstwowe – 0805
• Rezystory chipowe z folią metalową 

Panasonic są niezawodne i stabilne 
nawet w wysokiej temperaturze 
i wilgotności

• Wysoka dokładność z niską tolerancją 
rezystancji i niskim współczynnikiem 
temperaturowym rezystancji

• Zapewnia niski szum prądu i spełnia normy  
IEC 60115-8, JIS C 5201-8 i EIAJ RC-2133A

Tranzystory MOSFET  
z węglika krzemu (SiC)
• Opcje z certyfikatem AEC-Q101,  

przystosowane do PPAP
• Najwyższa wydajność dzięki  

zmniejszeniu strat mocy
• Większa gęstość mocy,  

wyższa częstotliwość pracy
• Zwiększona temperatura robocza

Diody Schottky’ego 
z węglika krzemu
• Diody Schottky'ego serii Z-Rec™ Rectifier  

z napięciem wstecznym 600 V 
w obudowie TO-220

• Wysoka częstotliwość, szybkie przełączanie  
– idealne do korekcji współczynnika mocy 
i zasilaczy impulsowych

• Wymień prostowniki bipolarne,  
aby uzyskać praktycznie zerowe straty 
przełączania i wyższą wydajność

https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-1_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-3_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/tranzystory-mosfet/2043954
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-1_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-3_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/tranzystory-mosfet/2043954
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Komponenty elektroniczne

Płytka rozwojowa STM32MP157A-DK1  
zestaw Discovery
• Posiada serię mikroprocesorów STM32MP1 z podwójnym  

rdzeniem Arm® Cortex®-A7 i Cortex®-M4
• W celu optymalizacji zużycia energii wyposażona jest  

w specjalny układ scalony do zarządzania energią (STPMIC1)
• Obsługuje bogaty zestaw cyfrowych  

i analogowych urządzeń peryferyjnych
• Obsługiwana przez system operacyjny open source  

(Linux/Android) i ekosystemy MCU STM32

Diody z węglika krzemu
• Najwyższa wydajność przełączania  

i większa niezawodność
• Brak prądu wstecznego
• Przełączanie niezależne od temperatury
• Doskonała wydajność w każdych  

warunkach termicznych

Tranzystory MOSFET 
z węglika krzemu (SiC)
• Opcje z certyfikatem AEC-Q101, 

przystosowane do PPAP
• Najwyższa wydajność dzięki  

zmniejszeniu strat mocy
• Większa gęstość mocy,  

wyższa częstotliwość pracy
• Zwiększona temperatura robocza

Złącze Micro-Fit+  
serii 206832
• Wykonane ze stopu o wysokiej  

zawartości miedzi, galwanizowane złotem  
i pokryte matową cyną

• Maksymalny prąd na styk 12,5 A
• Maksymalne napięcie 600 V
• Bez halogenów, zgodność z RoHS

Złącze SMP 50 omów
• Złącze RF/koncentryczne SMP
• Zaprojektowane z myślą o wysokiej  

gęstości i pracy w wysokiej częstotliwości
• Wtyk do montażu powierzchniowego

https://pl.rs-online.com/web/p/narzedzia-rozwojowe-z-kategorii-mikrokontrolery/1939801
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-7_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-9_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-10_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/zlacza-koncentryczne/1790743
https://pl.rs-online.com/web/p/narzedzia-rozwojowe-z-kategorii-mikrokontrolery/1939801
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-7_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-9_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-comp-10_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/zlacza-koncentryczne/1790743
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Przyciski E-STOP                 i

Przycisk zatrzymania 
awaryjnego 40 mm  
serii A01ES
• Przycisk zatrzymania awaryjnego  

w kompaktowej kasecie
• Przycisk grzybkowy
• 2 dodatnie pozłacane styki rozwierne
• 6 A / 250 V AC

3-biegunowy przełącznik 
zatrzymania awaryjnego 
NC
• Zabezpieczony na wypadek awarii
• Wyjmowany moduł styków
• Trwały, niezawodny
• 3 styki normalnie zamknięte

Przełącznik zatrzymania 
awaryjnego serii A0
• Przycisk zatrzymania awaryjnego 16 mm
• 2 dodatnie pozłacane styki rozwierne
• Konstrukcja modułowa
• 6 A / 250 V AC

Przycisk zatrzymania 
awaryjnego serii XW
• Zabezpieczony na wypadek awarii
• Bezpieczne rozłączenie
• 4 styki normalnie zamknięte
• Zaciski główkowe bezpieczne dla palców

Przycisk zatrzymania 
awaryjnego serii YW
• Standardowy przemysłowy przycisk 

zatrzymania awaryjnego 22 mm
• 2 styki normalnie zamknięte
• Zaciski główkowe bezpieczne dla palców
• 10 A / 250 V AC

Przycisk zatrzymania 
awaryjnego serii X6
• Zabezpieczony na wypadek awarii
• Niewiele wystaje z panelu
• 2 styki normalnie zamknięte

https://pl.rs-online.com/web/p/przyciski-zatrzymania-awaryjnego/2195813
https://pl.rs-online.com/web/p/przyciski-zatrzymania-awaryjnego/1682546
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-estop-2_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-estop-6_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/przyciski-zatrzymania-awaryjnego/8337026
https://pl.rs-online.com/web/p/przyciski-zatrzymania-awaryjnego/2195813
https://pl.rs-online.com/web/p/przyciski-zatrzymania-awaryjnego/4175401
https://pl.rs-online.com/web/p/przyciski-zatrzymania-awaryjnego/4175401
https://pl.rs-online.com/web/p/przyciski-zatrzymania-awaryjnego/1682546
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-estop-2_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-estop-6_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/przyciski-zatrzymania-awaryjnego/8337026
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Przewody i akcesoria

Rurka termokurczliwa 
z klejem – stosunek 
kurczliwości 3:1
• Termokurczliwa cienkościenna rurka  

serii TA37 z klejem jest wolna  
od halogenów i trudnopalna

• Stosowana między innymi  
w przemyśle kolejowym

• Rozmiary do 120 mm średnicy

Przewód zasilający 
z gniazdem IEC C13 
i wtyczką CEE 7/7
• Elastyczny i wytrzymały kabel  

z powłoką PVC
• W pełni wtopione złącza dla większej 

wytrzymałości
• Niezawodny, zintegrowany reduktor 

naprężeń dla wsparcia i ochrony kabla
• Prąd znamionowy 10 A

Czarne okrągłe dławnice 
nylonowe IP68 z nakrętką 
zabezpieczającą
• Gama dławnic kablowych z gwintem 

metrycznym dla zmniejszenia  
naprężenia i ochrony kabli

• Całkowicie pyłoszczelne
• Doskonała wodoodporność
• Wykonane z wysokiej jakości  

nylonu 66

Przewód EcoWire® UL11028
• Łączy lepszą wydajność z mniejszym wpływem na środowisko
• Nawet do 45% cieńszy i o 40% lżejszy niż standardowe  

przewody PVC, zapewnia lepszą wytrzymałość dielektryczną
• Pokazane przykłady to 20 AWG, 0,52 mm² CSA, 600 V na 30 m 

szpulach
• Dostępne są także inne kolory, długości i rozmiary AWG

Przewody taśmowe z podziałką 1,27 mm  
(0,05 cala) – typ 3302
• Przewód 28 AWG w rozstawie 0,05 cala umożliwia masowe zakończenie 

w szerokiej linii złącz IDC
• Przewód linkowy zapewnia elastyczność i dłuższą żywotność produktu
• Możliwość spięcia w celu rozgałęzienia lub dyskretnego zakończenia
• Różne kolory dla określenia przewodu
• Dostarczane na 30,5 m szpulach 

https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-wire-1_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-wire-3_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-wire-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-wire-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-wire-2_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-wire-1_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-wire-3_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-wire-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-wire-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-wire-2_pl&searchType=Offers
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Technika pomiarowa

Oscyloskopy  
MDO serii 3 
• Zawiera 11,6-calowy pojemnościowy 

wyświetlacz dotykowy HD (1920x1080),  
2 lub 4 wejścia analogowe z opcjonalnymi 
16 kanałami cyfrowymi oraz wbudowany 
analizator widma dostępny w wersji  
1 GHz lub 3 GHz

Zestaw Smart  
Bench Essentials
• Smart Bench Essentials wykorzystuje 

moc czterech specjalnych instrumentów 
pomiarowych w jednym wyjątkowym 
interfejsie graficznym ze zintegrowanym 
zarządzaniem i analizą danych

Zasilacz laboratoryjny  
PowerFlex+ 750 W DC
• Ultraszeroki zakres kombinacji  

napięcie/natężenie
• Do: 80 V i 50 A w tym samym zakresie mocy
• Niskie tętnienie napięcia wyjściowego 

i szum <3 mV rms przy pełnej mocy
• Kolorowy obraz, obsługiwany dotykowo 

graficzny interfejs z bezpośrednim 
wprowadzaniem danych

• Do zastosowań stacjonarnych,  
jak i systemowych

Cyfrowe multimetry 
laboratoryjne
• Przejrzysty i precyzyjny wyświetlacz TFT 

LCD 4,3 cala i łatwy w obsłudze interfejs, 
z prędkością pomiaru do 150 rdgs/s

• Pomiar prawdziwej wartości RMS 
napięcia i natężenia AC

• 1Gb pamięci flash NAND, pliki danych  
i pliki konfiguracyjne pamięci masowej

• Urządzenie USB, host USB, LAN  
(plus GPIB jedynie z RSDM3055A)

2-kanałowe generatory  
przebiegów arbitralnych
• Zastrzeżone metody EasyPulse i TrueArb 
• Szeroki zakres typów i funkcji modulacji  

analogowej i cyfrowej
• Standardowe interfejsy host USB,  

urządzenie USB (USBTMC), LAN (VXI-11)

Cyfrowe oscyloskopy 
RTB2000
• 10-bitowy przetwornik analogowo-

cyfrowy, pamięć 10 Msample 
i 10,1-calowy kolorowy ekran dotykowy

• Seria R&S®RTB2000 jest idealnym 
narzędziem dla laboratoriów 
uniwersyteckich, do rozwiązywania  
problemów z wbudowanymi projektami 
w fazie opracowywania oraz dla działów 
produkcji i obsługi

https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-test-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tm-1_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tm-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-test-2_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tm-6_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/zasilacze-stacjonarne/2167768
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-test-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tm-1_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tm-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-test-2_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tm-6_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/zasilacze-stacjonarne/2167768
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OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

4-kanałowe oscyloskopy 
T3DSO3000
• Dostarczane są z sondą sygnałów 

mieszanych w standardzie
• Standardowo wyposażone są w opcje 

wyzwalacza magistrali szeregowej 
i oprogramowania do dekodowania

• Posiadają charakterystykę Bodego,  
analitykę mocy i funkcję Zone Trigger 

Cyfrowe oscyloskopy 
laboratoryjne z pamięcią 
masową T3DSO2000A
• Dostarczane są z wyzwalaczem magistrali  

szeregowych I2C, SPI, UART, CAN, LIN 
i opcjami dekodowania w standardzie

• Funkcyjny/arbitralny generator 
przebiegów 50 MHz z 6 wbudowanymi 
przebiegami w standardzie

• Analityka mocy i charakterystyka  
Bodego w standardzie

Oscyloskopy 
T3DSO1000A
• Ekonomiczne modele 100 MHz, 200 MHz 

i 350 MHz w wersji z 2 i 4 kanałami
• Wyzwalacz magistrali szeregowej 

i dekodowanie w standardzie – I2C,  
SPI, UART, RS232, CAN, LIN

• Dostępne opcjonalnie 16 kanałów 
cyfrowych

Oscyloskopy 4000HD 
o wysokiej rozdzielczości 
• Dostarczane są z wyzwalaczem 

magistrali szeregowych i opcjami 
dekodowania w standardzie

• Promocyjna cena pozwala  
na zakup 12-bitowego oscyloskopu  
o wysokiej rozdzielczości taniej  
niż większości tradycyjnych  
oscyloskopów 8-bitowych

Oscyloskopy  
WaveSurfer 3000z  
• Najtańsze oscyloskopy klasy premium  

na rynku
• Dostarczane są z wyzwalaczem 

magistrali szeregowych i opcjami 
dekodowania w standardzie

• Jeden dotykowy interfejs do zarządzania 
wszystkimi zadaniami analitycznymi

Oscyloskopy  
serii HDO4000A-MS
• Zaawansowane analizy i możliwość 

debugowania w 12-bitowej wysokiej 
rozdzielczości w standardzie

• Ogromna liczba dostępnych opcji  
analiz pozwala dostosować  
oscyloskop do Twoich potrzeb

Technika pomiarowa

https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-1_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-2_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-6_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-3_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-1_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-2_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-6_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tel-3_pl&searchType=Offers
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Materiały eksploatacyjne i ochrona ESD

Alkohol  
izopropylowy (IPA)
• Uniwersalny środek do czyszczenia 

zabijający bakterie i usuwający tłuszcz, 
a przy tym bezpieczny dla delikatnych 
elektronicznych części

• Odpowiedni do użytku na szerokim 
wachlarzu produktów, w tym na płytkach 
drukowanych, zlączach, światłowodach  
i panelach LCD

Torebki  
antystatyczne
• Torebki strunowe do ochrony  

delikatnego sprzętu przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi

• Rozpraszająca powłoka zewnętrzna,  
antystatyczne wnętrze

• Opakowanie: 100 szt.

Opaski chroniące przed 
wyładowaniami i wtyczki 
uziemiające
• Regulowane opaski na nadgarstek 

i zestawy przewodów do użytku 
w obszarze ochrony przed 
wyładowaniami, mogą być używane 
w połączeniu z wtyczkami uziemiającymi

• Wtyczki zapewniają wspólny punkt  
uziemienia po podłączeniu do gniazdka 
sieciowego

Maty chroniące  
przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi
• Maty laboratoryjne wykonane z warstwy 

przewodzącej z warstwą rozpraszającą 
na górze i na dole

• Do użytku na stole lub na podłodze
• Posiada 10 mm ćwieki w każdym rogu
• 600 x 1200 x 3,2 mm

Komplet taśm  
izolacyjnych AT7
• Taśma izolacyjna na bazie PVC,  

do wszelkich zastosowań elektrycznych
• Taśma PVC 0,13 mm wykorzystuje  

żywicę kauczukową, która zapewnia 
niezawodny kontakt i przyczepność 
nawet z upływem czasu

• Opakowanie: 10 rolek 19 mm x 33 m 
w różnych kolorach

Chusteczki  
do wycierania na sucho
• Chusteczki poliestrowe Poly-wipes są 

doskonałe do ogólnego utrzymywania 
pomieszczeń czystych i konserwacji

• Przetwarzane i pakowane 
w pomieszczeniu czystym klasy 10

• Odpowiednie do różnych zastosowań  
w pomieszczeniach czystych, w tym  
do sprzątania pomieszczeń czystych

• Opakowanie: 150 chusteczek, 229 x 229 mm

https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-cons-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-cons-1_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-cons-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-cons-2_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/tasmy-izolacyjne/5042396
https://pl.rs-online.com/web/p/chusteczki/4079640
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-cons-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-cons-1_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-cons-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-cons-2_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/tasmy-izolacyjne/5042396
https://pl.rs-online.com/web/p/chusteczki/4079640
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Lutowanie

Pochłaniacz dymu 
i oparów
• Przenośne rozwiązanie zapewniające 

zdrowe i bezpieczne miejsce pracy
• Dzięki lekkiej konstrukcji pochłaniacz 

można postawić na stole lub biurku,  
co umożliwia większą elastyczność pracy

• Wyposażony jest w filtr z węglem 
aktywnym i jest w stanie szybko 
i bezpiecznie wchłonąć 80% szkodliwych 
oparów

Lutowanie bezołowiowe
• Drut do lutowania SAC305 na bazie 

żywicy wykorzystuje syntetycznie 
rafinowaną żywicę i skuteczny aktywator

• Stop jest zgodny z normą J-STD 006 
i zawiera 96,5% cyny, 3% srebra  
i 0,5% miedzi

• Temperatura topnienia 217–219°C

Stacja rozlutowująca RS PRO
• Idealna do rozlutowywania wszelkiego rodzaju elementów, posiada składnik 

ceramiczny zapewniający wysoką wydajność i szybkie nagrzewanie
• Ekran LCD zapewnia przejrzystość ustawień temperatury i jest prosty 

w obsłudze dzięki trzem funkcjonalnym przyciskom
• W zestawie z: jednostką zasilającą, pistoletem rozlutowującym, stojakiem,  

3 dyszami stożkowymi (o średnicach 1,2, 1 i 1,5 mm), 3 przyrządami  
do czyszczenia oraz 4 gąbkami filtrującymi

Stacja lutownicza  
RS PRO 75 W
• Wyposażona jest w technologię grzewczą, która wytwarza  

odpowiednio wysokie temperatury, oraz trzy pamięci danych,  
które mogą zapisywać  
i przywoływać często używane temperatury

• Temperaturę wybiera się za pomocą pokrętła z przodu
• Automatyczne wyłączanie po 100 sekundach

Stacje lutownicze WT
• Kompaktowe jednostki zasilające 

z możliwością łączenia zapewniają 
elastyczność dla różnorodnych 
zastosowań lutowniczych

• Dostępne pojedynczo lub w zestawie
• Posiadają 1 lub 2 kanały

https://pl.rs-online.com/web/p/stacje-lutownicze/1372292
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-sold-3_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-sold-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-sold-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/stacje-lutownicze/1765834
https://pl.rs-online.com/web/p/stacje-lutownicze/1372292
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-sold-3_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-sold-4_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-sold-5_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/stacje-lutownicze/1765834
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Narzędzia

Komplet pęset  
ze stali nierdzewnej
• Stworzone do precyzyjnych prac  

w przemyśle elektronicznym
• Kwasoodporne i antymagnetyczne
• Zestaw zawiera pęsetę zagiętą, 

zakrzywioną, z rowkami i precyzyjną

Narzędzie  
do odsysania spoiwa
• Ręczne narzędzie, które całkowicie 

usuwa spoiwo lutowane
• Sprężyna odsysacza znajduje się  

na zewnątrz komory próżniowej,  
co zapobiega zacinaniu się  
i wydłuża żywotność narzędzia

Profesjonalny zestaw 
narzędzi do elektroniki
• Kompletny zestaw starannie wybranych 

narzędzi dla inżynierów elektroników
• Zawiera: szczypce półokrągłe, szczypce 

boczne, śrubokręty płaskie, śrubokręty 
krzyżakowe, klucz nastawny i pęsetę  
z prostą końcówką, w poręcznym futerale

Szczypce serii 622
• Szczypce do elektroniki wykonane 

z wysokiej jakości obrabianej stali 
narzędziowej

• Wbudowany wewnętrzny ogranicznik  
i sprężyna powrotna zapobiegają  
zachodzeniu na siebie ostrzy i powodują 
mniejsze zmęczenie użytkownika

• Miękkie uchwyty piankowe pokryte gumą 
zapewniają komfort użytkowania

RS Components
Twój dystrybutor  

elektroniki i automatyki  
przemysłowej.

https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tools_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-narzedzi/4189309
https://pl.rs-online.com/web/p/narzedzia-do-rozlutowywania-i-przerobek/4794197
https://pl.rs-online.com/web/p/pincety/1369882
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=stech-tools_pl&searchType=Offers
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-narzedzi/4189309
https://pl.rs-online.com/web/p/narzedzia-do-rozlutowywania-i-przerobek/4794197
https://pl.rs-online.com/web/p/pincety/1369882
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Narzędzia

Komplet 20 nasadek
• Zestaw wysokiej jakości nasadek 

udarowych ¼” zawiera nasadki 
o powszechnie stosowanych rozmiarach, 
komplet bitów do wkrętarki oraz 
dwustronny mini klucz

• Zaprojektowany i wyprodukowany 
zgodnie z normami DIN oraz ISO

• Dostarczany w skrzynce Teng Tools  
dla ochrony i łatwego transportu

Samoregulujący 
ściągacz izolacji
• Kompaktowe narzędzie, automatycznie 

dopasowujące się do przekroju kabla, 
zapobiegając uszkodzeniu przewodu 
podczas ściągania izolacji

• Do pojedynczych, wielożyłowych 
i cienkich przewodów od 0,2 aż do 
6,0 mm² ze standardową izolacją

• Regulowany ogranicznik długości  
od 6 do 18 mm dla jednolitej długości 
ściągania podczas powtarzalnej pracy

Zestaw mikrośrubokrętów z ochroną przed wyładowaniami
• Zestaw 6 precyzyjnych śrubokrętów zapewnia ochronę przed energią elektrostatyczną,  

gwarantując długą żywotność i bezpieczne użytkowanie
• Każdy śrubokręt ma trzy strefy na rękojeści: szybkiego obracania do błyskawicznych obrotów, strefę 

mocy do wysokich momentów obrotowych oraz strefę precyzji, która zwiększa wyczucie użytkownika
• Zestaw zawiera śrubokręty:  

płaski 2,5 x 40 mm, krzyżakowy 000 x 40 mm, krzyżakowy 00 x 40 mm, krzyżakowy 0 x 40 mm,  
1 Torx Plus® IPR x 40 mm, 1 Microstix® m x 40 mm, oraz stojak

https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-nasadek/1982073
https://pl.rs-online.com/web/p/sciagacze-izolacji/4920510
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-wkretakow/1752391
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-wkretakow/1752391
https://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-nasadek/1982073
https://pl.rs-online.com/web/p/sciagacze-izolacji/4920510
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