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BRANŻ OWA

N O R M A

Elektryczne

ZMECHANIZOWANY
SPRZI;T
GOSPODARSTWA
DOMOWEGO

przyrządy

powszechnego

użytku

Lutownice na

napięcie

Przedmio tem arkusza normy są wym agania i para metry funkcj o nalne lutownic e lektrycznych zasilanych
prądem przemiennym o n apięciu do 250 V lub prąd
stały o napięc iu nie prze kraczający m 24 V o mocy nic
przekraczającej 600 W z g rotem nagrzewanym pośred
nio lub bezpośrednio ciepłem powstającym wskutek
zjawiska Joule 'a.

2. WYMAGANIA
przewodu przyłączeniowego nie powinna
mniejsza niż l ,8 m .

2.1.
być

Długość

4945-07/03
Zamiast
PN-74/ E-77007

250 V

Wymagania funkcjonalne

l. PRZEDMIOT ARKUSZA NORMY

BN-87

Grura katalogowa 1726

Sprawdzenie - wg ark. 02. p. 3.4.1.
2.2. Czas rozgrzewu grotu lutownicy zwykłej n1e p(lwinien przekrac zać H min.
D la lutownic transl'ormalorowych uas rozg rzcwu nic
powinien przekraczać 10 s.
Sprawdze ni e - wg ark. 02 p . .\.4.2.
2.3. Temperatura grotu lutownicy zwykłej o mocy do
75 W powinna wy n osić .\50 +30°C. a dla lutow11 ic
o mocy wy7.szej n i:i. 75 W - 450 ± 30' C.
Dla lutownic transl'ormatorowych tellipna tu ra gro tu
nic powinna być niżs;a niż 30(JOC.
Sprawdzenie - wg ark. 02. p. 3.4 .3.

KONIEC

INFORMACJE DOD ATKOWE

l . Instytucja

• 2. Nonny

opracowująca normę

-

Ośrode k

Badawczo-Rozwojowy PREOOM .

związane

BN-87/4945-07/02 Ekkrrycznc pt'Z\'L' ')dy grzejne powszechnego

użytku .

Lutownice na napio;cic do 250 V. Mdnd y h<Jtbl\ c·cc·h i'unkcjonaln :ch

Zgłoszona przez Ośrode k Badawczo-Rozwojowy PREDOM
Ustanowiona przez Dyrekto ra Ośrodka Badawczo- Rozwoj owego PREDOM dnia 27 listopada 1987 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r.
( Dz. Norm . i Miar nr 3/ 1988, poz. 6 )
WYDAWNICTWA NO RMALIZACYJNE ..A L FA" 1988.

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark . wyd. 0.10
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