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*Lehimleme Ürünleri ve Ekipmanları  
*Statik Kontrol Ürünleri ve  Ekipmanları  
*Endüstriyel Aletler  

*Büyüteç Ürünleri ve Ekipmanları  



Kurumsal Tanıtım  

 

Shenzhen Baiguang Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti. 1998 yılında kuruldu.Elektrostatik önleme ve 

kontrol sistem çözümlerini  hedefleyerek,Otomatikleştirilmiş yalın üretim, kurşunsuz lehimleme 

ürünleri,endüstriyel araçlar, arıtma ve yardımcı ekipman Ar-Ge, üretim ve satış üzerine çalışmaktadır.  

Ana markalar Bakon veSBK’dır. 2021 yılında sektör öncülerinde DK Elektronik ile Resmi 

Distrübötürlük anlaşması imzalayarak  Bakon Kalitesini Türkiye pazarının beğenisine sunmayı 

hedeflemiştir. 

"Bilim ve Teknoloji temelli, Bir Dünya Markası Yaratmak'',için  ''Yüksek Teknoloji kullanımı ile Ürün ve 

Hizmet Mükemmeliği  Hedeflenmiştir.Müşteri Memnuniyeti sağlayarak kalite politikasını geliştirmiş.  

“Standartları takip ederek, teknolojik yenilik ve sürekli iyileştirme”.  İlkesi ve Güvenilir kalitesi ile 

İstikrarlı performans, benzersiz görünüm  ve yüksek kaliteli hizmet ile , ''Tüm ürünlerimizi'' ön plana 

çıkarmaktadır  

Shenzen Bakon Electronic Technology Co. Ltd 

 

 

Neden Bakon ? 

Shenzhen Baiguang Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti. 1998 yılında 

kuruldu. 

Bakon ISO9001 2015 Kalite yönetim sertifikası ve uluslar arası 

kalite yönetim sistemi sertifikasına sahiptir.Ayrıca buluş 

patentleri,faydalı model patentleri,görünüm patentleri,yazılım telif 

hakları vb.. dahil olmak üzere 100’den fazla patent’e sahiptir. 

GRE,ZTE,Konka,Foxcoon,Toyota,Microstar, Huawei,Hisense vb.. 

farklı alanlarda tanınmış Global Markalara hizmet vermektedir. 

Bakon; ABD,İngiltere,Rusya,Malezya,Singapur,Brezilya,İsrail,  

BAE,Tayland,Vietnam 50 den fazla ülke’ye ürünlerini İhraç 

etmektedir. Bakon, elektronik üretim endüstrisi ve dünya çapında 

bir üne sahiptir. 



Akıllı Havya İstasyonları Global Markası: Bakon  

 

Pek çok ülkede geniş kullanım alanına sahip Bakon, ülkemizde de çok kısa bir süre içerisinde hem 

profesyonellerin hem amatör kullanıcıların tercih ettiği markaların başında gelecektir.  

Bakon, deneyim ve bilgi birikimini aktardığı güçlü Ar-Ge desteği ile üretimde uzmanlaşmış tecrübeli 

kadrosu sayesinde nitelikli ürünleri ile dünya pazarında olduğu gibi ülkemizde’de kullanıcıların 

beğenisini kazanacaktır. 

Her aşaması uluslararası standartlara göre,kendi tesislerinde gerçekleşen üretimin tüm süreçleri, 

güvenilir, sağlam, kaliteli ürünlerin kullanıcılara ulaştırılması hedefleniyor. Sorunsuz bir kullanım için de 

365 gün yedek parça stoğu ile çalışan Türkiye Resmi distribütörü dk elektronik olarak ;  uzman teknik 

ekibimizle de kullanıcıların beklentilerine kesintisiz cevap veriyoruz. 

Bakon Havya grubu ile , elektrik/ elektronik  piyasasındaki satıcı ve tamircilere, beyaz eşya 

servislerine; otomotiv servisleri; endüstri kuruluşlarına, imalathanelere;elektronik teknik servislerine, 

dekorasyonculara en uygun seçenekleri sunmayı amaçlıyoruz .. 

DK Elektronik Bilgisayar San. Tic.Ltd.Şti 

 

 

 

 

7/24 DESTEK I 0850 433 04 04 

Ürünlerimiz ile ilgili tüm sorularınız 

ve destek talepleriniz için bizi 

dilediğiniz zaman arayabilir ve 

bilgi edinebilirsiniz  
 

MERKEZ TEKNİK SERVİS 

Türkiye’nin her yerinden arızalı olduğunu 

düşündüğünüz ürünüzü ulaşım maliyeti 

olmadan merkezimize göndererek hızlı 

onarılmasını sağlayabilirsiniz 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 BK861                                                                                   
Intelligent Sıcak Hava Lehim Sökme İstasyonu 

1. Yüksek çözünürlüklü geniş LCD renkli ekran  
2. CH1,CH2 ve CH3 olmak üzere üç çalışma kanalı vardır ve her kanalın hava hacmi ve sıcaklığı ayarlanabilir. 
3. Şifre koruma fonksiyonu ve tuş kilidi fonksiyonu  
4. Gerçek zamanlı çalışma, manyetik anahtar kontrolü ile uygundur, tutamak, tutamak çerçevesine yerleştirilir ve hemen 
uyku moduna girer.  
5. Otomatik uyku fonksiyonu ile parametreler uyku durumuna ayarlanabilir. 
6. Sensör kapalı döngüdür, mikrobilgisayar sıfır geçişle sıcaklık kontrolünü tetikler, güç büyüktür, sıcaklık hızla yükselir, 
sıcaklık ayarı uygun ve doğru ve kararlıdır ve hava hacminden etkilenmez. 
7. Fırçasız girdap fanı benimsenmiştir, hava akışı ayarlanabilir, aralık büyüktür ve çeşitli amaçlara uyarlanabilir. 
8. Sistem, ısıtma elemanının ömrünü uzatmak ve sıcak hava kolunu korumak için otomatik büyük hava hacmi soğutma 
fonksiyonu ile donatılmıştır. 
9. Bilgi yönetimini gerçekleştirmek için çevrimiçi otomasyon ekipmanı ile etkileşime girebilir. 

 

         www.dkelektronik.com.tr / www.bakonturkiye.com 

 

Özellikler 
Model  - BK861 
Güç Sıcaklık Aralığı-1000W/100-500 °C 
Hava Hacmi Aralığı/Maksimum Hava Hacmi- 1-120/250L/dk 
Boyut/Ağırlık – 260x190x130/ Yaklaşık 5.1 Kg 
Çalışma Ortamı- 0-40°C/ 32-104 °F 
Depolama Çevresi/Sıcaklığı -20-80°C /4-1 76°F/ %35-60 
Ekran- HD LCD Ekran 
Fan Tipi- Fırçasız Vorteks Fan 
Sıcaklık Kalibrasyonu- Dijital Kalibrasyon Sıcaklığı 
Sıcaklık Kontrolü Methodu- Mikrobilgisayar Sıcaklık Kontrolü 
I/O Kontrol Portu- Uyku Sinyali/Alarm Çıkışı/Sıcaklık OK Sinyali 

 

 

Sıcak hava sehpası               Nozuller 

Aksesuarlar 

 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii------------------------------------
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Aksesuarlar 
 

Özellikler 
Model  - BK862 
Güç Sıcaklık Aralığı-2000W/100-500 °C 
Hava Hacmi Aralığı/Maksimum Hava Hacmi- 1-120/250L/dk 
Boyut/Ağırlık – 260x190x130/ Yaklaşık 6.4 Kg 
Çalışma Ortamı- 0-40°C/ 32-104 °F 
Depolama Çevresi/Sıcaklığı -20-80°C /4-1 76°F/ %35-60 
Ekran- HD LCD Ekran 
Fan Tipi- Fırçasız Vorteks Fan 
Sıcaklık Kalibrasyonu- Dijital Kalibrasyon Sıcaklığı 
Sıcaklık Kontrolü Methodu- Mikrobilgisayar Sıcaklık Kontrolü 
I/O Kontrol Portu- Uyku Sinyali/Alarm Çıkışı/Sıcaklık OK Sinyali 

 

 

BK862                                                                                   
İntelligent Çift Kontrollu Sıcak Hava Lehim Sökme İstasyonu 

1. Yüksek çözünürlüklü geniş LCD renkli ekran  
2. CH1,CH2 ve CH3 olmak üzere üç çalışma kanalı vardır ve her kanalın hava hacmi ve sıcaklığı ayarlanabilir. 
3. Şifre koruma fonksiyonu ve tuş kilidi fonksiyonu  
4. Gerçek zamanlı çalışma, manyetik anahtar kontrolü ile uygundur, tutamak, tutamak çerçevesine yerleştirilir ve 
hemen uyku moduna girer. 
5. Otomatik uyku fonksiyonu ile parametreler uyku durumuna ayarlanabilir. 
6. Sensör kapalı döngüdür, mikrobilgisayar sıfır geçişle sıcaklık kontrolünü tetikler, güç büyüktür, sıcaklık hızla 
yükselir, sıcaklık ayarı uygun ve doğru ve kararlıdır ve hava hacminden etkilenmez. 
7. Fırçasız vorteks fanı benimsenmiştir, hava akışı ayarlanabilir, aralık büyüktür ve çeşitli amaçlara uyarlanabilir. 
8. Sistem, ısıtma elemanının ömrünü uzatmak ve sıcak hava kolunu korumak için otomatik büyük hava hacmi 
soğutma fonksiyonu ile donatılmıştır. 

9. Bilgi yönetimini gerçekleştirmek için çevrimiçi otomasyon ekipmanı ile etkileşime girebilir. 
 

 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii------------------------------------



 

 

 

BK863                                                                                 
İntelligent 2in1 Sıcak Hava &Lehim Sökme İstasyonu 
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Özellikler 
Model  - BK863 
Güç Sıcaklık Aralığı-1000W/100-500 °C  90W/100-480 °C (Kol)  
Hava Hacmi Aralığı/Maksimum Hava Hacmi- 1-120/250L/dk 
Boyut/Ağırlık – 260x190x130/ Yaklaşık 5.5 Kg 
Çalışma Ortamı- 0-40°C/ 32-104 °F 
Depolama Çevresi/Sıcaklığı -20-80°C /4-1 76°F/ %35-60 
Ekran- HD LCD Ekran 
Fan Tipi- Fırçasız Vorteks Fan 
Sıcaklık Kalibrasyonu- Dijital Kalibrasyon Sıcaklığı 
Sıcaklık Kontrolü Methodu- Mikrobilgisayar Sıcaklık Kontrolü 

I/O Kontrol Portu- Uyku Sinyali/Alarm Çıkışı/Sıcaklık OK Sinyali 

 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii------------------------------------

Aksesuarlar 

 

1. Yüksek çözünürlüklü geniş LCD renkli ekran  
2. CH1,CH2 ve CH3 olmak üzere üç çalışma kanalı vardır ve her kanalın hava hacmi ve sıcaklığı 
ayarlanabilir. 
3. Şifre koruma fonksiyonu ve tuş kilidi fonksiyonu  
4. Gerçek zamanlı çalışma, manyetik anahtar kontrolü ile uygundur, tutamak, tutamak çerçevesine 
yerleştirilir ve hemen uyku moduna girer. 
5. Otomatik uyku fonksiyonu ile parametreler uyku durumuna ayarlanabilir. 
6. Sensör kapalı döngüdür, mikrobilgisayar sıfır geçişle sıcaklık kontrolünü tetikler, güç büyüktür, sıcaklık 
hızla yükselir, sıcaklık ayarı uygun ve doğru ve kararlıdır ve hava hacminden etkilenmez. 
7. Fırçasız vorteks fanı benimsenmiştir, hava akışı ayarlanabilir, aralık büyüktür ve çeşitli amaçlara 
uyarlanabilir. 
 
8. Sistem, ısıtma elemanının ömrünü uzatmak ve sıcak hava kolunu 

korumak için otomatik büyük hava hacmi soğutma fonksiyonu ile 

donatılmıştır. 

9. Bilgi yönetimini gerçekleştirmek için çevrimiçi otomasyon ekipmanı ile 

etkileşime girebilir. 

 



 

 

 

BK969                                                                                    
Isı Kontrollu Lehimleme İstasyonu 
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Özellikler 
Model  - BK969 
Çalişma Voltajı AC230V/50HZ 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı- 200-480°C 
Yük Olmadan Bekleme Gücü-  ≤5 W 
Maksimum Anlık Güç 70 W 
Sicaklik Kararlılığı (Yüksüz) ±2 °C 
Havya Ucunun Topraklama Direnci <2 Ω 
Havya Ucunun Zemine Olan Potansiyeli <2mV 
Boyutlar 135x107x83 mm 
Düzeltme Yöntemi- Potansiyonmetre 
Kalibrasyonu 
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık- 1.6/1.8 kg 

 

Şifre belirleme ve kilitleme  teknolojisi ile sıcaklık ayarlarınızı kaydedebilir sıcaklık stabilitesini koruyabilirsiniz.   
 
Hassas sıcaklık veri detaylarına ulaşmanız için çok şık ve geniş HD LCD dijital ekran ile tüm veriler gözlerini yormadan 
net bir şekilde okunabilir kılınmıştır. 
Bakon BK969D Intelligent Isı Kontrollu Havya İstasyonu ile gerçekleştirdiğiniz çalışmalarınızda cihaz ve kişisel 
güvenliğinizi korumak amacıyla üretim aşamasında tasarımına ilave edilen; arıza uyarı sistemi, kısa devre, açık devre, 
aşırı sıcaklık, hata algılama, ve aşırı yük koruma sistemleri gibi bir çok özelliği sayesinde de lehim istasyonunuzu 
güvenle kullanabilirsiniz. 

 Çalışma verimliliğinizi arttıran Bakon BK969D Intelligent Isı Kontrollu Havya 
İstasyonunun lehim için gerekli olan ısıya ulaşması T12 dahili Rezistanslı 
havya uç sayesinde yalnızca 20 saniye sürer. 

 
Lehim istasyonu sahip olduğu en son teknolojiyle 
sahip mikrobilgisayar sıcaklık kontrolü P.I.D 
sayesinde ayarladığınız sıcaklığı, sapma 
olmadan doğru değerlerde sabitler. 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii------------------------------------

Aksesuarlar 

 



 

 

 

BK969A                                                                                
Isı Kontrollu Lehimleme İstasyonu 
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Özellikler 
Model  BK969A Isı Kontrollu dijital Havya 
İstasyonu 
Çalişma Voltajı AC100-240V/- 50/60HZ 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı- 200-480°C 
Yük Olmadan Bekleme Gücü-  ≤5 W 
Maksimum Anlık Güç 60 W 
Sicaklik Kararlılığı (Yüksüz) ±2 °C 
Havya Ucunun Topraklama Direnci <2 Ω 
Havya Ucunun Zemine Olan Potansiyeli <2mV 
Boyutlar 135x107x83 mm 
Düzeltme Yöntemi- Potansiyonmetre 
Kalibrasyonu 
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık- 0.8/1.0 kg 

1-Rezistans , ileri teknoloji ile sıcaklığa dayanıklı malzemelerden imal edilmiş ve üzün ömürlüdür 
2-Tezistans , antistatik ,sızıntı ve partikül olmamasını sağlamak için  düşük voltajlı AC kaynağı ile çalışmaktadır 
3-Yüksek sıcaklığa karşı dirençli kablo ile tasarlanmıştır 
4-lehimlem kol hafifi ve ergonomik bir yapıdadır 
5-minimize tasarlanmış boyutları ile yer kaplamaz 
6-Lehim istasyonu sahip olduğu en son teknolojiyle sahip mikrobilgisayar sıcaklık kontrolü P.I.D sayesinde ayarladığınız 
sıcaklığı, sapma olmadan doğru değerlerde sabitler. 
7-Sıcaklık değerlerinde sapma olması durumunda ve  sıcaklık kalibrasyonu gerektiğinde bu işlemi dijital olarak 
yapmanıza olanak sağlar. Sıcaklık değerini kullanımınıza uygun olarak; Fahrenhayt dilerseniz santigrat olarak da seçim 
yapabilirsiniz. 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii------------------------------------

Aksesuarlar 

 



 

 

 

BK969S                                                                                      
Isı Kontrollu Lehimleme İstasyonu 
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1-Rezistans , ileri teknoloji ile sıcaklığa dayanıklı malzemelerden imal edilmiş ve üzün ömürlüdür 
2-Tezistans , antistatik ,sızıntı ve partikül olmamasını sağlamak için  düşük voltajlı AC kaynağı ile çalışmaktadır 
3-Yüksek sıcaklığa karşı dirençli kablo ile tasarlanmıştır 
4-lehimlem kol hafifi ve ergonomik bir yapıdadır 
5-minimize tasarlanmış boyutları ile yer kaplamaz 
6-Lehim istasyonu sahip olduğu en son teknolojiyle sahip mikrobilgisayar sıcaklık kontrolü P.I.D sayesinde ayarladığınız 
sıcaklığı, sapma olmadan doğru değerlerde sabitler. 
7-Sıcaklık değerlerinde sapma olması durumunda ve  sıcaklık kalibrasyonu gerektiğinde bu işlemi dijital olarak 
yapmanıza olanak sağlar. Sıcaklık değerini kullanımınıza uygun olarak; Fahrenhayt dilerseniz santigrat olarak da seçim 
yapabilirsiniz. 

Özellikler 
Model  BK969S Isı Kontrollu dijital Havya İstasyonu 
Çalişma Voltajı AC100-240V/- 50/60HZ 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı- 200-480°C 
Yük Olmadan Bekleme Gücü-  ≤5 W 
Maksimum Anlık Güç 60 W 
Sicaklik Kararlılığı (Yüksüz) ±2 °C 
Havya Ucunun Topraklama Direnci <2 Ω 
Havya Ucunun Zemine Olan Potansiyeli <2mV 
Boyutlar 128x104x79 mm 
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık- 0.8/1.0 kg 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii------------------------------------

Aksesuarlar 

 



 

 

 

BK969D                                                                                          
Isı Kontrollu Lehimleme İstasyonu 
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Özellikler 
Model  BK969D Isı Kontrollu dijital Havya İstasyonu 
Çalişma Voltajı AC100-240V/- 50/60HZ 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı- 180-480°C 
Yük Olmadan Bekleme Gücü-  ≤5 W 
Maksimum Anlık Güç 65 W 
Sicaklik Kararlılığı (Yüksüz) ±2 °C 
Havya Ucunun Topraklama Direnci <2 Ω 
Havya Ucunun Zemine Olan Potansiyeli <2mV 
Boyutlar 128x104x79 mm 
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık- 0.8/1.0 kg 

Bakon BK969D Intelligent Isı Kontrollu Havya İstasyonu yer kaplamayan boyutlarıyla çalışma alanınızdan tasarruf 
etmenizi sağlar. Hassas sıcaklık veri detaylarına ulaşmanız için çok şık ve geniş HD LCD dijital ekran ile profesyoneller 
için ideal tasarlanmıştır. 
 
Ayarlanabilir sıcaklık değerlerine sahip olmasının yanısıra, Bakon BK969D Intelligent Isı Kontrollü Havya İstasyonunun 
sıcaklığının isteğe bağlı olarak değiştirilememesi için her işlemi sıkı bir şekilde kontrol eden benzersiz bir parola kilitleme 
işlevine sahiptir. Sıcaklık ayarını kaydetme özelliğine sahiptir.  
 
Şifre belirleme ve kilitleme  teknolojisi ile sıcaklık ayarlarınızı kaydedebilir sıcaklık stabilitesini koruyabilirsiniz.   
 
Hassas sıcaklık veri detaylarına ulaşmanız için çok şık ve geniş HD LCD dijital ekran ile tüm veriler gözlerini yormadan 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------

Aksesuarlar 

 



 

 

 

BK969D+                                                                                  
Isı Kontrollu Lehimleme İstasyonu 
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Özellikler 
Model  BK969+D Isı Kontrollu dijital Havya 
İstasyonu 
Çalişma Voltajı AC100-240V/- 50/60HZ 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı- 180-480°C 
Yük Olmadan Bekleme Gücü-  ≤5 W 
Maksimum Anlık Güç 75 W 
Sicaklik Kararlılığı (Yüksüz) ±2 °C 
Havya Ucunun Topraklama Direnci <2 Ω 
Havya Ucunun Zemine Olan Potansiyeli <2mV 
Boyutlar 128x104x79 mm 
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık- 0.8/1.0 kg 

1-Rezistans , ileri teknoloji ile sıcaklığa dayanıklı malzemelerden imal edilmiş ve üzün ömürlüdür 
2-Tezistans , antistatik ,sızıntı ve partikül olmamasını sağlamak için  düşük voltajlı AC kaynağı ile çalışmaktadır 
3-Yüksek sıcaklığa karşı dirençli kablo ile tasarlanmıştır 
4-lehimlem kol hafifi ve ergonomik bir yapıdadır 
5-minimize tasarlanmış boyutları ile yer kaplamaz 
6-Lehim istasyonu sahip olduğu en son teknolojiyle sahip mikrobilgisayar sıcaklık kontrolü P.I.D sayesinde ayarladığınız 
sıcaklığı, sapma olmadan doğru değerlerde sabitler. 
7-Sıcaklık değerlerinde sapma olması durumunda ve  sıcaklık kalibrasyonu gerektiğinde bu işlemi dijital olarak 
yapmanıza olanak sağlar. Sıcaklık değerini kullanımınıza uygun olarak; Fahrenhayt dilerseniz santigrat olarak da seçim 
yapabilirsiniz.  
8-Havya ucunun oksidasyonunu önlemek için uyku fonksiyonuna sahiptir  
9- Şifre belirleme ve kilitleme  teknolojisi ile sıcaklık ayarlarınızı kaydedebilir sıcaklık stabilitesini koruyabilirsiniz. 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------

Aksesuarlar 

 



 

 

 

BK60/BK90                                                                                  
İntelligent  2in1 Entegre Sıcak Hava Ve Lehimleme İstasyonu 
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Model  BK60/BK90  Isı Kontrollu Dijital Havya İstasyonu 
Çalişma Voltajı AC 230V/- 50HZ 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı- 200-480°C 
Yük Olmadan Bekleme Gücü-  ≤5 W 
Maksimum Anlık Güç 60/90 W 
Sicaklik Kararlılığı (Yüksüz) ±2 °C 
Havya Ucunun Topraklama Direnci <2 Ω 
Havya Ucun Topraklama Potansiyeli <2mV 
Boyutlar 150x139x99 mm 

Düzeltme Yöntemi- Potansiyon Ölçer Kalibrasyonu 

1-Hassas sıcaklık veri detaylarına ulaşmanız için çok şık ve geniş HD LCD dijital ekran ile tüm veriler gözlerini yormadan net bir 
şekilde okunabilir kılınmıştır. 
2- Çalışmalarınızda cihaz ve kişisel güvenliğinizi korumak amacıyla üretim aşamasında tasarımına ilave edilen; arıza uyarı sistem i, 
kısa devre, açık devre, aşırı sıcaklık, hata algılama, ve aşırı yük koruma sistemleri gibi bir çok özelliği sayesinde de lehim 
istasyonunuzu güvenle kullanabilirsiniz. 
3- Yeni sürücü devresi tasarımı, 3 Farklı seviye sıcaklık ön ayarı yapabilme gibi özellikler en ince detayına kadar düşünülmüştür. 
4- Kusursuz hava soketi, iyi temas ve yüksek stabilite sağlar. 
5-Üç seviyeli hızlı sıcaklık ayarı, önceden ayarlanmış sıcaklığa yükselmek için tek bir tuş 
. 
6- Kol, profesyonel ergonomi ile tasarlanmıştır ve rahattır. 
7- Mikrobilgisayar kontrolü, yüksek sıcaklık kararlılığı 
8- Değiştirilmesi kolay, takılabilir seramik rezistans’a sahiptir. 
9- Havya ucunun oksidasyonunu önlemek için uyku fonksiyonuna sahiptir. 
10- Şifre belirleme ve kilitleme  teknolojisi ile sıcaklık ayarlarınızı kaydedebilir sıcaklık 

stabilitesini koruyabilirsiniz. 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii------------------------------------

Özellikler                                         Aksesuarlar 
 



 

 

 

BK999/BK999N.                                                                                
Intelligent Isı Kontrollu Yüksek Frekans Lehimleme İstasyonu 
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Özellikler                                                                                     Aksesuarlar   
                                         

 

 Basit ve şık ara yüze sahip büyük LCD Ekran  

 Hızlı ısıtma, sadece 3 saniyede 0’dan 350 °C’ye  

 Yüksek sıcaklık kararlılığı, kurşunsuz sabit sıcaklık sapma ±2 °C 

 Uyku fonksiyonu ile kullanıcılar uyku zamanını ayarlayabilir. 

 Havya istasyonunun topraklama direncini ve kaçak voltajını gerçek zamanlı olarak test eden isteğe 
bağlı bir algılama kutusu ile donatılabilir. 

Model – BK999/999.N 

Çalişma Voltajı AC 230V/- 50HZ 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı- C245:100-480°C (BK999) 

                                          C210: 100-430 C245:100-480°C 

(BK999.N) 

Sicaklik Kararlılığı              Yüksüz Sicaklik Farkı  ±2 °C 

Dış Boyut 120x139x120mm 

Net/Brüt Ağırlık  2.5/2.8kg 

Lehimleme Kol 

Güç Tüketimi AC26V 110W 

Havya Ucu veTopraklama Direnci arasındaki empedans<2 Ω 

Havya Ucu ve Topraklama Arasındaki Potansiyeli <2mV 

Kablo Uzunluğu 1.3m 

Uzunluk (kablo hariç) 250mm 
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--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii------------------------------------

Özellikler                                                                                 Aksesuarlar 
 

 

1-Yüksek frekanslı girdap akımı ısıtması, hızlı ısıtma ve yeniden ısıtma hızı, düşük sıcaklıktaki lehim yerleri için 

daha uygundur, yüksek kaliteli kurşunsuz lehim elde edersiniz 

2-Mikrobilgisayar kontrolü, buton tipi sıcaklık ayarı 

3-Parola tipi sıcaklık kilidi işlevi, üretim sürecini etkin bir şekilde garanti eder 

4-Antistatik tasarım, çeşitli havya uçları arasından seçim yapabilirsiniz. 

Model – BK1000 

Çalişma Voltajı AC 230V/- 50HZ 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı- 200-500°C 

Maksimum Anlık Güç 90 W 

Sicaklik Kararlılığı (Yüksüz) ±2 °C 

Havya Ucu Topraklama Direnci <2 Ω 

Havya Ucu Zemine Olan Potansiyeli <2mV 

Boyutlar 145x125x95 mm 

Şifre Kilitleme Fonksiyonu: ✓ 



 

 

 

BK3300A                                                                                         
Eddy Akım Isı Kontrollu Yüksek Frekans Lehimleme İstasyonu 

Çalışma verimliliğinizi arttıran Bakon BK3300A yüksek Frekans 150 Watt Havya İstasyonunun lehim için gerekli 

olan ısıya tasarımındaki 150 watt güce sahip bakır trafo sayesinde ulaşması çok kısa sürer. Lehim istasyonu sahip 
olduğu en son teknolojiyle sahip mikrobilgisayar sıcaklık kontrolü P.I.D sayesinde ayarladığınız sıcaklığı, sapma 
olmadan doğru değerlerde sabitler.Sıcaklık değerlerinde sapma olması durumunda ve  sıcaklık kalibrasyonu 
gerektiğinde bu işlemi dijital olarak yapmanıza olanak sağlar. Sıcaklık değerini kullanımınıza uygun olarak; 
Fahrenhayt dilerseniz santigrat olarak da seçim yapabilirsiniz. Havya, sıcaklığını milisaniye cinsinden izleyebilir ve 
sabit sıcaklığa ulaşmak ve daha iyi stabilite ve doğruluk sağlamak için sapmayı hızla düzeltir. PCB devre tasarımı 
ile hızlı ısınır ve 662 °F'ye (350 °C) ulaşmak yalnızca 15 saniye sürer. Rezistans sök tak tasarıma  takılabilir 
tasarıma sahiptir, değiştirilmesi kolay ve kullanışlıdır.Metal alaşımlar , yüksek düzeyde antistatik, soğutma fanı ile 
donatılmıştır.Lehim istasyonu 20 dakika boyunca kullanılmazsa, cihaz uyku durumuna girer ve bu da havya 
ucunun hizmet ömrünü uzatır. 

Parola ile lehim işleminin kontrolüne daha iletken olan sıcaklığı kilitleyebilirsiniz.Lehim istasyonu 60 dakika 
boyunca kullanılmazsa, ana bilgisayar otomatik olarak kapanacak, enerji tasarrufu sağlayacak ve güvenlik tehlikesi 
olmayacaktır. 
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--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------

Özellikler                                                                               Aksesuarlar 
 
Havya İstasyonu Model – BK3300A 

Çalişma Voltajı AC 230V/- 50HZ 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı- 50-600°C (Birden fazla 

mod mevcuttur) 

Maksimum Anlık Güç 150 W 

Sicaklik Kararlılığı (Yüksüz) ±2 °C 

Havya Ucu Topraklama Direnci <2 Ω 

Havya Ucu Zemine Olan Potansiyeli <2mV 

Boyutlar 215x126x106 mm 

Şifre Kilitleme Fonksiyonu: ✓ 



 

 

 

BK3600S                                                                                        
Lehim Beslemeli Isı Kontrollu Yüksek Frekans Lehimleme 

İstasyonu 
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--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------

                                       

Özellikler                                                                                        Aksesuarlar 
 

1-Yüksek çözünürlüklü geniş ekran ve kompakt gövdeye sahiptir. 

2-Yeni tip sürücü devresi tanımlama, hızlı ısıtma hızı 

3-Mikrobilgisayar kontrolü, yüksek sıcaklık kararlılığı 

4- 3 Seviye hızlı sıcaklık ayarı, bir tuş ile önceden ayarlanmış sıcaklığa yükselir 

5-Uyku fonksiyonu ile havya ucunun oksidasyonunu önler 

6-Isıtma elemanının kısa devre koruması, anormal sensör alarmı 

7-Kol ergonomik tasarıma sahiptir ve rahat hisseder 

8-Üretim sürecinin istendiği zaman değiştirilmesini önlemek için şifre korumasına sahiptir. 

 

Lehim beslemeli Havya İstasyonu  – BK3300S 

Çalişma Voltajı AC 100-240V/ 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı- 100-480°C  

Maksimum Anlık Güç 200 W 

Sicaklik Kararlılığı (Yüksüz) ±2 °C 

Havya Ucu Topraklama Direnci <2 Ω 

Havya Ucu Zemine Olan Potansiyeli <2mV 

Boyutlar 180x130x104 mm 

Şifre Kilitleme Fonksiyonu: ✓ 

Otomatik Uyku Modu ✓ 

 
   Bk500 Havya Sehpa   500M Havya Uç  

 

 LF301 Havya Kolu         V300 Rezistans 
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Özellikler                                                                                     Aksesuarlar 
 
Isı Kontrollu  Havya İstasyonu – 936B 

Çalişma Voltajı AC 230V/50Hz 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı- 200-480°C  

Maksimum Anlık Güç 40W 

Sicaklik Kararlılığı (Yüksüz) ±2 °C 

Havya Ucu Topraklama Direnci <2 Ω 

Havya Ucu Zemine Olan Potansiyeli <2Mv 

Yüksüz Bekleme Modu Gücü ≤5 W 

Boyutlar 170x120x93 mm 

Isı Düzeltme Metodu Potansiyometre Kalibrasyonu 

 

1-Rotatif, rahat ve hızlı sıcaklık ayar kontrolü,  

2-Minimize ölçülendirilen  tasarım, sayesinde yer kaplamaz. Nozullar arasından seçim yapabilirsiniz.  

Değiştirilmesi kolaydır. 

3-Havya kolu hafif ve kullanışlı olacak şekilde tasarlanmıştır, uzun süreli kullanımlarda yormaz ergonomik 

yapıdadır 

4- Kol, daha uzun hizmet ömrüne sahip yüksek sıcaklığa dayanıklı aksesuarlar ve  ısıtma çekirdeği eklenti 

tasarımına  

sahiptir, basit şekilde değiştirilir. 

5- Profesyonel bilgi olmadan, sıradan çalışanlar ısıtma elemanını değiştirebilir 

6-Ürünün üretim verimliliğini maksimize edilmiştir. 
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Isı Kontrollu Dijital Lehimleme Havya İstasyonu 
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Özellikler                                                                             Aksesuarlar 
 

Sadece Isı Ayarlı Havya Değildir… 

Otomatik veya Ayarlanabilir Uyku ve Kapanma Modu Sayesinde 

Havyanın Kullanım Ömrünü Uzatın...  

Ayarlanabilir sıcaklık değerlerine sahip olmasının yanı sıra, Bakon SBK936D+Isı Kontrollu Havya İstasyonu 

çalışma esnasında kullanıma ara verip lehimleme kolunu bekleme standına yerleştirdiğinizde otomatik 

olarak çalışmayı durdurarak soğutma işlemini başlatır ve ardından otomatik uyku sensörü sayesinde uyku 

pozisyonunu alır. 

Otomatik uyku süresi 20 dakikadır, hareket ettirdiğinizde lehimleme havya uyku pozisyonundan çıkacaktır. 

Lehim istasyonu sahip olduğu en son teknolojiyle ayarladığınız sıcaklık değerlerinde sapma olması 

durumunda dijital kalibrasyon fonksiyonu sayesinde sıcaklığı doğru değerlere sabitleyebilirsiniz. 

Akıllı Dijital  ısı Kontrollu Havya İstasyonu – SBK936D+ 
Çalişma Voltajı AC 230V/50Hz 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı- 200-480°C  
Maksimum Anlık Güç 60W 
Sicaklik Kararlılığı (Yüksüz) ±2 °C 
Havya Ucu Topraklama Direnci <2 Ω 
Havya Ucu Zemine Olan Potansiyeli <2Mv 
Yüksüz Bekleme Modu Gücü ≤5 W 
Boyutlar 141x130x90 mm 
Isı Düzeltme Metodu Potansiyometre Kalibrasyonu 
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Isı Kontrollu Dijital Sıcak Hava Havya İstasyonu 
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Özellikler                                                                             Aksesuarlar 
 

Sıcaklık ayarı ve hava hacmi ayarlarını kaydetme özelliğine sahiptir. Sıklıkta kullanılan sıcaklıkla bağlantılı 

farklı değerlerdeki sıcaklık verilerini, tek tuş ile, sık ayarlara 3 farklı sıcaklık değer seçeneği 

olarak  kaydedebilir bu sayede  yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar. Çalışma esnasında kullanıma 

ara verip sıcak hava kolunu bekleme standına yerleştirdiğinizde otomatik olarak çalışmayı durdurarak 

soğutma işlemini başlatır ardından otomatik uyku sensörü sayesinde uyku pozisyonunu alır. Dilerseniz 

kullanımınız  doğrultusunda otomatik uyku modunu kapatabilme imkanı da mevcuttur. çalışmalarınızda 

cihaz ve kişisel güvenliğinizi korumak amacıyla üretim aşamasında tasarımına ilave edilen; arıza uyarı 

sistemi, kısa devre, açık devre, aşırı sıcaklık, hata algılama, ve aşırı yük koruma sistemleri gibi bir çok 

özelliği sayesinde de lehim istasyonunuzu güvenle kullanabilirsiniz 

Hassas sıcaklık veri detaylarına ulaşmanız için çok şık 2.9'' 

boyutlarında geniş HD LCD dijital ekran ile tüm veriler gözler 

yormadan net bir şekilde okunabilir kılınmıştır. 

Şifre belirleme ve kilitleme  teknolojisi ile sıcaklık ayarlarınızı 

kaydedebilir sıcaklık stabilitesini koruyabilirsiniz.   

Dijital Ekran Sıcak Hava Havya İstasyonu- BK880 

Ana Ünite    

Güç Tüketimi – Standby 1W 

Hava Çıkış Cihazı – Üfleyici  

Hava Hacmi- 120L/dk 

Boyut- 150x130x99mm 

Ağırlık- 2.5g 

Sıcak Hava Tabanca   

Güç Tüketimi- 600w 

Sıcak Hava Sıcaklığı- 100-500 °C 

Uzunluk-120cm 
                                                                        



 

 

 

BK881                                                                                                  
Intelligent 2in1 Sıcak Hava &Lehim Sökme İstasyonu 
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Özellikler                                                                             Aksesuarlar 
 

Son derece sessiz çalışan Bakon BK881 Intelligent 2 in 1 Havya İstasyonu yer kaplamayan boyutlarıyla çalışma 

alanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Hassas sıcaklık veri detaylarına ulaşmanız için çok şık 2.9'' boyutlarında 

geniş LCD dijital ekran ile profesyoneller için ideal tasarlanmıştır. 

Ayarlanabilir sıcaklık değerlerine sahip olmasının yanı sıra, Bakon BK881 Intelligent 2 in 1 Havya 

İstasyonunun sıcaklığının isteğe bağlı olarak değiştirilememesi için her işlemi sıkı bir şekilde kontrol eden 

benzersiz bir parola kilitleme işlevine sahiptir. Çalışma esnasında kullanıma ara verip sıcak hava kolunu 

bekleme standına yerleştirdiğinizde otomatik olarak çalışmayı durdurarak soğutma işlemini başlatır ardından 

otomatik uyku sensörü sayesinde uyku pozisyonunu alır. 

Bakon BK881 Intelligent 2 in 1 Havya İstasyonu 

Ekran -Akıllı LCD Ekran 

Hava Çıkış – Votex Üfleyici 

Boyut- 150x130x99mm 

Ağırlık- 2.5g 

Sıcak Hava Havya Bölümü   

Güç Tüketimi- 560w 

Sıcak Hava Sıcaklığı- 100-500 °C 

Uzunluk-120cm 

Ağırlık-184g 

Lehimleme Havya Bölümü   

Güç Tüketimi- 90w 

Sıcak Hava Sıcaklığı- 200-480 °C 

Uzunluk-120cm 

 

Çalışma verimliliğinizi arttıran Bakon BK881 Intelligent 2 in 1 Havya İstasyonunun 

lehim için gerekli olan ısıya ulaşması yalnızca 15 saniye sürer. 



 

 

 

BK701D                                                                                                 
Intelligent 2in1 Sıcak Hava &Lehim Sökme İstasyonu 
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Özellikler                                         

Aksesuarlar 
 

1- Isıtma elemanı rezistans  C1321 sök/tak tasarıma sahip  ısıtma elemanı kullanılmıştır. 

2- Isıtma elemanı, ileri teknoloji ile sıcaklığa dayanıklı malzemelerden imal edilmiş olup, uzun ömürlüdür. 

3- Hava pompası tipi hava beslemesi, hızlı sıcaklık artışı ve uygun sıcaklık ayarı yapılabilmektedir 

4- Ayarlanabilir hava hacmi ve sıcaklığı, her türlü QFP, SOP, PLCC veya SOJ Chips'in sökülmesine 

uygundur. 

5- Cihaz  kapatıldığında, rezistansın aşırı ısınmasını önlemek için otomatik soğutma sistemi çalışır 

6- Fahrenheit/Celsius ekran fonksiyonu ile değişimi  

 

BK853 Rezistans 

BK1321 Rezistans 

BK900 Havya Uçlar  

Üfleme Nozullar   

   BK907B Havya Kolu   BK506 Havya Sehpası  

2 in1  Lehim İstasyonu – BK701D 
Çıkış Gücü- 700W 
Giriş Voltajı- AC230W/50Hz 
Çalışma Ortam Sıcaklığı- -5/45°C 
Ekran Metodu-Akıllı LCD Ekran 
Boyut- 160x141x95mm 

Sıcak Hava İstasyon Bölümü 

Akış Tipi-Vortex Fan  
Hava Akış Hacmi-120L/dk 
Sıcaklık Ayari Aralığı  - 100-500 °C 
Sıcaklık Kararlılığı- ±3 °C 
Lehimleme İstasyon Bölümü 

Sıcaklık Ayari Aralığı  - 100-480 °C 
Sıcaklık Kararlılığı- ±2 °C 
Havya Ucu Topraklama Voltajı/Akımi  
<2mV/<2ohm 

 

 



 

 

 

SBK858D+                                                                                                  
Sıcak Hava Lehim Sökme İstasyonu 
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Özellikler                                         

Aksesuarlar 
 

 
Elektriksel gürültü meydana getirmeyen yüksek torka sahip, sessiz çalışma ortamı oluşturan Vortex Fan 20.000 

saat hizmet ömrüne sahiptir. Sütunlu ısıtma teknolojisi ile tasarlanan sıcak hava tabancası seramik rezistansı çok 

güçlü ısı stabilitesi sayesinde olağanüstü titreşim azaltma özelliğine sahiptir. sahip olduğu en son teknolojiyle 

sahip mikrobilgisayar sıcaklık kontrolü P.I.D sayesinde ayarladığınız sıcaklığı, sapma olmadan doğru değerlerde 

sabitler. Mükemmel antistatik tasarıma (ESD) sahiptir 

Çalışma esnasında kullanıma ara verip sıcak hava kolunu bekleme standına yerleştirdiğinizde otomatik olarak 

çalışmayı durdurarak soğutma işlemini başlatır ardından otomatik uyku sensörü sayesinde uyku pozisyonunu 

alır. Dilerseniz kullanımınız  doğrultusunda otomatik uyku modunu kapatabilme imkanı da mevcuttur. 

SBK858D Intelligent Sıcak Hava Havya İstasyonu 
Güç Tüketimi -550w±%10 
Hava Akış Tipi- Fırçasız Fan, Yumuşak Hava 
Sıcaklık Ayarlama Aralığı- 100-500°C/212-932°F 
Hava Akışı Hacmi- 120L/dk 
Ekran Tipi- LED Dijital  
Sıcaklık Telafisi- +50°C/±90°F 
Kol Uzunluğu (Kol bağlantısı dahil) ≤120cm 
Boyutlar- 15x10x13.8cm 
Gövde Ağırlık- 1.55Kg 
Gürültü- <45dB 
Ortam Çalışma Sıcaklığı-  -20-80°C 
Depolama Nemi %35/45 



 

 

 

SBK8586                                                                                                  
Intelligent 2in1 Sıcak Hava &Lehim Sökme İstasyonu 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------

Özellikler                                         

Aksesuarlar 
 

Ayarlanabilir sıcaklık değerlerine sahip olmasının yanısıra, SBK8586 hava debisi de farklı değerlere 

ayarlanabilmektedir., çalışma esnasında kullanıma ara verip sıcak hava kolunu bekleme standına 

yerleştirdiğinizde otomatik olarak çalışmayı durdurarak soğutma işlemini başlatır ardından otomatik uyku 

sensörü sayesinde uyku pozisyonunu alır. 

Lehimleme bölümü için ise 1-60dk aralığında uyku programlaması gerçekleştirebilme özelliğindedir. Bakon 

SBK8586 Intelligent 2 in 1 Havya İstasyonu ile 1-60 dk aralığında dilediğiniz süre için lehimleme kol uyku 

düzeneğini ayarlayabileceğiniz gibi, sıcak hava ünitesinin de otomatik uyku programı haricinde 0-60dk zaman 

aralığında belirleyeceğiniz süre içerisinde de uyku fonksiyonu programını düzenleyebilirsiniz. 

. 

Sıcak Hava ve Lehim Sökme İstasyonu – BK8586 

Ana Ünite 

Ekran Metodu-Dijital Tüp 

Hava Çıkış Cihazı- Üfleyici 

Hava Hacmi-120L/dk 

Boyut- 160x95x141mm 

Ağırlık-2.5kg 

Sıcak Hava İstasyon Bölümü  

Güç Tüketimi-700w 

Uzunluk-120cm 

Sıcaklık Ayari Aralığı  - 100-500 °C 

Ağırlık-184g 

Lehimleme İstasyon Bölümü 

Güç Tüketimi  - 60w 

Sıcaklık Ayari Aralığı - 200-480 °C 

Kol Uzunluğu-120cm 

 

         www.dkelektronik.com.tr / www.bakonturkiye.com 



 

 

 

BK180S/ BK300S                                                                                                 
32bit ARM4 Mikro İşlemcili Robot Havya İstasyonu 
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--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------

BK300S/BK180S Akıllı 32bit ARM4 Mikro İşlemcili Robot kontrol sistemi ile lehimleme istasyonu işlevlerini bir 
araya getiren yeni nesil; Otomatik Robotik Lehimleme sistemidir. 
  
BK300S Lehimleme Robot İstasyonu çalışma verimliliği ve kontrolü için geliştirilmiş olan 32-bit ARM4 mikro 
işlemci ile endüstriyel lehimleme için tasarlanmıştır, 
Çalışma performans ve koşullarını analiz  ederek anormallikleri kullanıcıya bildirme kabiliyetine sahiptir. 
Rezistans ve havya ucu gibi sarf malzemelerin çalışma koşullarını, çalışma saatlerini tüketim oranlarını hesaplar 
ve sonrası için bu türden parçaların kalan hizmet  ömrünü tahmin ederek kullanıcıya uyarır.  
  
Hızlı sıcaklık artışı, hızlı sıcaklık geri kazanımı, yüksek hızlı lehimleme ve büyük punta lehimleme işlevleri gibi 
bir çok bilgilendirme fonksiyonuna sahip HD Ekran ile tasarlanmıştır. 
Yedek parça (rezistans-kol vb) değişikliği gerekliliğinden sonra oluşabilecek olan sıcaklık değerlerinde 

sapmaları kullanıcı paneli üzerinden dijital olarak ±50℃/±90℉ aralığında kullanıcı paneli üzerinden kalibre 
edilebilmektedir. 
Son teknoloji ürünü kablosuz iletişim özelliği sayesinde otomasyon ekipmanı ile çevrimiçi etkileşim kurabilir ve 

1-280W elektromanyetik ısıtma çekirdeği, tam güç çıkışı kullanma; 
mükemmel kendi kendine kontrol ve otomatik koruma fonksiyonu 
2-Otomatik lehim uygulaması lehim işlemi bilgi işleme, lehim 
parametrelerinin otomatik ayarlanması için uygun bol I/O kontrol 
arayüzü; çoklu alarm istemleri 
3-Alarm sinyal ışığı harici olarak kontrol edilebilir 
4-Lehim parçalarının ömür boyu uyarı fonksiyonu 
5-Lehim sıcaklığı 
6-Fahrenheit/Celsius sıcaklık kararlılığı ve hızlı sıcaklık geri kazanımı 
7-Normal çalışma/anormal sinyal çıkışı 
8-Yüksek sıcaklık kararlılığı ve hızlı sıcaklık geri kazanımı 
9-Lehim işlemi parametre bilgilerini düzenleme fonksiyonu 
10-Lehim istasyonundaki sıcaklık çok yüksekse otomatik alarm ve 
koruma 
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BK2200                                                                            
Eddy Akım Yüksek Frekans 200W Havya İstasyonu 

         www.dkelektronik.com.tr / www.bakonturkiye.com 
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Özellikler                                         

Aksesuarlar 
 

 
Ana Ünite Güç 200 Watt 
Hafıza SeçenekleriCH1/CH2/CH3 

Sıcaklık Aralığı 100~480℃/212~896℉ 

Sıcaklık Kalibrasyon Aralığı±50℃/±90℉ Dijital  
I/O İzin Verilen VoltajDC24V (PLC Kontrol Voltajı)                
I/O İzin Verilen Akım10mA--3mA (PLC Kontrol Akımı) 
Programlanabilir Uyku 10dk~60dk 

Şifre Kilitleme ✓  

Santigrat/Fahrenhayt Dönüşümü✓                               

Rezistans/Sensor/Arıza Koruma✓  

Voltaj (Topraklama) ≤2mV   
Topraklama Direnci ≤2Ω 
Boyut108(L)X116(W)X197(H)mm 
Ağırlık≈2.73Kg/≈2.9Kg                  
 

1-Şık ve Geniş LCD Ekran  
2-Yüksek frekanslı girdap akımı ısıtma verimi ve yüksek lehim hassasiyeti 
3-Yüksek sıcaklık kontrol doğruluğu ve hızlı sıcaklık geri kazanımı 
4-3'lü hafıza ile sıcaklık ayarı ve hava hacmi ayarlarını kaydetme özelliğine sahiptir 
5-Havya ucunun oksidasyonunu önlemek için uyku fonksiyonuna sahiptir. 
6- Son teknoloji ürünü kablosuz iletişim özelliği sayesinde otomasyon ekipmanı ile çevrimiçi etkileşim kurabilir 
ve bilgi yönetimini gerçekleştirmek için iki erişim yöntemini "RS485" veya "IO seviyesi sinyali" destekleyebilir. 
7-Anahtarlama güç kaynağının dahili kullanımı, yüksek enerji verimliliği oranı, 110V/220V geniş voltajı içerir. 

LF301C Havya Kolu     VH300 Rezistans 

 

G911 Robotik Havya Uç Serisi 

 



 

 

 

BK2300                                                                            
Eddy Akım Yüksek Frekans 300W Havya İstasyonu 
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Özellikler                                         

Aksesuarlar 
 

LF308C Havya Kol       VS500S Rezistans 

 

501Havya Uç Serisi 

 

Ana Ünite Güç 300 Watt 
Hafıza SeçenekleriCH1/CH2/CH3 
Sıcaklık Aralığı 100~480℃/212~896℉ 

Sıcaklık Kalibrasyon Aralığı±50℃/±90℉ Dijital  
I/O İzin Verilen VoltajDC24V (PLC Kontrol Voltajı)                
I/O İzin Verilen Akım10mA--3mA (PLC Kontrol Akımı) 
Programlanabilir Uyku 10dk~60dk 

Şifre Kilitleme ✓  

Santigrat/Fahrenhayt Dönüşümü✓                               

Rezistans/Sensor/Arıza Koruma✓  

Voltaj (Topraklama) ≤2mV   
Topraklama Direnci ≤2Ω 
Boyut108(L)X116(W)X197(H)mm 
Ağırlık≈2.73Kg/≈2.9Kg                  
 

1-Şık ve Geniş LCD Ekran  
2-Yüksek frekanslı girdap akımı ısıtma verimi ve yüksek lehim hassasiyeti 
3-Yüksek sıcaklık kontrol doğruluğu ve hızlı sıcaklık geri kazanımı 
4-3'lü hafıza ile sıcaklık ayarı ve hava hacmi ayarlarını kaydetme özelliğine sahiptir 
5-Havya ucunun oksidasyonunu önlemek için uyku fonksiyonuna sahiptir. 
6- Son teknoloji ürünü kablosuz iletişim özelliği sayesinde otomasyon ekipmanı ile çevrimiçi etkileşim kurabilir 
ve bilgi yönetimini gerçekleştirmek için iki erişim yöntemini "RS485" veya "IO seviyesi sinyali" destekleyebilir. 
7-Anahtarlama güç kaynağının dahili kullanımı, yüksek enerji verimliliği oranı, 110V/220V geniş voltajı içerir. 



 

 

 

BK607                                                                          
Dahili Temostatlı Isı Ayarlı Dijital 90W Kalem Havya 
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--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------

Özellikler                                         

Aksesuarlar 
 

En uygun ısı seviyesi ile lehimleme işlemi yapmayı sağlayan Bakon BK607 dijital ekrana sahip ayarlanabilir 
90W Kalem Havya, üzerindeki Isı ayar düğmesi sayesinde verimli çalışma olanağı verir. Hassas ısı değerini 
belirleme, sapma olmadan ayarlama imkanı başarılı sonuç almayı sağlar. 
 
Bakon BK607 Ayarlanabilir 90W Kalem Havya yüksek mukavemete ve maksimum ısı direncine sahip Mat 
PVC malzemeden yapılmıştır.  
Tasarımındaki seramik rezistans sayesinde, uzun kullanım ömrü, hızlı ısınma, mükemmel sıcaklık 
kontrolüne sahiptir. Üretim aşamasında metal aksamında kullanılan paslanmaz çelik kaplama sayesinde 
mükemmel hızlı ısı dağılımına sahiptir.  
 

Sabit sıcaklık teknolojisi, 200℃-480℃ sıcaklık aralığı isteğe bağlı olarak ayarlanabilir. Bu şekilde enerji 
tasarrufu ve çevre koruması sağlar.  
Bakon BK607 Ayarlanabilir 90W Kalem Havya; küçük boyutuyla hafiftir ve ergonomiktir, uzun süreli kullanım 
için uygundur. Sıcaklık değerlerinde sapma olması durumunda manuel sıcaklık kalibrasyonu için tasarımına 
dahil edilen potansiyometre  ile kalem havya kalibre edilebilir. BK607, Çalışmalarınızda beklentilerinizin çok 
ötesindeki performans ve teknolojisi ile şaşırtacak ve en büyük profesyonel yardımcınız olacaktır.   

BK-607 Isı Ayarlı 90W Dijital Kalem Havya  
Güç 90 Watt 
Çalışma Voltajı AC 230V 50HZ 

Sıcaklık Aralığı 100~480℃/212~896℉ 
Voltaj (Topraklama) ≤2mV 
Topraklama Direnci ≤2Ω  
Akım Direnci≤1,5mA 
Rezistans Modeli 1370 
Lehimleme Havya Uç Modelleri  Bakon 900 Serisi Güç 
Kablosu Uzunluğu 1,5 MT  
Ekran  LED Ekran 



 

 

 

BK606S                                                                          
Dahili Temostatlı Isı Ayarlı Dijital 90W Kalem Havya 
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--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------

Özellikler                                         

Aksesuarlar 
 

BK-606S  Isı Ayarlı 90W Dijital Kalem Havya  
Güç 90 Watt 
Çalışma Voltajı AC 230V 50HZ 

Sıcaklık Aralığı 100~480℃/212~896℉ 
Voltaj (Topraklama) ≤2mV 
Topraklama Direnci ≤2Ω  
Akım Direnci≤1,5mA 
Rezistans Modeli  
Lehimleme Havya Uç Modelleri  Bakon 900 Serisi Güç 
Kablosu Uzunluğu 1,5 MT  
Ekran  LED Ekran 

 En uygun ısı seviyesi ile lehimleme işlemi yapmayı sağlayan Bakon BK606S dijital ekrana sahip 
ayarlanabilir 90W Kalem Havya, üzerindeki Isı ayar düğmesi sayesinde verimli çalışma olanağı verir. Hassas 
ısı değerini belirleme, sapma olmadan ayarlama imkanı başarılı sonuç almayı sağlar. 
 
Bakon BK606S Ayarlanabilir 90W Kalem Havya yüksek mukavemete ve maksimum ısı direncine sahip Mat 
PVC malzemeden yapılmıştır.  
Tasarımındaki Seramik rezistans sayesinde, uzun kullanım ömrü, hızlı ısınma, mükemmel sıcaklık 
kontrolüne sahiptir. Üretim aşamasında metal aksamında kullanılan paslanmaz çelik kaplama sayesinde 
mükemmel hızlı ısı dağılımına sahiptir.  
 

Bakon BK606S Ayarlanabilir Dijital 90W Kalem Havya, sabit sıcaklık teknolojisi, 200℃-450℃ sıcaklık aralığı 
isteğe bağlı olarak ayarlanabilir. Bu şekilde enerji tasarrufu ve çevre koruması sağlar.  
Küçük boyutuyla hafiftir ve ergonomiktir, uzun süreli kullanım için uygundur. Sıcaklık değerlerinde sapma 
olması durumunda manuel sıcaklık kalibrasyonu için tasarımına dahil edilen trimpot ile kalem havya kalibre 
edilebilir. 
Çalışmalarınızda beklentilerinizin çok ötesindeki performans ve teknolojisi ile şaşırtacak ve en büyük 
profesyonel yardımcınız olacaktır. 



 

 

 

BK931                                                                          
30W/40W/60W Kalem Havya 
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Özellikler                                         

Paketleme 
 

1- 931 Kalem Havya , yüksek mukavemet ve iyi ısı direncine sahip abs den  yapılmıştır. 
2- Silikon kılıf, ısı yalıtımına sahiptir ve kaymaz, rahat tutuş sunar. 
3- ESD  çelik havya ucu, yüksek sıcaklık dayanımı, korozyon ve aşınma direncine sahiptir 
4- Küçük boyutlu, hafif, uzun süreli çalışmaya uygundur. 
5- Kalın doğal mika ısıtma çekirdeğine sahiptir, çabuk ısınır, uzun ömürlüdür 
 

Kalem Havya İstasyonu – BK931 
Çalişma Voltajı- AC 220-240V 
Maksimum Çalışma Sıcaklığı - 420°C ±10 °C 
Maksimum Anlık Güç 30W 
Sıcaklık Ayarlama Aralığı- Ayarlanamaz 
Tekrar Isınma Zamanı-30s 
Havya Ucu Özellikleri/Malzeme- Sert Uçɸ 
3.8x70mm/ESD  Çelik 
Isıtıcı- Doğal Mika Isıtma Çekirdeği 
Net/Brüt Ağırlık- 150g-190g 
 



 

 

 

BK932                                                                          
Dahili Temostatlı Isı Ayarlı 80W Kalem Havya 

www.dkelektronik.com.tr / www.bakonturkiye.com 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------

Özellikler                                         

Paketleme 
 

Dahili Ayarlanabilir Termostatlı Tip Kalem Havya – BK932 
Çalişma Voltajı- AC 220-240V 
Maksimum Çalışma Sıcaklığı - 420°C ±10 °C 
Maksimum Anlık Güç 80W 
Sıcaklık Ayarlama Aralığı- 200-450°C 
Tekrar Isınma Zamanı-10s 
Havya Ucu Özellikleri/Malzeme- Sert Uçɸ 8.1x56.8mm/ESD 
Çelik 
Isıtıcı- PTC Seramik Isıtıcı 
Net/Brüt Ağırlık- 170g-210g 

En uygun ısı seviyesi ile lehimleme işlemi yapmayı sağlayan Bakon BK932 Ayarlanabilir 80W Kalem 
Havya  üzerindeki Isı ayar düğmesi sayesinde verimli çalışma olanağı verir. Hassas ısı değerini belirleme, 
sapma olmadan ayarlama imkanı başarılı sonuç almayı sağlar. 
 
Bakon BK932 Ayarlanabilir 80W Kalem Havya yüksek mukavemete ve maksimum ısı direncine sahip 
şeffaf PC malzemeden yapılmıştır.  
Tasarımındaki Seramik rezistans sayesinde, uzun kullanım ömrü, hızlı ısınma, mükemmel sıcaklık 
kontrolüne sahiptir. Üretim aşamasında metal aksamında kullanılan Paslanmaz çelik kaplama sayesinde 
mükemmel hızlı ısı dağılımına sahiptir.  
 

Sabit sıcaklık teknolojisi, 200℃-450℃ sıcaklık aralığı isteğe bağlı olarak ayarlanabilir. Bu şekilde enerji 
tasarrufu ve çevre koruması sağlar.  
Küçük boyutuyla hafiftir ve ergonomiktir, uzun süreli kullanım için uygundur. Sıcaklık değerlerinde sapma 
olması durumunda manuel sıcaklık kalibrasyonu için tasarımına dahil edilen potansiyometre ile kalem 
havya kalibre edilebilir. 



 

 

 

BAKON Kalem Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Kalem Havya Modelleri *30W,40W,60W 
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BAKON 200 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri;  

BK1000,2000,2000a,3200,3500,3800,  

Quick 3202,3112,3101,3102,203D,203,203H,204,204H,303 vb.. 
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BAKON 501 Serisi  

Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon 
Modelleri;  

BK3300, Quick 206B 

BAKON 500 Serisi  

Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri;  

BK3300L,BK3300A Quick 205 (Flash) 
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www.dkelektronik.com.tr / www.bakonturkiye.com 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------



 

 

 

BAKON C210 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri;  

*BakonBK999N.,BK969C,BK863C *JBC T210 Lehimleme kollar 
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BAKON C245 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri;  

*BakonBK999N.,BK999N,JBC T245 Lehimleme kollar 
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BAKON T12/T13 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; BK942,BK950,BK969D,FX-951,FX-952 

www.dkelektronik.com.tr / www.bakonturkiye.com 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------



 

 

 

BAKON 600 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK60,BK90,BK881,BK863 
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BAKON 600 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK60,BK90,BK881,BK863 
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BAKON 600 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK60,BK90,BK881,BK863 

www.dkelektronik.com.tr / www.bakonturkiye.com 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------



 

 

 

BAKON 600 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK60,BK90,BK881,BK863 
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BAKON 600 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK60,BK90,BK881,BK863 
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BAKON 600 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK60,BK90,BK881,BK863 
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BAKON 600 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK60,BK90,BK881,BK863 
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BAKON 600 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK60,BK90,BK881,BK863 
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BAKON 900 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK701D,SBK936b,SBK936D+,SBK8586 
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BAKON 900 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK701D,SBK936b,SBK936D+,SBK8586 
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BAKON 900 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK701D,SBK936b,SBK936D+,SBK8586 
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BAKON 900 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK701D,SBK936b,SBK936D+,SBK8586 
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BAKON 900 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK701D,SBK936b,SBK936D+,SBK8586 
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BAKON 900 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK701D,SBK936b,SBK936D+,SBK8586 
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BAKON 900 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK701D,SBK936b,SBK936D+,SBK8586 
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BAKON 900 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK701D,SBK936b,SBK936D+,SBK8586 
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BAKON 900 Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK701D,SBK936b,SBK936D+,SBK8586 
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BAKON 900ESD Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK701D,SBK936b,SBK936D+,SBK8586 
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BAKON 911 Robotik Serisi Havya Uç Modelleri                                                                       
Uyumlu Havya İstasyon Modelleri; Bakon BK180S,BK2200,  

Quick Robotik seri 
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BK260XP 
Intelligent Duman Emici Sistem  
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1- Arıtma cihazı, lehimleme istasyonu çalışması sırasında lazer sürülme vb. nedeniyle oluşan duman ve 

tozun temizlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır. 

2- Kurum parçacıklarını etkili bir şekilde emebilen ve filtre elemanının hizmet ömrünü en üst düzeye 

çıkarabilen ithal yüksek basınçlı, düşük gürültülü fanlar kullanılır. 

3- Kontrol sistemi, üretilen duman ve toz miktarına göre hava hacminin sürekli ve hassas ayarını 

gerçekleştirebilen PWM hız düzenlemesini içerir. Kontrol sistemi bir gösterge ışıklı alarm cihazı ile 

tasarlanmıştır. Filtre elemanı bloke olduğunda, filtre elemanının değiştirilmesi gerektiğine dair kırmızı 

gösterge ışığı yanacaktır. 

4- Filtrasyon sistemi üç bölümden oluşur: ön filtre tabakası, ana filtre tabakası ve gaz filtre tabakası. Ön 

filtre katmanı, ana filtre katmanının zamanından önce tıkanmasını önlemek için hava akışındaki nispeten 

büyük parçacıkları emebilir; ana filtre tabakası HEPA yüksek verimli filtre elemanları bileşiminden 

yapılmıştır, HEPA yüksek verimli filtre elemanı 0.3 mikron partiküller için %99.9 filtrasyon verimine sahiptir. 

Gaz filtresi tabakası, hava akışındaki zararlı gazları etkili bir şekilde giderebilen kimyasal bir filtre 

elemanından oluşur. 

Özel lazer kesim işleme atölyelerinde  
Yakı, Hobi Ürün imalatı yapılan el sanatları atölyelerinde sağlıklı çalışma için temiz hava zorunluluğu olan 
tüm endüstrilerdeki iş kollarında oluşan;  zehirli, sağlığa zararlı gazlar, duman ve toksit maddelerin 
temizlenerek elde edilen sağlıklı hava'ya sahip  çalışma alanları oluşturulması için kullanılmaktadır  
 

Uygulama Alanları  

Giriş Ön Filtre 
Yüksek Verimli Filtre Katman 
 
Organik Atık Gaz  
 
Adsorpsiyon Tabakası 
Fan 
Hava Çıkışı 

 

Hava Akış Yönü  

Evrensel destek Tutucu  

Ayarlanabilir Hava Çıkışı   



 

 

 

www.dkelektronik.com.tr / www.bakonturkiye.com 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------



 

 

 

BK261 
Intelligent Duman Emici Sistem  
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  Özellikler                                         

Özel lazer kesim işleme, mekanik işleme, SMT reflow fırın, dalga lehimleme, manuel lehimleme, yakı 

güzellik, lazer kesim işlemleri , laboratuvarlar, hastaneler gibi işyerleri için tasarlanmış olan Bakon BK261 

ESD Duman Emici Sistem, özellikle lehimleme işlemlerde oluşan fenol (C6H5OH), hidrojen klorür (HCL) 

gibi zararlı bileşenler üzerinde kapsamlı bir arıtma etkisine sahiptir. 

Bu tür etken zararlı bileşenlerin solunması baş ağrısı, mide bulantısı, göz tahrişi ve diğer sağlık ve 

güvenlikle ilgili sorunlara neden olmaktadır. 

BK261 ESD Duman Emici Sistem kademesiz hız regülatörü ile tasarlandığından  üretilen atık gaz 

miktarına göre hava hacmi isteğe göre ayarlanabilmekte ve çok katmanlı filtre sistemi sayesinde arıtma 

oranı % 99.97'ye ulaşarak arıtma işleminden sonra temiz hava doğrudan iç mekana aktarılmaktadır. 

 BK261 ESD Duman Emici Sistem, çok katmanlı filtre sisteminde bulunan filtreler ayrı ayrı değiştirebilmesi 

filtre maliyetini düşürerek verimli ve uzun kullanım sunarken, düşük gürültü ve uzun ömürlü vortex fan 

sistemi  sayesinde çalışma verimliliğinizi konforlu hale getirir. 



 

 

 

BK262 
Intelligent Duman Emici Sistem  
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  Özellikler                                         

1- Fırçasız motor ile düşük gürültü, yüksek hızda kararlı çalışma, uzun ömürlü kullanım, düşük güç tüketimi, 
yüksek verim (motor bakımı sıfır, sarf malzeme sıfır) sağlar.  
2- Vortex fan tasarımı, yorulma direnci, kararlı çalışma, güçlü hava hacmi, büyük emiş gücü ve yüksek verim 
sunar. 
3- Modelde kademesiz hız regülatörü bulunmakta olup, hava hacmi isteğe göre ayarlanabilmektedir. 
4- Dumandaki toksik ve zararlı maddelerin filtrasyonu ile çevre ve insan sağlığının etkin bir şekilde 
korunmasını sağlamak için çoklu filtrasyon tasarımı mevcuttur. 
5- Tüm filtre elemanları ayrı ayrı değiştirilebilir, bu da filtre elemanının servis ömrünü uzatır ve filtre 
elemanının maliyetini düşürür 
6- Kurulum basit ve kullanışlıdır ve makine, çalışma alanının temizliğine ve güzelliğine iletken olan sökme ve 
montajdan sonra kullanılabilir. 
7- Tamamen metal çerçeve yapısı ile çarpışma ve titreşim önler. 
8- Kolay hareket için alt kısmına tekerlekler monte edilmiştir. 

 



 

 

 

BK493 
Duman Emici Sistem  
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  Özellikler                                        

1-Duman emici cihazının açısı isteğe göre ayarlanabilir. Yerleştirmesi ve hareket ettirmesi basit ve 

kullanışlıdır. Fanın gürültüsü düşüktür ve uzun hizmet ömrüne sahiptir. 

2-Filtre, yüksek emme işlevine sahip özel üretan köpük ve rafine aktif karbondan yapılmıştır. 

3-Basit ve sökülebilir statik elektrik olmak üzere iki çeşittir. 

4-Duman cihazı tutucusu, çalışma alanından tasarruf sağlayan ve ayarlanması rahat olan bir masaüstüne 

yerleştirilmiştir. 

5-Toksik gazları verimli ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırır. 

 



 

 

 

BK5600 
Masa Üstü ESD İyonizer Üfleyici 
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Son teknoloji ile tasarlanan Bakon BK5600 Masa Üstü İyonizer;  
En üst düzeyde iyonlaşma modelini uygulayarak, hem polarite iyonunu üretir hem de statik elektriği eşit 
şekilde notürilize ettiği nesnenin yüzeyine ulaşarak, statiği etkin bir şekilde ortadan kaldırır. 
Minimize edilmiş boyutları sayesinde kompakt ve zarif bir yapıdadır. 
Ayarlanabilir fan ile iyon hava akış hızı dengeleyebilirsiniz. Güvenli ve düşük güç tüketimi maksimum verimli 
çalışma ve uzun ömürlü kullanım olanağı sağlar. 
Özellikle hassas elektronik ürünlerin olduğu sektörde, plastik, kimya, baskı ve optik endüstrisinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 

 

 

 

ESD Eliminatör BK-5600 
Maksimum Güç Tüketimi  25W 
Çıkış Voltajı 5.6KV AC 
İyon Dengesi ±10V 
Hava Hacmi =2.4 m³ 
Etkili Aralık 40x150cm 
Ozon Koruma ≤0.03PPM (Fanın önünde 
15 cm)  
Fan Gürültü 45dB 
Ortam Çalışma Sıcaklığı 0-40 °C 
Kutu Boyutu 290x175x220mm 
Ağırlık 2.5kg  

 

Çalışma Voltajı: AC220V, Test Voltajı 1KV-100V, Ortam Sıcaklığı 25°C 

Test Mesafesi (cm)                       30       60     90       120 

Statik Elimansyon Zamanı(s)        0.8      1.2    3.5      6.3 

Iyon Dengesi                                 0±10     0±7   0±5     0±2  

Açıklamalar: Test verileri ön panelden 30 cm uzaktadır ve test sonucu ortam 

hava sıcaklığına bağlı olarak değişecektir ve test sırasındaki nem değişiklik 

gösterecektir. 

  Özellikler                                         Statik Test Sonuçlarına Ek Olarak 



 

 

 

BK401/402/403 
DC ESD  İyonizer  
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Bu İyonizer serisi  geliştirilen en son DC iyon fanıdır ve şu anda uluslararası pazarda en son teknolojidir. Üstün 

performans, düşük güç tüketimi ve yüksek verimliliğe sahiptir. DC fanın tam yükte çalışma gücü 20W'tır. 

Sadece küçük bir enerji tasarruflu lambanın gücüne eşdeğerdir; voltaj dengesi performansı, test mesafesi 

(30cm) sabittir. DC fan, sıcaklığın 0±5V (A Sınıfı) içinde ulaşabileceği statik iyon dengesini ortadan kaldırır. 

Antistatik özelliği en yüksek seviyededir. Bu DC iyon fanı, 1KV statik elektriği 1 saniye içinde 100'e kadar 

ortadan kaldırabilen güçlü bir antistatik yeteneğe sahiptir. 

personel, ekipman, hassas elektronik bileşenler vb. tarafından üretilen statik elektriği gidermek için kullanılır. 

Etkili statik eleme ve statik koruma için profesyonelce tasarlanmış ve üretilmiştir. Antistatik tozsuz atölyeler, 

elektronik depolar, laboratuvarlar ve diğer statik koruma yerleri için uygundur. , 

 

1- Ürün gövdesinin ön kapağı, dengesiz voltajı istikrarlı bir şekilde algılayabilen ve harici parazit kaynak 
sinyallerini izole edebilen çift katmanlı bir algılama ve izolasyon tasarımına sahiptir. 
2- Makinenin iç tasarımı, öne monte edilen DC fan ve yüksek basınçlı fırlatıcının arkaya monte tasarım 
düzenini benimser. Bu tasarım, yüksek voltajlı iyonizasyonun pozitif ve entative iyonlarının fan tarafından 
tamamen karışmasını sağlar. 
3- Gövdenin arka kapağı bir çekirdek eğimini koruma tasarımı benimser. Tasarım koruyucu kapağın 
sökülmesini kolaylaştırabilir ve yüksek basınçlı fırlatma iğnesini ve fan kanatlarını hemen temizleyebilir. 
4- Dahili devre anahtarı, bakım personelini yüksek voltajlı elektrik çarpmalarından korumak için koruyucu 
kapak çıkarıldıktan hemen sonra çalışma gücünü kesecek şekilde tasarlanmıştır. 
5- Fırlatma pimi, değiştirilmesi kolay geçmeli tip olarak tasarlanmıştır. Fırlatma çerçevesi, fırlatma pimi 
değiştirilmeden kolay ve rahat bir şekilde değiştirilebilir. Aynı zamanda bakım maliyetlerinden tasarruf 
sağlar. 
6- İyon iğnesi bakımı için uygun otomatik temizleme cihazıdır 

Yapısal Tasarım Özellikleri 
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BK485 
Yüzey Direnci Ölçüm Cihazı  
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Özellikler 
 

BK485 nesnelerin yüzey katsayısını ve topraklama direncini ve ayrıca antistatik ve yalıtkan malzemeyi ölçmek 
için tasarlandı. Kontrolör, ASTM standardı D-paralel elektrot algılama yöntemiyle üretilmiştir.. OP-AMP 
Entegre devreler lineerdir, logaritmik bir ölçekte ±1/2 on yıllık geçiş noktaları (birim başına ortalama değerden 
±%10)  
Bakon BK485 Yüzey Direnci Test Kontrol Cihazı ortalama 12 ayda bir kalibre edilmelidir. 

 



 

 

 

BK486 
ESD Bileklik 
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Özellikler 
 



 

 

 

BK-U130A-W 
Çift Devreli ESD Akıllı Bileklik   
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Özellikler 
 



 

 

 

BK-698A 
ESD Bileklik ve Topuk Bandı Test Cihazı    
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Özellikler 
 



 

 

 

BK-123 
ESD Masa Kaplaması  
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Özellikler 
 



 

 

 

BK-FS460 

Endüktif İyon Rüzgar Fanı    
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Özellikler 
 



 

 

 

BK500/BK500B 
 Masa Üstü Ayarlanabilir Büyüteç    
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BK500/BK500B 
Akrobat Büyüteç    
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BK500C/BK500D 
 Masa Bağlantılı Akrobat Büyüteç    

www.dkelektronik.com.tr / www.bakonturkiye.com 

 

--------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------------------



 

 

 

BK901  
Silikon Tabanca 100W  
Farklı kullanım amaçlarına göre sıcaklığı 100° ile 220° arasında ayarlayabileceğiniz  
Bakon BK901 Silikon Tabancası 100 Watt, silikon çıkışını daha kolay ve akıcıdır.  Mükemmel PTC 
Seramik ısıtıcı sayesinde  
elektriği iki plakaya temas ederek alır ve tabancanın ne kadar ısınması gerektiğini belirleyerek 2 
dakika içinde “yeterli ısı”ya ulaşabilir. Üzerindeki on/off anahtarı da enerji tasarrufu ve güvenlik 
sağlar.  
Dahili bekleme standı ile çalışmaya güvenle ara verebilirsiniz. Konfor ve hassas kontrol için 
mükemmel kavrama özelliği ön planda tutularak tasarlanan, darbeye dayanıklı malzeme ile 
üretilen sıcak silikon tabancası uzun ömürlüdür.  

 

Özellikler 
BK901 Silikon Tabanca 
Watt 100W 
Voltaj 100-220V 
Isıtma Derecesi 220C 
Silikon Mum Çap:11mm 
Kablo Uzunluğu 150cm 
Çalışırken Akım 100-220V 
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BK801  
Silikon Tabanca 60W  
Farklı kullanım amaçlarına göre sıcaklığı 100° ile 220° arasında ayarlayabileceğiniz  
Bakon BK801 Silikon Tabancası 10 Watt, silikon çıkışını daha kolay ve akıcıdır.  Mükemmel PTC 
Seramik ısıtıcı sayesinde elektriği iki plakaya temas ederek alır ve tabancanın ne kadar ısınması 
gerektiğini belirleyerek 2 dakika içinde “yeterli ısı”ya ulaşabilir. Üzerindeki on/off anahtarı da enerji 
tasarrufu ve güvenlik sağlar.  
Dahili bekleme standı ile çalışmaya güvenle ara verebilirsiniz. Konfor ve hassas kontrol için 
mükemmel kavrama özelliği ön planda tutularak tasarlanan, darbeye dayanıklı malzeme ile 
üretilen sıcak silikon tabancası uzun ömürlüdür.  

 

Özellikler 
BK801 Silikon Tabanca 
Watt 60W 
Voltaj 100-220V 
Isıtma Derecesi 220C 
Silikon Mum Çap:7mm 
Kablo Uzunluğu 150cm 
Çalışırken Akım 100-220V 
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Özellikler 
BK808 Silikon Tabanca 
Watt 60W 
Voltaj 100-220V 
Isıtma Derecesi 220C 
Silikon Mum Çap:7mm 
Kablo Uzunluğu 150cm 
Çalışırken Akım 100-220V 

 

 

 

BK808  
Silikon Tabanca 60W  
Farklı kullanım amaçlarına göre sıcaklığı 100° ile 220° arasında ayarlayabileceğiniz  
Bakon BK808 Silikon Tabancası 10 Watt, silikon çıkışını daha kolay ve akıcıdır.  Mükemmel PTC 
Seramik ısıtıcı sayesinde elektriği iki plakaya temas ederek alır ve tabancanın ne kadar ısınması 
gerektiğini belirleyerek 2 dakika içinde “yeterli ısı”ya ulaşabilir. Üzerindeki on/off anahtarı da enerji 
tasarrufu ve güvenlik sağlar.  
Dahili bekleme standı ile çalışmaya güvenle ara verebilirsiniz. Konfor ve hassas kontrol için 
mükemmel kavrama özelliği ön planda tutularak tasarlanan, darbeye dayanıklı malzeme ile 
üretilen sıcak silikon tabancası uzun ömürlüdür.  
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Bakon Uyumlu Yedek Parça Tablosu 

 
Havya 

İstasyon 

Modeli 

Lehimleme 

yedek kol  

sıcak hava 

yedek kol     
Havya Uç Modeli 

Lehimleme 

yedek kol 

rezistans  

sıcak hava 

yedek kol 

rezistans  

BK60  
BK906            X BK 600 serisi Tüm Havya Uç Modelleri ) BK1380 X 

BK90  
BK906            X BK 600 serisi Tüm Havya Uç Modelleri ) BK1380 X 

BK180S  
LF301C X Bakon 911G Serisi tüm havya uç modelleri  VH300 X 

LF301 X Bakon BK500 Serisi tüm havya uç modelleri  VH300 X 

BK300S  
LF308  X Bakon BK501 Serisi tüm havya uç modelleri  BK300S  X 

LF308C 
X 

Bakon BK501C Serisi tüm havya uç 

modelleri  

VH500S 
X 

BK701D 
SBK907B HF850D-853B Bakon BK900 Serisi tüm havya uç modelleri  C1321 853B 

BK863 
BK906 HF861-860 Bakon BK600 Serisi tüm havya uç modelleri  BK1380 BK863  

BK880 
X HF858D-853S X   853S 

BK881  
BK906 HF858D-853S Bakon BK600 Serisi tüm havya uç modelleri  BK1380 853S 

BK969D  
LF008 X Bakon T12 Serisi tüm havya uç modelleri  T12 X 

BK999N 
LF998 X Bakon C210 Serisi tüm havya uç modelleri  C210 X 

LF999 X Bakon C245 Serisi tüm havya uç modelleri  C245 X 

BK999  
LF999 X Bakon C245 Serisi tüm havya uç modelleri  C245 X 

BK2200  
LF301C X Bakon 911G Serisi tüm havya uç modelleri  VH300 X 

BK2300  
LF308C  

X 
Bakon BK501C Serisi tüm havya uç 

modelleri  

VH500S X 

BK3200  

LF302 
X 

Bakon BK 200 serisi Tüm Havya Uç 

Modelleri ) 

VH90 X 

BK3300A 
LF301  X Bakon BK500 Serisi tüm havya uç modelleri  VH300 X 

BK3600S 
LF301  X Bakon BK500 Serisi tüm havya uç modelleri  VH300 X 

SBK858D  
X HF858D-853S X X 853S 

SBK936b  
SBK907b X Bakon BK900 Serisi tüm havya uç modelleri  BK1326 X 

SBK936D+ 
SBK907D+ X Bakon BK900 Serisi tüm havya uç modelleri  BK1321 X 

SBK8586  
SBK907E HF8586-853 Bakon BK900 Serisi tüm havya uç modelleri  BK1327 BK853 

BK8586  SBK907E HF8586-853S Bakon BK900 Serisi tüm havya uç modelleri  BK1327 853S 
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Türkiye Resmi Distrübütörü  
DK Elektronik Bilgisayar San.Tic.Ltd.Şti 
Manolya Cad; Dadaloğlu Sok; NO:3/B 
Soğanlık-Kartal-İstanbul  
0850 433 04 04 
www.dkelektronik.com.tr / www.bakonturkiye.com 
bilgi@dkelektronik.com.tr 
İmalatcı  
BAKON (HK) Electronic Technology CoLtd. 
FLAT/RM B 5/F Gaylord Commercial Building 114-118 Lockhart 
Road HK 
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