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Stacje lutownicze firmy PACE
Firma PACE, amerykañski koncern produkuj¹cy wyposa¿enie dla elektroników, oferuje kilkanaœcie stacji lutowniczych serii ST, które z pewnoœci¹ zaspokoj¹ wszelkie potrzeby elektronika i umo¿liwi¹ zrealizowanie zarówno prostych jak i bardzo z³o¿onych zamierzeñ.
Liniê ST rozpoczynaj¹ analogowe stacje lutownicze ST
25E i ST 35E, które mimo nieskomplikowanej obs³ugi pozwalaj¹ na bardzo wszechstronne wykorzystanie urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹c skorzystanie z a¿ 90 koñcówek o ró¿nych wymiarach
i geometrii, wymienianych bez koniecznoœci wy³¹czania stacji. Stacje te zapewniaj¹ równie¿ regulacjê i stabilizacjê temperatury z du¿¹ dok³adnoœci¹ oraz inne przydatne w codziennej pracy funkcje np.: blokadê ustawionej temperatury czy
Rys. 1. ST 45E
sygnalizacja osi¹gniêcia zadanej temperatury. Bardzo istotn¹
cech¹ wszystkich stacji ST jest brak koniecznoœci kalibracji.
wspó³pracowaæ tak¿e z koñcówkami przeznaczonymi do
Bardziej zaawansowane stacje ST45E i ST55E wyposa¿odemonta¿u uk³adów BGA169 i 225.
ne zosta³y w mikroprocesorowe sterowanie – umo¿liwiaj¹
W ogromnej liczbie ró¿nych grotów wyró¿nia siê grot MINIone bardzo dok³adne, ustawianie i kontrolowanie tempera-FALA, zaprojektowany specjalnie do szybkiego, precyzyjnetury na wyœwietlaczu, a tak¿e programowanie wartoœci temgo i bezpiecznego monta¿u uk³adów SMD (PLCC i PQFP naperatur, pomiar i odczyt rzeczywistej temperatury, programowalne obni¿enie temperatury (standby) do 178°C, automatyczne wy³¹czanie po zadanym czasie oraz ochronê dokonanych nastaw has³em. Dodatkowo stacja ST 45 N jest
przystosowana do lutowania w os³onie azotowej.
Seriê ST koñcz¹ najbardziej zaawansowane urz¹dzenia
o oznaczeniu ST 75 (analogowa) i ST 115 (cyfrowa). Obie
stacje s¹ wyposa¿one w kompresor o regulowanych trybach pracy – zasysanie/nadmuch, co umo¿liwia precyzyjny
i bezpieczny demonta¿ a tak¿e stosowanie lutowania rozp³ywowego w z³o¿onych procesach monta¿ z u¿yciem pasty lutowniczej.
Cyfrowa ST 115E posiada wzbogacone funkcje programowania i kontroli, wœród których najwa¿niejsz¹ jest mo¿liwoœæ
Rys. 2. ST 115E
nastawiania korekcji temperatury (offset).
Oprócz stacji jednokana³owych Pace oferuje tak¿e stacje
umo¿liwiaj¹ce zasilanie i sterowanie wiêksz¹ liczb¹ r¹czek
wet do 0,3mm. W zesz³ym roku rodzina stacji lutowniczych
i narzêdzi pomocniczych np.: r¹czka lutownicza, dozownik
Pace powiêkszy³a siê o dwa nowe urz¹dzenia: ultranowopasty i pêseta pneumatyczna do podnoszenia i pozycjonoczesne TW 100 i TH 100 – to cyfrowo sterowane stacje o erwania elementu na p³ytce – takimi urz¹dzeniami s¹ dwukanagonomicznych kszta³tach. W stacjach tych element grzejny
³owa stacja MBT 201, trzykana³owe MBT 250 oraz wielokanao unikalnej konstrukcji i grot zintegrowano w jeden zespó³,
³owa PRC 2000.
uzyskuj¹c nieosi¹galn¹ dotychczas szybkoœæ reakcji na zaDo stacji lutowniczych dostêpne s¹ ró¿ne r¹czki:
potrzebowanie cieplne punktu lutowniczego.
1. R¹czki lutownicze PS 70 i PS 90 – o du¿ej powierzchni
przekazywania ciep³a pomiêdzy grzejnikiem i grotem
i mo¿liwoœci¹ skorzystania z a¿ 90 koñcówek do
monta¿u i demonta¿u.
2. R¹czka Termojet TJ-70 do demonta¿u/monta¿u
uk³adów SMD przez nadmuch gor¹cym powietrzem.
3. R¹czka odsysaj¹ca SX-80 – przeznaczona do demonta¿u wszystkich typów uk³adów przewlekanych
oraz uk³adów TSOP i TQFP.
4. R¹czka termopêseta TT-65 do demonta¿u uk³adów SMD: CHIP, SOIC, PLAC i konektorów.
5. R¹czkaTermopik TP-65 do demonta¿u uk³adów
PQFP, wspó³pracuj¹ca z 11 standardowymi g³owicami.
6. R¹czka Dualtermopik DTP-80 podobna do TP-65,
ale wyposa¿ona w dwa elementy grzejne, umo¿liwiaj¹ce bardziej wydajn¹ pracê przy demonta¿u uk³aRys. 3. PRC 2000
dów PQFP o du¿ych rozmiarach. R¹czka ta mo¿e
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Automaty pick & place
firmy Automated Production Systems, INC.
Automaty pick & place serii „L” (od L-20 do L-60) amerykañskiej firmy APS to uniwersalne systemy s³u¿¹ce do monta¿u elementów SMD na p³ytki obwodów drukowanych oraz
pod³o¿a elementów hybrydowych.
Maszyny sk³adaj¹ siê z wzajemnie po³¹czonych wewnêtrznych systemów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz z oprogramowania. Urz¹dzenia zosta³y zaprojektowane tak by sprostaæ wymagaj¹cym warunkom
produkcyjnym – cechuje je trwa³a konstrukcja, szybki i dok³adny monta¿ oraz sterowanie z poziomu komputera PC.

absolutnej kontroli nad systemem i zapewnia, ¿e ka¿de nawet bardzo nietypowe zadanie staje siê w pe³ni wykonalne,
mo¿liwe jest tak¿e zapewnienie wspó³pracy z innymi systemami i stworzenie bardzo wydajnej linii produkcyjnej.
Urz¹dzenia dysponuj¹ systemem automatycznej wymiany
chwytaków w trakcie pracy, – dziêki czemu monta¿ wielu
ró¿norodnych elementów przebiega bardzo sprawnie. Automaty APS s¹ powszechnie stosowane na ca³ym œwiecie,
zyska³y sobie miano maszyn bardzo u¿ytecznych o szczególnie korzystnym stosunku ceny do jakoœci.
U¿ytkownicy wskazuj¹ wiele zalet serii „L”, najczêœciej wymieniane s¹:
1. Niska cena zakupu i niewielkie koszty u¿ytkowania,
2. Wszechstronne mo¿liwoœci dostosowania sprzêtu do
bardzo indywidualnych wymagañ u¿ytkownika,
3. Dok³adny monta¿ elementów – precyzyjne pozycjonowanie,
4. Sterowanie, programowanie i kontrola z poziomu komputera PC – oprogramowanie umo¿liwia zmianê programu
pracy w ci¹gu minut, zapewnia alarmowanie o b³êdach i samodiagnostykê systemu,
5. Precyzyjny, automatyczny system inspekcyjny oparty
o kamerê i/lub laser oraz wiele czujników i konfigurowalne
oprogramowanie:
– test i korekcja po³o¿enia p³ytki oraz monta¿u elementów,
– automatyczne alarmowanie i eliminacja z procesu wadliwych p³ytek itp.,
6. Konstrukcja zaprojektowana do ci¹g³ej pracy charakteryzuje siê wysokim wspó³czynnikiem bezawaryjnoœci.
7. Pe³na gama uk³adanych elementów: 0201, 0402, 0603,
Ogromn¹ zalet¹ systemów jest bardzo ³atwy w obs³udze
0805, 1206, melfs, SO-28 do SO-8, SOT, SOIC, (fine pitch)
system steruj¹cy, który wykorzystuje komputer PC z oproQFPs, BGAs, large PLCCs, sockets i wiele innych.
gramowaniem ustalaj¹cym cykl pracy i zapewniaj¹cym konNiska cena i wyposa¿enie standardowe wskazuj¹ na efektrolê procesu a tak¿e samokontrolê urz¹dzenia. Dzia³aj¹ca
tywne wykorzystanie systemów w ma³o- i œrednioseryjnych liw systemie Windows aplikacja posiada unikaln¹ opcjê doniach technologicznych, jednoczeœnie maszyny mog¹ zoswolnej modyfikacji i rozszerzenia aplikacji poprzez Visual
taæ dodatkowo rozbudowane przez zastosowanie wyposaBasic – ta niezwyk³a cech otwiera u¿ytkownikowi drogê do
¿enia opcjonalnego i wykorzystywane w du¿ych liniach produkcyjnych do realizacji
bardzo z³o¿onych projekL-20
L-40
L-60
Maks. rozmiary PCB
343 x 305 mm
343 x 560 mm
343 x 813 mm
tów. Wybieraj¹c rozwi¹zaGruboæ p³ytki
0,5-4,0mm
nia APS wybieramy: ³atw¹
0201, 0402, 0603, 0805, 1206, melfs, SO-28 do SO-8, SOT, SOIC, fine pitch QFP, BGA,
obs³ugê, swobodê konfiguUk³adane podzespo³y
large PLCC, sockets i wiele innych.
rowania, bezawaryjnoœæ,
Maks. rozmiar komponentów
35x35mm
i co istotne, niewielkie
Max liczba podajników (8mm):32 (L20), 64 (L40), 96 (L60), podajniki tamowe: 8, 12, 16,
koszty wdro¿enia i u¿ytkoMagazyny elementów
24 mm (Electrical), podajniki listwowe: 8, 10, 14, 18, 24, 32 mm (Manual freq. control),
wania.
podajniki tackowe, opcjonalne podajniki wibracyjne
Nale¿y równie¿ zauwaMaks. wydajnoæ
4800 cph
+/-0,001
¿yæ, ¿e APS oferuje szereg
Dok³adnoæ pozycjonowania
Mechaniczne  precyzyjny system korzystaj¹cy z kamery, oprogramowania i ramienia
innych urz¹dzeñ jak: pieelementów
centruj¹cego  automatyczna korekcja po³o¿enia p³yty, alarmowanie o b³êdach,
ce, drukarki szablonowe,
samodiagostyka. Laserowe  opatentowany system centrowania laserem jako opcja.
krêpownice, liczarki komo
o
Obrót elementu
360 w krokach 0,18
ponentów, manipulatory,
Chwytaki podcinieniowe
Zasilane z wbudowanego kompresora
itp. – ca³a oferta jest ju¿
Dyspenser pasty/kleju
Opcja (wymaga zewnêtrznego ród³a sprê¿onego powietrza)
dostêpna w Polsce za poœ965 x 965 x 1320mm
965 x 1220 x 1320mm
965 x 1473 x 1320mm
Wymiary i waga
rednictwem dystrybutora
136kg
160kg
180kg
Zasilanie
120 W, 50/60Hz, 220-240 W
APS firmy RENEX.
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Dystrybutor: RENEX, 87−800 Włocławek, ul. Okrężna 2,
tel./faks (54) 411 25 55, 231 10−05
www.renex.com.pl office@renex.com.pl
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