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Model

LS40
Rozmiar PCB: 343 x 560 mm
64 gniazda dla podajników 8mm

Centrowanie wizyjne

Model

LS60
Rozmiar PCB: 343 x 813 mm
96 gniazd dla podajników 8mm

W automatach LS40V i LS60V systemy wizyjne w pe³ni
wykorzystuj¹ funkcje centrowania wizyjnego Cognex ®

Automaty Pick & Place
Dane techniczne
Wydajnoœæ: do 4800 cph
l
PCB o szerokoœci do 343mm
l
D³ugoœæ PCB do 813 mm
w zale¿noœci od modelu
(wed³ug specyfikacji)
l
Dok³adnoœæ pozycjonowania komponentu
do 0,0254 mm
l
System optyczny o rozdzielczoœci 2µm
z korekcj¹ punktu odniesienia wbudowana dwufunkcyjna
kamera/komputer
z kolorowym monitorem
l
Elastyczne ustawienia podajnika
umo¿liwiaj¹ wzajemn¹ wymianê
elektro-optycznej taœmy SmartCount™
lub podajników
l
Centrowanie komponentów „w locie”
lub bezdotykowe optyczne centrowanie
laserowe Cyberoptics®
l
Precyzyjne umieszczanie komponentów
SMD takich jak: SOIC, PLCC,
QFP oraz BGA
l
Mo¿liwoœæ umieszczania
subminiaturowych komponentów,
a¿ do 0,3 mm (15 mil) oraz 0201 s
l
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Konfiguracja systemu Podajniki
Wymienialne podajniki taœmowe,
tubowe, luzem i tacowe
l
Nie wymagane zewnêtrzne
sprê¿one powietrze
l
Oprogramowanie przyjazne
w u¿yciu oparte na Windows™
l
Automatyczna 4-pozycyjna
zmieniarka dysz
l
Korekcja kompensuj¹ca
l
Opcjonalne oprogramowanie CAD
l
Oprogramowanie do p³ytek panelowych
l
£atwy dostêp do pola roboczego
l
Masywna, spawana, stalowa
konstrukcja ramowa
l
System blokad automatycznie
wy³¹czaj¹cych maszynê
l
Opcjonalne, wygodne podajniki
SuperStrip™ dla krótkich odcinków
taœmy
l
Opcjonalny dozownik p³ynów
l

Urz¹dzenia Serii L dostêpne s¹
w dwóch podstawowych wersjach:
LS40
- maksymalny rozmiar
p³ytki 343 x 560 mm
- maksymalnie 64 podajniki
taœmowe 8 mm

l

LS60
- maksymalny rozmiar
p³ytki 343 x 813 mm
- maksymalnie 96 podajniki
taœmowe 8 mm

l

Opcjonalne wyposa¿enie mo¿na
stosowaæ w ka¿dej z wersji.

£atwe do wymiany elektro-optyczne
podajniki SmartCount® s¹ dostêpne
dla taœm, tub, komponentów luzem
oraz krótkich odcinków taœm
l
Standardowe podajniki taœmowe:
8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm,
32 mm i 44 mm
l
Model LS40 64 gniazd,
a LS60 96 gniazd
dla podajników 8 mm
l
Z opcjonalnym „bank feerer'em”
mieszcz¹cym dwanaœcie 8 mm
podajników, iloœæ podajników wzrasta
o 50%.
Np. w modelu LS60 iloœæ mo¿liwych
podajników 8 mm wzrasta do 144
l
Podajniki wibracyjne mog¹ obs³ugiwaæ
komponenty luzem i w tubach
l
Unikalne podajniki SuperStrip™
u³atwiaj¹ pracê z komponentami
na krótkich odcinkach taœm
l
Pozycje podajników wstêpnie
zaprogramowano w celu dokonywania
szybkich nastaw.
l
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Unoszona pokrywa
u³atwiaj¹ca dostêp
Opcja laserowego
centrowania Cyberoptics®

Automatyczna
zmieniarka dysz

Model

LS40
Rozmiary p³ytek 343 x 560 mm
64 podajniki 8mm

Automatyczna korekcja
punktów referencyjnych

Poni¿ej p³aszczyzny
roboczej umieszczono
mechanizm osi Y

Wibracyjny podajnik
na komponenty luzem
i w tubach

Dodatkowy podajnik
tacek zamontowany
w polu roboczym

Indywidualne podajniki
taœmowe 8 mm, 12 mm,
16 mm, i 24 mm

Uk³ad utrzymuj¹cy
p³ytkê PCB

12 pozycyjny bank feeder
na podajniki taœmowe 8 mm

Stacja
osiowego
ustawiania
komponentów

Centrowanie laserowe

System wizyjny

Bezdotykowa optyka centruj¹ca
Cyberoptics® umo¿liwia szybkie
i dok³adne rozmieszczanie
szerokiego zakresu ró¿norodnych
komponentów.

“Ucz¹ca” siê kamera z funkcj¹
"zoom".
Powiêkszenie prezentowane
jest na kolorowym monitorze

Komponenty

Za³¹czone oprogramowanie
do obróbki obrazu zapewnia
korekcjê adaptacyjn¹
nieprawid³owo usytuowanych
p³ytek.

Mo¿liwoœæ uk³adania
szerokiej gamy
komponentów:
0201, 0402, 0603, 0805,
1206, melf, SO-28 do SO-8,
SOT, SOIC
(ma³y raster wyprowadzeñ),
QFP, BGA, du¿e PLCC,
podstawki i wiele innych.

Dozownik
Kontrolowane komputerowo
dozowanie p³ynów w odstêpach
10 milisekundowych,

Oprogramowanie

z regulacj¹ odstêpów czasowych

Wraz z urz¹dzeniami dostarczane
s¹ nowoczesne komputery PC.
Oprogramowanie pracuje
w œrodowisku WindowsTM,
tak aby umo¿liwiæ ³atw¹ naukê szkolenie sprowadza
siê do niezbêdnego minimum.

i prêdkoœci, umo¿liwia

Oprogramowanie umo¿liwia w prosty
sposób pisanie programów równie¿
dla p³yt wielopanelowych.

przed umieszczeniem
komponentów nanoszenie
pasty lutowniczej lub kleju
w wymaganych iloœciach.

Wydajnoœæ dozownika wynoœci
do 10.000 punktów na godzinê.

Stosuj¹c oprogramowanie
do importowania plików CAD,
mo¿liwe jest znaczne przyspieszenie
procesu programowania nowych
p³yt PCB.
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Standardowe funkcje
Automatyczna 4-pozycyjna
zmieniarka dysz wraz z 4 dyszami
l
Wygodny w u¿yciu interfejs oparty
na Windows™
wraz z oprogramowaniem
do p³ytek spanelizowanych,
samoczynnej diagnostyki,
rozpoznawania b³êdów
i monitorowania uszkodzeñ.
l
Centrowanie „w locie” przy u¿yciu
szczêk centruj¹cych
l
Korekcja punktów referencyjnych
l
Nowoczesny komputer PC
z monitorem LCD
l
System optyczny o rozdzielczoœci
2 ìm z miniaturowymi
silnikami krokowymi w uk³adach
steruj¹cych wraz z cyfrowymi
dekoderami
l
Stanowisko osiowego ustawiania
komponentu umo¿liwia precyzyjne
pozycjonowanie komponentów
z bardzo ma³ym rastrem
zabezpieczaj¹c wyprowadzenia
przed udzkodzeniem.

l

Opcje i akcesoria
Uniwersalne oprogramowanie
do transferu plików CAD
l
Bezdotykowy laserowy system
centruj¹cy Cyberoptics®
l
Dozowniki SuperStrip™
dla chwytania komponentów
z krótkich odcinków taœm
l
Elektro-optyczne podajniki
taœm SmartCount™
l
Podajniki do komponentów
w tubach oraz komponentów
luzem
l
Podajniki do komponentów
w tackach
l
Bank fedder
(12 x 8 mm podajników)
zmniejsza koszt pojedynczego
podajnika i zwiêksza iloœæ
podajników
l
W pe³ni skomputeryzowany system
dozownika p³ynów
l
Automatyczna korekta punktów
referencyjnych
l
Mikrodysze do drobnych
komponentów
l
Monitor dotykowy
z udoskonalonym interfejsem
u¿ytkownika
l
Cognex Vision,
wizyjna automatyczna
korekta po³o¿enia komponentu
dostêpna w modelach LS40V
i LS60V
l
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Urz¹dzenia

Specyfikacja
Maksymalny rozmiar p³ytki LS60
..................................................... 343 x 813 mm
Maksymalny rozmiar p³ytki LS40
..................................................... 343 x 560 mm
Maksymalny rozmiar ruchu LS60 .…............................ 560(oœ X) x 813 (oœ Y) mm
Maksymalny rozmiar ruchu LS40
…........................... 560 (oœ X) x 560 (oœ Y) mm
Maksymalny rozmiar ruchu oœ Z
.............................................................. (38 mm)
Gruboœæ p³ytki
...............................................................................0,5mm – 4,0 mm
Typowa weryfikowalna szybkoœæ umieszczeñ ....................... 2500-3600 szt./godz.
Maksymalna szybkoœæ umieszczeñ................................................. 4800 szt./godz.
Dok³adnoœæ umieszczeñ...............................................................................
0.0254
Mo¿liwoœæ zastosowanej siatki.....................................................raster.....0,381 mm
Mo¿liwoœæ u¿ycia najmniejszych komponentów ...............................obudowy 0201
Maksymalna wielkoœæ komponentów ……….. ................35mm korpus kwadratowy
Maksymalna iloœæ podajników (taœma 8mm) …........................64 (LS40), 96 (LS60)
Max. iloœæ podajników przy zastosowaniu Bank Feddera........96 (LS40), 144 (LS60)
Podajniki taœmowe ……………..…………… 8, 12, 16, 24, 32, 44 mm (elektryczne)
Podajniki tubowe (tak¿e luzem)
8, 10, 14, 18, 24, 32 mm (rêczna regul. prêdk.)
Podajniki tacowe komórkowe ………………..…..z p³ytkowymi/komórkowymi tacami
Orientacja komponentów wzd³u¿ osi-0 ..................................... + 360°, krok 0,18°
Wymiary systemu LS60 ................................................. 965 x 1219 x 1320 mm (h)
Wymiary systemu LS40 ................................................... 965 x 965 x 1320 mm (h)
Centrowanie laserowe
………………….……….. bezdotykowy laser Cyberoptics®
Centrowanie standardowe ..…. palce centruj¹ce - 1 zestaw montowany na g³owicy
Masa LS60
....................................................................................................180 kg
Masa LS40 ......................................................................................................160 kg
Mocowanie p³ytki …...... uchwyty brzegowe z opcjonalnym oprzyrz¹d. i sworzniami
Wprowadzanie danych....wprowadz. wspó³rzêdnych, tryb “nauka”, wprowadz. CAD
System wizyjny ………..………………………………. karta z kolorow¹ kamer¹ CCD
Automatyczny 4 pozycyjny zmieniacz narzêdzi ....opcjonalny dodatkowy zmieniacz
System operacyjny……………................………....………… Microsoft ® Windows ®
Opcja dozownika, utrzymywanie typu strzykawkowego…..… do 10.000 kropli/godz
Napiêcie ....................................................... 120 V, 50/60Hz, dostêpne 220-240 V
Podciœnienie ........................................................ na wyposa¿eniu pompa do dysz
Sprê¿one powietrze ................ powietrze warsztatowe dla dyspensera , 4,7 kG/cm2
Nieœciskaj¹ca precyzyjna stacja pozycjonuj¹ca (L-SQ) .......................... dwu ruchowa
Automatyczne rozpoznawanie punktów referencyjnych…………………...........… opcja

MODEL LS60 ......Auto pick & place (343 x 813 mm p³ytka, 96 pozycji podajników)
MODEL LS40 ..... Auto pick & place (343 x 560 mm p³ytka, 64 pozycji podajników)

Opcje
L-NC4 ……………………….. Dodatkowy 4 pozycyjny zmieniacz dysz – do 8 pozycji
L-CL……………………………………………….…… Laser centruj¹cy Cyberoptics(R)
L-LD ............................................................................................ Dozownik kleju/pasty
L-BHS………………………………… Opcjonalne oprzyrz¹dowanie do uchwytu p³ytki
L-UCT………………………...….. Opcjonalne oprogramowanie do edycji plików CAD
L-AFC……………………..…. Automatyczne rozpoznawanie punktów referencyjnych
L-TS ………………..… Monitor dotykowy z udoskonalonym interfejsem u¿ytkownika

Podajniki taœmowe

L-T8 ………..…………………………………...……... podajnik taœmowy 8 mm – opcja

L-T8-0402 ...... podajnik taœmowy 8 mm do komponentów 0402 i wiêkszych – opcja
L-T8-0201 ...... podajnik taœmowy 8 mm do komponentów 0201 i wiêkszych – opcja
L-T12 ………………………………………….......…. podajnik taœmowy 12 mm – opcja
L-T16 ………………………………………….......…..podajnik taœmowy 16 mm – opcja
L-T24 …………………………………………..…..….. podajnik taœmowy 24 mm – opcja
L-T32 ……………………………………………....….. podajnik taœmowy 32 mm – opcja
L-T44 ……………………….…………………..….….. podajnik taœmowy 44 mm – opcja

Podajniki wibracyjne
L-VF …………….….…..….…. tuba wibracyjna/podajnik komponentów luzem - opcja
L-VFI-1 …………............. wstawka tuby do SO8M, szerokoœæ komponentu 6,0 mm
L-VFI-2 …….............. wstawka tuby do S014/16M, szerokoœæ komponentu 6,0 mm
L-VFI-3 .................… wstawka tuby do PLCC84M, szerokoœæ komponentu 30,2 mm
L-VFI-4 .................….. wstawka tuby do SOP16M, szerokoœæ komponentu 7,9 mm
L-VFI-5 ……............... wstawka tuby do SOL28M, szerokoœæ komponentu 10,3 mm
L-VFI-6 …….............. wstawka tuby do SOW32M, szerokoœæ komponentu 12,2 mm
L-VFI-7 …................. wstawka tuby do SOX40M, szerokoœæ komponentu 13,7 mm
L-VFI-8 ..................... wstawka tuby do SOY40M, szerokoœæ komponentu 14,4 mm
L-VFI-9 ….................… wstawka tuby do SOZ44M, szerokoœæ komponent 16,0 mm
L-VFI-10 …..............….. wstawka tuby do SOLJ32, szerokoœæ komponentu 8,4 mm
L-VFI-11 ….............….. wstawka tuby do SOXJ44, szerokoœæ komponentu 11,2 mm
L-VFI-12 …................ wstawka tuby do PLCC28M, szerokoœæ komponentu 12,4 mm
L-VFI-13 …............... wstawka tuby do PLCC44M, szerokoœæ komponentu 17,5 mm
L-VFI-14 …................. wstawka tuby do PLCC68M, szerokoœæ komponent 25,1 mm
L-VFB-0305 ………………...… wstawka do komponentów o szerokoœci 0603 i 0805
L-VFB-0608 …...…. wstawka do luŸnych komponentów o szerokoœci 1206 i 1008
L-VFB-1012 …..….. wstawka do luŸnych komponentów o szerokoœci 1210 i 2512

Inne podajniki*
L-MBH …………………….. taca zasobnikowa przegródkowa (2 szt. zestaw) - opcja
L-SS-XX .....… dwuliniowy podajnik SuperStrip™, do pasków od 25,4 do 310- opcja
XX wskazuje na taœmê: 8, 12, 16, 24, 32, 44, i 56 mm

Dysze*
L-N025-030....................................................................................................Standard
L-N035-050...................................................................................................Standard
L-N050-080.....................................................................................................Standard
L-N109-140......................................................................................................Standard
L-N187-218 ..……………………………………………………..…… du¿a dysza - opcja
L-N281-312 ....................................................................................dysza du¿a - opcja
L-N016-020 ……………………………………………......... dysza miniaturowa - opcja
L-N4X5-020 ………………………..…............ wielokrotna dysza miniaturowa - opcja

PRZÓD

Model

38
965

52
1320

BOK

DIM A

* opcje na zamówienie, dysze i dozowniki

L 40 38 (965)
L 60 48 (1219)
inches
mm

A

10
254

16.5
419

38.0
965

23
584

Dystrybutor w Polsce
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