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Lutowanie i demonta¿
R¹czki lutownicze IntelliHeat™

Uniwersalna r¹czka lutownicza PS-90
R¹czka lutownicza TD-100 Thermo-Drive ®
R¹czka TD-100 Thermo-Drive® - wykonana i zaprojektowana
przez naszych in¿ynierów z chirurgiczn¹ precyzj¹.
Ergonomiczna konstrukcja eliminuje zmêczenie operatora,
poprawia precyzjê i zwiêksza wydajnoœæ przy lutowaniu
wymagaj¹cych aplikacji.

Uniwersalna r¹czka lutownicza jest idealnym
rozwi¹zaniem do wiêkszoœci aplikacji które wymagaj¹
du¿ej pojemnoœci cieplnej oraz gdzie wymagana
jest elastycznoœæ.

R¹czka SX-90 Sodr-X-Tractor ®
R¹czka MT-100 MiniTweez™ - Mini termopêseta
R¹czka lutownicza Mini Termopêseta o wysokiej wydajnoœci
cieplenej. Miêkkie wygodne uchwyty, ma³y skok pêsety oraz
dzia³anie naœladuj¹ce ruch rêki, eliminuje zmêczenie
operatora.

Najlepsze rozwi¹zanie do demonta¿u komponentów
przewlekanych. Pod³¹czenie podciœnienia umo¿liwia
oczyszczanie punktów lutowniczych poprzez zassanie
lutowia do filtra zamontowanego w r¹czce
(szklany wielokrotnego u¿ytku lub wymienny,
kartonowy jednokrotnego u¿ytku).

R¹czka TT-65 ThermoTweez ® - Termopêseta

R¹czka TP-100 ThermoPik ®
R¹czka Termopik®100 przeznaczona jest do szybkiego
demonta¿u komponentów SMD. TD-100 zaprojektowana
jest do demonta¿u komponentów QFP w kilka sekund.

Najbardziej wszechstronne i opatentowane
rozwi¹zanie do demonta¿u komponentów SMD.
Zapewnia szybki, ³atwy i bezpieczny demonta¿
komponentów PLCC oraz innych
komponentów SMD 4 i 2-rzêdowych.

R¹czka TJ-85 ThermoJet ®
TJ-85 to idealne narzêdzie do precyzyjnego,
bezkontaktowego (gor¹ce powietrze) monta¿u
i demonta¿u komponentów CHIP oraz SOIC.
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Stacje lutownicze PACE
WJS 100
Stacja lutownicza WJS 100 jest najnowsz¹ stacj¹ lutownicz¹ firmy PACE.
WJS 100 posiada wszystkie zaawansowane technologie kontroli procesu i dwukrotn¹ maksymaln¹
moc wyjœciow¹ (120W), tym samym umo¿liwiaj¹c ³atw¹ pracê z najbardziej wymagaj¹cymi
aplikacjami, np.: o du¿ych masach termicznych. Integraln¹ czêœci¹ WJS 100 jest gama
opcjonalnych grotów (grot z elementem grzejnym) ze z³otymi koñcówkami, zaprojektowanymi tak,
aby dostarczaæ maksymalna iloœæ energii cieplnej do aplikacji. Zwiêksza to produktywnoœæ
przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznej i niskiej temperatury, nawet przy lutowaniu
bezo³owiowym.

ST 30

ST 50

Jednokana³owa stacja lutownicza ST30
z technologi¹ IntelliHeat.
W standardzie do³¹czona r¹czka
lutownicza TD-100. Stacja wspó³pracuje
w 4 innymi opcjonalnymi r¹czkami.

Jednokana³owa stacja lutownicza ST50
sterowana mikroprocesorem.
W standardzie r¹czka TD-100. Mo¿liwoœæ
wspó³pracy z r¹czk¹ PS-90.
Mo¿e wspó³pracowaæ tak¿e z innymi
opcjonalnymi r¹czkami lutowniczymi.

ST 70

ST 100 – Rozwi¹zanie do lutowania bezo³owiowego

Jednokana³owa stacja lutownicza ST70
z kontrol¹ temperatury za pomoc¹
modu³ów mocy.
Standardowo wyposa¿ona w r¹czkê
lutownicza TD-100.
Wspó³pracuje z innymi opcjonalnymi
r¹czkami IntelliHeat.

ST100 jest w pe³ni programowalnym
dwukana³owym systemem kontrolowanym
mikroprocesorowo. Zgodny z technologi¹
IntelliHeat, zapewnia mo¿liwoœæ pracy z innymi,
opcjonalnymi r¹czkami.
Umo¿liwia zasotosowania dwóch takich samych
r¹czek lutowniczych na dwóch osobnych
przylegaj¹cych do siebie stanowiskach pracy.

Stacje do demonta¿u

ST 65

ST 75

ST 115

ST 65 to jednokana³owa stacja lutownicza,
kompatybilna ze wszystkimi r¹czkami IntelliHeat,
tak¿e SX-90. Wyposa¿ona w Ÿród³o sprê¿onego
powietrza znajduje zastosowanie tam gdzie
zachodzi potrzeba demonta¿u komponentów
przewlekanych b¹dŸ oczyszczania padów
lutowniczych.

Jednokana³owa stacja lutownicza, kompatybilna ze
wszystkimi r¹czkami IntelliHeat, tak¿e SX-90.
Wyposa¿ona w Ÿród³o sprê¿onego powietrza
zapewnia demonta¿ komponentów przewlekanych
b¹dŸ oczyszczanie padów lutowniczych.
Dwufunkcyjny kompresor oprócz funkcji odessania
umo¿liwia te¿ nadmuch gor¹cego powietrza zastosowanie r¹czki TermoJet 85.

ST 115 to jednokana³owa stacja naprawcza
z cyforwym wyœwietlaczem i programowalnymi
funkcjami.
Wspó³pracuje ze wszystkimi r¹czkami IntelliHeat,
tak¿e r¹czk¹ SX-90. Dwufunkcyjny kompresor
oprócz funkcji odessania umo¿liwia te¿ nadmuch
gor¹cego powietrza - zastosowanie r¹czki TermoJet 85.

Wielokana³owe stacje naprawcze
MBT 301

MBT 350

MBT 301 to dwukana³owa stacja
naprawcza z indywidualnym
sterowaniem i programowaniem
ka¿dego kana³u.
Cyfrowy, czytelny wyœwietlacz
LCD. System standardowo
wyposa¿ony w r¹czkê TD-100
i SX-90.

MBT 350 to trzykana³owa
stacja lutownicza
z zaawansowanymi w pe³ni
programowalnymi
funkcjami.
Standardowo wyposa¿ona
w r¹czkê TD-100, MT-100
oraz SX-90.
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Rozwi¹zania dla technologii SMT
Systemy konwekcyjne
Systemy konwekcyjne, umo¿liwiaj¹ monta¿ i demonta¿ komponentów SMD gor¹cym
powietrzem w bezpieczny, szybki i skuteczny sposób.

ST 300

ST 325

ST300 to rozwi¹zanie do szybkiego
monta¿u i demonta¿u komponentów
SMD gor¹cym powietrzem.
System posiada analogow¹ kontrolê
temperatury i przep³ywu powietrza
za pomoc¹ dwóch potencjometrów.
System wyposa¿ony jest w chwytak
podciœnieniowy PV-65 oraz chwytak
wbudowany w r¹czkê lutownicz¹
do pozycjonowania komponentów.

ST325 to cyfrowa, w pe³ni
programowalna stacja do monta¿u
i demonta¿u komponentów gor¹cym
powietrzem. System wyposa¿ony jest
w chwytak podciœnieniowy PV-65
oraz chwytak wbudowany w r¹czkê
lutownicz¹ do pozycjonowania
komponentów.

ST 350
ST350 to idelane, atrakcyjne cenowo, rozwi¹zanie do monta¿u i demonta¿u komponentów.
W pe³ni programowalna stacja, umo¿liwia pracê praktycznie ze wszystkimi typami
komponentów SMD. Wbudowany uchwyt do PCB umo¿liwia korektê po³o¿enia za pomoc¹
œrub mikrometrycznych. R¹czka lutownicza wyposa¿ona jest w wbudowany chwytak
u³atwiaj¹cy pozycjonowanie komponentów

Systemy PACE do monta¿u i demonta¿u gor¹cym powietrzem to idealne rozwi¹zanie dla wiêkszoœci aplikacji wykonywanych w technologii SMT.
Mo¿liwoœæ wspó³pracy podgrzewacza i statywu z systemami ST zapewnia prowadzenie prac niemo¿liwych do wykonania przy rêcznym pozycjonowaniu.

Statyw ST 500
Dla systemów
ST 300/325

Uchwyt do PCB ST 525

Uchwyt do PCB ST 550

z krótkimi nogami

z d³ugimi nogami

Umo¿liwia monta¿ PCB o wymiarach

Umo¿liwia monta¿ PCB o wymiarach

30,48 x 30,48 cm

45,72 x 45,72 cm

ST 400

ST 450

PM 200

ST 400 to analogowy podgrzewacz IR
do PCB o mocy 400W i powierzchni grzania
140mm x 140mm

ST450 to analogowy podgrzewacz
konwekcyjny o mocy 1500W i powierzchni
grzania 140 x 140 mm. Idealne rozwi¹zanie,
kiedy niezbêdne jest stosowanie
podgrzewania i ch³odzenia konwekcyjnego.

PM200 (Process Monitor) umo¿liwia ³atwy
i bezpieczny sposób monitorowania temperatury
grotu. PM200 wykonuje pomiary temperatury grotu,
jego rezystancjê oraz pr¹du up³ywu od Ÿród³a
zasilania do grotu.
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Monta¿/demonta¿ BGA
Systemy PACE ThermoFLo (TF1700 & TF2700)
to w pe³ni zautomatyzowane, ekonimiczne rozwi¹zania do
pracy z komponentami SMD. ¯aden inny system na rynku
nie posiada tak rozbudowanych i zaawansowanych funkcji
jak systemy PACE.
Zosta³y zaprojektowane dla wspó³czesnych PCB i mog¹
wspó³pracowaæ z ró¿nymi komponentami takimi jak: CSP,
PBGA, CBGA, BGA, MLF, LCC, TDFN i inne SMD.

Demonta¿ komponentu PBGA

TF 2700

TF 1700

Systemy rentgenowskie XR 3500/3700

IR 3000

XR 3500/3700 to urz¹dzenia rentgenowskie przeznaczone do kontroli monta¿u
elementów elektronicznych BGA, CSP i innych. Systemy umo¿liwiaj¹ podgl¹d
w czasie rzeczywistym na ekranie monitora. Zapewniaj¹ tak¿e wspó³pracê
z systemami TF - obraz mo¿e byæ wyœwietlany na monitorze tych urz¹dzeñ.
XR3500/3700 mog¹ tak¿e pracowaæ jako samodzielne urz¹dzenia
po wyposa¿eniu ich w opcjonalny monitor. Systemy wyposa¿one s¹ w regulacjê
napiêcia oraz natê¿enia lampy. W modelu XR3500 maksymalna wartoœæ wynosi
50kV, natomiast w modelu XR3700 70kV.

System IR300 to najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwi¹zanie
umo¿liwiaj¹ce pracê z wiêkszoœci¹ komponentów SMD/BGA oraz czêœci¹
komponentów PTH. Wyposa¿ony w system kontroli, precyzyjnie steruje
transferem ciep³a nie zagra¿aj¹c s¹siednim komponentom. System posiada dwa
podgrzewacze, górny o mocy 500W i dolny o mocy 1000W. Specjalny czujnik
temperatury w pe³ni kontroluje proces za pomoc¹ bezkontaktowych metod
pomiarowych. Dla dodatkowej weryfikacji procesu, IR3000 wyposa¿ono w
SORD-CAM, system do monitorowania ca³ego procesu w czasie rzeczywistym.
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Systemy filtracji
Dlaczego systemy filtracji s¹ niezbêdne?
Podczas lutowania rêcznego, w tyglu b¹dŸ na fali
lutowniczej, uwalniaj¹ siê siê szkodliwe opary
niebezpieczne dla zdrowia operatora.

Arm-Evac 50

ESD Safe Flex Arm 75mm

Arm-Evac 50 to przenoœny, ekonomiczny, sto³owy poch³aniacz
oparów. Wysoce efektywny - zapewnia filtrowanie szerokiego
obszaru pracy przy zastosowaniu dwóch opcjonalnych ramion.
Charakteryzuje siê p³ynn¹ regulacj¹ przep³ywu powietrza
(potencjometr) i cich¹ prac¹.

Najbardziej wszechstronna i ekonomiczna kolekcja
akcesoriów (z okr¹g³ym przy³¹czem). Montowane
bezpoœrednio do systemu filtracji (Arm-Evac 105, 200 lub 250)
lub mog¹ korzystaæ z opcjonalnych uchwytów monta¿owych.

Arm-Evac 105
Arm-Evac 105 zapewnia najlepsz¹ ochronê w tej klasie urz¹dzeñ.
System jest wyposa¿ony w bezobs³ugowy silnik bezszczotkowy, filtr wstêpny, filtr
HEPA oraz zaœlepkê na wlot w przypaku korzystania tylko z jednego odci¹gu.
Obudowa zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Arm-Evac 250
Arm-Evac 250 jest urz¹dzeniem przeznaczonym do pracy w warunkach,
które wymagaj¹ wysokiej wydajnoœci i ci¹g³ego monitoringu zu¿ycia filtra.
Mikroprocesorowe sterowanie - sygna³ dŸwiêkowy i graficzny wyœwietlacz LED
informuje o stanie zu¿ycia filtra (zielony - prawid³owy / czerwony - zu¿yty).
Specjalny sesnor wykrywa stan zu¿ucia filtra i w miarê koniecznoœci system
automatycznie zwiêksza prêdkoœæ filtrowania. System posiada funkcjê
kalibracji po wymianie filtra za pomoc¹ klawiatury membranowej
oraz trójstopniow¹ regulacjê przep³ywu powietrza. Opcjonalnie dostêpna
szeroka gama filtrów. Mo¿liwoœæ zastosowania reduktora ha³asu.
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