DDM

Piece komorowe

Piece komorowe z transporterem
Lutowanie spoiw o³owiowych i bezo³owiowych
Grzanie konwekcyjne w systemie cyrkulacji poziomej
3 pionowe strefy grzania i jedna strefach³odzenia
Szerokoœæ transportera: 30,5 cm
Transporter i komora wykonana ze stali nierdzewnej
Prosta konstrukcja pokrywy
Okno inspekcyjne - oœwietlenie wnêtrza
Wbudowany komputer:
• Przechowywanie 100 profili w pamiêci
• Programowany 7-dniowy timer
• Wykres profilu w czasie rzeczywistym
• ISO 9000 - monitorowanie i raportowanie b³êdów
• Podtrzymanie pamiêci - wbudowany akumulator
• Brytyjski i metryczny system miar
• Ochrona has³em

Lutowanie w os³onie azotu - opcja
Oprogramowanie dzia³aj¹ce w systemie Windows -opcja
Drukowanie - opcja
Dystrybutor w Polsce

Al. Kazimerza Wielkiego 6E
87-800 W³oc³awek, POLAND
tel./fax: +48 54 231-10-05, 54 411-25-55
e-mail: office@renex.com.pl

www.renex.com.pl

Piece komorowe
Lutowanie spoiw o³owiowych i bezo³owiowych
Technologia CyclonicTM - wymuszony obieg powietrza
Dwustronny system ³adowania (lutowanie jednej
i ch³odzenie drugiej p³ytki jednoczeœnie)
Niezaleznie konfigurowany czas i temperatura
procesu - ³atwa zmiana dziêki klawiaturze membranowej
Du¿e okno umo¿liwiaj¹ce operatorowi
wizualn¹ kontrolê procesu
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
Podwójne wiatraki ch³odz¹ce
Lutowanie w os³onie azotu - opcja
Max. wymiary PCB: 30,5 x 30,5 cm

Wszystkie piece DDM przygotowana
s¹ do lutowania spoiw bezo³owiowych

DDM

z opcjonaln¹
podstaw¹

Górny wentylator

Element grzejny

PCB

GF-120-HT
Grzenie konwekcyjne w systemie cyrkulacji poziomej
Dziêki opatentowanej ** technologii Horizontal ConvectionTM,
powietrze jest rozprowadzane poziomo w jednym kierunku
powy¿ej PCB i w przeciwnym kierunku pod PCB.
Taki strumieñ powietrza ("cyclone") wokó³ PCB zapewnia jednolity
rozk³ad temperatury.
Model GF-120HT gwarantuje bardzo wysokie temperatury
(400OC) co umo¿liwia pracê ze spoiwami o³owiowymi
jak i bezo³owiowymi.

GF-120-HT - przekrój komory
Górny wentylator

Element grzejny

Termopara

Powietrze

Izolacja komory

Dolny wentylator

Nasza opatentowana technologia Horizontal ConvectionTM
** zwiêksza wydajnoœæ termiczn¹ i zapewnia jednolity
rozk³ad temperatur na PCB.
Prêdkoœæ powietrza jest programowalna dla ka¿dej
strefy osobno.

PCB

Termopara

Powietrze

Izolacja komory

Dolny wentylator

z opcjonaln¹ podstaw¹

Zestaw do profilowania temperatury

Zestaw akcesoriów zawiera wszystko czego potrzebujesz
do programowania profili .
Jest kompatybilny z innymi systemami które wykorzystuj¹
termoparê typu K.
GF-12/120 zapewnia najdok³adniejsze profile grzewcze
ni¿ inne piece w podobnej klasie.
Ka¿da z pionowych stref grzania jest programowalna
przez kontroler, który przechowuje w pamieci do 100 profili.
Je¿eli termopara zostanie pod³¹czona do PCB,
mo¿liwe jest monitorowanie aktualnej temperatury w postaci
wykresu graficznego.
Prêdkoœæ transportera, temperatura, prêdkoœæ powietrza
i czas ch³odzenia s¹ programowalne. Piec posiada równie¿
monitorowanie i raportowanie b³êdów SPC, system
podtrzymania pamiêci i 7-dniowy timer do automatycznego
uruchomienia urz¹dzenia.
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Lutowanie w os³onie azotu
Wszystkie piece GF mog¹ byæ wyposa¿one w opcjê
lutowania w os³onie gazu obojêtnego - azotu.
Dziêki izolowanej konstrukcji komory utrzymywany jest niski
poziom tlenu co sprzyja oszczêdzaniu zu¿ycia azotu.
• Zmniejszenie k¹ta zwil¿ania
• Zwiêkszona efektywnoœæ strumienia
• Poprawia wykoñczenie powierzchni lutowania
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Piece komorowe

DDM

Model

GF-C2-HT Piec komorowy / p³yta grzewcza

GF-B-HT Piec komorowy
Wysokie temperatury GF-B-HT umo¿liwiaj¹
pracê ze spoiwami o³owiowymi jak i bezo³owiowymi
Dwustronny system ³adowania (lutowanie jednej
i ch³odzenie drugiej p³ytki jednoczeœnie)

GF-C2-HT to idealne rozwi¹zanie lutowania partii PCB,
podgrzewania, naprawy i konserwacji PCB.
Wytrzyma³a konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
gwarantuje bezawaryjne u¿ytkowanie pieca przez wiele lat.

Du¿e okno umo¿liwiaj¹ce operatorowi
wizualn¹ kontrolê procesu

Dwusystemowy: piec komorowy lub p³yta grzewcza

Technologia CyclonicTM - wymuszony obieg powietrza

Wymiary p³yty grzewczej: 305 x 305mm

Niezaleznie konfigurowany czas i temperatura
procesu - ³atwa zmiana dziêki klawiaturze membranowej
Mo¿liwoœæ zapisania 99 profili lutowniczych w pamiêci
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
Podwójne wiatraki ch³odz¹ce

Mieszany system grzania kodukcyjno/konwekcyjny,
który wymusza obieg gor¹cego powietrza
Du¿e okno umo¿liwiaj¹ce operatorowi
wizualn¹ kontrolê procesu
Aluminiowa p³yta grzewcza o gruboœci 19 mm

Brytyjski i metryczny system miar (m.in.: temparatura)

Cyfrowy programator temperatury
z automatycznym regulatorem

Lutowanie w os³onie azotu - opcja

Programowalny cyfrowy timer z alarmem
Lutowanie w os³onie azotu - opcja

Temparatura

Rozp³yw
Aktywacja
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Model GF-C -HT
do lutowania bezo³owiowego

Czas
2

Model GF-C -HT
u¿ywano jako p³yta
grzewcza

Czas podgrzewania / aktywacji
Ca³kowity czas cyklu

GF-B-HT - Profil lutowniczy
Potrójne okno inspekcyjne

Transporter

Podwójne okno
inspekcyjne

P³yta
grzewcza

Transfer
ciep³a

Drzwi
obiegu

Termopara

Element
grzejny

Podwójny
wiatrak TM
Cyclonic

Przegroda

Termopara

Komora GF-B-HT

Podwójny
wiatrak
ch³odz¹cy

Elementy
grzejne
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Komora GF-C -HT

Wymuszony obieg powietrza przep³yw konwekcyjny
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Piece komorowe

DDM

Strefy grzewcze

3 górne, 3 dolne

3 górne, 3 dolne

TM

Strefy Cyclonics
(wymuszony obieg powietrza)

Rozszerzenie transportera

Brak

Tak

Podwójny transporter

Brak

Zasilanie

Max. szerokoœæ PCB
Max. wysokoœæ PCB
Brak

Strefy ch³odz¹ce
Max. temperatura

Odpowietrzenie

Technologia grzania

2 flansze o œrednicy 4"
wydajnoœæ 100CFM

flansza o œrednicy 4"
wydajnoœæ 100CFM

flansza o œrednicy 4"
z wentylatorem

Brak

Wymuszony poziomy
obieg powietrza
Convection TM

Wymuszony poziomy
obieg powietrza
Convection TM

Termoobieg

Termoobieg

Brak

Brak

D³ugoœæ tunelu grzewczego
Lutowanie w os³onie azotu
(opcja)

Podstawa
(opcja)

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia komputera
(opcja)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

46 kg

25 kg

Wymiary

Masa

272 kg

98 kg

Dystrybutor w Polsce
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