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Summit 1100
pó³automatyczny system naprawczy
SUMMIT 1100 zosta³ zaprojektowany dla u¿ytkowników
oczekuj¹cych wysokiej wydajnoœci i doskona³ej kontroli procesu
naprawczego. Urz¹dzenie oferuje najbardziej zaawansowane
technologicznie funkcje, co zapewnia wykonanie najtrudniejszych
zadañ w procesach napraw komponentów elektronicznych.
Oprogramowanie SierraMate, funkcjonuj¹ce w œrodowisku
Windows, oferuje intuicyjny graficzny interfejs u¿ytkownika
"1-2-3-Go", ³atwe programowanie oraz funkcjê auto-profilowania.
Urz¹dzenie wyposa¿one jest w system wizyjny wysokiej
rozdzielczoœci, gwarantuj¹c tym samym wysok¹ dok³adnoœæ i
wydajnoœæ.
Summit 1100
pó³automatyczny system naprawczy

Najwa¿niejsze cechy urz¹dzenia
Maksymalny rozmiar PCB

455mm x 560mm (standard)
560mm x 760mm (opcja)

Minimalny rozmiar komponentu 0,5mm

Proces naprawczy elementu konektora

Dok³adnoœæ pozycjonowania

25µ + 3ó

Zgodnoœæ

CE / gotowoœæ do pracy
z aplikacjami bezo³owiowymi

Górny podgrzewacz

konwekcyjny 1,6kW

Dolny podgrzewacz

konwekcyjny 4,0kW

Pole widzenia

50mm
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SUMMIT 1100 to wzorzec w zakresie napraw elementów
montowanych w technologii powierzchniowej, wyznaczaj¹cy
standardy, do których d¹¿¹ konkurencyjne systemy.
System oferuje zaawansowane funkcje, których celem jest
spe³nienie rosn¹cych oczekiwañ bran¿y elektronicznej, zw³aszcza
dotycz¹cych aplikacji bezo³owiowych.
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w unikalne funkcje takie jak:
auto-profilowanie, programowana si³a docisku komponentu wraz
z automatycznym odczytem wysokoœci komponentu
oraz cyfrowy system dzielenia obrazu.
Standardem jest niezale¿ny górny podgrzewacz
i g³owica podnosz¹ca elementy.

Proces naprawczy uk³adu scalonego

Wszystkie powy¿sze cechy wraz z funkcjami precyzyjnego
pozycjonowania komponentów, optycznym / cyfrowym zoomem
i system automatycznego zapisu danych, znacz¹co wp³ywaj¹
na ci¹gle rosn¹c¹ popularnoœæ urz¹dzenia SUMMIT 1100.
Dostêpne wyposa¿enia dodatkowe systemu takie jak:
mikrometryczna regulacja blatu grzewczego w osiach X-Y, górny
podgrzewacz o mocy 2,4kW, funkcja u³atwiaj¹ca rêczne usuwanie
pozosta³oœci po lutowiu na PCB lub komponencie czy te¿ opcjonalny
zestaw systemu wizyjnego wysokiej rozdzielczoœci umo¿liwia pracê
z wyj¹tkowo wymagaj¹cymi aplikacjami.

Dystrybutor w Polsce:
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Graficzny interfejs u¿ytkownika programu "1-2-3-Go" SierraMate
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