Summit 1800

VJ ELECTRONIX

Summit 1800
Summit 1800
automatyczny system naprawczy
Zaprojektowany przez SRT, nastêpnie udoskonalony przez VJ Electronix
system SUMMIT 1800, pozostaje prawdziwym punktem odniesienia dla
produktów przemys³u naprawczego. Urz¹dzenie oferuje najbardziej
zaawansowane technologicznie funkcje aby sprostaæ najtrudniejszym
zadaniom procesu naprawczego komponentów elektronicznych.
Oprogramowanie SierraMate, funkcjonuj¹ce w œrodowisku Windows,
oferuje ³atwy w u¿ywaniu graficzny interfejs u¿ytkownika "1-2-3-Go",
intuicyjne programowanie oraz funkcjê auto-profilowania.
System SUMMIT 1800 to gwarancja wysokiej wydajnoœci
w przystêpnej cenie.
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Najwa¿niejsze cechy urz¹dzenia
Maksymalny rozmiar PCB

455mm x 560mm

Minimalny rozmiar komponentu 0,25mm

Zaawansowana funkcja u³atwiaj¹ca
usuwanie lutowia (Solder Scavenging)
z automatycznym odczytem
wysokoœci.

Dok³adnoœæ pozycjonowania

25µ + 3ó

Górny przeœwit

56mm

Dolny przeœwit

38mm

Górny podgrzewacz

konwekcyjny 1,6kW

Dolny podgrzewacz

konwekcyjny 4,0kW

Pole widzenia

63mm

System dedykowany do napraw
komponentów z wyprowadzeniami
sferycznymi: BGA, µBGA, CSP itd,.
Mo¿e byæ ³atwo skonfigurowany do
pracy z elementami takimi jak:
konektory, MCM, CGA, PoP oraz
innych komponentów montowanych
w technologii powierzchniowej.

Graficzny interfejs zaawansowanego auto-profilowania
Dystrybutor w Polsce:

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

System naprawczy SUMMIT 1800 reprezentuje nastêpny, logiczny etap
w rozwoju technologii monta¿u powierzchniowego. Urz¹dzenie nie tylko
oferuje dobrze znane cechy i korzyœci charakterystyczne dla wszystkich
systemów serii SUMMIT, ale równie¿ wprowadza supernowoczesne innowacje
aby sprostaæ szybkiemu postêpowi w przemyœle elektronicznym, czy te¿
wymagaj¹cym aplikacjom bezo³owiowym.
Urz¹dzenie SUMMIT 1800 wyposa¿one jest w unikalne funkcje o takie jak:
zaawansowane auto-profilowanie, programowalna si³a docisku komponentu
wraz z automatycznym odczytem wysokoœci komponentu, niezale¿ny górny
podgrzewacz i g³owica podnosz¹ca elementy, cyfrowy system dzielenia
obrazu, precyzyjne pozycjonowania komponentu, optyczny / cyfrowy zoom
oraz system automatycznego zapisu danych.
Zwiêkszony potencja³ optyczny i termiczny urz¹dzenia SUMMIT 1800
umo¿liwia pracê ze skomplikowanymi komponentami oraz du¿ymi PCB.
Ró¿norodnoœæ dostêpnego wyposa¿enia opcjonalnego takiego jak: górny
podgrzewacz o mocy 2,4 kW, funkcja u³atwiaj¹ca usuwanie pozosta³oœci po
lutowiu na PCB lub komponencie (Solder Scavenging) z programowalnym
zmotoryzowanym blatem grzewczym w osiach X -Y, obs³uga du¿ych p³yt o
wymiarach 560mm x 762, stwarza mo¿liwoœci pracê z wyj¹tkowo
wymagaj¹cymi aplikacjami.
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