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Summit 2200
automatyczny system naprawczy
Oryginalnie zaprojektowany przez SRT, a nastêpnie udoskonalony
przez VJ Electronix system SUMMIT 2200 jest najbardziej
zaawansowanym urz¹dzeniem naprawczym w bran¿y
elektronicznej. Urz¹dzenie oferuje programowalne, dopasowane
do indywidualnych potrzeb klientów funkcje, zapewniaj¹c tym
samym wysoko wolumenow¹ naprawê 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.
Standardowe wyposa¿enie systemu SUMMIT 2200,
gwarantuje wysok¹ wydajnoœæ napraw w przystêpnej cenie.
Summit 2200
automatyczny system naprawczy

Najwa¿niejsze cechy urz¹dzenia
Maksymalny rozmiar PCB

455mm x 560mm

Minimalny rozmiar komponentu 0,12mm
Dok³adnoœæ pozycjonowania

12µ + 3ó

Zgodnoœæ

CE

Górny podgrzewacz

konwekcyjny 1,6kW

Dolny podgrzewacz

konwekcyjny 4,0kW

Pole widzenia

50mm

Proces naprawczy komponentu pasywnego 01005
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System naprawczy SUMMIT 2200 reprezentuje szczytowe
osi¹gniêcia w zakresie wysoko wolumenowego 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 wyzwaniom wysoko wolumenowej naprawy komponentów
elektronicznych, czy te¿ wymagaj¹cym aplikacjom bezo³owiowym.

Solder Scavanger - funkcja usuwaj¹ca
bezkontaktowo pozosta³oœci po spoiwie lutowniczym
z PCB z funkcj¹ dynamicznego odczytu wysokoœci.

Urz¹dzenie SUMMIT 2200 wyposa¿ono w takie funkcje jak:
zaawansowane auto-profilowanie, programowaln¹ si³ê docisku
komponentu wraz z automatycznym odczytem wysokoœci
komponentu, niezale¿ny górny podgrzewacz i g³owicê podnosz¹ca
elementy, cyfrowy system dzielenia obrazu, precyzyjne
pozycjonowanie komponentu, optyczny / cyfrowy zoom oraz
system automatycznego zapisu danych.
Zwiêkszona funkcjonalnoœæ i pe³ne zautomatyzowanie urz¹dzenia
u³atwia pracê z wiêkszymi, bardziej skomplikowanymi
komponentami oraz pakietami elektronicznymi.
System SUMMIT 2200 wyposa¿ony jest w podwójn¹ g³owicê
(naprawcz¹ oraz usuwaj¹c¹ pozosta³oœci po lutowiu) zwiêkszaj¹c
wydajnoœæ przy jednoczesnym ograniczeniu cyklów termicznych.
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Graficzny interfejs u¿ytkownika programu "1-2-3-Go" SierraMate
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