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Summit 750
pó³automatyczny system naprawczy
System SUMMIT 750 to urz¹dzenie zaprojektowane specjalnie
dla u¿ytkowników oczekuj¹cych wysokiej wydajnoœci
i zaawansowanej kontroli procesu.
Oferuj¹c zaawansowane funkcje, charakterystyczne dla du¿o
dro¿szych urz¹dzeñ, system SUMMIT 750 wykorzystuje
oprogramowanie SierraMate z funkcj¹ auto-profilowania i
przyjaznym dla u¿ytkownika interfejsie graficznym "1-2-3-Go",
zapewniaj¹c maksymaln¹ kontrolê nad termicznymi, optycznymi
i mechanicznymi funkcjami systemu.
Oprogramowanie funkcjonuje w œrodowisku Windows.
Summit 750
pó³automatyczny system naprawczy

Urz¹dzenie wyposa¿one jest w komputer z monitorem LCD.

Najwa¿niejsze cechy urz¹dzenia
Maksymalny rozmiar PCB

455mm x 560mm

Minimalny rozmiar komponentu 2,5mm
Dok³adnoœæ pozycjonowania

50µ + 3ó

Zgodnoœæ

CE / gotowoœæ do pracy
z aplikacjami bezo³owiowymi

Górny podgrzewacz

konwekcyjny 1,6kW

Dolny podgrzewacz

konwekcyjny 4,0kW

Pole widzenia

50mm

Proces naprawczy elementu BGA
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Urz¹dzenie SUMMIT 750 jest systemem zbudowanym na
popularnej, solidnej platformie urz¹dzeñ serii SUMMIT oferuj¹cej
gotowoœæ do natychmiastowej instalacji na poziomie
produkcyjnym. SUMMIT 750 oferuje wiele nieocenionych
w³aœciwoœci gwarantuj¹cych wyj¹tkowy potencja³.
Urz¹dzenie zapewnia kompletny wachlarz rozwi¹zañ z zakresu
napraw elementów elektronicznych, zw³aszcza elementów BGA.
Projekt urz¹dzenia SUMMIT 750 powsta³ w oparciu
o renomowane systemy serii SUMMIT, które od lat stanowi¹
preferowane przez bran¿e elektroniczn¹ narzêdzia naprawcze.

Górny podgrzewacz urz¹dzenia

Wysoce efektywne podgrzewacze konwekcyjne, system
dzielenia i powiêkszania obrazu oferowany
przez oprogramowanie SierraMate stanowi¹ najwa¿niejsze
rozwi¹zania w zakresie automatycznego usuwania i wymiany
wadliwych komponentów elektronicznych.
Automatyczne sterowanie g³owic¹ podnosz¹c¹ komponenty,
automatyczny odczyt wysokoœci komponentu
oraz auto-profilowanie powoduj¹, ¿e urz¹dzenie SUMMIT 750
nie ma sobie równych w swoim zakresie cenowym.

Dystrybutor w Polsce:

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 W³oc³awek
tel./fax: +48 54 231-10-05, 54 411-25-55
e-mail: office@renex.com.pl
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Graficzny interfejs u¿ytkownika programu "1-2-3-Go" SierraMate
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