NASTO£OWY AUTOMAT PICK & PLACE LE40

Model LE 40
Wersja nasto³owa

Parametry
?
Zaawansowany system - wysoce dok³adny i elastyczny
?
Umieszcza wszystkie komponenty SMD wliczaj¹c dyskretne, SOIC, PLCC,

QFP i BGA,
?
Standardowo wyposa¿ony w pozycyjn¹ zmieniarkê dysz, cyfrowy koder,

dwufunkcyjny komputer z kolorowym wyœwietlaczem
?
Centrowanie komponentów „w locie”
?
Korekcja kompensuj¹ca
?
Przyjazne i ³atwe w u¿yciu oprogramowanie Windows
?
Dok³adnoœæ umieszczenia 0.0254 mm

Specyf ikacja
Maksymalna wielkoœæ p³ytki LE 40 ....................................................... 343 x 560 mm
Maksymalna wielkoœæ ruchu LE 40 ................................. 560 (oœ X) x 560 mm (oœ Y)
Maksymalna wielkoœæ ruchu osi Z ..................................................................... 38mm
Gruboœæ p³ytki .................................................................................... 0.5mm – 4.0mm
Typowa weryfikowalna szybkoœæ umieszczeñ .................................. 1800 – 2500 cph
Maksymalna szybkoœæ umieszczeñ .............................................................. 3000 cph
Dok³adnoœæ umieszczeñ ............................................................................. 0.0254 mm
Fine pitch ....................................................................................................... 0.381mm
Mo¿liwoœæ u¿ycia najmniejszych komponentów ............................................ 0201
Maksymalna wielkoœæ komponentów ................................ 35mm korpus kwadratowy
Maksymalna iloœæ podajników (taœma 8mm).. 64 (96 z opcjonalnym bank feederem)
Podajniki taœmowe ...................................................... 8, 12, 16, 24 mm (elektryczne)
Podajniki tubowe (tak¿e luzem) ...... 8, 10, 14, 18, 24, 32 mm (rêczna reg. prêdkoœci)
Podajniki tacowe komórkowe ............................... z p³ytkowymi/komórkowymi tacami
Orientacja komponentów wzd³u¿ osi - 0 ............................................. 360o krok 0.18o
Wymiar systemu LE40 ....................................................... 1016 x 1067 x 635 mm (h)
Opcjonalne centrowanie laserowe ............................ bezdotykowy laser Cyberoptics
Centrowanie standardowe ........... palce steruj¹ce – 1 zestaw montowany na g³owicy

Waga LE40 …….......................................................................................... 114kg/90kg
Mocowanie p³ytki - uchwyty brzegowe z dodatkowym oprzyrz¹dowaniem i sworzniami
Wprowadzanie danych ............................... wprow. danych, tryb „nauka”, wprow. CAD
System wizyjny ............................................................. karta z kolorow¹ kamer¹ CCD
Automat., 4 pozycyjny zmieniacz g³owic ................ opcjonalna dodatkowa zmieniarka
System operacyjny ......................................................................... Microsoft Windows
Opcje dozownika .............................................................................. uchwyt strzykawki
Napiêcie ............................................................... 120V, 50/60Hz, dostêpne 220-240V
Podciœnienie .............................................. integralna pompa do podciœnienia dla dysz
Sprê¿one powietrze .................... wymagane powietrze dla dyspensera
Stacja do pozycjonowania nak³adanego komponentu ............................ dwu ruchowa
(nie wymagana z opcj¹ centrowania laserowego)

Opcje urz¹dzenia
L-CL ............................................................................. laser centruj¹cy Cyberoptics*
L-LD .................................................................. dozownik pasty lutowniczej lub kleju
L-UCT …………………………................……………. oprogramowanie do edycji CAD
L-AFC …...…......................… automatyczne rozpoznawanie punktów referencyjnych
L-TS ....................................... ekran dotykowy z rozszerzonym interfejsem operatora

Podajniki
L-VF ….…......................…. tuba wibracyjna/dozownik komponentów luzem – opcja
L-T (dozownik taœmowy) ..................................... 8, 12, 16, 24, 32, &44 mm – opcja
L-BF-12 ………….....................….. dwunastopozycyjny bank feeder na taœmy 8 mm
L-MBH ……...................... taca zasobnikowa przegródkowa (2 szt. zestaw) – opcja
L-SS-XX …............................. podwójna linia SuperStrip™, podajnik do pasków od
25.4 mm do 304.8 mm – opcja
XX wskazuje na taœmê: 8, 12, 16, 24, 32, 44, i 56 mm
* opcja na zamówienie, dysze i dozowniki

Dystrybutor w Polsce
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