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Interface:

U ytkownik: cyfronika@cyfronika.com.pl
Centrum Szkoleniowe

  Produkty-Sklep

Rozlutownica SC-7000Z

               
     

                 

          
        

                
                

ROZLUTOWNICA SC7000Z

URZ DZENIE DO DEMONTA U ELEMENTÓW
PRZEWLEKANYCH I SMD
Por czne, przeno ne urz dzenie z wbudowanym kompresorem
Trwa a, wytrzyma a konstrukcja
Zasilanie bezpo rednio z sieci 230V
Atrakcyjna cena

ZASTOSOWANIE

Demonta  komponentów przewlekanych - dysze
Rozlutownica SC-7000Z umo liwia demonta  wszelkiego
rodzaju elementów przewlekanych z p ytek drukowanych
w tym tak e wielowarstwowych.

Demonta  komponentów SMD - zestaw
Dodatkowy "Zestaw do SMD" umo liwia demonta
wi kszo ci komponentów elektronicznych montowanych
w technologii powierzchniowej - metod  wydmuchu
gor cego powietrza.

Demonta  uk adów SMD - g owice
Demontowanie uk adów g owicami to szybki i bezpieczny
sposób demonta u.
W przypadku demonta u g owicami do ka dego uk adu
dobieramy g owic  odpowiedniej wielko ci.

SC 7000Z znajduje zastosowanie wsz dzie tam, gdzie u ytkownikowi zale y
na:

mobilnym urz dzeniu znajduj cym zastosowanie w pracach
serwisowych i produkcyjnych
wydajnym i bardzo skutecznym urz dzeniu do demonta u
komponentów elektronicznych
niskim koszcie eksploatacji przy zapewnieniu wysokiej operatywno ci

ZALETY

P ynna regulacja i stabilizacja temperatury
Sygnalizacja osi gni cia i stabilizacji zadanej temperatury
Obudowa zabezpieczona antystatycznie
Zasilanie bezpo rednio z sieci 220/230 V
Silnik i kompresor wbudowany w urz dzenie (nie ma osobnych
stacji)
Prze cznik umo liwiaj cy natychmiastow  zmian  trybu pracy
(ssanie-nadmuch), jednocze nie z regulacj  mocy nadmuchu
gor cego powietrza
Filtr umo liwiaj cy wielokrotne opró nianie nagromadzonej cyny
Grzejnik z ceramiki warstwowej odporny do temperatury 1000°C
Urz dzeniem mo na pracowa  w ka dej p aszczy nie

DANE TECHNICZNE

Lutownice i stacje
lutownicze
Urz dzenia do
r cznego monta u i
demonta u
Urz dzenia do
monta u i
demonta u gor cym
powietrzem
Lutownice i klejarki
gazowe
Automatyczne i
manualne systemy
Pick&Place
Piece rozp ywowe i
komorowe
Drukarki szablonowe
Fale lutownicze i
urz dzenia do
lutowania
selektywnego
Spoiwa lutownicze
Zaawansowane
systemy naprawcze
Topniki
Bezkontaktowe
systemy pomiarowe
Preparaty chemiczne
i akcesoria do
czyszczenia
Lupy pod wietlane i
lampy do
o wietlania miejsc
pracy
Zabezpieczenia
antystatyczne
Mikroskopy i
systemy wizyjne
Narz dzia r czne
Rentgeny do
sprawdzania BGA po
lutowaniu
P sety
Systemy filtracji
dymów i oparów
Ramiona do
systemów filtracji
dymów i oparów
Wkr taki
Wkr taki elektryczne
Meble produkcyjno -
serwisowe
Podgrzewacze PCB
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Zasilanie: 220/230 V, 50 Hz
Moc pobierana przez urz dzenie: 120 W
Kompresor: pompka membranowa
Moc pobierana przez silnik: 15 W
Wytwarzane  podci nienie: 600 mm Hg
Czas osi gni cia max podci nienia: 0,2 s
Wydajno  kompresora: 15 l/min
Moc grzejnika: 100 W
System stabilizacji temperatury: pomiar rezystancji grzejnika
Zakres temperatur: od 350-500°C
Waga kompletnego urz dzenia: 420 g
Przewód zasilaj cy trzy y owy, silikonowy, odporny na wysokie
temperatury

Wyposa enie standardowe Wyposa enie opcjonalne
Rozlutownica
Dysza do zassysania
Filtr 2szt
Wycior pojedy czy
Wycior potrójny

Dysze
G owice
Podstawka ST-800
Zestaw SMD
Cz ci zamienne
Preparaty chemiczne
do czyszczenia

Urz dzenia
specjalistyczne
Tygle lutownicze
Podajniki drutu
lutowniczego i
dyspensery
pasty/kleju
Myjki
ultrad wi kowe
Ramy do monta u
elementów
przewlekanych
Testery i urz dzenia
kontrolno-pomiarowe
Akcesoria

Prenumerata biuletynu

Prenumeruj

Katalog Renex 2007

Katalog i jego dystrybucja
s  bezp atne - prosimy
jedynie o wype nienie
odpowiedniego
formularza.
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