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Infračervená pájecí stanice IK-650 Pro
Obj. číslo:

102002930

Výrobce:

ThermoPro

TOP5

Popis
Digitální infračervená opravářská stanice určená k pájení a opravám DPS s pouzdry BGA, vyrobených jak
bezolovnatou, tak tradiční technologií, s vytvořením tepelného profilu pro ohřívač i DPS. V závislosti na zvoleném
tepelném stole lze stanici využívat rovněž k pájení DPS přetavením pájecí pasty podle tepelného profilu, nebo
redukcí kuliček BGA.

Opravářská stanice IK-650 PRO je konstruována jako stavebnice, jejíž složení lze měnit podle potřeb zákazníka.
Stanice IK-650 PRO je doplněna multifunkční programovací aplikací TERMOPRO-CENTER.

Přednosti profesionální infračervené pájecí stanice IK-650 PRO
Modulárnost – stanice IK-650 se skládá z bloků. Již ve svém základním složení může stanice řešit většinu úkolů
pájení, a podle stoupajících požadavků zákazníka je možno složení stanice rozšiřovat.

Pružnost – modernizaci stanice je možno zajistit jednoduchou výměnou tepelného stolu, termoregulátoru,
membrány, přidáním vzduchového chlazení, vakuové pinzety, videokamery a jiných pomůcek, přičemž je zajištěna
plná slučitelnost součástí hardwaru a softwaru.

Pájení velkých desek – stanice se zvlášť dobře hodí k práci s deskami širokého formátu, zajišťuje rovnoměrný
ohřev a volný přístup k libovolné součástce, umístěné na desce.

Univerzálnost – orientace na pájení/demontáž prakticky libovolného prvku BGA, včetně demontáže BGA s
izolantem litým jak po obvodu, tak pod tělesem. Stanice IK-650 PRO kromě toho úspěšně pracuje s kontaktními
panely pro mikroobvody, včetně těch, jež jsou pro upevnění procesorů vybaveny masivními mechanismy s
vysokou tepelnou kapacitou, přičemž nedělá žádné výjimky u plastových panelů a panelů s kolíkovými vývody.

Přesné zpracování tepelného profilu – zpětná vazba pomocí tepelného čidla umístěného na DPS zajišťuje
automatické zpracování tepelného profilu s korekcí teploty ohřívačů „za pochodu“.

Vlastní software – realizuje multifunkční počítačové řízení stanice v automatickém nebo ručním režimu.

Spolehlivost a funkčnost – řešení používaná v konstrukci stanice realizují princip rozumné dostatečnosti.
Zákazník získává možnost realizovat prakticky libovolné pájení, aniž by musel přeplácet masivní design,
zahraniční znaku a nadbytečný funkcionál. Stanice je ergonomická a v provozu pohodlná jak pro zkušeného, tak i
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začínajícího specialistu.
Jednoduchost a snadnost obsluhy – všechny procedury technického řádu může zákazník provést samostatně
během několika minut.

Certifikace – všechny moduly stanice jsou certifikovány jako pájecí zařízení, vyhovující normám GOST Ruské
federace.

Bezplatná záruka – na celé zařízení je poskytována tříletá záruka výrobce; dále je zajištěna pozáruční údržba na
celou dobu životnosti zařízení.

Vlastnosti zařízení
Možnost zpracování většiny běžných velikostí DPS.
Rovnoměrný ohřev redukuje deformaci DPS a její účinek na zarovnání komponent.
Přesné řízení provozní teploty se 100% zaručenými výsledky.
Vysoce opakovatelné termoprofily.
Možnost využití na tradiční nebo ROHS pájecí technologii.
2 roky záruka.
Modulární design pro volitelné rozšíření.
Řízení přes PC pomocí programu Termopro Center.
Technologické možnosti

Velké a masivní BGA se silným hliníkovým pláštěm
BGA - CBGA, CCGA, PBGA, μBGA, FCBGA,LFBGA, CGA,CSP, QFN, QFP, MLF, PGA
Plastové a kovové konektory

Technická specifikace

Horní infračervený zářič

Pracovní plocha
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60 x 60 mm

IR zdroj / vlnová délka
keramický Elstein (Německo) / 2 - 10 µm

Maximální teplota
650 °C

Jmenovitý výkon
250 W

Spodní předehřev

Rozsah teploty
50 - 350 °C

Přesnost teploty
± 2 °C

Maximální možný teplotní rozdíl na pracovní ploše, s výjimkou rohů
± 4 °C (při teplotě 200 °C)

Maximální výkon
2 x 1400 W

Počet nezávislých topných zón
2

Rozměry pracovní plochy
340 х 240 mm

Ostatní parametry

Doporučená vzdálenost DPS od horního zářiče
pro ploché membrány
pro 3D koncentrátory
15 - 25 mm
8 - 12 mm
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Doporučené / maximální rozměry zpracovávané DPS
350 x 250 mm / 400 x 300 mm

Regulace teploty / rozhraní
pomocí termoprofilu v PC softwaru / USB

Přesnost termoprofilu
± 3 °C

Napájení / příkon
~ 220-230V – 50Hz / 3000 Wt

Hmotnost
20 kg

Volitelné příslušenství (na objednávku)

Další modely předehřevů

RD-400 držák DPS

FCM-15 (10 ks/sada) - PTFE svorky

FCK-15 (10 ks/sada) - PTFE svorky

Pt-1000 senzor s 4 x 2 mm a 1,5 m PTFE vodiči

USB mikroskopy
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Technická data
Název parametru

Hodnota

Teplotní profil

ano

Výrobce

Termopro

Vakuová pipeta

ne

Typ opravovaného zařízení

PC motherboard, notebook, laptop, Xbox,PS3, Wii, mobilní
telefon, průmyslová aplikace

Typ opravované DPS

SMD,FinePitch, QFP, PLCC,BGA, reballing BGA

Max. rozměry DPS

400 x 300 mm

Horní předehřev

250 W

Horní předehřev (š x d)

60 x 60 mm

Komunikační rozhraní

USB 2.0

Typ spodního předehřevu

pouze IR

Typ horního ohřevu

pouze IR

Určeno pro opravy

mobilní telefony, tablet, laptop, herní konzole, Wii, Xbox, PC
základní desky, průmyslové, náročné vícevrstvé DPS

Optická kontrola procesu

bez kamery

Software

profilovací software

Opakovatelnost procesu

řízená

Proces opravy

plně ruční oprava

Procesní kamera

ano (volitelně)

Opravované součástky

SMD, SO, SOIC, QFP, PLCC, BGA, uBGA, CSP, QFN,
reballing BGA

Napájení

~ 220-230V – 50Hz / 3000 Wt

Hmotnost

20 kg

Fotogalerie

Volitelné příslušenství
Volitelné příslušenství
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