
 
 

 
Ersa High-End-Rework: Egy 
kipróbált technológia innovatív 
képkezeléssel kombinálva új 
mércét állított! 
 
Az ERSA HR 600 hibrid újramunkáló 
berendezés fejlesztési célja az volt, hogy 
professzionális, automatizált lehetőséget 
biztosítson szerelt elektronikai áramköri 
lapok újramunkálására. Az elkészült 
berendezés képes újramunkálni szinte 
bármilyen alakú, kivezetésű, nagyszámú 
csatlakozási ponttal rendelkező 
alkatrészt, amellyel napjaink 
elektronikájában találkozhatunk. Az 
univerzális újramunkáló berendezés 
képes ezeket az alkatrészeket 
kiforrasztani és kiemelni, valamint 
ellenőrzött módon helyükre illeszteni és 
beforrasztani.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Különös figyelmet fordítottak az 
automatizálás minden egyes lépésére. A 
kezelő minden műveletet lépésről-lépésre 
végrehajthat maga is, vagy választhat 
olyan automatikus működtetést, amely a 
kezelő részéről nagyon csekély 
beavatkozást igényel. 
 
A befogókeretbe rögzített panel teljes 
területének előmelegítésére alsó, 
dinamikus, infravörös fűtőelemek 
szolgálnak. A hibrid felső fűtőfej 
kombinálja az infravörös sugárzás 
hőátadási módszerét a célalkatrész forró 
levegő áramoltatásával (konvekcióval) 
történő felmelegítésével, amely együttesen 
rendkívül hatékony és biztonságos. E 
módszer alkalmazásával gyors és kiváló 
minőségű kiforrasztás és kitűnő forrasztási 
eredmény érhető el. A folyamat 
figyelemmel kísérése és dokumentálása 
céljából LED megvilágítással egybeépített  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
reflow folyamat kamera (reflow 
process camera = RPC) rendelhető a 
berendezéshez. 
 
Az alkatrészek elhelyezése magasan 
automatizált folyamat; az integrált 
képkezelő szoftver hasznosítja a 
rendszerben található két kamera 
képeit. Automatikusan kiszámítja az 
elhelyezésre váró alkatrész pozícióját 
és emberi beavatkozás nélkül helyére 
teszi a tengelyrendszer vákuum- 
pipettájával megfogott alkatrészt. 
 
A berendezésre felszerelhető az ERSA 
Dip & Print egység. Ezen kézi úton, 
kis stencillemez segítségével 
forraszpasztát vihetünk fel az 
alkatrészre, vagy automatikusan 
bemárthatjuk az alkatrészt zselés 
rework folyasztószerbe. 
 
 
Legfontosabb műszaki 
tulajdonságok 

• Automatikus alkatrész-elhelyezés 
• Automatikus ki- és beforrasztási 
folyamat 
• Kétzónás, hibrid felső fűtőfej a 
hatékony hőközlés érdekében 
• Nagyméretű, 3 zónás, erőteljes 
infravörös alsó előfűtő egység 
• Érintésmentes hőmérsékletmérés 
digitális érzékelővel 
• Két K-típusú hőérzékelő elem 
bemenet 
• Accu-TC hőérzékelő  
• Hatékony panelhűtés sűrített 
levegővel 
 
 
 
 

Új mérce az áramköri lapok újramunkálásában – Rugalmas, hatékony, automatizált, megbízható! 

Lézerpont jelzi a megcélzott pozíciót             Automatikus kiforrasztás                            Automatikus alkatrész-helyezés 
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