
تهای آن با نسل اول)هات ایر(تکنولوژی نسل دوم)تابشی تیره(  و تفاو   

 

 با پیچیدگی قطعات و بوردهای الکترونیکی، فرایندهای پردازشی و حرارتی با اطمینان باال برای عملیات مورد نیاز 
و است و همینطور آلیاژهای مختلف قلع، کار را سخت تر میکند نیاز قطعات مونتاژ و دمونتاژ   

 نیاز به تجهیزات پیشرفته دارد.

میباشد و در لوپ های باز حرارتی، کارآیی پایینی دارد و قابل اطمینان  تکنولوژی هوای گرم  تکنولوژی نسل اول
   نیست.

گاها این رو ثابت کرده که برای رسیدن به یک پروفایل مناسب تالش بسیار زیادی الزم است و هیچ گاه دقت 
ارائه نمیدهد. حرارتی باال را  

شرکت ارسا در یک مقاله بی ثباتی حرارتی  تکنولوژی هوای گرم را اثبات کرد و همچنین محصول  2002در سال 
نسل دوم با تکنولوژی تابشی را معرفی کرد و نشان داد که با این تکنولوژی بهترین و دقیق ترین عملیات مونتاژ را 

آن خود کرد. انجام میدهد و همینطور جایزه آوارد را از  

سیستمهای هوای گرم در صنعت برای تولید بورد الکترونیکی مناسب هستند زیرا در این سیستمها محیط بسته 
هوای  کند اما در محیط باز کنترل دمای دلتای دمایی ایجاد ناست و جریان هوای گرم میتواند محیطی با کمتری

دقیق را کنترل کرد. را است و نمیتوان پروفایل های دما گرم بسیار دشوار  

 

نیاز به نازل حرارتی است که این امر موجب اختالف دلتای دمایی بین سطح باال  ،همچنین برای کنترل میزان گرما
.و پایین بورد میشود و باعث کشش در سطح بورد و آسیب دیدن و تابیدن آن میشود  



Dark IR 

 

: تیره تکنولوژی تابشی  

استفاده میشود اجسام رسانا جذب گرمایش باالتری نسبت به  مترمیکرو 8تا  2در این تکنولوژی از طول موج 
انواع سوکتها،کانکتورها و  ، پکیج پالستیک ،شده که بهترین گزینه برای چیپ هااجسام نارسانا دارند و این باعث 

باشند و همچنین کنترل حرارت بسیار دقیق انجام شود. زیف سی پی یو  

دقیق ترین پروفایل های میدهد که شما لوپ بسته حقیقی، این ضمانت را به این تکنولوژی به همراه تکنولوژی 
حرارتی را اجرا و کنترل نمایید.

 

را که از این  تکنولوژی بهره   IR500  دستگاه از مدل  0000قابل ذکر است که شرکت ارسا بیش از  

توانسته تمامی نیاز مشتریان را برآورده سازد. و میبرد  را فروخته است  

 



 

HOT AIR 

 

 

نازل متفاوت بیرون آمده ، الگوی سوختگی نشان میدهد که  2مشاهده میکنید که هوای گرم از در این تصاویر 
قطعه انتقال میدهند به کرده و گرما راچگونه مولکولهای هوای گرم در نازل حرکت   

.مناطق تیره تر گرمتر هستند  

یکنواخت کردن گرمای جریان هوا   در یک نازل )هات ایر(، بسیار دشوار است و بسته به نوع نازل متواند نقاط 
 گرم و سرد بر روی قطعه)چیپ( ایجاد کند.

 

LEAD FREE 

تاکنون بر روی تمامی بوردهای  2002که از سال سرب  های بدون  با توجه به افزایش محدوده دما در قلع
قرار گرفته ، کنترل اختالف دلتای دما بر روی دستگاه های هوای گرم)هات ایر( به دلیل نازل کوچک الکترونیکی 
 قلع دیگر پاسخگوی نیاز مشتریان نبوده و با مشکالت زیادی از جمله تابیدن بورد ،اکسید شدن  ،کنترل شده

 ،آسیب دیدن چیپ را در حین عملیات ایجاد میکند.

تکنولوژی تابشی کار میکنند بهترین گزینه برای مونتاژ انواع چیپ های بدون سرب که با نسل دوم دستگاه ها 
  میباشند.

 فن آوری نسل دوم اختصاصی شرکت ارسا بهترین گزینه برای مونتاژ قطعات بدون سرب میباشد.

 

 



  

         .را در کل چیپ فراهم می آوردحداقل دلتای دما  تیره فناوری تابشی: 1تصویر شماره 

مناطق تیره گرمتر هستند و این نشان دهنده توزیع گرمایی غیر یکنواخت در سرتاسر چیپ : 2تصویر شماره 
 میباشدو این اختالف دلتای دما برای قلع مناسب نبوده و باعث اکسید و بد کانکشن  در مناطق روشنتر شده است.

 

 

ت یکنواخت با ، با توزیع حرارتابشی تیره ولوپ بسته حقیقی با تکنولوژی  شهاب الکترونیکمحصوالت شرکت 
 حداقل دلتای دمایی، بهترین گزینه برای انجام پروفایلهای بسیار دقیق میباشد.

بار بر روی یک قطعه در بورد بوجود می آید. 5توسط این فناوری امکان تعمیر و تکرار عملیات بیش از   

 

 

 



 

             شرکت شهاب به مشتریان این ضمانت را میدهد که عملیات مونتاژ و تعمیرات را در باالترین سطح  
 کیفیت  انجام دهند.

 

 

www.shahabelectronic.com 


