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 بسمعه تعالی
رد سازمان ثبت شرکتها هب ثبت رسیده .   31455اتسیس و تحت شماره  5511شرکت گراندیل )ب .م . م ( رد سال 

رد زمینه  5531گراندیل فعالیت   اولیه  خود را رد زمینه واردات قطعات الکترونیک آغاز و رد طول سالهای بعد ات انتهای دهه 
ردصد  از  اتمین  قطعات   11فروش قطعات سیستمهای صوتی   و تصوریی رد کشور  اداهم  داده  و با اخذ نمایندگی اهی مختلف شیب از 

 مورد نیاز صناعی صوتی و تصوریی رد کشور   را  هب تنهائی   هب عهده داشته.
نیاز صناعی داخلی و افزایش سهم تولید آن رد کشور منجر  هب گسترش بعدی فعالیت اهی شرکت رد جهت اتمین خطوط تولید ، ازبار 
زه گیری گردید. رد این  دوره شرکت موفق هب اخذ  نمایندگیهای معتبر شرکتهای اروپائی از جمله  گاههای تست و اندا الکترونیک و دست

 و Weller، Erem, Wire-Wrap, Xcelite  از آلمان شامل شرکتهای      Weller Toolsکمپانی  
دی   دیگر گردید.    BENNINGاز سوئیس   و     KOMAXو    EPM، هم چنین   آلمان   و  تعدا

ردطول سالهای اخیر با عنایت  هب شرایط  وژیه تحمیلی   هب  صناعی کشور و علیرغم تحریم اهی نیب المللی صورت گرفته ، این شرکت 
کاری شرکای خارجی خود ربخوردار  بوده  و حتی رد مواردی موفق   هب گسترش فعالیت  خود   گردیده  هک از جمله  هنوز از نهایت حسن هم

کاریهای  جدید  با شرکتهای    آلمان  اشاره کرد.    Cramolinو    آلمان SEHO  ،آلمان    Stannolمیتوان هب هم
سال گذشته   ما  را رد موقعیت بالقوه ، اتمین قطعات ، ازبارآالت ،خطوط تولید ، قطعات یدکی ، و حتی  53ربآیند  این فعالیتها رد طول 

دی از صناعی نظامی ، تولیدی  و خدماتی  رد  مشاوره رد زمینه عقد قرارداداهی خارجی قرارداده هک این مجموهع هم اکنون مورد استفاده تعدا
                                                                                                       کشور میباشد  .                                                                                                               
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 تهران خیابان قائم مقام فراهانی شمالی کوچه دوم ب

 ۹136386۹۹۹طبقه دوم ، کد پستی  ۹۱پالک 

 33288888فاکس:    33283۱38-3328888۱تلفن : 

 

  WX 2021مدل   SMDکاری   دستگاه لحیم

  T0053422699شماره سفارش : 

 WX 2020مدل  X کاری سری   دستگاه لحیم

 ها:ویژگی

 آوری  طراحی شده بر اساس فنFast Response 

  ثانیه 2گراد در کمتر از  درجه سانتی ۱۲۲رسیدن به 

  گراد درجه سانتی ۱۲۲تا  ۱۲۲دامنه درجه حرارت بین 

  مجهز به سنسور حرکت بدون نیاز به پایهStop & Go 

 استاتیک دارای صفحه لمسی با شیشه آنتی 

 کاری بر روی قلم قابلیت ذخیره مشخصات لحیم 

 روزرسانی  به(upgrade)   و بارگذاری اطالعات از طریق پورتUSB 

 شامل:

   یونیتWX2   وات 1۱۲با توان 

  قلم هویهWXMP   وات  ۲۲با توان 

  قلم هویه پنسیWXMT   وات  0۲با توان 

 های  های نگهدارنده و نوک پایهRT 3   وRTW 1  

 ها:ویژگی
 آوری میکرو تاچ  طراحی شده بر اساس فن(Active Tip) 

  ثانیه ۱گراد در کمتر از  درجه سانتی ۱۲۲رسیدن به 

  گراد درجه سانتی ۱۲۲تا  ۱۲۲دامنه درجه حرارت بین 

  مجهز به سنسور حرکت بدون نیاز به پایهStop & Go 

 استاتیک دارای صفحه لمسی با شیشه آنتی 

 کاری بر روی قلم قابلیت ذخیره مشخصات لحیم 

 روزرسانی  به(upgrade)   و بارگذاری اطالعات از طریق  پورتUSB 

 شامل:

  یونیتWX2   وات 1۱۲با توان 

  دو عدد قلم هویهWXP 120   وات ۱1۲هر یک با توان 

 های نگهدارنده و نوک پایه  XT B  

   T0053421699شماره سفارش : 

۱ 



 



 ها:ویژگی
 آوری  طراحی شده بر اساس فنFast Response 

  ثانیه ۱9گراد در حدود  درجه سانتی ۱0۲رسیدن به 

  درجه  ۱۲۲تا  ۱۲۲دامنه درجه حرارت بین

 گراد سانتی

 استاتیک دارای صفحه لمسی با شیشه آنتی 

 روزرسانی  به(upgrade)   و بارگذاری اطالعات از طریق پورتUSB 

 شامل:

   یونیتWX1   وات 1۲۲با توان 

  قلم هویهWXP 200   وات 1۲۲با توان 

 های نگهدارنده و نوک  پایهXHT D  

 WX 2000مدل  X کاری با توان باالی سری  دستگاه لحیم

 WD 1000کاری دیجیتال مدل  دستگاه لحیم

 ها:ویژگی

  گراد درجه سانتی ۱۲۲تا  ۲۲دامنه درجه حرارت بین 

 کنترل سه درجه حرارت مختلف از طریق دکمه  

 مجهز به صفحهLCD  بزرگ 

  مجهز بهDry Cleaner 

 شناسایی خودکار قلم  

  منوی تنظیماتStand-by   وLock Function 

 شامل:

  یونیتWD1   وات 0۲با توان 

  قلم هویهWP 80   وات 0۲با توان 

  پایه نگهدارنده و نوکLT B  

     T0053402699شماره سفارش : 

۲ 
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 ها:ویژگی
 کاری ،  ترین دستگاه لحیم نسل جدید پرفروشWSD 81 

  گراد  درجه سانتی ۱۲۲تا  ۲۲دامنه درجه حرارت بین 

 بدون نیاز به کالیبراسیون 

 شناسایی خودکار قلم  

  قابلیت کار با  ترکیب از انواع قلم و نوک 

  منوی تنظیماتStand-by   وLock Function 

 شامل:

  یونیتPUD 81i   وات 0۲با توان 

  قلم هویهWSP 80   وات 0۲با توان 

  پایه نگهدارنده و نوکLT B  

 WSD 81iکاری دیجیتال مدل  دستگاه لحیم

   T0053294699شماره سفارش : 

 WSD 151کاری دیجیتال مدل  دستگاه لحیم

 ها:ویژگی

  گراد  درجه سانتی ۲۲۲تا  ۲۲دامنه درجه حرارت بین 

  قابلیت کالیبراسیون با دستگاهWCB2 

 شناسایی خودکار قلم   

 شامل:

  یونیتPUD 151   وات ۱۲۲با توان 

  قلم هویهWSP 150   وات ۱۲۲با توان 

  پایه نگهدارنده و نوکLHT F  

  T0053276699شماره سفارش : 

۳ 



 



 ها:ویژگی
  گراد درجه سانتی ۱۲۲تا  ۲۲دامنه درجه حرارت بین 

  دقیقه بدون برق ۲۲قابلیت لحیم کاری به مدت 

  ثانبه ۱درجه سانتی گراد در کمتر از  ۱۲۲رسیدن به 

 صفحه لمسی 

  طراحی شده بر اساس تکنولوژی میکرو تاچ 

 شامل:

  یونیتWSM1C  وات ۲۲با توان 

  قلم هویهWMRP  وات ۱۲-۲۲با توان 

  پایه نگهدارنده و نوکRT1  

 WSM1Cکاری پرتابل ) شارژی( مدل  دستگاه لحیم

  WS 81کاری آنالوگ مدل  دستگاه لحیم
 ها:ویژگی

  گراد درجه سانتی ۱۲۲تا  ۱۲۲دامنه درجه حرارت بین 

 کنترل درجه حرارت از طریق ولوم دستی 

 شناسایی خودکار قلم  

  قابلیت افزودن پایه نگهدارندهStop & Go  

  T0053293699شماره سفارش : 

 شامل:

  یونیتPU 81   وات 0۲با توان 

  قلم هویهWSP 80   وات 0۲با توان 

  پایه نگهدارنده و نوکLT B 

  T0053250699شماره سفارش : 

۴ 
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 شامل:

  وات ۲۲هویه 

  پایه نگهدارنده 

  نوک هویهCT5 B7 

 W 61وات با کنترل دما مدل  06هویه قلمی 

    T0056103699شماره سفارش : 

 W 101وات با کنترل دما مدل  066هویه قلمی 

 ها:ویژگی
  قابلیت کنترل دما از طریق سیستمMagnostat 

 گراد درجه  سانتی  ۱1۲- ۱2۲- ۱۱۲کنترل دما از طریق نوک در 

  ولت و کابل نسوز 1۱۲ولتاژ 

 ها:ویژگی

  قابلیت کنترل دما از طریق سیستمMagnostat 

  گراد درجه سانتی ۱1۲ - ۱2۲ - ۱۱۲کنترل دما از طریق نوک در 

  ولت و کابل نسوز 1۱۲ولتاژ 

 شامل:

  وات ۱۲۲هویه 

 پایه نگهدارنده 

  نوک هویهCT6 E7 

  T0053276699شماره سفارش : 

۵ 



 

 شامل:

  وات 1۲۲هویه 

  پایه نگهدارنده 

  نوک هویهCT2 F7  

  W 201وات با کنترل دما مدل  066هویه قلمی 

 پرتابل  -هویه گازی پایروپن 

     T0056105699شماره سفارش : 

 ها:ویژگی

 گاز مصرفی بوتان 

  کاری ساعت هویه 1لیتر گاز برای  میلی 10مصرف 

  مجهز به فندک 

 قابلیت تغییر درجه حرارت با استفاده از جریان خروجی گاز 

  گراد درجه سانتی ۲۲۲تا  1۲۲دامنه درجه حرارت بین 

  گراد درجه سانتی ۲۲۲هوای گرم با دمای 

  پنجره نمایشگر سطح گاز در مخزن 

 شامل:

  وات  0۲تا  1۲هویه گازی با توان الکتریکی 

   رفلکتور   -نازل هوای گرم   -نوک هویه 

  پاکت نسوز نگهدارنده متعلقات 

  جعبه نگهدارنده فلزی 

  T0051606099شماره سفارش : 

 ها:ویژگی
  قابلیت کنترل دما از طریق سیستمMagnostat 

  گراد درجه سانتی ۱1۲- ۱2۲-۱۱۲کنترل دما از طریق نوک در 

  ولت و کابل نسوز 1۱۲ولتاژ 

۶ 
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 ها:ویژگی
 ثانیه 2کاری در کمتر از  رسیدن به درجه حرارت لحیم 

 بدنه قرمز و نوک مسی 

  مجهز به چراغLED  

  گرم ۱۱۲۲وزن 

  ولت 1۱۲ولتاژ 

 8100UCKوات قرمز مدل  066هویه تفنگی 

    T0050201299شماره سفارش : 

  9200UCوات مشکی مدل  066هویه تفنگی 

 ها:ویژگی

 ثانیه 2کاری در کمتر از  رسیدن به درجه حرارت لحیم 

 بدنه مشکی و نوک مسی 

  گرم ۱1۲۲وزن 

  ولت 1۱۲ولتاژ 

   T0050206399شماره سفارش : 

۷ 



 

 ها:ویژگی
 بدنه زرد رنگ و نوک با طول عمر باال 

  مجهز به چراغLED  

  گرم ۱0۱۲وزن 

  ولت 1۱۲ولتاژ 

  مناسب جهت مصارف سنگین 

 05Cوات مدل  056هویه تفنگی 

 SPI 41وات مدل  ۰6هویه قلمی 

 ها:ویژگی

 ۱۲ وات 

  ولت 1۱۲ولتاژ 

 کابل نسوز 

 با یک سال گارانتی 

 

  T0056403799شماره سفارش : 

      T0050500299شماره سفارش : 

۸ 
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 WR 3000M Setکاری وقلع کش و هوای گرم مدل   دستگاه تعمیرات لحیم

    T0053368699شماره سفارش : 

 سهکانالهبههمراهابزارهایمستقل:

  شناسایی خودکار 

  آمادگی دائمی هر سه ابزار جهت انجام کار با  قابلیت عملکرد همزمان

 حداقل دو عدد از سه ابزار متصل 

  قابل اتصال به اکثر ابزارهایWeller  از جمله سریHigh-Speed 

Micro Tools  
  وات و قلم وکیوم 1۲۲مجهز به هوای گرم 

 شامل:

   یونیتWR 3M   وات  ۱۲۲به توان 

  قلم هویهWP 80   وات 0۲با توان 

 کش  قلم قلعDSX 80   وات 0۲با توان 

  قلم هوای گرمHAP 200   وات 1۲۲با توان 

  قلم وکیومWVP 

 های مربوطه و نازل  های نگهدارنده ، نوک پایه 

 کش ابزار مخصوص تعویض و تعمیر نازل قلع 

 ها:ویژگی
 کشی و هوای  کاری ، قلع یک دستگاه جوابگوی همزمان نیازهای لحیم

 گرم یک ایستگاه کاری

  بار   ۲/2لیتر بر دقیقه و فشار   ۱0مجهز به پمپ وکیوم به ظرفیت 

 کاری مجهز به پایه  قلم لحیمStop & Go 

 حالت انتظار برای سیستم قلع کش 

  همراه با نرم افزار کامپیوتری جامع  و صفحهLCD  بزرگ 

 لوازمجانبی:

متر را  میلی ۱۲x۱۲تا سایز SMTکشی قطعات  کاری و قلع با طراحی خالقانه امکان لحیم WRKهای سری  مجموعه نازل

قطعات را به راحتی  WR ۱Mتوانند با اتصال به کانال وکیوم یونیت  ها می ل کنند. در ضمن این سری ناز پذیر می امکان

 ۹ جا نمایند.   برداشته و یا جا به



 

 ها:ویژگی
 دو کاناله با قابلیت شناسایی خودکار قلم  

 کش های هویه و قلع عملکرد همزمان قلم 

  بار ۲/2لیتر بر دقیقه و فشار  ۱0مجهز به پمپ وکیوم به ظرفیت 

 ریزی حفظ درجه حرارت سه کلید قابل برنامه 

 کاری مجهز به پایه  قلم لحیمStop & Go  

 WXD 2010مدل  X کش سری  دستگاه قلع

   ها:ویژگی

 آوری  طراحی شده بر اساس فنFast Response 

  ثانیه ۱۲گراد در کمتر از  درجه سانتی ۱۲۲رسیدن به دمای 

  ثانیه 1۲گراد از حالت انتظار در کمتر از  درجه سانتی ۱۲۲رسیدن به دمای 

  مجهز به سنسور حرکت بدون نیاز به پایهStop & Go 

  دستگیره ارگونومی 

 استاتیک صفحه لمسی با شیشه آنتی 

 کاری بر روی قلم قابلیت ذخیره مشخصات لحیم 

 روزرسانی  به(upgrade)   از و بارگذاری اطالعات

  USBطریق پورت 

   T0053428699شماره سفارش : 

   T0053380699شماره سفارش : 

 شامل:

  یونیتWXD 2   ( وات 1۲۲) 1۲۲به توان 

 کش  قلم قلعWXDP 120   وات ۱1۲با توان 

 های نگهدارنده و نازل مربوطه پایه 

  انبر مخصوص تعویض نازل قلع کش 

  WR 2002دستگاه تعمیرات هوای گرم مدل 

 شامل:

  یونیتWR 2M   وات  ۱۲۲به توان 

  قلم هویهWP 80   وات 0۲با توان 

 کش  قلم قلعDSX 80   وات 0۲با توان 

 های نگهدارنده ، نوک و نازل مربوطه  پایه 

 .توجه: این دستگاه برای عملکرد نیاز به کمپرسور دارد 
۱۱ 
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  WXHAP200وات    1۲۲بهمراه قلم هوای گرم   WXR 3منبع تغذیه 

 WXP65وات  ۲۲، قلم هویه   WXDP120وات افقی مدل   ۱1۲و قلم قلع کش 

  WDH 30   ،WDH70 ،WDH10و پایه های   PDNقلم مکنده 

  WXR 3030 Setمدل  دستگاه لحیم کاری  

  T0053501699شماره سفارش : 

۱۱ 



 

  WXR 3031 Setمدل  دستگاه لحیم کاری  

۱۲ 

  T0053502699شماره سفارش : 

  WXHAP 200وات  1۲۲بهمراه قلم هوای گرم   WXR 3منبع تغذیه 

  WXP65 -وات ۲۲، قلم هویه WXDV 120وات عمودی مدل  ۱1۲و قلم قلع کش 

  WDH 30   ،WDH70 ،WDH10و پایه های  PDNقلم مکنده 

  T0053503699شماره سفارش : 

  WXR 3032 Setمدل  دستگاه لحیم کاری  

  WXHAP 200وات  1۲۲بهمراه قلم هوای گرم   WXR 3منبع تغذیه 

  WXP -وات ۱1۲، قلم هویه  WXDP120وات افقی مدل  ۱1۲و قلم قلع کش 

 WDH 30   ،WDH70  ،WDH10و پایه های PDN قلم مکنده  
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 ها:ویژگی
  مجهز به توربین از نوعBrushless  برای تولید جریان هوای گرم 

 کنترل الکترونیک درجه حرارت و جریان هوا 

 ( و جریان هوا       درجه سانتی ۲۲۲تا  ۲۲تغییر درجه حرارت )گراد

 لیتر بر دقیقه( با کمک ولوم دستی  ۲۲تا  ۲)

  WHA 900دستگاه هوای گرم آناتوگ مدل 

   T0053171699شماره سفارش : 

 شامل:

  یونیت هوای گرمWHA 900   وات 2۲۲با توان 

 پایه نگهدارنده مربوطه 

 ها:ویژگی
 دو کاناله با قابلیت شناسایی خودکار قلم  

 های هویه و هوای گرم عملکرد همزمان قلم 

  بار ۲/2لیتر بر دقیقه و فشار  ۱0مجهز به پمپ وکیوم به ظرفیت 

 ریزی حفظ درجه حرارت سه کلید قابل برنامه 

  قابلیت افزودن قلم هویه 

    T0053378699شماره سفارش : 

  WR 2000Aکش مدل  کاری و قلع  دستگاه تعمیرات لحیم

 شامل:

  یونیتWR 2M    وات  ۱۲۲با توان 

  قلم هویهWP 80   وات 0۲با توان 

  قلم هوای گرمHAP 1   وات ۱۲۲با توان 

 های نگهدارنده ، نوک و نازل مربوطه  پایه 

۱۳ 



 

  WHA 3000PSوات مجهز به توربین مدل  066دستگاه هوای گرم دیجیتال 

برای تعمیرات پیچیده بر روی بردهای الکترونیکی که داراری قطعاتی با گام کوچک و  WHA 3000Pدستگاه هوای گرم مدل 

است. طراحی این وسیله بیشترین درجه اطمینان را به همراه سهولت کاربری و  باشند ساخته شده های زیاد می تعداد پایه

شود را شامل  وری و کیفیت عملیات تعمیرات می های جزئی فنی مانند حالت عملکرد خودکار را که سبب باال رفتن بهره حل راه

 . باشد جانبی به منظور تحقق این هدف می گردد. این دستگاه شامل مجموعه کاملی از لوازم می

 مشخصاتفنی:

 متر میلی x12۲x1۱۲ ۱2۲  ابعاد:

 ولت 1۱۲  ولتاژ: 

 وات 2۲۲  بیشینه توان حرارتی: 

 گراد درجه سانتی ۲۲۲تا  ۲۲  درجه حرارت: 

 لیتر بر دقیقه ۲۲تا  ۲   جریان هوا: 

 بار -۲/۲  وکیوم: 
۱۴ 
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 ها:ویژگی

  LCD  بزرگ و شفاف برای سهولت در خواندن و تغییر پارامترها 

  حالت عملکرد دستی برای کار با پارامترهای دستی در تعمیرات 

 ریزی پروفایل درجه                حالت عملکرد اتوماتیک با امکان برنامه

ریزی بدون محدودیت  . قابلیت برنامه زمان در سه مرحله –حرارت 

تواند با  حرارت، جریان هوا و زمان هوای گرم که می پارامترهای درجه

به عنوان یکی از لوازم جانبی اختیاری  WHP 3000کن  صفحه گرم

کار نماید. عملکرد بهینه با باالترین امکان تکرارپذیری فرایند. امکان 

 مجموعه پروفایل متفاوت در داخل خود دستگاه. )بیشمار از طریق رایانه( ۱۲ریزی  برنامه

 گیرد، یونیت با درجه حرارت و  پایه قطع و وصل برای قلم هوای گرم. زمانیکه قلم هوای گرم بر روی پایه قرار می

 شود. تر وارد حالت انتظار  می جریان هوای پائین

 های  های روی دستگاه. المپ حرارت، جریان هوا و زمان از طریق دکمه کنترل دقیق و آسان پارامترهای درجهLED 

 و وکیوم. start/stopنمایشگر عملکردهای 

 لیتر بر دقیقه ۲۲صدا با بیشینه ظرفیت  توربین قدرتمند و بدون نیاز به نگهداری، بی 

 بودن محفظه دستگاه و قلم هوای گرم. جریان هوای گرم بدون الکتریسیته ساکن. استاتیک  آنتی 

  مجهز به اتصاالتRS 232 کن  جهت اتصال به  کامپیوتر ،صفحه گرمWHP 3000 .و اتصال  به کنترل دستی یا پایی 

این مدل به همراه لوازم جانبی امکان نگهداری تمامی بوردها تا ابعاد     

۱1۲   x ۱۱۲ های  متر در جهت میلیX  وY  را دارد. بوردها و قطعات روی

آن کامال به صورت افقی روی نگهدارنده قرار گرفته و تثبیت شده، 

برد. همچنین قلم  درنتیجه درجه اطمینان موفقیت فرایند تعمیرات را باال می

HAP ۱  دستگاه هوای گرمWHA ۱۲۲۲P تواند در باالی  پایه  می

نگهدارنده به صورت ثابت نصب شده و با استفاده اهرم گردان در جهت 

باشد که به  عمودی به سمت باال و پائین به حرکت در آید. الزم به توجه می

 WHPکن مدل  منظور ارتقای اثربخشی فرایند تعمیر استفاده از صفحه گرم

گردد که  جهت پیش گرمایش بورد از قسمت تحتانی پیشنهاد می ۱۲۲۲

 باشد. این مدل به راحتی در زیر این پایه نگهدارنده نیز قابل تعبیه می

 WBHSنگهدارندهبوردبههمراهسهپایهگردانمدل

    T0053316599شماره سفارش : 

    T0053334699شماره سفارش: 

۱۵ 



 

 WHP 0333کنمدلصفحهگرم
کن از زیر بورد  دهد. گرمایش توسط صفحه گرم گرمایش بوردها و قطعات الکترونیکی را می کن امکان پیش این صفحه گرم

گرم و ریسک  صورت گرفته که سبب کاهش حرارت مورد نیاز از قلم هوای

گردد. در نتیجه فرایند تعمیر با  صدمات ناشی از تغییرات درجه حرارت می

 پذیرد.  سرعت و اطمینان باالتر انجام می

این صفحه مجهز به سه گرمکن مادون قرمز با درجه حرارت و دقت باال و 

باشد. تنظیم دیجیتال الکترونیک، رفتار دقیق  قابلیت گرمایش سریع می

 Auto(درجه حرارت را تضمین و عملکردهای خاصی مانند خاموشی خودکار 

Off)  و حالت انتظار)Stand-by) دهد. خواندن و  را در اختیار کاربر قرار می

تنظیم درجه حرارت به صورت دیجیتال بوده و صفحه به دو بخش مجزای 

تواند با استفاده از یک  گردد. همچنین درجه حرارت می گرمایشی تقسیم می

 گیری تعریف شده تنظیم گردد.  سنسور خارجی بر اساس نقاط اندازه

WHP ۱۲۲۲  با استفاده از یک کابلRS 1۱1  از طریق دستگاه هوای گرم

WHA ۱۲۲۲P کن  باشد. در این حالت صفحه گرم قابل کنترل میWHP 

کن همواره استفاده  زمان میگردد. در زمان کارکرد از صفحه گرم –نیز بخشی از پروفایل سه مرحله ایی درجه حرارت  ۱۲۲۲

 گردد. به منظور قرارگرفتن مطمئن و صحیح بورد  پیشنهاد می WBHSهمزمان از نگهدارنده بورد 

 مشخصاتفنی:

 متر میلی x۱9۲x1۲۱ 2۲  ابعاد:

 متر میلی ۱1۲x۱9۲ماکزیمم   سطح قابل گرمایش: 

  گراد درجه سانتی ۱۲۲تا  ۲۲                     درجه حرارت:            

 وات ۲۲۲وات  سطح بزرگ گرمایشی  1۲۲سطح کوچک گرمایشی   توان: 

     T0053338699شماره سفارش : 

 

 : مدل : شماره سفارش

T۱۱۵۳۳۵۵۶۹۹ WHA ۳۱۱۱PS Set 

   شامل :

T۱۱۵۳۳۳۴۶۹۹ WHA ۳۱۱۱P 

T۱۱۵۳۳۱۶۵۹۹ WBHS 

T۱۱۵۳۳۳۸۶۹۹ WHP ۳۱۱۱ 
۱۶ 
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 WQB ۴۱۱۱ SOPS مدل BGA/QFPدستگاه تعمیرات 

راحت ترین در کارکرد –باالترین انعطاف  -باالترین دقت    

 WQB 0444 SOPS مدل BGA/QFPدستگاهتعمیرات

ای از  مجموعه Wellerجدیدترین نسل دستگاه تعمیرات ساخت شرکت 

یک طراحی کامال جدید و دوربینی مطابق با آخرین پیشرفتهای علمی و 

تر و راحتی  تر، کنترل بهینه آوری بوده که منجربه استفاده مطمئن فن

گردد.  این سیستم با هدف ایجاد محصولی با توانایی  بیشتر کاربران می

برداشتن و گذاشتن قطعات روی بورد با باالترین دقت به صورت نیمه 

ای را در صنعت  ها و کاربردهای تازه که قابلیت  خودکار مهندسی شده

 تعمیرات ایجاد کرده است. 

و نسبت عالی قیمت به عملکرد  اهمیت به جزئیات ، نتیجه گیری دقیق 

 این دستگاه را به انتخاب ایده آل مصرف کنندگان تبدیل نموده است.

 ایجادامکانبیشتردرصنعتتعمیرات

 

باشد. این  همچنان با ارائه ابزارهای جدیدتر در این صنعت پیشرو می Wellerبا توجه به تنوع و پیچیدگی قطعات روی بورد ، 

 WQBنماید. دستگاه  های موجود در تعمیرات را ایجاد می ترین چالش ابزارها امکان مقابله موفقیت آمیز کاربران را با سخت

4000SOPS (Split Optic Positioning System) های تعمیر  که نسل سوم از سیستمBGA/SMT  شرکتWeller 

باشد براساس تقاضای کاربران در صنعت طراحی گردیده. این یک دستگاه کامل با سیستم کاربری آسان برای برداشتن و  می

 باشد.  بدون خطرات ناشی از حرارت اضافی بر روی بورد و قطعه می BGAگذاشتن قطعات 

مجهز به  (SOPS )Split Optic Positioning Systemسیستم دقیق جاگذاری قطعات مدل 

امکان قراردادن دقیق قطعات را  USB 1.۲و پورت  CMOSمگاپیکسل  1دوربین با قابلیت تفکیک 

کشی ایجاد    می نماید. این سیستم از یک دوربین و روشنایی با دو رنگ برای  پس از فرایند قلع

کند. کیفیت باالی تصویر با دینامیک باال و  یابی و قراردادن قطعات روی بورد استفاده می موقعیت

 اغتشاش بسیار پائین این عملیات را بسیار دقیق و راحت به انجام می رساند.

۱۷ 



 

های تحقیقاتی که  برای تعمیرات متداول روی بورد ها مانند موبایل و فعالیت WQB ۱۲۲۲SOPSدستگاه زمینه کاری وسیع 

 می باشد . PGAو  BGA ،QFN ،PLCC ،SOPو میکرو  BGA/QFP ،PBGA ،CBGA ،CSPشامل قطعات 

 WQB 0444SOPSسیکلکاری

گرمایش بورد  بمنظور جلوگیری از  پیش بوسیله  (Desoldering(برداشتن قطعات   -۱

شوک حرارتی در یک فرایند با کنترل دقیق زمان و درجه حرارت انجام می پذیرد. سپس به 

منظور جلوگیری از صدمات ناشی از جابجائی قطعه ، قطعات آزاد شده بوسیله سیستم وکیوم 

 برداشته می شود .

 

قلم  پس از برداشت قطعه ، محل اتصال قطعه و لحیم باقیمانده روی برد بوسیله  -1

کش ) شامل دستگاه نمی باشد ( یا سیم قلع کش با ابعاد مناسب  از روی بورد برداشته وبا -قلع 

 اسپری حالل سطح بورد  را کامال تمیز می نماید . 

 
پس از تنظیم محل قرارگیری قطعه از طریق قلم  SOPSبا استفاده از سیستم  -۱

 وکیوم خود دستگاه ، قطعه با دقت فوق العاده بر روی محل خود قرار خواهد گرفت .

 

 

فرایند لحیم کاری با استفاده از نازل های مناسب از طریق کنترل درجه حرارت  - ۱

 صورت می گیرد .  BGA  ،QFP ،PLCCو  زمان  قطعات مختلف 

  

 

هشت مرحله  مجزا از پیش گرمایش تا مورد نیاز هر قطعه پروفایل های درجه حرارت  -۲

تا خنک کردن  ، با دقت فوق العاده قابل برنامه ریزی و ذخیره در سیستم نرم افزار دستگاه 

 می باشد .
۱۸ 
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 ها:ویژگی

براساس سیستم ماژوالر ساخته شده و  WQB ۱۲۲۲ SOPSطراحی پیشرفته دستگاه 

 Wellerهای با ثبت انحصاری شرکت  ترین سیستم مجهز به یک صفحه کشویی ، و پیشرفته

 باشند.  بوده و مواد مصرفی و طراحی مناسب تضمین طول عمرو عملکرد مناسب آن می

 گرمایشسطحفوقانی 

به همراه سیستم کنترل الکترونیک  Wellerنازل های هوای گرم با ثبت انحصاری شرکت  

دیجیتال جهت نظارت و تنظیم میزان جریان هوا امکان تامین دقیق گرمای مورد نیاز بر روی 

نماید. حسگر تعبیه شده بر روی نازل از گرمایش بیش از حد قطعات  قطعات را ایجاد می

جلوگیری کرده و با تنظیم درجه حرارت سیستم گرمایش فوقانی بیشترین کنترل مورد نیاز 

  دهد. برای فرایند را در اختیار کاربر قرار می

 گرمایشتحتانی

آوری مادون قرمز و  کن مجهز به دو منطقه گرمایشی با فن صفحه گرمسریع و همگن   

قابلیت تنظیم درجه حرارت بوده که قادر به گرم کردن سریع ، بسیار دقیق و همگن در 

  باشد. های پائینی درجه حرارت می الیه

 طراحیدستگاهجدبد

 WQB ۱۲۲۲SOPS بردای ساده جهت بهترین نتیجه مطلوب انجام گرفته و  بر اساس بهره

افزار پیشرفته و کاربرپسند با تمام جزئیات  آن مانند ویژگی  این موضوع شامل نرم

SoftStart باشد می 

 آوریارتباطمستقیمفن 

 (PC(کاربران را قادر به استفاده از کامپیوترهای شخصی  WQB ۱۲۲۲SOPSدستگاه 

های ارتباطی  نماید به ترتیبی که وسایل و یا کارت می USB 1.۲استاندارد از طریق پورت 

 باشند.  دیگری برای این اتصال مورد نیاز نمی

۱۹ 



 

 نرمافزارنظارتیباعملکردجامع

های درجه حرارت قابل تعریف بوده و تمهیدات الزم جهت  در این نرم افزار نظارتی پروفایل 

 شوند.  کاری بهینه تعریف می فرایند لحیم

گرما با سیکل فرایندی که تمام پارامترهای مورد نظر را لحاظ نماید می توان نتایج قابل تکرار و مستند بدست آورد . ویژگی 

Teach-in  یک روش ساده و سریع برای تعیین پارامترها و شناسایی نقاط بحرانی یک  فرایند را بدون نیاز به دانش عمیق کاربر

کاری یعنی پارامترهای عمومی و  های لحیم ای از پروفایل دهد. عالوه بر این نرم افزار خود نیز شامل کتابخانه در اختیار قرار می

های جدید نیز به آسانی قابل تغییر و اضافه شدن به  باشد. پروفایل های قابل تکرار نیز می خاص برای برخی از این عملیات

  باشند.   کتابخانه می

 همترازیدقیققطعهوبورد

به  zو  x  ،yتصاویر زنده از قطعه و بورد به وسیله دوربین و با استفاده از ابزار دقیق محورهای  

  باشد. صورت مستقل به راحتی قابل اجرا می

 مشخصاتفنی:
 متر میلی ۲۱۲x۲۱۲x۲۲۲  ابعاد:

 متر میلی ۱۲۱۲x۲۱۲X۲۲۲  ابعاد دینامیکی: 

 هرتز ۲۲/۲۲ولت،  1۱۲  ولتاژ تغذیه: 

 T۱۲ A  فیوز: 

 وات 1۱۲۲  توان: 

 وات 2۲۲  کن فوقانی:  گرم

 متر ( میلی1۲۲x1۲۲وات ) ۱۲۲۲بزرگ   کن تحتانی:  گرم

 متر ( میلی۱1۲x۱1۲وات ) ۱۲۲کوچک  

 کیلو پاسکال؛ هوای فشرده خشک ۲۲۲تا  ۱۲۲  تغذیه کمپرسور هوا: 

 کیلو پاسکال ۲۲وکیوم   تبدیل کمپرسور هوا: 

 گراد درجه سانتی ۱۲۲تا  ۲۲  کنترل درجه حرارت: 

 گراد درجه سانتی ۱۲دقت   

 بار( ۱لیتر بر دقیقه ) ۱۲۲تا  ۲۲مصرف  کنترل جریان هوا: 
 کیلوگرم ۱۲تقریبا   وزن: 

توانید به وب سایت ما  ها، سنسورهای درجه حرارت و سایر ملزومات موجود می برای اطالعات بیشتر در مورد انواع نازل

www.grandilco.com  .مراجعه فرمائید 
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 چرا تصفیه دود؟
با گسترش چشمگیر صنایع الکترونیک در جهان استفاده از فرایند لحیم کاری و یا جوشکاری توسعه قابل توجهی یافته. در هر 

یک از این کاربردها ذرات و گازهایی در محیط متصاعد میگردد که می توانند برای سالمتی بسیار مضر باشند. به عنوان نمونه 

 در زمینه لحیم کاری و جوشکاری:

  درجه حرارت منجر به آب شدن سیم قلع و یا جوش باعث متصاعد شدن گازهای مضر و آزاد شدن ذرات ریز میشود که

 کنند.  قابلیت نفوذ فراوان در دستگاه تنفسی را پیدا می

 باشند. رود، ذرات ریزتری با قدرت نفوذ بیشتری آزاد شده که برای سالمتی نیز مضرتر می هرچقدر دمای فرایند باالتر می 

 کنند.  ها نیز پیدا می بعضی از این ذرات به جهت کوچکی حتی امکان نفوذ به دستگاه گردش خون را از طریق شش 

به همین دلیل در بسیاری از کشورها مقررات قانونی وضع گردیده که مصرف کنندگات را ملزم به تصفیه دود و ذرات آزاد 

شده در محیط کار نموده تا بدینوسیله از آسیب رسانی جانی و مالی که در بسیاری موارد غیر قابل جبران میباشد جلوگیری 

نماید. ضروری است برای حفاظت از سالمت اپراتور از دستگاه تصفیه دود مناسب که توانایی جداسازی این ذرات ریز را از هوا 

عالوه بر این قابلیت، هوای تصفیه شده را نیز به محیط برگردانده که  Wellerداشته باشد استفاده گردد. دستگاه تصفیه دود 

 .  گردد های هواسازی می جویی در هزینه موجب صرفه

 نحوه انباشت ذرات ریز در بدن انسان 
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 کاری دقیقه لحیم 09

 برای تصفیه دود WELLERحل های  راه 
 تصفیه دود حجمی:

 سطح پوشش بیشتر 

 نگهداری کمتر 

 متحرک 

 نصب سریع و آسان 

  ایستگاه کاری 0تا  ۱اقتصادی برای 

 کنترل از راه دور 

کاری قطعات ریز و یا فرایندهایی که  کاری با هوای گرم، لحیم حل بیشتر برای کاربردهایی نظیر حمام قلع، لحیم این راه

 گیرد.  میشامل مواد چسبنده هستند مورد استفاده قرار 

 تصفیه دود از روی قلم هویه:

 هزینه کمتر برای هر ایستگاه کاری 

 جمع آوری آلودگی از مبداء 

  متر فاصله( 1۲۲ایستگاه کاری با یک سیستم ) 1۲پوشش تا 

 ارگونومیک و دسترسی آسان به نقطه کار 

 صدای کم 

 جایی کم هوا  جابه 

کاری جمع  تصفیه دود از روی قلم هویه از طریق یک لوله نصب شده برروی قلم که دودهای متصاعد شده را از محل لحیم

 ۲۲ . پذیرد کند انجام می آوری و به سیستم تصفیه دود ارسال می

 بعد از لحیم کاری قبل از لحیم کاری
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 ZERO SMOG ۴V KIT ۲ FUNNEL NOZZLEدستگاه تصفیه دود حجمی 

 ها:ویژگی

 قابل استفاده در دو ایستگاه کاری 

  پاسکال 12۲۲فشار مکش 

  مترمکعب 1۱۲ظرفیت 

  ولت آمپر 12۲توان الکتریکی 

  متر ۱بل در فاصله  دسی ۱0میزان صدا 

 1۱۲  هرتز ۲۲ولت 

  ۱1۲ابعاد x ۱1۲ x ۱9۲ متر میلی 

  کیلوگرم ۱9وزن 

 :مجهز به فیلترهای 

HEPA Filter E 21  

Wide Band Gas Filter  

(05% Active Carbon/05% 

Puratex) 

Fine Dust Filter F 7  

 شامل:

  یونیت موبایلZero Smog 4V 

 1  ست کیتFunnel به همراه کلیه ملزومات  

      T0053664699شماره سفارش : 
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 WFEPدستگاه تصفیه دود از روی قلم مدل 
 ها:ویژگی

 قابل اتصال به دو قلم هویه 

 دارای پمپ مکنده داخلی 

  کیلو پاسکال ۱۲فشار مکش 

  وات 2۲توان مصرفی 

  متر ۱بل در فاصله  دسی  ۱۲سطح صدا کمتر از 

 1۱۲  / هرتز ۲۲ولت 

  متر میلی 19۲در ارتفاع  ۱۱۲ابعاد قطر 

  کیلوگرم 2وزن 

 :مجهز به فیلترهای 

Particle Filter E 13 

Wide Band Gas Filter  

Fine Dust Filter F 7 

    WFEدستگاه تصفیه دود از روی قلم با کمپرسور خارجی مدل

     T0053638699شماره سفارش : 

 ها:ویژگی

 بدون پمپ داخلی 

 قابل اتصال به دو قلم هویه 

  اتصال به کمپرسور هوای خارجی 

 جهت مصارف صنعتی 

  کیلوگرم ۱وزن 

  میلی متر 1۲۲در ارتفاع  ۱1۲ابعاد قطر 

  لیتر در دقیقه 12هوای مصرفی 

 :مجهز به فیلترهای 

Particle Filter E 13 

Wide Band Gas Filter 

Fine Dust Filter F 7  : 0000-112شماره سفارش-ESD      ۲۴ 
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 WELLER—ESDپایه نگهدارنه برد 

 

 ها:ویژگی

  ۵۳۲حداکثر سایز بردx۰۶۱ میلیمتر 

  درجه ۰۲درجه در هر مرحله  ۳۶۱قابلیت چرخش 

 گیره نگهدارنده فنری آنتی استاتیک 

 مجهز به دسته با پوشش اسفنجی جهت نگهداری قطعه 

     T001502699شماره سفارش : 

 WELLERقلع کش دستی 

 پمپ قلع کش دستی با قابلیت تعویض نوک

     SA21Aشماره سفارش : 

 نگهدارنده قرقره قلع

 ها:ویژگی

  کیلوگرم ۰قابلیت استفاده حلقه قلع تا وزن 

  برای طول هایmm۰۱ mm -۴۸ - mm ۵۲  

 T0051301799     ۲۵شماره سفارش : 



 

 بدون سرب برای طول عمر بیشتر نوک هویه   wswسیم قلع 

 ها:ویژگی

  ترکیب هایSn,965Ag3Cu 0/5 - Sn99,3CU 0/7 

 قابلیت چسبندگی فوق العاده 

 کاهش هزینه تولید از طریق افزایش طول عمر نوک هویه 

  کاهش هزینه سرویس و نگهداری با کاهش میزان

 اکسیداسون 

  ( فالکس بدون نیاز به تمیزکاریNo—Clean ) 

  درصد ۳/۲میزان فالکس 

  گرم و یک کیلو ۲۱۱گرم ،  ۰۱۱در سایز های 

 فالکس مایع

     T0051383799شماره سفارش : 

 ها:ویژگی

  میلی لیتر برای مصارف  ۰۲مایع فالکسBGA 

 SMTو

 بسیار قابل اعتماد در جلوگیری از اتصال کوتاه 

 با برس 

  درصد ۰۳مایع حالل 

  ( بدو نیاز به شستشوNo –Clean ) 

 فالکس مایع

     T0051383199شماره سفارش : 

 ها:ویژگی

 پسماند باقیمانده بدون خورندگی 

  مطابق با استانداردDin-En 61190 ROL0 

  میلی لیتر برای لحیم کاری ساده  ۰۱۱مایع فالکس

 با درجه حرارت و زمان لحیم کاری باال

 بدون برس 

 ۲۶ فالکس با پایه رزین 
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 HS10سیم قلع مدل 

 ها:ویژگی

 ( فعال سازی با رزین طبیعی هالوژنcolophony) 

 . با پسماند جامد بدون چسبندگی که فقط در محل لحیم کاری باقی می ماند 

  ( بدون نیاز به تمیز کاریNo-Clean ) 

 انواعموجود:

 HS10    در انواع آلیاژهای قلع سرب دارSn62Pb36Ag2 | 

Sn60Pb40 | Sn63Pb37  . موجود می باشد 

  کیلوگرم . ۰گرم تا  ۰۱۱میلیمتر در قرقره های  ۳تا  ۱/۳از قطر 

 توضیحات:

سالهاست که به عنوان محصول با کیفیت جهت پاسخگویی به نیاز صنایع و همچنین تعمیرات مورد  HS10سیم قلع 

 استفاده قرار گرفته است .

 روغن لحیم

 انواعموجود:
 

 ۲۱  گرمی 

 ۰۱۱ گرمی 

 ۵۲۱ گرمی 

  : ۰۰۸۱۰۰شماره سفارش 

  : ۰۰۸۱۲۰شماره سفارش 

  : ۰۰۸۱۳۳شماره سفارش 

 توضیحات:

  طبق استانداردC.3.1.1 29454-1  جهت استفاده در لحیم کاری و بردهای دارای سرب و برای مس و

 برنج ساخته شده است .

 . برای کارهای برق و الکترونیک مناسب نبوده و حاوی کلرید زینک می باشد 
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 SP2200خمیر قلع 
 ها:ویژگی

 کاهش فضای خالی از قلع 

 کارکرد در هوای معمولی و یا نیتروژن 

 طول عمر در فضای باز 

 حداقل پسماند 

 انواعموجود:

 این خمیر قلع در آلیاژSN99Cu 0/7 Ag 0/3  موجود میباشد 

 ( ۸۲-۵۲این خمیر با دانه بندی های سایزmµ  و یا )۸ (۳۴-۵۴mµ  )

 گرمی ارائه میگردد . ۲۱۱تولید و در ظروف 

 توضیحات:

 . این خمیر برای قلع بدون سرب و برای تولید انبوه الکترونیک با کیفیت باال ساخته می شود 

  زمان ماندگاری باالی این خمیر در فضای باز و قابلیتPrintability   باالی این خمیرتأثیر بسزایی در

 فرایند مناسب لحیم کاری دارد .

  با فرمول مخصوص و قابلیت چسبندگی فوق العاده قابلیت کاربر روی سطوح مختلف مصرفی در صنایع

 الکترونیک را دارا می باشد . 
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  6B-500فالکس مدل 
معادل  J-STD-004  این فالکس طبق استاندارد

ROL0    میباشد و با پایه الکلی ودارایRosin می باشد.     

این فالکس مناسب برای روش اسپری در دستگاه     

wave soldering (single or double)  تولید گردیده

و حاوی هیچ یک از گازهای سمی خطرناک در تولید 

فالکس نبوده وهمچنین اثرات باقی مانده فالکس بر روی 

( می باشد که باعث No Cleanبرد بی نیاز از شستشو )

شده یکی از بهترین انتخابهای مناسب برای صنعت 

 الکترونیک باشد.

 آلمان  STANNOLروغن فالکس 

 ویژه دستگاه های لحیم کاری اتوماتیک 

  EF—350فالکس مدل 
و از نوع ارگانیک میباشد که در آن از مقداری  ROL0معادل  J-STD-004  این فالکس با پایه الکلی و طبق استاندارد

Resin   برای  باالبردنActivation با توجه به افزایش مقدار اسید نسبت به مدل   در آن استفاده شده است. این فالکس

500-6B  خورندگی بیشتر داشته و مورد استفاده آن در بورد های با سطوح پوششی متفاوت)finishing)  میباشد و

این فالکس حاوی هیچ یک از گازهای سمی خطرناک در  .  wave solderingمناسب برای روش اسپری در دستگاه 

 ( می باشد.No Cleanتولید فالکس نبوده وهمچنین اثرات باقی مانده فالکس بر روی برد بی نیاز از شستشو  )

FLUX 

DIN EN 

ISO 9454-

2 

DIN EN 

61190-1-

1 

APPLI-

CATION 

METH-

OD* 

VOC CON-

TENT 

SOLID 

CON-

TENT % 

Part 

No. 

2.5 lit 

Part No. 

25 lit 

500-6B 1.1.3.A ROL0 S, F, D, B High 6.0 
16401

4 
164016 

EF350 
2.2.3.A ORL0 S, F High 3.5 

16415
1 

164152 
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ESD Safe Equipment 

 ها:ویژگی

 دستکش ضد لغزش متخلخل 

 ضد تعریق با قابلیت ارتجاعی فوق العاده 

 قابل شستشو با سرپنجه های گرد 

  اهم ۰۱۵تا  ۰۱۰مقاومت سطحی 

 PVCراه راه متخلخل از جنس  ESDدستکش کار 

     G0000002Lشماره سفارش : 

 میلیمتری رنگ آبی روشن 06ضد آلرژی با پهنای  ESDمچ بند 

 ها:ویژگی

  دستبند : قابل تنظیم ، قابل ارتجاع ، ضد آلرژی با الیاف بافته

 شده بدون استفاده از صفحه فلزی

  :میلیمتر با اتصال نری و سوسماری به  ۰۱سیستم کوئیل شده

 میلیمتر ۵۸۱طول 

  10مقاومت≤sup>6</sup>Ohm 

     W0000015شماره سفارش : 

 میلیمتر دو الیه  x066 ESD ۰66پد 

 ها:ویژگی

  مقاومت فوق العاده در مقابل لرزش و خستگی 

  انتشار نیروی اعمال شده جهت کاهش میزان خستگی در پد 

  متر  ۰۱میلیمتر در  ۵اهم با ضخامت  ۰۱۴مقاومت حجمی کمتر از

 طول

  طول عمر باال 

 الیه اتالفی استاتیک

 الیه اتالفی رسانا

     M2000B09شماره سفارش : 
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 مجهز به طبقات ، چراغ روشنایی و پانل برق ESDمیز کار 
 ها:ویژگی

 پانل ورودی

  دارای چهار سوکت ورودی استاندارد تعبیه شده در محفظه آلومینیمی با

 متر  ۳محافظ و کابل بطول 

  پانل قابلیت نصب سوکتهای اضافی، اتصال زمین، فیوز اتوماتیک و فیوز

 کوچک را دارا می باشد.

  آمپر ۰۱ظرفیت بار تا 

  میلیمتر ۱/۰۲سطح مقطع سیم اتصال زمین 

 مشخصات المپ روشنایی

  وات با قابلیت تنظیم و  بدون سایه ۲۸تعبیه شده در محفظه آلومینیومی با دو المپ کم مصرف 

 مجهز به صفحه تابشی با سرعت در روشنایی بدون لرزش و یا ارتعاشات  نوری 

  میلیمتر ۰۵۱۱طول 

   میلیمتر ۰۳۲۱الی  ۲۱۱ارتفاع قابل تغییر از 

  لوکس  جانبی ۴۱۱مرکزی -لوکس ۰۵۱۱-میلیمتری  ۰۱۱۱لومن روشنایی در فاصله 

  ۰۵۱۱ابعادx۰۱۱ میلیمتر 

 شده دارای مشخصات ذیل می باشد   ESDروکش سطوح 

  ۴۰۱درصد رطوبت نصبی  ۰۵مقاومت نقطه به نقطه با x ۸/۰۰ - ۰/۰۰ اهم 

  ۶۰۱درصد رطوبت نصبی  ۲۱مقاومت نقطه به نقطه با x ۰/۸۴ - ۰/۱۳ اهم 

  ۴۰۱درصد رطوبت نصبی  ۰۵مقاومت نقطه به نقطه با x ۰/۸۰  -۰۰۱ x ۸/۸  اهم 

  ۴۰۱درصد رطوبت نصبی  ۲۱مقاومت نقطه به نقطه با x ۳/۴  -۲۰۱ x ۴/۶  اهم 

 
  CLEAN Room -صندلی با روکش ونیل برای اتاق تمیز 

     CO000007شماره سفارش : 

    CH000053شماره سفارش : 
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 ها:ویژگی

  ۰۱۶صندلی فوق العاده راحت با روکش وکیفیت عالی و مقاومتRg< اهم 

  چرخ متحرک آبکاری شده ۲دارای 

 پشتی صندلی بلند با زاویه قابل کنترل و ارتفاع صندلی با جک گازی قابل تنظیم 

 دارای گواهینامه ایمنی و ارگونومیک 

ESD Safe Equipment 



 

    3CSشماره سفارش : 

     5SASLشماره سفارش : 

     5MBSشماره سفارش : 

     7SASLشماره سفارش : 

 پنس دقیق با نوک بلند برای کارهای دقیق روی برد

 پنس دقیق با نوک تیز برای کارهای معمولی استاندارد

پنس دقیق با نوک بسیار تیز ) سه دهم تا هفت صدم میلیمتر (  

برای کالبد شکافی یا تشریح و کار زیر میکروسکوپ           

 قابل استفاده فقط روی مواد نرم 

 پنس دقیق با انحنا و نوک تیز ایده آل برای فضاهای کوچک 

۳۲ 
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 E5SAشماره سفارش : 

   E3CSAشماره سفارش : 

 E7SAشماره سفارش : 

 E15AGWشماره سفارش : 

پنس  ارگونومیک آنتی استاتیک با نوک تیز مستقیم جهت 

 گرفتن سیم های ظریف

پنس  ارگونومیک آنتی استاتیک با نوک تیز بلند و 

 مستقیم برای مونتاژ قطعات الکترونیک بر روی برد 

پنس  ارگونومیک آنتی استاتیک با نوک های منحنی قوی 

 برای کار در محیط های محدود 

پنس سیم لخت کن  ارگونومیک آنتی استاتیک از جنس 

 استیل-کربن 

۳۳ 
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 TC 100جعبه ابزار الکترونیکی ساخت آمریکا مدل 

 ها:ویژگی

 بزرگترین جعبه ابزار با طراحی حرفه ای 

  ۵۵مجموعه سری  ۳۰قطعه ابزار و  ۲۳شامل 

 دسته های قابل جابجایی جهت پیچ گوشتی و آچار بوکس 

  دارای صفحه لوالئی نگهدارنده و باز کردن ، بعالوه صفحه

 نگهدارنده ابزار تحتانی

  صفحات فلزی جدا کننده از جنس آنودایز شده با آلومینیوم 

 رنگ قهوه ای سوخته 

  در ابعادmm ۰۸۵ x  mm ۳۰۴ x mm ۸۰۶ 

     TC100STشماره سفارش : 

 ها:ویژگی

  ۵۵مجموعه سری  ۳۰قطعه ابزار و  ۲۳شامل 

  دسته های قابل جابجایی جهت پیچ گوشتی و آچار بوکس و دو سری

 کیت مخصوص پیچ و مهره 

 دارای  سه صفحه لوالئی نگهدارنده ابزار و بعالوه یک صفحه تحتانی 

  ساخته شده از پلی اتیلین فوق العاده سخت با رنگ مشکی و

 آلومینیوم آنودایز مشکی 

  در ابعادmm ۰۸۶ x  mm ۳۵۰ x mm ۸۲۰ 

     TCMB100STشماره سفارش : 

 TCMBجعبه ابزار الکترونیکی ساخت آمریکا مدل 
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 دیدطبیعیاجسام

بسیار نزدیک کند که این امر مانع   های خود را به عدسی در میکروسکوپ های چشمی متداول کاربر میبایست چشم

ها  و انبساط آنها نسبت به حالت طبیعی شده ، در حالیکه به دنبال آن خروج با شدت  رسیدن نور طبیعی به مردمک چشم

های چشم سبب  نماید. این انبساط و انقباض مداوم مردمک چشم ها را بالفاصله منقبض می  ها چشمی ، مردمک نور از عدسی

 گردد.  خستگی مفرط در هنگام استفاده از این نوع میکروسکوپ ها می

و نشستن در فاصله مناسب از دستگاه اجازه برخورد نور طبیعی را به  Mantisدر حالیکه با استفاده از میکروسکوپ های 

دهد که منجر به  تری از اجسام را به آنها می ها داده و همچنین خروج نور از لنزی با سطح وسیع تر امکان دید طبیعی چشم

 کاهش انقباض و انبساط مردمک چشم و در نتیجه کاهش خستگی چشم ها می گردد.

 چشم-هماهنگیسادهدست

چشم که برای بسیاری از کاربردها مانند تعمیرات، تشریح و سایر  -هماهنگی دست 

باشد.  به سهولت امکان پذیر می Mantisباشد در هنگام استفاده از  های دستی اساسی می مهارت

شود آنها  نشستن طبیعی و با فاصله از دستگاه به کاربران وسعت دید بیشتری داده و سبب می

 بتوانند این کار را به صورت طبیعی و با راحتی بیشتر انجام دهند. 

Made By  : 

۳۵ 



 تهران خیابان قائم مقام فراهانی شمالی کوچه دوم ب

 ۹136386۹۹۹طبقه دوم ، کد پستی  ۹۱پالک 

 33288888فاکس:    33283۱38-3328888۱تلفن : 

 

 وضعیتکاریارگونومیک

تواند با  یک فرد در حالی که بدنش در وضعیت ارگونومیک قرار دارد می

Mantis تر کار کند. در  تر، با خستگی کمتر و مهمتر از همه ساده راحت

ضمن این وضعیت خطر صدمات ناشی از کشیدگی های مکرر را نیز به 

رساند. یک کاربر شاداب یک کاربر با بازده بیشتر  کمترین حد خود می

 باشد. نیز می

 

 آزادیعملسر

کاربران با استفاده از طراحی دارای حق امتیاز انحصاری شرکت 

Engineering Vision   نیازی به هم تراز کردن چشم خود با

ماهیچه   عدسی چشمی میکروسکوپ ندارند. این آزادی عمل کشش

های گردن و پشت را که ناشی از موقعیت ثابت بدن در هنگام استفاده 

 دهد.  شود را کاهش می از میکروسکوپ های چشمی متداول ایجاد می

 قابلیتاستفادهازعینک

کاربران نیازی به برداشتن عینک  Mantisبا استفاده از 

 طبی )و یا  ایمنی( برای استفاده از میکروسکوپ ندارند. 

 

 داده های نوری

شماره 
 سفارش

عدسی 
 چشمی

 میدان دید فاصله کاری

MCO-002 2x 167.0mm 45.0mm 

MCO-004 4x 96.0mm 27.5mm 

MCO-006 6x 73.0mm 19.2mm 

MCO-008 8x 58.5mm 14.3mm 
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 Mantis Compact های پائین انجام  های بازرسی و تعمیراتی که در بزرگنمایی با قابلیت فوق العاده برای فعالیت

 شود:  ( سنتی بوده و در انواع زیر ارائه می دار )لوپ بین های مطالعه ذره جایگزین چراغ  پذیرند. این دستگاه می

Mantis Compact 

 با پایه یونیورسال مجهز به وزنه تعادلی .

      MC-UNIشماره سفارش : 

Mantis Compact 

با بازوی مفصلی طراحی شده برای کاربردهایی که نیاز به دسترسی 

 . گسترده با حفظ تعادل دارند

  MC-FLEXشماره سفارش : 

Mantis Compact 

مجهز به روشنایی قابل تنظیم  Integral Focusبا پایه رومیزی و 

 تحتانی .

 MC-BS  ۳۷شماره سفارش : 
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  SXمیکروسکوپ های چشمی سری 

  مورداستفادهدرصنعتوعلومتحقیقاتی

 

 محصول مشترک کشورهای انگلستان و آمریکا 

  باالترین عملکرد 

 های دقیق   کیفیت و کنتراست باالی تصویر با عدسی 

 ای گوناگون   های موجود و مجموعه امکان سفارش بر اساس نیاز با استفاده از انواع عدسی

 از پایه ها و ملزومات جانبی اختیاری

   روشنایی با چراغ هایLED با طول عمر باال و کیفیت نور حقیقی 

۳۸ 



 

 

 های مورد بازرسی به صورت دقیق.  امکان کنترل نرم و حساس نمونهصفحه شناور: 

 فقط قابل استفاده با پایه رومیزی.

  های سریع و دقیق یابی جهت عیب UVهای  مورد استفاده در بازرسی:  UVروشنایی 

رابط ثانویه بازو: جهت باالبردن انعطاف، مانورپذیری و افزایش دسترسی بازوی 

 متر  میلی 0۱2.۲مفصلی به میزان 

به موقعیت  آل برای بازرسی اجسامی که غیر قابل حرکتند و یا نیاز پایه زمینی: ایده

  ثابتی دارند. مورد استفاده با بازوی مفصلی با قابلیت تغییر ارتفاع، چرخش و خم شدن.

 لوازمجانبی

  کم حجم و چند کارهپایهرومیزی:  آل برای نمونه ایدهپایهبابازویمتحرک:

  انعطاف پذیری بیشترپایهبابازویمفصلی:

۳۹ 

  انعطاف پذیری بیشترپایهبادوبازویمتحرک:
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اتصال مکانیکی و PCB  در هنگام لحیم کاری هر قطعه الکترونیکی بر روی

)لحیم ( به   الکتریکی بین قطعه و برد از طریق نفوذ الکترون های روی و سرب

داخل صفحه مسی و هم چنین الکترون های آزاد شده مس به درون لحیم الیه ای 

عمق این الیه  تشکیل میگردد بنام : 

با آزاد شدن الکترون های بیشتر از طریق افزایش درجه حرارت هویه و زمان 

لحیم کاری انجام می پذیرد و این الیه تاثیر مستقیم بر استحکام مکانیکی قطعه 

 (۱به برد دارد .) شکل شماره 

 چیست ؟IMC الیه 

ودر محور   mµرا بهIMC ( ، محور افقی عمق نفوذ و یا به عبارت دیگر عمق الیه 1در ) شکل شماره 

عمودی استحکام قطعه به برد را به نیوتن نشان میدهد .علیرغم این تصور که هرچه عمق لحیم 

بیشتر شود استحکام مکانیکی آن اضافه میگردد مالحظه مینمائید که عملکرد واقعی آن برعکس 

 اضافه شود از استحکام مکانیکی قطعه به شدت کاسته می شود  IMCعمق الیه چنانچه اگرمیباشد. 

  

 

 ۱شکل شماره 

و هر چقدر  با افزایش درجه حرارت و مدت لحیم کاری رابطه مستقیم داشته  IMC اشاره شد که عمق الیه” قبال

 دمای هویه و مدت زمان عمل لحیم کاری بیشتر شود عمق این الیه افزایش خواهد یافت.

این مطلب یکی از نمونه های حائز اهمیت در کنترل دقیق درجه حرارت و طول زمان لحیم کاری جهت دستیابی به 

 خوب و با استحکام میباشد. یک اتصال 

 1شکل شماره 

۴۱ 




