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Máy DIC BGA rework RD-500SIII 
 

Máy DIC BGA rework RD-500SIII phân thành hai loại: đối vị quang 

học và đối vị phi quang học. Đối vị quang học thông qua mô-đun quang 

học áp dụng hình ảnh lăng kính phân chia; đối vị phi quang học thông 

qua mắt thường, căn cứ vào đường in của PCB và điểm đối vị để đạt 

được đối vị rework. 

Đặc điểm của Máy DIC BGA rework RD-500SIII: 

- Công suất gia nhiệt từ 3000W nâng lên 3800W (loại S từ 2200W nâng 

lên 2600W), nhiệt lượng càng đầy, cỏ thể thoải mái đối vị các bản 

mạch lớn, dày, bảng BGA kim loại, sứ BGA tiến hành rework. 

- Bộ phận phát nhiệt từ 500 độ C nâng lên 650 độ C. 

- Hệ thống hình ảnh đối vị toàn màn hình; góc nhìn hình ảnh đối vị 

càng lớn, công việc đối vị càng nhanh chóng. 

- Lắp đặt, định vị, di chuyển PCB nhanh chóng. 

- Hỗ trợ quét mã vạch; thông qua thiết bị quét mã vạch tự động điều 

chỉnh biểu đồ nhiệt độ gia nhiệt tương ứng. 

- Hỗ trợ nâng cấp phần mềm, giao diện thao tác và tính năng tối ưu 

hóa toàn diện. 
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Ứng dụng của Máy DIC BGA rework RD-500SIII: 

- Phù hợp với 3 loại hệ thống gia nhiệt không chì. 

- Hệ thống khu vực gia nhiệt bằng tia hồng ngoại, ngăn ngừa mạch điện 

bị cong vênh. 

- 2 loại chức năng khống chế nhiệt. 

- Tính năng an toàn cơ khí. 

- Tính năng khống chế sự hình thành biểu đồ tự động của 2 điểm nhiệt 

độ của linh kiện. 

- Tính năng kiểm tra tiện lợi, trực quan. 

- 5 loại đầu vào ngẫu nhiệt điện. 

- Tính năng ứng dụng kem hàn thiếc tích hợp toàn diện. 

- Thiết bị bán tự động. 

- Thích hợp đại đa số thao tác rework linh kiện. 

 

Thông số của Máy DIC BGA rework RD-500SIII: 

Hạng mục Thông số 

  RD-500III RD-500SIII 

Kích cỡ 770W*755D*760H  580W*580D*610H 

PCB thích hợp Max. 500mm*650mm Max. 400mm*420mm 

Nguồn 
AC100~120V hoặc 

AC200-230V 4.0KW 

AC100~120V hoặc 

AC200-230V 3.0KW 

Diện tích gia nhiệt 

khu vực 
400W*6（IR）=2400W 400W*3（IR）=1200W 

Phát nhiệt trên 700W 700W 
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đỉnh 

Phát nhiệt dưới 

đáy 
700W 700W 

Tổng công suất  3.8KW  2.6KW  

Trọng lượng 78kg 50kg 

Gia nhiệt Hồng ngoại + khí nóng 

Phạm vi thiết lập 

nhiệt độ 
0~650℃ 

Khoảng cách nhỏ 

nhất giữa các chân 

linh kiện 

0.18Pitch 

Kích cỡ BGA 2mm~70mm/chip01005 

Độ chính của xác 

điều chỉnh giữa 
+/-0.025mm 

Phương thức cung 

cấp không khí 
80L/Min 0.2~1.0Mpa 

Giao diện đầu vào 

ô-xy 
Tiêu chuẩn 

Hệ thống điều 

khiển 

Máy tính công nghiệp tiêu chuẩn + hệ thống thao tác 

bằng Win XP + phần mềm chuyên dụng + âm thanh robot  
 

 


