
 

Seria Select Coat® SL-940 
 

Wydajna kontrola procesu powlekania konformalnego 
 
 

 

Cechy i zalety 
 

▪ Zintegrowane sterowanie procesem zapewnia 

wysoką jakość dozowania na mokro 

▪ Automatyczne przetwarzanie wsadowe lub liniowe 
 

▪ Modułowa konstrukcja dostosowuje się do 

przyszłych potrzeb produkcyjnych 
 

▪ Oprogramowanie Easy Coat® - umożliwia programistom 

ustawianie, pomiar, rejestrację i śledzenie parametrów 

procesu 

▪ Programowanie offline i online 

▪ Można wybierać spośród szerokiej gamy opcji - w celu 

poprawy kontroli statystycznej procesu, czasu produkcji 
i wydajności 

▪ System zarządzania powietrzem bezpiecznie usuwa 

lotne związki organiczne (VOC) - spełniając normy 
dotyczące niskich wartości granicznych zapłonu (LFL) 

▪ Zaprojektowane z myślą o łatwej konserwacji - 

powierzchnie ze stali nierdzewnej są łatwe do 
czyszczenia i odporne na działanie silnych środków 
chemicznych 

 

System firmy Nordson ASYMTEK Select Coat SL-940 został 

zaprojektowany w celu zapewnienia najwyższej jakości i 

produktywności dla zautomatyzowanego przetwarzania 

wsadowego lub liniowego. Wytrzymały zestaw funkcji systemu 

został zbudowany w oparciu o niezrównane doświadczenie 

firmy ASYMTEK w zakresie dozowania płynnych materiałów i 

kontroli procesu powlekania konformalnego. Rezultatem jest 

rozwiązanie w zakresie powlekania, które upraszcza złożoność 

powłoki konformalnej, jednocześnie podnosząc poziom 

techniki powlekania skomplikowanych powierzchni. 
 

Standardowy system SL-940 charakteryzuje się konfiguracją 
wsadową, która obejmuje uchwyt płytek drukowanych/ramek 
do powlekania pojedynczych części i powlekania wsadowego. 
System może pomieścić do trzech aplikatorów i można wybierać 
spośród wielu dodatkowych opcji rozbudowy SL-940 do w pełni 
zautomatyzowanego rozwiązania liniowego. 

 

Bogate w funkcje, łatwe w obsłudze oprogramowanie Easy 

Coat zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o 

zastosowaniach z zakresu powlekania konformalnego - 

parametry procesu są ustawiane, mierzone, rejestrowane i  

identyfikowalne. Historia procesów dla wszystkich parametrów 

sterowania może być przechowywana w plikach rejestrów. 

Tworzenie programów z wykorzystaniem opcjonalnego systemu 

wizyjnego ASYMTEK dodatkowo upraszcza proces, a 

opcjonalne oprogramowanie do rozpoznawania wzorów może 

automatycznie wyrównywać część i sprawdzać, czy nie ma 

śladów pominięcia. 
 

Dostępne są również opcje zapewniające wyższy poziom 
kontroli procesów statystycznych. Ciśnienie cieczy i 
powietrza może być ustawiane i monitorowane poprzez 

sterowane programowo zawory elektroniczne. Opcje, takie jak 
laserowa kontrola szerokości pokrycia, kontrola lepkości, 
czytniki kodów kreskowych i monitorowanie przepływu mogą 
być dodawane w celu dalszej maksymalizacji czasu i wydajności 
produkcji. 
 

Opcje obsługi produktu mogą być dodawane w celu 
optymalizacji wydajności urządzeń, odpowiednio do wymagań 
użytkownika. Standardowa konfiguracja SL-940 pozwala na 
integrację własnej obsługi produktu. Inne opcje obejmują 
oprzyrządowanie do aplikacji wsadowej lub jedno- lub 
dwupasmowe systemy przenośników z możliwością wyboru 
opcji zwykłych lub wysokowydajnych. 
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Specyfikacje i wymagania obiektowe dla serii Select Coat® SL-940  
System ruchu 

Typ: Serwomotory w zamkniętej 

pętli z enkoderami 

Przesuw X: 500 mm 

Przesuw Y: 525 mm 

Przesuw Z: maks. 100 mm 

Rozdzielczość enkodera: 0,005 mm. (0,0002 

in.)Prędkość X-Y: 1,0 m/s (39.4 in/s) 

Przyspieszenie X-Y: 1 g wart. szczyt. z regulacją krzywej S 

Prędkość osi Z: 250 mm/s (10 in/s) 

Powtarzalność X-Y: 0,025 mm. (0,001 in.), 3 sigma oś Z 

Powtarzalność: 0,025 mm. (0,001 in.), 3 sigma X-Y 

Rozdzielczość: 0,010 mm. (0,0004 in.), 3 sigma oś 

Z Rozdzielczość: 0,025 mm. (0,001 in.), 3 sigma 

Dokładność pozycjonowania: 0,075 mm. (0,003 in.), 3 sigma 
 

Strefa dozowania 

W zależności od konfiguracji systemu. Aby uzyskać szczegóły, prosimy o 
kontakt z Nordson ASYMTEK. 

 

Przenośnik 

Liniowy: Standardowy przenośnik łańcuchowy 

Napędzana silnikiem regulacja szerokości: 35 do 475 mm (1,4 do 18,7 in.) 

Maks. prześwit: 100 mm (4 in.) powyżej i poniżej PCB 

Maksymalny ciężar palety/PCB: 5 kg (11 lbs) [Opcjonalnie: 7 kg (15 lbs)] 
 

Regulowane szyny narzędziowe 

Profil wytłaczany z aluminium:   Rozstaw szyn reguluje się 

przesuwając tylną szynę 

Regulacja szerokości: 35 do 475 mm (1,4 do 18,7 in.) Maks. 

prześwit: 100 mm (4 in.) powyżej i poniżej PCB 

Maksymalny ciężar palety/PCB: 7 kg (15 lbs) 

Dostępna jest również płyta narzędziowa: Aluminium; grubość 5 mm (0,2 in.); 

508 x 508 mm (20 x 20 in.) 
 

Komputer 

Komputer: Laptop  
 

Oprogramowanie 

Środowisko użytkownika: Program Easy Coat® 

System operacyjny: Windows® 7 
 

Metody podawania materiału 

Precyzyjna aplikacja konformalna bez atomizacji: 
Powlekarka Select Coat® SC-104/105 (podgrzewanie, cyrkulacja) 

Powlekarka Select Coat® SC-204/205 (bez cyrkulacji) 

Powlekarka Select Coat® SC-280 (z cyrkulacją i bez) 

 
Uniwersalne powlekanie w trzech trybach: 

Aplikator SC-200 Swirl Coat® 

Aplikator SC-300 Swirl Coat® 

 
Wysoko selektywne, precyzyjne powlekanie: 

Strumień SC-400 PreciseCoat® 

 
Uniwersalne zawory: 
Seria DV-0x 

Wymagania dotyczące miejsca instalacji 

Powierzchnia zajmowana: 
Szerokość 1000 mm x głębokość 1329 mm (39,3 x 52,3 in.) 

Klawiatura komputerowa/monitor zajmuje dodatkowe miejsce 527 mm (20,7 cala) 

z przodu. 

Dolne drzwi wymagają 855 mm (33,7 cala) wolnego miejsca do otwarcia z przodu 

Zalecany jest odstęp 1000 mm z tyłu urządzenia 

Schematy wymiarowe na następnej stronie. 

 
Zasilanie powietrzem: 620 kPa (90 psi, 6.2 Bar), do 0,34 m3/min (20,4 

m)3/godz. 12 SCFM) maks., w zależności od 

konfiguracji 

Wentylacja, powietrze: 340 m3/godz. (200 SCFM) 

przy 25,4 mm (1,0 in.) słupa wody 

Opcjonalnie, źródło azotu: 

410 kPa (60 psi, 4,1 bar) przy 0,014 m3/min (0,84 

m)3/godz. 0,5 SCFM); wymagane w przypadku 

materiałów wrażliwych na wilgoć 

Główne zasilanie: 200/240 VAC, 10 A (maks.), 50/60 Hz 

Uwaga: System może pracować przy napięciu 120 VAC bez zainstalowanej 

opcji podgrzewania. Hałas: Szczytowy ≤ 76,0 dBA; Średni 

≤ 70,7 dBA Ciężar systemu: 426 kg (940 lbs) maks. 

Zgodność z normami: SMEMA, CE, NFPA i SEMI 
 

Standardowe funkcje dla SL-940 

Ciśnienie materiału w aplikatorze i ciśnienie powietrza są sterowane programowo 

Stacja do płukania rozpuszczalnikiem z miskami 

Sterowanie blokadami drzwi 

Wentylacja ze strumieniem w dół z nadmiarowym wyłącznikiem bezpieczeństwa 

Powierzchnie wewnętrzne ze stali nierdzewnej 

Przednia klapa dostępowa z szybą 

Ramię z regulowaną komputerowo wysokością i orientacją prawa/lewa 

Program Easy Coat 
 

Opcje funkcjonalne 

System rozpoznawania kodów kreskowych, 1D lub 2D  

Black light 

Czujnik obecności płytki drukowanej 

Możliwość podwójnej równoczesnej aplikacji  

Podwójny jednoczesny programowalny podział  

Możliwość aplikatora do podwójnego przełączania 

Przepływomierz 

Laserowe sterowanie szerokością aplikacji (dla SC-104/105, -204/205 i 

-280) Narzędzie do programowania wskaźnika laserowego 

Kamera detekcji cech 

Miska z rozpuszczalnikiem z czujnikiem poziomu płynu 

Czujnik niskiego poziomu 

Skala niskiego poziomu 

Przełączanie materiału (ręczne) 

Stacja kolejki wstępnej 

Programowanie kamery 

Czteropozycyjne nachylenie (dla SC-300 i -400) 

Nachylenie piątej osi (dla SC-104/105, -204/205 i -280) 

Sygnalizator świetlny 

System Informacji Fabrycznej (FIS): prosimy skontaktować się z przedstawicielem handlowym 
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Wymiary Seria Select Coat® SL-940 
 

Wymiary podane są w milimetrach 
 

 
 

Dane techniczne i wymiary mogą ulec zmianie. Prosimy o kontakt z Nordson 

ASYMTEK w celu uzyskania bardziej szczegółowych rysunków, jeśli są 

wymagane. 
 

 
 
 

Nordson ASYMTEK 

+1.760.431.1919 

2747 Loker Avenue West 

Carlsbad, CA USA 92010-6603 
 

 
Opublikowano 2018-03-21, zaktualizowano 

 

 
 
Więcej informacji można 
uzyskać od lokalnego 
przedstawiciela, którego 
dane znajdują się na 
naszej stronie 
internetowej, lub 
kontaktując się z biurem 
regionalnym: 

 
nordsonasymtek.com 
info@nordsonasymtek.com 
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