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DE VOORDELEN 

Het IMDES Vapor Phase Desoldeersysteem IMD-DSS-1 werd speciaal ontwikkeld  voor het gebruik in 
condensatie /dampfase soldeermachines.  

 
 

Met de IMD-SS-1 kan de gebruiker zeer veilig en gemakkelijk componenten desolderen 
(verwijderen) !! 

 Meerpolige SMD-Componenten 
 BGA´s 
 Connectoren 
 Mechanischecomponenten 

 Gunstig geprijsd  
 Eenvoudig in gebruik 
 Kan in iedere fabrikaat condensatie soldeermachine worden toegepast 
 Oxidatie vrij desoldeer proces (reflow) 
 Geen beschading van printbanen en componenten 
 Homogene stress vrije verwarming van componenten en PCBA 
 Geen oververhitting van het te desolderen componente en  PCBA 
 Er zijn geen speicale component afhankelijk nozzeles of tools nodig 
 LOODVRIJE producten kunnen probleemloos worden”gereworked” 
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 Plaats het DSS1 dsoldeer systeem  op PCBA boven het te desolderen component.  
 

 Bevestig een klein stukje hittebestendigheid dubbelzijdig tape aan de bovenzijde  van het te verwijderen 
component 
 

 Verbind de hefboom arm met de componentadapter, door deze naar beneden te duwen op het te 
verwijderen componente met de reeds aangebrachte dubbelzijdige tape. 
 

 De hefboom zal nadat deze goed is aangedrukt op het component in deze positie blijven staan 
 

 Aan de andere kant van de hefboom arm tegenover de component apparaatadapter is een klein 
verstelbaar gewicht dat nu in zijn positie omhoog gaat. 
 

 Plaast de  IMD-DSS-1 desoldeer tool  die nu verbonden  is  met  het te verwijderen component op de PCBA 
in  een condensatie / dampfase-soldeer machine 
 

 Schakel de machine in en start het reflow proces.  
 

 Zodra het soldeer gaat smelten zal de hefboom  waaraan het gewichtje is gemonteerd naar beneden 
zakken en de andere zijde van de  hefboom met de component adapter zal het te verwijderen component  
omhoog tillen zonder dat de PCBA beschadigd. 
 

 Na het desolderen maakt u het verwijderde component  inclusief de aangebrachte dubbelzijdige tape los 
van de hefboom  componenadapter    

Procedures 


