Cleanroom geschikt montage
Automatiseringsoplossingen met de CLEANLINE

Met schone oplossingen
in de cleanroom
Of u nu producten op het gebied van medicijntechniek,
healthcare, microsystemen of halfgeleidertechniek produceert – ook in de cleanroom gelden de wetten
van de moderne automatisering: betrouwbaarheid, snelheid, precisie. Hierbij zijn de componenten pas
goed wanneer ze zich eenvoudig in de verschillende applicatiemogelijkheden laten integreren.
Wij van WEISS weten dit. Met elk product ontvangen onze klanten niet alleen een toekomstgericht hightech product,
maar – in zekere zin vanaf het begin mee ingebouwd – de kennis van tientallen jaren ervaring. Of het nu gaat om een
enkel component of de complete oplossing met ons software pakket – onze adviezen zijn inclusief!
In vele branches zetten onze oplossingen hoge maatstaven. Met alleen als doel om aan de eisen van cleanroom
geschikte montageproducten te voldoen, slaan we deze weg verder in. Zodat u ook in de cleanroom het potentieel van
uw productie volledig kunt benutten.

Gecertificeerde automatiseringscomponenten voor prestatiegerichte –
en betrouwbare productie.
Maximale output, optimale betrouwbaarheid, uitstekende nauwkeurigheid. Alle componenten van de
CLEANLINE zijn uitgekristalliseerde modules voor topprestaties, aan de eisen van de montageprocessen in de cleanroom aangepast. Met het certificaat in de ISO luchtzuiverheidsklasse 6 of beter.

De WEISS CLEANLINE voor de cleanroom.
reinigingsvriendelijk design
geen statisch opladen van producten
inbouwgerede
Gecertificeerde cleanroom geschiktheid
geringe integratiekosten
korte realiseringstijd
enorme productiviteit door zijn snelle transporttijden
standaard oplossingen
eenvoudige en snelle ingebruikname door de WEISS Applicatie Software.
hoge hergebruikswaarde

IPA het downloaden van de volledige certificaten
is mogelijk onder www.ipa-qualification.com of
www.weiss-international.com/cleanroom-nl

Indexeertafel

Pick& Place

Lineair montagesysteem

TC150 CL – cleanroom klasse 5*
Compacte elektromechanische
indexeertafel met bewezen kurvetechniek en hoogste nauwkeurigheid.

HP140T CL 6 – cleanroom klasse 6*
Direct drive handlingmodule. Verenigd
twee vrij positioneerbare assen met
zeer hoge dynamiek. De kant en klare
totaaloplossing.

LS280 CL – cleanroom klasse 6*
Een uniek lineair montagesysteem
met hoge takt aantallen en kortewerkstuk-wisseltijden. Doordacht,
modulair cellenconcept.

TO220 CAB – cleanroom klasse 1**
Torck indexeertafel met extreem
hoge dynamiek en absoluut meetsysteem. Geen slijtdelen.

* Gecertificeerd voor de luchtzuiverheidsklasse volgens ISO 14644-1 ** Gecertificeerd voor de luchtzuiverheidsklasse volgens US Federal Standard 209E
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