
 

 

Multi Curing Box 

(sušící box) 

 

Všeobecný popis 
 

Sušící box Multi Curing Box je samostatně stojící zařízení určené k sušení desek plošných 

spojů,  elektronických komponentů a sestav.  

Hlavní využití boxu: 

 

• Vytvrzování laku po Conformal Coating 

• Sušení desek plošných spojů po čištění 

• Sušení a skladování komponentů citlivých na vlhkost dle J-STD-033 a J-STD-020 

• ESD sklad 

• Skladování  částečně osazených desek mezi jednotlivými procesy 

• Aklimatizace dodaného materiálu po přepravě  

• Reworky – přehřátí a sušení 

 

V sušícím boxu je možné nastavit přesnou teplotu. Zařízení je možné ovládat pomocí dotykového 

displeje a nebo přes vzdálený počítač. Pomocí USB konektoru je možné nahrát do systému nové 

teplotní profily a stáhnout reporty. 

  



 

 

Parametry 

 

Obecné parametry MCB 
  
Rozměry (dxšxv) 210 x 135 x 235 cm 

Podlahová plocha 2,84 m2 

Efektivní kapacita 6 600 l 

Napájení 3 x 400 V 

Maximální příkon 8 kW 

Rozsah provozních teplot 0 až  40°C 

Vnitřní teplota komory až  80°C 

Průtok vzduchu 200 až 500 m3 / h 

Osvětlení vnitřního prostoru LED 

  

Funkce  

  

Profilace klimatu ANO 

USB konektor ANO 

Ovládání přes vzdálený počítač ANO 

Kontrola vnitřího prostoru pomocí kamery volitelné 

Kontrola přístupu do komory podobu provozu Průhledovým oknem 

Orientační měření relativní vlhkosti 0 – 100% 

 

 Příprava k použití 

Montáž a první spuštění zařízení musí vykonat certifikovaný pracovník společností Realtime 

Technologies s.r.o.. Po tomto spuštění dostanete prohlášení o funkčnosti. 

Spuštění MCB 

 
• Zapněte hlavní spínač zařízení 

• Přihlašte se do systému, vyberte požadovaný program 

• Zkontrolujte aktuální hladinu nebezpečných plynů 

• Vložte do boxu regály s materiálem, který potřebujete vysušit 

• Zavřete dveře a zkontrolujte, zda jsou bezpečně uzavřen (ikona Door closed  se rozsvítí 

zeleně) 

• Spusťte program, indikační  světlo na Boxu se rozsvítí zeleně a spustí se proces sušení 

• Po skončení programu, potvrďte stlačením tlačitka open door, zámek dveří se otevře 

a můžete vyndat materiál 

• V případě jakékoliv poruchy nebo překročení hraničních hodnot se zařízení vypne a rozsvítí se 

červený maják. V případě potřeby přerušte program stlačením tlačítka Stop proces a počkejte 

na povolení otevřít dveře . 



 

 

Clean Room 

 
Sušicí box lze použít i jako malou místnost typu Clean room. V případě využití boxu jako Clean room 

je třeba dodržovat následující zásady. Program Clean Room musí byt nastavený v systému 

a zabezpečený heslem před vstupem do boxu. 

• Operátor v boxu musí mít u sebe kontrolní zařízení, které ho upozorní na překročení mezních 

hodnot. 

• V případě potřeby uzemnění v rámci ESD ochrany použijte připojovací terminál umístěný u 

dveří. 

 

Upozornění 

 

• V sušicím boxu nemohou být skladovány výbušné látky. 

• Vyvarujte se přeplnění boxu, které může zabránit dobré filtraci a prostupu tepla. 

• Box je určen výhradně na sušení a skladování elektronických sestav a komponentů 

• Nevkládejte do boxu organické látky. 

• Nezůstávejte v boxu během spuštěného programu. 

• V případě použití boxu jako clean room, dodržujte všechna opatření popsané v části Clean 

room 

• Nedělejte žádné opravy v instalaci, veškerá montáž, oprava a demontáž musí být provedena 

pracovníkem Realtime Technologies. 

 

Výrobce 

Realtime Technologies, s.r.o. 

Veská 35, Sezemice 

533 04 Pardubice 

Tel: + 420 464 600 812 

Mail: support@realtimetec.cz 

Web: www.realtimetec.cz 

 

 Servisní centrum 

Realtime Technologies, s.r.o. 
Dolní Roveň 288 

533 71 Dolní Roveň - Pardubice 
Česká republika 

Realtime Technologies SK, s.r.o. 
Pažítková 1 

821 01 Bratislava 
Slovensko 

Tel: + 420 464 600 830  Tel: + 421 2 2120 1800 

Mail: support@realtimetec.cz  Mail: info@realtimetec.sk  
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