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Od projektu do PCB…

«

Krótkie terminy wykonania

Płytki niestandardowe

 płytki jednostronne od 24 godzin
 płytki dwustronne od 48 godzin
 płytki wielowarstwowe od 3 dni roboczych
 płytki elastyczne – od 3 dni roboczych

 anteny o budowie kompozytowej
 z radiatorami miedzianymi na warstwach
wewnętrznych
 ogrzewacze i czujniki

Projekty ze schematów

Stosowane materiały

 doświadczeni konstruktorzy
 krótkie terminy

 laminaty standardowe (FR4) z firm Isola,
NanYa,
 laminat do pracy w wysokich częstotliwościach do 10GHz typu FR408 (Isola)
 laminaty mikrofalowe (Rogers)
 laminaty elastyczne (Dupont, Krempel)
 i inne
Mamy ogromne doświadczenie w obróbce
różnych materiałów. Wykonujemy skomplikowane technologicznie konstrukcje hybrydowe.

Wykonujemy wszystkie typy płytek
drukowanych
 jedno i dwustronne
 wielowarstwowe do 18 warstw
 elastyczne (poliimidowe) jedno, dwu i wielowarstwowe
 sztywno elastyczne
 płytki IMS (rozpraszające ciepło) jedno i dwuwarstwowe
 płytki na laminatach do pracy w b.wysokich częstotliwościach jednostronne, dwustronne i wielowarstwowe
 konstrukcje hybrydowe

Płytki w technologii HDI (o wysokiej
gęstości połączeń) – jako jedyni w Polsce
 otwory ślepe od średnicy 0,10 mm
 otwory wewnętrzne od średnicy 0,15 mm
 otwory przelotowe od średnicy 0,20 mm
 ścieżki od 0,10 mm
 technologia SBU
 linie sygnałowe z określoną impedancją

Wsparcie techniczne.
Nasi technolodzy służą wsparciem technicznym na wszystkich etapach powstawania
projektu.
 wsparcie przy budowie płytek z integralnością sygnałów
 wsparcie przy budowaniu płytek w technologii HDI
 ocena technologiczności budowy płytki
(ma wpływ na cenę płytki)
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… od montażu do funkcjonującego urządzenia …

«

Gwarancja satysfakcji
Wykonujemy profesjonalny montaż pakietów
elektronicznych
 wielkość zamówienia – od 1 sztuki … po długie serie
 oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta
 jedno- i dwustronny montaż SMD
 montaż elementów przewlekanych
 montaż w technologii ołowiowej oraz bezołowiowej (zgodnej z dyrektywą RoHS)
 realizacja nietypowych zamówień wymagających indywidualnych technik montażu
 100% kontrola montowanych pakietów elektronicznych
 kontrola zmontowanych pakietów elektronicznych z zastosowaniem analizy rentgenowskiej
 testowanie i uruchamianie gotowych pakietów elektronicznych (z wykorzystaniem testerów klienta)
 naprawa i modyfikacje zmontowanych pakietów elektronicznych

Wszystko w jednym miejscu
Oferujemy kompleksową usługę począwszy od pomysłu do wytworzenia gotowego urządzenia (projekt obwodu, wykonanie PCB, montaż elektroniczny,
uruchomienie)

Montujemy wszystko
Posiadane urządzenia:

sitodrukarka MPM | AccuFlex firmy Speed Line,
automat montażowy AIM firmy FUJI (z optyczną
kontrolą każdego montowanego elementu),
pięciostrefowy piec konwekcyjny VIP70 firmy BTU.

Wielkość montowanych
pakietów elektronicznych:

od 50 x 100 mm (2 x 4”) do 356 x 508 mm (14
x 20”)*

Montowane elementy
elektroniczne:

R/C od 0201; MELF; SOIC; QFP; PLCC; Flip-chip; CSP,
BGA; złącza SMD

Sposoby podawania
podzespołów:

taśma 8 – 88 mm; podajnik wibracyjny; tacka

Wydajność:

do 15 000 elementów / h

Dodatkowe opcje:

–– podawanie kleju lub pasty lutowniczej
z dozownika
–– drukowanie ciśnieniowe pasty lutowniczej
za pomocą pompy reometrycznej

* możliwy jest montaż pakietów o innych wymiarach po uprzednim kontakcie z nami

 jesteśmy otwarci na nietypowe
wymagania klienta
 każdy z montowanych pakietów elektronicznych podlega
wnikliwej kontroli jakości
 posiadamy wdrożony system
zarządzania jakością ISO:9000
 Kontaktując się z nami otrzymujesz wiele korzyści
 wsparcie techniczne przy optymalizacji projektu pod kątem
prawidłowego w ykonania
montażu
 wyprodukowanie PCB i montaż
elektroniczny w jednym miejscu pozwala zaoszczędzić czas
i pieniądze
 wysokiej jakości montaż elektroniczny poparty wieloletnim
doświadczeniem i wiedzą naszych specjalistów

O nas
Istniejemy na rynku od 1995 roku.
Wyprodukowane i zmontowane
u nas pakiety elektroniczne stosowane są między innymi w specjalizowanym sprzęcie kosmicznym,
militarnym, medycznym, energetycznym, telekomunikacyjnym
i transportowym.
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Przykłady naszych opracowań

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Centrala
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
tel.:
+48 22 619 22 41
fax:
+48 22 619 29 47
www.itr.org.pl
Centrum Innowacji Płytek Drukowanych
tel.:
+48 22 619 22 86
faks: +48 22 818 87 43
e-mail: pldruk@itr.org.pl

Zakład Innowacji Montażu Elektronicznego
tel.:
+48 22 619 32 70
faks: +48 22 619 29 47
e-mail: montaz@itr.org.pl
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