Techno-Service S.A. TS PCB

O FIRMIE

POLECANE PRODUKTY

TS PCB Techno-Service S.A. od ponad 30 lat jest wiodącym producentem płytek drukowanych. Przez wszystkie minione lata doprowadziliśmy proces produkcyjny do perfekcji, co pozwala nam
zapewniać doskonałą, powtarzalną jakość obwodów, jak również
oferować ich wykonanie w dowolnym, nawet 24-godzinnym terminie.
Nieustannie unowocześniamy nasz park maszynowy, dzięki czemu
możemy produkować coraz bardziej skomplikowane obwody wielowarstwowe o zaawansowanych parametrach DRC.

Obwody wielowarstwowe
– realizujemy nawet najbardziej skomplikowane projekty, które
stanowią zdecydowaną większość naszego wolumenu produkcji.
Obwody w technologii Advanced: TS plus
– obwody o bardzo zaawansowanych parametrach DRC produkowane w ramach serii produkcyjnej; odległości i ścieżki od 3 mils;
pierścienie od 4 mils przy grubości miedzi 12 mikrometrów
5LT
– zamówienia na obwody
jednostronne, dwustronne
lub wielowarstwowe o powierzchni od 1 do 5 m² w ciągu 5 dni roboczych. Korzystając z tej oferty, klient nie
ponosi kosztu przygotowania
procesu testowania, a koszt
dokumentacji jest wyjątkowo
niski. Oferta dostępna jest
wyłącznie za pośrednictwem
naszej strony internetowej
www.pcb-technoservice.eu.
Ceny płytek oraz dokumentacji są widoczne na stronie
internetowej w zakładce
„Service w 5 dni” – dla zalogowanych użytkowników.
Prototypy TSka
– zlecenia prototypowe o łącznej powierzchni do 12 dm². Korzystając z tej oferty, klient nie ponosi kosztu dokumentacji trwałej. Kalkulator cen zleceń TSka jest dostępny na naszej stronie internetowej.
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Wykonywane obwody drukowane: wielowarstwowe (do ośmiu
warstw), dwustronne, jednostronne
Profil produkcji: serie produkcyjne, prototypy
Możliwości produkcyjne: 40 tys. m² na rok
Stosowane laminaty: FR4, high Tg, aluminiowe, mikrofalowe
Dostępne kolory maski: zielony, niebieski, czerwony, biały, czarny
matowy, inne na zamówienie
Dostępne kolory opisów: biały, żółty, czarny, niebieski, czerwony,
inne na zamówienie
Dostępne pokrycie: złoto chemiczne, HAL bezołowiowy
Obróbka mechaniczna: frezowanie, rylcowanie, ślepe i zagrzebane
przelotki, frezowanie na głębokość, fazowanie
Terminy realizacji: od 24 h

OBSŁUGA KLIENTA

Sklep internetowy: swoim klientom proponujemy obsługę za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zamawianie obwodów jest
tu tak proste jak zwykłe zakupy w Internecie!
Wsparcie techniczne: do dyspozycji naszych klientów pozostaje
wiedza naszych inżynierów CAM oraz technologów. Każdy projekt
można z nami skonsultować przed podjęciem decyzji o uruchomieniu produkcji.
Techno-Service S.A. TS PCB, ul. Leczkowa 22a, 80-432 Gdańsk
tel. 58 340 42 54, faks 58 341 54 13, office@technoservice.com.pl, www.pcb-technoservice.eu
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