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O FIRMIE

Spółka  InterPhone  Service powstała w 2009 roku, a od roku 2010 
działa na terenie  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  Euro-Park  Mielec. 
Od kwietnia 2015 roku jest częścią  Grupy  Cyfrowy  Polsat  S.A. Firma 
zajmuje się produkcją elektroniczną, specjalizując się w sprzęcie te-
lekomunikacyjnym do transmisji danych, elektroniką konsumencką 
i przemysłową. Wykonujemy usługi produkcyjne gotowych urzą-
dzeń oraz modułów i podzespołów na zlecenie. Najważniejszym 
obszarem działalności są usługi  EMS świadczone dla klientów 
z Polski i zagranicy. 

InterPhone  Service dysponuje najnowocześniejszymi urządzeniami 
produkcyjnymi o bardzo dużej wydajności, a także doświadczeniem 
produkcyjnym, które pozwala na wykonywanie usług o najwyższej 
jakości. Oferujemy usługi produkcji i montażu elektroniki (PCBA, 
 EMS) oraz usługi testowania i inne usługi okołoprodukcyjne. Naszym 
klientom zapewniamy całościową realizację dostarczonych projektów, 
od konsultacji technicznych na każdym etapie realizacji projektu, po-
przez pełną obsługę logistyczną, produkcję  SMT i THT, kompleksowe 
kontrole i testy funkcjonalne, montaż końcowy aż do magazynowania 
i dostarczenia gotowych wyrobów we wskazane miejsce.

KONTRAKTOWY MONTAŻ ELEKTRONIKI

 � doradztwo techniczne przy realizacji projektu – od konsultacji 
dotyczących projektów, ekonomicznej optymalizacji konstrukcji 
pakietów  PCB poprzez doradztwo na każdym etapie produkcji,
 �montaż  SMT jedno- i dwustronny zgodny z normą  IPC-A-610E, 
 � zintegrowana inspekcja optyczna  AOI w linii montażu  SMT oraz po 
lutowaniu rozpływowym na odrębnym stanowisku –  AOI (Göppel 
 OptiCon  TurboLine),
 � inspekcja rentgenowska na urządzeniu  AXI (Göppel  OptiCon 
 X-Line 3D  X10),
 �montaż  THT, dwie linie z falami do lutowania, 
 � wdrożone systemy komputerowe  ERP (SAP) oraz  Fujitrax z lase-
rowym znakowaniem produktów (traceability),
 � kompletna obsługa logistyczna (supply chain), 
 �montaż końcowy urządzeń, etykietowanie, kompletacja, pakowanie, 
 �magazynowanie i transport do klienta.

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP 

Potwierdzeniem właściwej realizacji procesów mających wpływ na 
jakość wyrobów i usług oferowanych przez  InterPhone  Service, a tak-
że na środowisko naturalne i środowisko pracy jest wdrożony, utrzy-

mywany i certyfikowany  Zintegrowany  System  Zarządzania zgodny 
z normami  ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 oraz  PN-N18001:2004. 
Wszystkie procesy produkcyjne realizowane są z zachowaniem 
rygorystycznie kontrolowanych warunków  ESD wg norm  CEI-IEC 
61340-5-1: 2009. 

PARK MASZYNOWY 

 � cztery linie produkcyjne do montażu powierzchniowego  SMT, 
automaty montażowe pick and place  FUJI  NXT  II, automaty pick 
and place  Philips  Assembleon,
 � sitodrukarki  MPM  Momentum, piece lutownicze  Electrovert  OmniMax 
10 i Electrovert  OmniMax 7 oraz znakowarki laserowe  WL 2010 
 LC  CO,
 � fale lutownicze do montażu przewlekanego  THT  Electrovert  Vectra 
 Elite,  Soltec,
 � AOI  Göppel  OptiCon  TurboLine,
 � AXI  Göppel  OptiCon  X-Line 3D  X10,
 � programatory automatyczne, 
 � spektrofotometr  SEA 1000AII, szafy testowe, projektor pomiarowy,
 � linia do testów  R/F,
 � SPI Parmi Sigma X-Blue.
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