Printudlægning
Vi tilbyder printudlægning til attraktive priser og af høj kvalitet, som
lever op til alle relevante krav og industrielle standarter.

Professionel printudlægning

Dette kan vi tilbyde

Et professionelt printkort er optimalt
designet til produktion - det giver de bedste
EMC-resultater, det største udbytte under
produktion og det er designet til at gøre det
nemt at lave ændringer og opdateringer
fremover.

Vi har solid erfaring indenfor følgende
områder:
Ÿ Høj-hastigheds-digital-kredsløb i ﬂere lag:
Bus routing og balancerede kredsløb
Ÿ RF-design og analogdesign: printantenner
og RF-afskærmning
Ÿ Udvikling af eﬀektelektronik fra få watt til
100 kW
Ÿ Sikring af høj signalintegritet
Ÿ Nøje balancering af kredsløb og
empedanser
Ÿ DDR, DDR2, DDR3, SAS
Ÿ Kompalte og komplekse SMT designs
(BGA, uBGA, PCI, PCIE, CPCI, f.eks.)
Ÿ Fleksible print
Ÿ Print med aluminium eller keramisk
substrat
Ÿ Komplette montage-tegninger
Ÿ Optimering til masseproduktion
Ÿ Professionel dokumentation til produktion

Vi bruger de bedste designværktøjer på
markedet, hvilket gør det muligt for os at
imødekomme dine behov for selv de mest
komplicerede printudlæg.
Vi har i EKTOS et hold af ingeniører med
samlet set over 60 års erfaring med
printudlægning af varierende kompleksitet.
Vores ingeniører forstår vigtigheden af
eﬀektiv kommunikation for en problemfri
proces og et godt resultat.
Vi kan tilbyde at udføre alt eller noget af
arbejdet hos kunden, hvilket kan være en
fordel i forbindelse med for eksempel
planlægning eller ændringer efter EMC-tests.

Vores ingeniører bruger de bedste værktøjer på markedet.

Et eksempel på et mellem-komplekst udlæg.
Printets størrelse er 340*320 mm.

Professionelle værktøjer
Vi bruger de bedste designværktøjer på
markedet, men vi er også åbne overfor
alternative løsninger, hvis du ønsker det. De
værktøjer, vi bruger nu, er:

Kontakt os og lad os tale om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Cadence
OrCAD 16.6 og nyere versioner.
Allegro 16.6 og nyere versioner.
Mentor Graphics
PADS 9.4, VX, og nyere versioner.

FÅ ET TILBUD PÅ PRINTUDLÆGNING
Send detaljer om printets størrelse, antallet af
lag, komponentben, stelplan, osv., så vender vi
tilbage til dig med et tilbud. Du kan også ringe til
os med det samme, så vi kan tale om detaljerne.
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