NABÍDKA VÝROBY PLOŠNÝCH SPOJŮ
APAMA, s.r.o.
Lazaretní 7, Brno
Tel.: 545 152 101
info@apama.cz

POOL VZORKY - APAMA
Podmínky pro zakázky POOL VZORKY
Cena za dm2:
• 500,•
700,• 1000,-

FR4 - 1,5 - 18/18
FR4 - 1,5 - 35/35
FR4 - 1,5 - 70/70 anebo jiné tloušťky laminátu (0,5/0,8/1,0/2,0 mm)

Minimální rozměr pro stanovení ceny – 1 dm2

V uvedených cenách je zahrnuta základní specifikace:
plošný spoj, nepájivá maska – zelená, HAL, jednostranný potisk, E-test, dělení na požadovaný
tvar,frézování výřezů a vnitřních otvorů
Technické podmínky:
• minimální průměr vrtání - 0,3 mm
• minimální spoje, mezery a okruží – 0,15 mm (150 µm) pro výchozí měď 18/18
• minimální spoje, mezery a okruží – 0,20 mm (200 µm) pro výchozí měď 35/35
• minimální spoje, mezery a okruží – 0,25 mm (250 µm) pro výchozí měď 70/70
Příplatky:
•
•
•
•
•

prokovené frézování - 20%
dvoustranný potisk - 20%
jiná barva nepájivé masky (červená, modrá, černá, bílá) – 100%
seskládání různých motivů - 50 Kč/typ
TPV (kontrola, úpravy, opravy, jiné zásahy) – 500 Kč/hod

Termín:
•
•

minimálně 5 pracovních dní
dřívější termíny dle expresních přirážek:

4 dny
3 dny
2 dny*
24 hod.*

50%
100%
150%
200%

* Temíny 2 dny a 24 hodin jsou vždy na základě
vzájemné domluvy a aktuální kapacitě výroby.
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Podmínky pro zakázky POOL VZORKY
V režimu POOL máte možnosti navíc:
•
zvolit jiné než jen základní materiály
•
zpracujeme Vám i jiný formát dat (např. Eagle, Gerber RS274D)
•
panelizace v ceně, bez příplatku
•
zvolit si jinou barvu nepájivé masky (červená, modrá, černá, bílá)

UPOZORNĚNÍ
Odpovědnost za dodaná data pro výrobu desek plošných spojů (dále jen "DPS") nese vždy zákazník.
Pro bezproblémovou výrobu je nutné respektovat Technické podmínky (viz. výše). Zákazník
odpovídá za dodržení parametrů v dodaných datech. Pokud v zákazníkem dodaných datech nejsou
dodrženy parametry technických podmínek (resp. uvedené minimální hodnoty), vystavuje se tak
riziku výroby nefunkční DPS, která bude účtována v plné výši.
V režimu vrozkové POOL výroby jsou zákaznická data předávána do výroby bez oprav či úpravy
motivu DPS.
Zákazník má možnost při poptávce nebo objednávce vzorkové POOL výroby požádat o kontrolu dat
motivu DPS a případné úpravy, opravy, korekce nebo jiné zásahy požadovat po výrobci. V případě, že
takovéto činnosti výrobce v zákaznickém motivu DPS může provést, jsou tyto práce účtovány sazbou
500 Kč/hod.
Pokud si zákazník není jistý, zda jeho data obsahují správné parametry technických podmínek pro
výrobu DPS, pak pro bezproblémovou výrobu DPS doporučujeme využít možnosti kontroly a případné
úpravy motivu DPS.
DŮLEŽITÉ - pokud již OBJEDNÁVÁTE DPS, vždy prosím uvádějtě jestli požadujete jednostranný nebo
oboustranný potisk a v případě Vašich dat z programu Eagle nám dejte informaci, ze kterých vrstev
máme potisk použít. Totéž prosíme i u vrstvy pro frézování obvodu, výřezů nebo tzv. drážek, které
potřebujete pokovit.
Při objednávce je nutné uvést režim výroby – POOL VZORKY. V opačném případě bude zakázka
zařazena jako standardní produkce s účtovanou technickou přípravou výroby!
Termíny jsou vždy před zahájením výroby uváděny jako předpokládané a v případě bezpříplatkového
5-ti denního termínu může být termín prodloužen.
Výrobu nelze opakovat, je vždy jednorázová.
Uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH.
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