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S

tanowisko do opracowywania technologii implementacji
chipów w inletach RFID przeznaczone jest do montażu
zabezpieczeń elektronicznych metodą klejenia z wykorzystaniem klejów przewodzących anizotropowych lub lutowania. Materiał, na którym są montowane chipy, stanowią arkusze
z naniesionymi „antenami” układów RFID o dowolnych wymiarach
i kształcie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy z arkuszami lub
wstęgą podzielonymi w dowolny sposób na pojedyncze użytki
oraz z dowolnie umieszczonym miejscem implementacji chipa
na użytku. Kształt i wymiary chipów mogą zmieniać się w szerokim zakresie dzięki zastosowaniu specjalnego, wymiennego zasobnika chipów dostosowanego do montowanych elementów.
Opracowana modułowa konstrukcja urządzenia zakłada jego pracę w sposób półautomatyczny (ręczne sterowanie) lub automatyczny po zaprogramowaniu cyklu zabiegów.

Widok stanowiska

Metoda implementacji:		 klejenie
Materiał podłoża:		 papier, papier syntetyczny
Postać materiału podłoża:		 arkusz, wstęga
Wymiary materiału podłoża:		 wstęga o szerokości 300 mm, arkusz 300 x 300 mm
Grubość materiału podłoża:		 12÷600 µm
Rozmiar elementu implementowanego: od 0,5 x 0,5 mm do 10 x 10 mm
Dokładność implementacji:		 ±30 µm
Wydajność:		 2 szt./min
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T

he stand for the development of a technology for the implementation of chips in RFID inlays is meant for the assembly of electronic tags by means of their adhesion to
the base using anisotropic glues or through soldering.
The chips are applied onto sheets with RFID inlays of different sizes
and shapes. The device can be used for the application of chips
onto individual sheets of paper or material webs divided into sheets of different formats. The stand enables the implementation of
differently sized chips, which is possible thanks to the application
of an exchangeable chip bunker adjusted to the size of individual
elements used. The architecture of the device enables its semiautomatic (manual control) and automatic (after the programming of
individual work cycles) operation.
Genral view of the stand

Implementation method:		 gluing
Base material:		 paper, synthetic paper
Form of the base material:		 sheet, web
Dimensions of the base material:		 web: 300 mm (width), sheet: 300 mm x 300 mm
Thickness of the base material:		 12÷600 µm
Size of the implemented element:		 from 0.5 x 0.5 mm to 10 x 10 mm
Accuracy of implementation:		 ±30 µm
Efficiency:		 2 pieces per minute
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