
Výběr doplňků pro moduly DRAM:
Spolehlivá ochrana v drsném prostředí
Moduly DRAM se stále častěji používají v náročných prostředích, kde jsou vystaveny vysokým 
teplotám, vibracím, nečistotám a chemikáliím, které se běžně vyskytují v automatizaci, leteckém a 
námořním průmyslu a v dalších drsných prostředích. V těchto případech roste požadavek na zvýšenou 
ochranu, jinak může nakonec dojít k vážnému poškození elektronického zařízení a navíc ke korozi 
nebo zkratu.

Společnost Innodisk je předním světovým dodavatelem průmyslových paměťových řešení, poskytu-
jeme vysoce kvalitní moduly DRAM a navíc nabízíme našim klientům spolehlivé přídavné moduly, 
včetně konformního povlaku, technologie bočního plnění, rozptylovače tepla a odolného klipu, které 
zajišťují stabilitu a výkon klientských aplikací.
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Konformní povlak
Konformní povlak je osvědčená metoda ochrany modulů DRAM před 
korozí, zkratem, opotřebením a dalším poškozením. Nanesením tenké 
izolační vrstvy akrylátu a silikonu na modul lze chránit před nečistotami 
a prodloužit životnost výrobku. Náš konformní povlak využívá špičkové 
materiály dodávané společností HumiSeal a spolehlivě a kvalitně 
splňuje kontrolní normu IPC-A-610.

Technologie bočního plnění
Technologie bočních filtrů může pomoci zvýšit odolnost spojů PCB s 
BGA, zlepšit spolehlivost a prodloužit životnost výrobků při silných 
otřesech nebo náročných tepelných cyklech. Nanesením pryskyřice 
na tři strany integrovaného obvodu DRAM zpevňuje spoj BGA a PCB. 
Tahové zkoušky ukazují, že s nanesenou boční filtrací snesou moduly 
až dvojnásobnou sílu, než se filtrace uvolní.

Rozptylovač tepla
Rozptylovač tepla je určen k přenosu tepla, protože integrovaný 
obvod BGA je stále menší a snáze se zahřívá. S vynikajícím tepelným 
vyzařováním a vedením tepla umožňuje heatspreader modulům 
DRAM pracovat při správné teplotě, pomáhá pasivně rozptylovat 
teplo ochlazováním modulu o 5 procent. Máme dvě možnosti 
materiálu hliníku a uhlíkových nanotrubiček, které mohou oba zlepšit 
rychlejší rozptyl tepla s efficibilitou.

Robustní spona
Je to vysoce spolehlivá konstrukce, která může být použita k 
zamezení rizika vypadnutí modulů DRAM z patice PCB při otřesech, 
trvalých vibracích a náhlých pohybech. Jedná se o flexibilní metodu, 
jak stabilizovat paměť uvnitř slotu, aniž by se měnila konstrukce 
základních desek. Naše odolná svorka může vyhovět všem druhům 
potřeb klientů a prošla vibračním testem EIA 364-28 VII.


