
DRAM Modülleri için Eklenti Seçenekleri:
Zorlu Ortamlar için Güvenilir Korumalar
DRAM modülleri, otomasyon, havacılık, denizcilik ve diğer endüstrilerde gibi zorlu ortamlarda yaygın 
olarak meydana gelen yüksek sıcaklıklara, titreşimlere, kirleticilere ve kimyasallara maruz kalan zorlu 
ortamlarda daha yaygın hale geliyor. Bu gibi ortamlarda, daha fazla korumaya yönelik artan bir talep 
mevcuttur ve aksi durumda, elektronik ekipman en sonunda ciddi hasar görebilir ve hatta korozyona 
ya da kısa devreye yol açabilir.

Innodisk, endüstriyel bellek çözümlerinin lider bir küresel tedarikçisidir ve müşterilerimize yüksek 
kalitede DRAM modülleri ve ayrıca, Koruyucu Kaplama, Yan Dolgu Teknolojisi, Isı Yayıcı ve Dayanıklı 
Klipsler dahil güvenilir eklenti seçenekleri sunarak müşteri uygulamalarının kararlılığını ve perfor-
mansını sağlıyoruz.
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Koruyucu Kaplama
Koruyucu kaplama, DRAM modüllerini korozyondan, kısa devreden, 
aşınmadan ve diğer hasarlardan korumak için iyi test edilmiş bir yöntem-
dir. Modül üzerine ince, izole edici bir akrilik ve silikon tabakası uygulan-
ması, kontaminantlardan korunmaya ve ürünün kullanım ömrünü uzatma-
ya yardımcı olabilir. Koruyucu kaplamamızda HumiSeal tarafından temin 
edilen en üst kalite malzemeler kullanılır ve bu kaplama, güvenilirlik ve 
kaliteye ilişkin IPC-A-610 inceleme standardını karşılar.

Yan Dolgu Teknolojisi
Yan dolgu teknolojisi PCB’den BGA yapılan bağlantının sağlamlığının 
artırılmasına, güvenilirliğin iyileştirilmesine ve güçlü titreşimler ya da 
zorlayıcı termal döngüleme sırasında ürün ömrünün uzatılmasına 
yardımcı olabilir. DRAM IC’nin 3 tarafına reçine uygulanması BGA’yı 
ve PCB ek yerini takviye eder. Gerilme testleri, yan dolgu uygulanan 
modüllerin en sonunda gevşemeden önce 2 kat daha fazla kuvvete 
dayanabildiğini göstermektedir.

Isı Yayıcı
Isı yayıcı, BGA IC küçüldükçe ve ısı üretimi kolaylaştıkça ısıyı aktar-
mak için tasarlanmıştır. Isı yayıcı, mükemmel termal radyasyon ve ısı 
iletimi ile, DRAM modüllerinin uygun bir sıcaklıkta çalışmasına izin 
verir, modülü yüzde 5 oranında soğutarak ısıyı pasif olarak dağıtmaya 
yardımcı olur. Her ikisi de ısının etkili şekilde daha hızlı dağıtılmasını 
artıran alüminyum ve karbon nano tüp olmak üzere iki malzeme 
seçeneğimiz vardır.

Dayanıklı Klips
Dayanıklı klips, sallanmaya, sürekli titreşime ve ani hareketlere maruz 
kaldığında DRAM modüllerinin PCB soketinden düşme riskini önle-
mek için kullanılabilecek oldukça güvenilir bir tasarımdır. Ana kartların 
tasarımını değiştirmeden belleği yuvanın içinde sabit tutmaya yönelik 
esnek bir yöntemdir. Dayanıklı klipsimiz müşterilerin her türlü 
ihtiyacını karşılayabilir ve EIA 364-28 VII titreşim testinden başarıyla 
geçmiştir.


