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Eredményorientált szakembereink hatékony megol-
dást nyújtanak az elektrosztatikus feltöltődésből ere-
dő problémákra.

A folyamatos fejlődésünknek és innovatív alkalma-
zásainknak köszönhetően jelentős piaci potenciállal 
rendelkezünk az ESD védelem területén.

1991-ben alakult cégünk elhivatott mérnökökből 
álló fiatalos csapata a szolgáltatásokon túl kiváló mi-
nőségű ESD védett termékek, ionizátorok forgalma-
zását, egyedi berendezések fejlesztését és gyártását 
végzi.

A győri Ipari Parkban található telephelyünkön 
kollégáink korszerűen felszerelt irodákban végzik 
tervező- és értékesítő munkájukat.

Oktató és bemutatótermünk a rendszeres ESD to-
vábbképzések mellett nemzetközi szimpóziumoknak 
is helyt ad.

Az egyedi fejlesztésű saját termékeink tervezé-
se során folytatott kutatásokat laboratóiumunkban 
végezzük.

A legmodernebb műszerekkel ellátott szakembe-
reink a megbízóink számára külső helyszíneken is vé-
geznek méréseket, gyártósori auditot.

Munkatársaink rendszeresen vesznek részt ma-
gyar és nemzetközi konferenciákon.

Rondó Kft Győr- Ipari Park 
www.rondo.hu
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Társaságunk fő tevékenységi terüle-
te az ESD védelem.

Kiválóan képzett mérnökeink meg-
oldják az elektronikai gyártás során 
fellépő sztatikus feltöltődésből eredő 
problémákat.

Az előírásoknak megfelelő mérése-
ken és auditáláson túlmenően komp-
lett EPA területek tervezését és kialakí-
tását is elvégezzük.

A több éves tapasztalatunknak kö-
szönhetően, szaktanácsadásunk kere-
tében segítjük a káros elektrosztatikus 
feltöltődés elleni védelmi rendszer 
kialakítását.

Ügyfeleinknek szigorú minőségbiz-
tosítási követelmények mellett előál-
lított ESD védett gyártmányainkat és 
az általunk forgalmazott termékeket 
kínáljuk.

Az elektronikai termékek ke-
zelése, gyártása során fellépő 
sztatikus elektromosság komoly 
veszélyeket jelenthet az elő-
állított eszközökre, beépítésre 
kerülő alkatrészekre, a javított 
berendezésekre.

Az elektrosztatikus feltöltődés 
figyelmen kívül hagyása jelentős 
minőségi problémákhoz vezet-
het, amelynek utólagos kiszűrése 
és javítása gyakran nehézkes és 
költséges.

EGYEDI ESD BÚTORZAT
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Nagy tisztaságú munkatér - Clean Room 
rendszerek

Az elmúlt évtized során a tisztateres gyár-
tói környezet kialakítása az elektronikai, or-
vosi valamint a gyógyszeripari gyártás egyik 
legfontosabb részévé vált.

Az ipar által támasztott kihívásokra cé-
günk egy saját tervezésű és kialakítású mo-
bil tisztatéri rendszer fejlesztésével reagált.

A Magyarországon egyedülálló termé-
künk a Laminar Flow olyan sajátos tulajdon-
ságokkal rendelkezik, melyek alapján speci-
ális igények kielégítését is lehetővé teszi.
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Fejlesztő mérnökeink által tervezett ter-
mékeink megfelelnek a magas minőségi 
követelményeknek.

A speciális felhasználási területek-
re  gyártott berendezéseinkkel a legkü-
lönfélébb egyedi igényeket is ki tudjuk 
elégíteni. Cégünk korszerű műszerekkel 
felszerelt laboratóriuma alkalmas az ESD 
védelemben használt anyagok és termé-
kek paramétereinek szakszerű hitelesítő 
vizsgálatára. 

A mérések során ellenőrizzük többek 
között az elektrosztatikus térerő- töltés ke-
letkezést, a felületi és földelési ellenállást, a 
személyi feltöltődést.

Felkészült munkatársaink segítséget 
nyújtanak a kisülések elkerülésében, az 
ipari termelési folyamatok biztonságos és 
károsodás mentes kialakításában.

A Simco-ION kizárólagos magyarországi 
képviselőjeként képesek vagyunk nemzet-
közileg is elismert termékeket biztosítani, 
ill. ipari megoldásokat adni az elektroszta-
tikus feltöltődésből származó gyártási és 
anyagmozgatási problémákra a műanyag-, 
csomagoló ipar és a nyomdák számára.

Egyedi technológiák (pl. festékszórás, 
címkézés, stb.) esetén használható felsze-
reléseinkkel biztonsággal megvalósítható 
az ellenőrzött elektrosztatikus feszültség 
létrehozása és szabályozása.

KUTATÁS - FEJLESZTÉS IONIZÁCIÓMUNKAKÖRNYEZET OKTATÁS
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