3M uvádí na trh přístroje pro monitorování před účinky přepětí a
statické elektřiny v citlivých prostředích
Tisková zpráva, 15. června 2007
Praha – Nová řada kontrolních a monitorovacích přístrojů společnosti 3M zajišťuje
komplexní kontrolu uzemnění pracoviště a pracovníka před účinky statické elektřiny
v citlivých prostředích, jako je výroba elektronických součástí a komponentů, při
pájení, kompletaci a manipulaci. Kontrolní přístroje značky 3M Credence upozorní
pracovníky na problém v okamžiku, kdy k němu dojde, takže mohou podniknout
nápravná opatření, obnovit kontinuitu uzemnění pro odvod statického náboje a tím
zabránit následnému poškození citlivé elektroniky.
„V poslední době se globálně přesouvá výroba elektronických komponentů, zejména
výroba LCD televizí a špičkové elektroniky, do České republiky a všechny tyto
výrobní podniky musí řešit problém uzemňování okolí přicházejícího do styku
s vyráběnou elektronikou z důvodu ochrany před účinky statické elektřiny. Věřím, že
zde naše nová řada přístrojů najde své uplatnění,“ dodává Petr Kadleček specialista
divize Elektro, Elektronika a Telecom společnosti 3M Česko.

Nová řada zahrnuje čtyři kontrolní přístroje:
1) Iron Man monitoruje desky plošných spojů během osazování proti možnému
poškození citlivých součástek účinky elektřiny, např. během pájení nesprávně
uzemněnými pájecími stanicemi.
2) Iron Man Plus navíc monitoruje správné uzemnění pracovníka a pracoviště.
3) Ground Man monitoruje správné uzemnění a odvádění statického náboje ve třech
různých zonách nástroje, který přichází do styku s citlivými součástkami, k získání
plné kontroly během výroby odpovídající standardu ANSI/ESDA.
4) Ground Man Plus navíc monitoruje uzemnění operátora.
Monitor uzemnění Iron Man zjišťuje případy přepětí, které mohou být způsobeny
špatně uzemněnou páječkou, elektrickým šroubovákem nebo jiným ručním nástrojem
používaným při montáži. Zvukový a vizuální alarm upozorní operátora, aby izoloval
příslušnou desku plošného spoje a dohledal příčinu poruchy. Z různých studií
vyplývá, že zejména špatně uzemněné pájecí stanice mohou velkou měrou přispět ke
zničení elektronických zařízení a součástek během jejich osazování a pájení.
Iron Man Plus navíc zajišťuje úplné sledování pracovního stolu, neboť monitoruje
také tělesné napětí pracovníka, připojení zápěstního řemínku a připojení podlahové
rohože . Kontrolní přístroj používá patentovaný konektor, který je možné vyměnit bez
pájení, což snižuje výdaje na případné opravy a prodlužuje životnost přístroje.

Monitory uzemnění Ground Man mají tři kanály pro monitorování uzemnění
kovových částí ve výrobních nástrojích, například v robotech typu „uchop a polož.“

Pokud některý z kanálů zjistí poruchu uzemnění, je indikován alarm. Operátoři mají
také možnost volby zvukového alarmu.
Pokud problémy s uzemněním a ochrannou proti účinkům statické elektřiny zůstanou
nepovšimnuty, mohou kompletně poškodit elektronické nebo citlivé výrobky, což
může mít za následek reklamace a ztrátu důvěry uživatelů. Kontrolní přístroje 3M
Credence jsou menší než mobilní telefon a pomáhají chránit elektroniku všude tam,
kde se pracuje s citlivými součástkami, včetně oprav a servisu, lékařského prostředí,
zbrojního průmyslu a kosmonautiky.
Další informace najdete na http://www.3m.com/electronics.
O 3M řešení pro výrobce elektroniky
3M je přední dodavatel inovativních řešení, např. pro oblast elektroniky. Díky široké paletě
vyspělých technologií 3M dokáže vyvíjet specializované produkty, jež mají výrobcům
elektroniky pomáhat zvyšovat kvalitu, snižovat náklady a omezovat emise. Produkty
společnosti pomáhají jejím zákazníkům propojovat, začišťovat, leštit, přilepovat, chránit,
přepravovat a dokončovat výrobky. Společnost 3M obsluhuje zákazníky v nejrůznějších
segmentech trhu včetně polovodičů, OEM elektroniky, elektrotechnických zařízení, výpočetní
a zobrazovací techniky a periferií, mobilních a kapesních přístrojů a také výrobců spotřebního
zboží, kosmických a vojenských technologií, automobilového průmyslu, výrobce lékařských
přístrojů a mnoha dalších.
O společnosti 3M Česko/ 3M
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 4 tisíce
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
zubařské pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. Více informací na adrese:
http://www.3m.cz. Společnost 3M vznikla v roce 1901 ve Spojených státech jako Minnesota
Mining and Manufacturing Company. Zaměstnává přes 75 tisíc lidí ve více než 60 zemích
světa. Její výrobky se prodávají ve 200 zemích po celém světě, roční obrat činí 23 miliard
dolarů. Akcie 3M jsou jedním ze 30 titulů Dow Jones Industrial Average a součástí
Standard & Poor's 500 Index. 3M je podle aktuálního žebříčku časopisu BusinessWeek
sedmou nejinovativnější firmou na světě. Mezi značky 3M patří např. Scotch, Post-it,
Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command a Vikuiti.
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