Wytyczne dla składających zamówienia
i zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,
składając zamówienie lub zapytanie ofertowe prosimy o przysłanie
kompletu plików produkcyjnych zapisanych w formacie GERBER i
wiercenia/frezowania w formacie EXCELLON oraz o podanie
wszystkich niezbędnych parametrów wykonania płytki.
Obsługiwane formaty plików produkcyjnych:
Sugerowana
Preferowane formaty
minimalna
plików warstw
precyzja
współrzędnych

3:3 dla systemu
metrycznego





GERBER RS-274X
GERBER X2
GERBER RS-274 +
APERTURY

Wspierane formaty
plików warstw






2:4 dla systemu
calowego




Preferowane formaty
plików wierceń i
frezowań



BDO: 000003372
System
Zarządzania
Jakością zgodny
z normą
PN-EN ISO
9001:2015-10

Excellon 1
Excellon 2

ODB++
DXF
DWG (do wersji
R14)
Postscript/PDF (w
wersji wektorowej)
3D STEP
Bitmapa (high
resolution)

Wspierane formaty
plików wierceń i
frezowań
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Sieb&Meyer
oraz wszystkie
wymienione formaty
dla warstw

W przypadku załączenia plików we wspieranych formatach jako
dokumentacja produkcyjna do zamówienia lub sporządzenia oferty,
prosimy o zdefiniowanie jednej warstwy z podaniem kilku kontrolnych
wymiarów projektu w celu weryfikacji poprawności otrzymanych
zbiorów.
W sytuacji gdy zapytanie dotyczy nietypowych projektów (np.
anteny mikrofalowe), dla lepszego zobrazowania charakteru obiektu a
co za tym idzie sporządzenia rzetelnej wyceny pomocne były by np.
zrzuty ekranowe lub wizualizacje 3D.
Oficjalne zamówienia na papierze firmowym prosimy składać
poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie plytki-pcb.pl
lub bezpośrednio na adres elektronika@itr.lukasiewicz.gov.pl,
załączając niezbędne pliki produkcyjne.

Z poważaniem

BDO: 000003372
System
Zarządzania
Jakością zgodny
z normą
PN-EN ISO
9001:2015-10
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