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13 juni Verbeteren van betrouwbaarheid en duurzaamheid van uw product
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Bezoek ons op Stand 7.D054!

Dit unieke evenement richt zich op de belangrijkste en meest actuele thema’s ten aanzien van 
Contamination, Cleaning en Conformal Coating in de elektronica productie.

De enige in zijn soort, de Productronica! 

’s Werelds toonaangevende vakbeurs waar alle grote namen in de electronica vertegenwoordigd zijn. 

Technology Days
June 13 & 14,  2017
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Wij heten u op

30/31 mei & 1 juni ‘17

van harte welkom op:

in Jaarbeurs Utrecht,

stand 7.D054



Beste relatie,

Met de aankomende SMT Beurs in Neurenberg en de E&A 

Beurs in Utrecht willen wij u graag op de hoogte brengen van 

de laatste nieuwe ontwikkelingen middels onze nieuwsbrief.

Na een van de langste economische recessies sinds de 

tweede wereldoorlog zit alles en iedereen weer in de lift.  

We zien op alle fronten dat bedrijven aanzienlijk investeren  

in nieuwe machines en technologie. Met name op het gebied 

van X-Ray inspectie en FAI & AOI.

Voor Partnertec wordt 2017 een recordjaar mede als gevolg 

van onze nieuwe productlijn, namelijk ASM Siplace pick&place 

en SPI. Nooit eerder was ASM Siplace vertegenwoordigd in

de Benelux, maar voor ons is het een vliegende start geweest. 

Sinds januari 2016, is het voor zowel Partnertec als voor 

onze markt in de Benelux, de absolute ‘Game Changer’. 

ASM Siplace is proces technologisch (o.a. Smart Factory  

en Industrie 4.0), gezien een absolute highrunner in de SMT 

industrie. Hier staan uiteraard de welbekende Duitse kwaliteit 

en performance bovenaan en onderscheidt het zich hiermee  

op alle fronten. De iets hogere prijs is hier dan ook onder-

geschikt aan geworden. Dit blijkt door de reeds succesvol 

verkochte systemen in de Benelux sinds januari vorig jaar. 

Genoemde producten zijn zowel op de SMT Beurs in 

Neurenberg als op de EA beurs (30,31 mei & 1 juni 2017)

te bezichtigen. 

Wij verwelkomen u graag!

Maurits van der Laken

Managing Director Partnertec

Nieuwe defluxing
agent van Zestron

Digitaal 
meetsysteem

Zestron Eye is een digitaal meetsysteem om nauwkeurige waardes van het reinigings-

concentraat RealTime te meten. Dit maakt het mogelijk om het concentraat van

de Bath Analyzer nog beter te beheersen en te zorgen voor een optimaal resultaat!

Zestron Eye is eenvoudig te integreren binnen veelgebruikte reinigingsmachines, waaronder de NC25 van MBtech.

Ook is het mogelijk deze te koppelen aan een geautomatiseerd doseersysteem. De reinigingsmachine NC25 van

MBtech en Zestron Eye worden beiden getoond op de E&A beurs te Utrecht.

Voorwoord

www.zestron.com

www.zestron.com

Stand 7D054 - E&A Utrecht

ZESTRON, marktleider in high precision reinigingsmiddelen in de SMT- en Semicon industrie,  

presenteert de nieuwste defluxing agent voor het reinigen van Power Electronics en Printed Cicuit  

Boards genaamd VIGON® PE 190A.

VIGON® PE 190A is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van Power Electronics in spray-in-air reinigingsprocessen.  

Op basis van zijn alkaline samenstelling levert het een excellente prestatie bij het de-oxideren van koperen substraten.  

Zelfs zware vuilvlekken en donkere ringen rondom de chip componenten worden volledig verwijderd en laten het koper-

oppervlak in optimale conditie voor de eventuele navolgende processen zoals wire bonding en moulding.

Daarnaast biedt VIGON® PE 190A een excellente compatibiliteit met materialen die algemeen gebruikt worden in Power  

Electronics, zoals koper, nikkel en aluminium. Verder is VIGON PE190A aan te bevelen voor PCB defluxen, speciaal gefocussed  

op reinigen onder low-standoff componenten.

VIGON® PE 190A is een water gebaseerd MPC® reinigingsmiddel, heeft geen flashpoint en kan worden toegepast  

in de meest voorkomende spray-in-air reinigingsmachines.
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Typical Voiding 
>40% Void Area

Indium8.9HF
<11.6% Void Area

Indium8.9HF
Solder Paste
Halogen-Free, No-Clean
• Longer shelf life: 1 year
• Stable at room temperature: 30 days
• Longer stencil life: 60 hours

Increase your reliability, 
not your customer 
complaints.

©2017 Indium Corporation

Contact our engineers today: europe@indium.com
Learn more: www.indium.com/avoidthevoid/PTEC

Visit us at SMT Hybrid Packaging: 
Booth 4-321

www.solderstar.com

HumiSeal introduceert
2C51 voor zowel Conformal 
Coating als Potting! 
HumiSeal® introduceert een nieuw twee componenten silicone materiaal voor zowel 

conformal coating als voor potting voor algemene applicaties onder de naam HumiSeal® 2C51. 

Deze nieuwe coating/potting is veelzijdig, snel drogend en is bestand tegen een hoog 

diëlektrische vermogen en kan eenvoudig worden aangepast aan de gewenste applicatie.

 
Deze nieuwe coating/potting wordt voornamelijk gebruikt in een omgeving met hoge temperaturen omdat dit product 

langdurig aan hogere temperaturen kan worden blootgesteld. Dit in tegenstelling tot de meeste andere coatings. 

Andere opvallende kenmerken van de HumiSeal® 2C51 is dat het oplosmiddel in de coating verdampt op  

kamertemperatuur en een lage viscositeit heeft waardoor het gemakkelijk is toe te passen. De coating bevat  

tevens een UV-tracer waardoor u het eenvoudig kan inspecteren.

www.humiseal.com

SolderStar is al meer dan een decennium 

marktleider in de ontwikkeling en fabricage

van thermische profiling systemen voor

de electronica assemblerende industrie. 

De productrange biedt een compleet pakket

om processen thermisch te kunnen controleren.

Het gamma varieert van full-feature high

performance product profiling voor reflow,

wave, vapour en selective soldeerprocessen

tot complete geïntegreerde SPC processen

voor continue kwaliteit en proces control.

Thermische
profiling 

Nieuwsbrief | mei 2017
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www.nordsondage.com/quadra

Nordson Dage 
Quadra Series 

Marktleider Nordson Dage biedt met

de nieuwste Quadra™ Series ultra-high 

resolution off-line X-ray systemen aan voor 

de electronica industrie. Met de in-house 

gefabriceerde en gepatenteerde QuadraNT™ 

tubes, de Aspire FP™ detectors, de Gensys™ 

inspection software en de QuadraGen™ 

Power Supplies levert Nordson DAGE met 

deze nieuwste generatie “best in class”

X-ray systemen als het gaat om betrouw-

baarheid, doorlooptijd en prestatie.

De Quadra™ Series biedt de hoogste

“feature recognition and highest resolution”

in X-ray systemen. Niet alleen binnen “failure 

analysis laboratories” maar ook binnen de 

productie omgeving. De nieuwe Quadra series 

zijn ontwikkeld met de operator in het achter-

hoofd als het gaat om bedienings-gemak

en bieden tevens een onverslaanbare beeld-

kwaliteit in de kortst mogelijke cyclustijd. 

De nieuwe Quadra™ 7 series zijn uitgerust

met twee 4K UHD displays. Dat zijn 8 miljoen 

pixels gebruikmakende van een 50µm pixel pitch 

en 6.7MP beeldformaat van de Aspire FP™ 

detector. Dit biedt vier keer meer detail ver-

geleken met de standaard systemen in de markt  

en levert 68.000 keer totale vergroting op.

“ The unbeatable manual X-ray  
Inspection System”

Contamination, Cleaning & Coating

©2017 Indium Corporation

• Very low QFN & BGA voiding
• Industry-leading performance across  

all key solder paste properties
• Best-in-class printing performance
• Unique oxidation barrier eliminates  

head-in-pillow and graping
• Room temperature stable

Traditional
Solder Pastes Indium8.9HF

Refrigerated Shelf Life (< 10°C) 6 months 1 year

Usage Life at 25°C <24 hours 30 days
Stencil Life (22-28°C & 30-60RH) >8 hours 60 hours

Longer shelf life • Stable at room temperature • Longer stencil life

Halogen-Free, No-Clean

Indium8.9HF Solder Paste
Versatile  
and Stable

On the 
Counter

On the 
Stencil

In the 
Fridge

Contact our engineers today: europe@indium.com
Learn more: www.indium.com/avoidthevoid/PTEC

Visit us at SMT Hybrid Packaging: 
Booth 4-321

CCC: Unieke conferentie

Op 22, 23 en 24 mei aanstaande organiseert SMTA & SMART Group een bijzondere conferentie

in Amsterdam. Dit unieke evenement richt zich op de belangrijkste en meest actuele thema’s ten  

aanzien van Contamination, Cleaning en Conformal Coating in de elektronica productie.

Op maandag 22 mei wordt er oa. door Bob Willis en Helmut Schweigart van ZESTRON Europe afgetrapt middels een  

bijzondere workshop. Ook worden er presentaties verzorgddoor onze exclusieve leveranciers Humiseal, Indium en Gen3  

met onder andere de volgende thema’s: •  Residues Trapped under Component Terminations

    •  How problematic are Contaminants left on Printed Circuit Assemblies?

    •  Process Control and Cleaning Material Innovations

    •  Conformal Coating Materials and Processes

Tijdens dit 2,5 daags durende evenement is Partnertec uiteraard ook vertegenwoordigt. Voor inschrijvingen of meer  

informatie voor deze unieke conferentie verwijzen wij u graag door naar de website van SMTA / SMART Group.

www.smta.org/contamination

Taking X-ray
 inspection to
 the highest
 level

Series
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Tijdens de aankomende SMT Hybrid Packaging beurs in  

Neurenberg (16-18 mei) zal ASM haar nieuwe ASM Remote  

Smart Factory communication platform in combinatie met  

een zeer flexibele ASM SMT lijn demonstreren in de  

spectaculaire RSF Dome.

Bezoekers kunnen ‘live’ zien hoe de kwaliteit van zowel het proces als het product  

via remote support tools zoals “smart glasses” en “smartphones” wordt gemonitord  

en bijgestuurd. ASM Remote Smart Factory levert een beveiligde global link tussen de  

machinefabrikant en de SMT assembleur en biedt ASM support-en process engineers  

de mogelijkheid om op verzoek van de klant, processen te optimaliseren. Met 7x24 uur  

toegang en een predictive maintenance support, stelt ASM Remote Smart Factory  

EMS’ers in staat om hun operationele kosten aanzienlijk te reduceren. Men kan het  

networking platform ook als een in-house tool gebruiken voor een naadloze  

factory-to-factory communicatie.

ASM toont de smart 
SMT factory tijdens 
SMT show!

ExtraEye 
-First Article Inspection-
First time right

www.extra-eye.com www.asm-smt.com

Stand 4.309 - SMT Neurenberg

First Article Inspection (FAI) is één van de meest belangrijke stappen  

in het PCB assemblageproces. Iedere niet gesignaleerde fout in de 

setup van een pick-en-place lijn kan resulteren in honderden foutief 

geassembleerde pcb’s en kostbare reparaties.

ExtraEye biedt een zeer interessante betaalbare ‘’plug and play’’ FAI table top machine. Deze  

machine levert 100% inspectie nauwkeurigheid door een zeer snelle en efficiënte vergelijking te  

maken tussen de stuklijst informatie en foto’s van ieder geplaatst component. Dit in combinatie met 

onderliggende assemblage tekening of Gerber info. In één oog op slag kan de gebruiker afwijkingen 

zien, zoals afwezigheid van componenten en polariteit fouten. 

De ExtraEye kan zelfs worden voorzien van een (eenvoudige) automatische inspectie waardoor de 

inspectietijd aanzienlijk kan worden verkort en de SMD lijn nog minder stil staat. Door de ExtraEye  

wordt de kans op een (serie) fout geminimaliseerd, wat resulteert in een veel hogere first pass yield  

en dus lagere kosten.

We bieden de volgende twee modellen;

•  de X-3000  (voor PCB’s tot 380x450 mm) 

•  de X-4000  (voor PCB’s tot 500x540 mm) 

Makkelijker, sneller en betaalbaarder
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