Interruptores e mostradores
Telas de serigrafia para a indústria eletrônica.
Interruptores de membrana são geralmente usados __para conectar dispositivos de
comando de sinal, como teclados e botões, ao circuito de função de um aparelho.

Visão global

Rendimento, inovação, confiabilidade: Impressão na indústria eletrônica

Os interruptores e mostradores para a indústria
automotiva têm duas necessidades igualmente
importantes e fundamentais para o sucesso: a
reprodução precisa de cores e a excelente qualidade
de impressão.
A maior parte dos produtos são impressos utilizando
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um processo de produção de múltiplas imagens, e
isto requer uma tela de serigrafia de baixo
DOWNLOADS

alongamento com uma estabilidade dimensional
superior.

SEFAR PME Folheto (PDF 225 kb)

SEFAR PME Lista de itens (PDF 646 kb)

Nossa oferta. Seus benefícios:
SEFAR PME Ficha de dados de produto
(PDF 348 kb)

Tecnologia e qualidade da fabricante líder mundial
Ampla linha de produtos para todas as necessidades de estoque
Produtos inovadores que oferecem o máximo de eficiência

SEFAT PET 1500 Folheto (PDF 192 kb)

SEFAR PET 1500 Lista de itens (PDF 880
kb)

Suporte individual para seus projetos de impressão
Produção enxuta e eficiente, tanto na preparação do estêncil como no processo

SEFAR PET 1500 Ficha de dados de
produto (PDF 241 kb)

de impressão
Sustentabilidade, segurança e confiabilidade na entrega do produto impresso
acabado
Parcerias locais em todo o mundo com as equipes de suporte da Sefar
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Aumento na competitividade do seu negócio

Aplicações

Sob pressão constante – Interruptores e teclados

Camadas funcionais
Pistas condutoras
Impressão de adesivos
Interface de comunicação

Os teclados são muito utilizados no dia a dia, devem
suportar bastante contato físico e ainda manter uma
boa aparência e funcionar bem. Além disso,
inscrições como sinais, etiquetas e números devem
permanecer visíveis por muitos anos. Para elementos
tanto gráficos quanto funcionais: Ao utilizar as telas
de serigrafia Sefar, você pode produzir interruptores
e teclados com a mais alta e consistente qualidade.
Recomendamos: SEFAR PME e SEFAR PET 1500.

A forma se adapta à função – Mostradores

Cores sólidas
Tintas translúcidas
Metálicos e fluorescentes

Sefar AG
Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax
+41 71 886 3504

info@sefar.com

Ir para a página do produto

Adesivos
Vernizes

Quando dirigimos nossos olhos ficam focados na
estrada, mas também devemos saber
constantemente nossa velocidade.
Por isso também olhamos com frequência para o
tacômetro.
As propriedades das telas de serigrafia SEFAR PME
e SEFAR PET 1500 permitem a produção precisa e
eficaz de mostradores de tacômetro de fácil leitura
para que possamos manter nossos olhos na estrada,
mas para que também consigamos consultar de
forma fácil e frequente nossa velocidade, evitando
assim acidentes.

Telas de Serigrafia

SEFAR PME – A tela de serigrafia com o melhor rendimento

SEFAR PME é a malha de serigrafia
para utilização em ambiente industrial.
Baseia-se num inovador fio de poliéster
desenvolvido pela Sefar tendo uma
extraordinária resistência à tração
combinada com baixo alongamento e
uniformemente equilibrada. SEFAR
PME estabelece novos padrões na
produção de superfícies de gravação.
Seus resultados de qualidade na
impressão são extremamente
impressionantes mesmo nas aplicações
de impressão mais exigentes e
inovadores.
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SEFAR PET 1500 – A tela de serigrafia utilizada por profissionais

SEFAR PET 1500 é a melhor base para
um número quase infinito de aplicações
de impressão de tela – o mais
procurado para a decoração de
qualquer substrato de impressão.
SEFAR PET 1500 está disponível na
maior gama de diferentes tipos de
malhas de serigrafia.

Locations

Sefar AG
Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504
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Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
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Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
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