Evonik e Ynvisible apresentam demonstrador de tecnologia para
itens eletrônicos impressos




Materiais imprimíveis da Evonik para baterias serão combinados com
displays eletrocrômicos da Ynvisible
Design eficiente pelo uso compartilhado de montagens comuns
Sistema combinado abre novas possibilidades de design para aplicações em
IoT

O grupo de especialidades químicas Evonik e a empresa canadense Ynvisible Interactive
Inc. firmaram acordo de colaboração no campo da eletrônica imprimível.
Com um demonstrador de tecnologia, as duas empresas mostram o que é possível fazer em
conjunto. As formulações de tinta diretamente usáveis para baterias imprimíveis da Evonik e
os displays eletrocrômicos da Ynvisible foram integrados em um sistema combinado que se
destaca por consumir um mínimo de eletricidade, pesar pouco e ser altamente flexível,
transparente e robusto. Já durante o desenvolvimento do demonstrador de tecnologia,
levou-se em conta um design que fosse especialmente eficiente: os módulos necessários
tanto para a bateria quanto para o display eletrocrômico estão presentes só uma vez e são
compartilhados.
“Componentes eletrônicos imprimíveis estão assumindo um papel importante na medida em
que os itens do dia a dia se tornam cada vez mais interconectados por meio da Internet das
Coisas”, assegura Dr. Michael Korell. Korell trabalha na Creavis, a unidade de pesquisa
estratégica da Evonik, onde é responsável pelo desenvolvimento de materiais imprimíveis
para baterias (TAeTTOOz®).
Produtos contendo componentes eletrônicos impressos poderiam um dia ser usados em
diversas aplicações. Na logística, por exemplo, sensores impressos inteligentes acionados por
baterias poderiam ser usados nas embalagens a fim de monitorar cadeias de fornecimento
de mercadorias sensíveis, como alimentos ou vacinas. Nessa aplicação, um dispositivo
eletrônico emitiria de imediato um sinal visual fácil de entender sempre que a temperatura
ou a aceleração excedessem os limites.
“Estamos muito satisfeitos por termos lançado este projeto de desenvolvimento em conjunto
com a Evonik”, diz Jani-Mikael Kuusisto, CEO da Ynvisible. “Estamos convencidos de que as
nossas duas plataformas tecnológicas se complementam com perfeição. TAeTTOOz® se
mostra especialmente promissora a partir da nossa perspectiva: afinal, é a única tecnologia
disponível no mercado para a produção de baterias recarregáveis totalmente dentro do
processo de impressão serigráfica”.

Nesse sentido, Korell acrescenta, “A Ynvisible é, inegavelmente, pioneira quando se trata do
desenvolvimento de displays eletrocrômicos. É por esse motivo que estamos felizes em
apoiar a empresa e contribuir para o avanço dessa tecnologia em direção ao mercado de
massa”.
A Evonik e a Ynvisible apresentaram a cooperação e o demonstrador de tecnologia ao público
em um webinar conjunto. Para mais informações, acesse https://www.ynvisible.com/webinar
Sobre TAeTTOOz® e sobre as atividades da Evonik no campo de dispositivos eletrônicos
imprimíveis, visite www.taettooz.com.
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