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Toptester saavutti läpimurron pudotustestauksessa – piirilevytason pudotustestit 
30 000 g kiihtyvyydellä  
 
Toptester on vuoden 2016 aikana kehittänyt pudotustestauslaitteistoaan vastaamaan tulevia 
standardipäivityksiä. Nykyisellä laitteistollaan Toptester pystyy tarjoamaan piirilevytason pudotustestejä jopa 
30 000 g kiihtyvyyteen asti mm. MIL-standardin mukaisesti. Toptester on yksi harvoista testitaloista 
maailmassa, jotka pystyvät tähän. 
 
Tuotekehitysprojektin taustalla on JEDEC-standardiin tulossa oleva päivitys, jonka mukaan komponentin tulee 
kestää pudotustestissä jopa 10 000 g pudotus alle 0.2 ms pulssinleveydellä. Läpimurto testauslaitteiston 
kehitystyössä on monivuotisen projektin tulos.  
 
Huipputason suorituskykytestausta kosketusnäytöille suomalaisella teknologialla 

 
Toptester on investoinut tamperelaisen OptoFidelityn kosketusnäytön testauslaitteistoon. Investoinnin myötä 
Toptester pystyy yhdessä alan teknologiajohtaja OptoFidelityn kanssa tarjoamaan sekä nykyisille että uusille 
asiakkaille huipputason testaus- ja analyysipalvelua koskien kosketusnäyttöjen luotettavuutta ja 
suorituskykyä.  
 
Kosketusnäyttöjen kehittäjille ja käyttäjille keskeinen kysymys on: miten olosuhteet ja ikääntyminen vaikuttavat 
näytön suorituskykyyn? Kosketusnäyttöjen kehittäjät hyötyvät Toptesterin palveluista, koska heidän ei tarvitse 
itse investoida laitteistoon tai testausosaamiseen. Yritykset voivat kohdistaa resurssinsa tuotekehityksen 
ydintoimintoihin. Toptester on tällä hetkellä ainoa palvelua tarjoava taho Euroopassa. 
 
Luotettavuuden ja laadunhallinnan palveluiden kysyntä kasvussa 

 
Toptester on vahvistanut palvelutarjontaansa voimakkaasti myös luotettavuuden ja laadunhallinnan 
palveluissa. Yksittäiset projektit ovat keskittyneet esimerkiksi käyttöympäristömäärityksiin, 
alihankkijavaatimuksiin tai testausvaatimuksiin. Tämän lisäksi Toptester on toteuttanut laajoja 
luotettavuuden- ja laadunhallinnan kokonaisprojekteja. Näissä  luotettavuuden hallinnan osa-alueet on 
huomioitu laajasti organisaation ylätasolta aina jalkauttamiseen saakka. Toptesterin laadunhallinnan 
palveluihin kuuluvat myös vika-analyysiprojektien konsultointi, kenttäpalautusanalyysit ja juurisyyanalyysit. 
 
 
Toptester Oy lyhyesti 
 

 Yksityinen testitalo, toiminut Rovaniemellä vuodesta 2001 

 Tarjoaa olosuhteisiin ja mekaaniseen rasitukseen liittyvää luotettavuustestausta sekä konsultointia 
yritysten tutkimus- ja kehitys sekä verifiointitarpeisiin.  

 Missiona auttaa testauspalveluilla asiakkaitaan valloittamaan globaalit markkinat  

 ISO 9001 sertifioitu, IEC/ISO17025, JEDEC ja MIL-810G –akkreditoitu testauslaboratorio 
 

 
*** 

 
Toptester reaches breakthrough in drop testing – board level component drop 
tests of up to 30 000 g acceleration  
 
During 2016 Toptester has developed it’s drop testers to meet upcoming standard upgrades, and is currently 
the only test house in Europe able to provide board level component drop tests of up to 30 000 g acceleration, 
in accordance with MIL-STD-810G. Toptester is one of the few test houses in the world that are capable of 
this. 
 
The reason behind the upgrade is the approaching update to JEDEC standard, according to which the tested 
component must withstand a drop test of up to 10 000 g drop with less than 0.2 ms pulse width. The 
breakthrough in drop tester technology is a result of a multi-annual development project.  



 
Top-level touch screen performance testing, with Finnish technology 

 
Toptester has invested in touch screen testing equipment created by OptoFidelity, the Tampere-based world 
leader in robot assisted test and measurement systems for smart device ecosystem. The investment allows 
Toptester to offer both new and existing customers access to top-level touch screen reliability and performance 
testing and analyzing methods.  
 
The key question for touch screen developers and users is often: how does environmental stress and aging 
affect touch screen performance? Touch screen developers will benefit from the service provided by Toptester 
in co-operation with OptoFidelity, because they do not have to invest in testing equipment or qualified testing 
personnel. Companies can thus focus resources on core activities in product development. Toptester is 
currently the only provider of this service in Europe. 
 
Growing demand for reliability and quality management services 
 
Toptester has also strengthened its service offering in reliability and quality management services. Single 
projects have focused on for example usage environment description, supplier assessment or testing. 
Toptester has also provided total projects, covering every aspect of reliability management from the top 
organizational level to practical implementation. In addition, Toptester offers consultation in failure analysis; 
such as field return analysis and root cause analysis.  
  
Toptester Oy in brief 
 

 A privately-run test house, operating in Rovaniemi, Finland since 2001 

 Offers environmental and mechanical reliability testing and consulting for R&D and verification 
functions 

 Company mission is to help clients conquer global markets by offering high quality testing services 

 Toptester holds ISO 9001 certificate and IEC / ISO17025, JEDEC and MIL-810G accreditations 
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