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Elo тъчскрийн технологии 

Elo Touch Solutions използват четири вида тъчскрийн технологии, за да покрият изцяло, богатата 

си гама на тъчскрийн решения. 

AccuTouch® - 5-Wire Resistive 

AccuTouch резистивните тъчскрийн екрани са базирани на доказалата се през годините 

петжична резистивна технология. Те са предпочитано решение за приложения, които изискват 

надеждност, разнообразни варианти за входове и устойчивост на замърсяване, като например 

POS, Хотели, Ресторанти, Индустриална автоматизация, Медицинска апаратура, Превозни 

средства и други. 

 

AccuTouch използва стъклена основа с равномерно резистивно покритие. Дебел полиестерен 

лист е плътно закачен върху стъклото и е разделен от малки прозрачни изолационни точки. 

Екраните работят със стандартни Elo тъч контролери и драйвери с голямо разнообразие на 

операционни системи. 

Предимства: 

 Реагира на докосване с всичко - пръст, през ръкавица, кредитна карта, нокът, химикалка 

и т.н. 

 Не се влияе (не отчита несъществуващ допир) от замърсявания с течности, прах, смазки, 

влажност, измиване с химически вещества 

 Тествана при 35 милиона докосвания в една точка с пръст 

Не се препоръчва за: 

 Приложения изискващи ярки, живи изображения на дисплея - тъчскрийн резистивното 

покритие намалява яркостта на панела с около 15-30 cd/m2. 

 Работа с твърди и/или остри предмети – в процеса на експлоатация, ако се пипа с такива 

предмети е възможно да се появят леки драскотини, в местата на докосване, но продукта 

ще продължи да работи с ненарушено качество. Това е по-скоро козметичен минус. 
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TouchPro® - Projected Capacitive – PCAP 

TouchPro® предлага бърз и чувствителен отговор и професионална надеждност, съчетана със 

стилен и елегантен дизайн без рамки (налични са и с рамки). PCAP тъч технологията на Elo е 

предназначена за суровите условия на търговските приложения или нуждите на мулти-тъч 

приложенията. Това са публични информационни точки, Digital Signage, симулатори, Киоск-и, 

клиентско самообслужване, автоматизация, медицина и др. 

 

PCAP идва в много различни варианти, всеки от които е със специфична цена и функционални 

възможности. Основният дизайн на PCAP технологията започва с две решетки с проводими 

линии подредени вертикално и хоризонтално в оси X и Y. Те са ламинирани заедно със стъклен 

покриващ слой. Високочестотен електронен сигнал създава електрично поле, което се 

проектира през и над стъклото. При допир с пръст се нарушава това ел. поле и контролерът 

отчита мястото на допир. Няколко едновременни докосвания могат да бъдат засечени. 

Предимства: 

 Мултитъч функционалност – отчитане на допир в до 10 точки едновременно 

 Покритие от чисто стъкло предоставящо отлична оптична прозрачност, възпоизвеждане на 

живи и ярки цветове и дълготрайност 

Не се препоръчва за: 

 Работа в близост до електромагнитни импулси – технологията може да бъде повлияна от 

мобилни комуникации или други безжични устройства 

 Работа, при която е необходимо докосване с твърд предмет – не реагира на допир с нокът, 

кредитна карта, химикалка, а само на докосване с пръст, с тънка ръкавица или мека 

показалка. 

 Работа в по-замърсена (индустриална) среда - влияе се от замърсявания с течности и 

мазнини - например при наличието на капчици вода, тъчскрийна не реагира точно. 
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IntelliTouch® - Surface Acoustic Wave - SAW 

IntelliTouch® е рентабилна алтернатива на PCAP тъчскрийн технологията, която предлага по-

добра оптична чистота и значително по-малка ширина на рамката. Решенията с IntelliTouch 

предлагат по-лесно производство и интегриране на тъчскрийна, както и по-малко капиталови 

инвестиции от решенията с PCAP. Предпочитано решение при гейм машини, хазарт, фото бутки, 

информационни системи на закрито, симулатори, банкомати и др. заради ярките и живи цветове 

на панела и устойчивостта на надрасквания. 

 

IntelliTouch се състои от стъклено покритие с излъчващи и примащи пиезоелектрични датчици. 

Три оси на информация за докосване се използват за прецизно разпознаване на допир в до две 

точки едновременно, т.е. разпознава сила на натиск. 

Предимства: 

 Покритие от чисто стъкло, гарантиращо отлична оптична прозрачност 

 Отлично възпоизвеждане на живи цветове, без да се намалява яркостта на монитора 

 Отлична дълготрайност - 50 милиона докосвания в една точка 

 Трудно се драска и продължава да работи дори при наличие на драскотини 

 Неизменни параметри във времето 

 Отлична реакция на двоен клик 

Не се препоръчва за: 

 Работа, при която е необходимо докосване с твърд предмет – не реагира на допир с нокът, 

кредитна карта, химикалка, а само на докосване с пръст, с тънка ръкавица или мека 

показалка. 

 Работа в по-замърсена (индустриална) среда - влияе се от замърсявания с течности и 

мазнини - например при наличието на капчици вода, тъчскрийна не реагира точно. 
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Infrared Touch 

Infrared Touch предлага бърз и чувствителен отговор и професионална надеждност, съчетана със 

солиден и вандалоустойчив дизайн. Infrared Touch технологията на Elo е предназначена за 

суровите условия. Това са публични информационни точки, Digital Signage, симулатори, Киоск-

и, клиентско самообслужване, автоматизация, медицина и др. 

 

Използвайки светодиоди и светлинни датчици, разположени на вертикалната и хоризонталната 

ос на панела, инфрачервената система хвърля светлина върху екрана. Когато обект докосне 

екрана, той прекъсва светлинните лъчи на решетката, причинявайки блокирането на светлината 

от сензора. Тази загуба на светлина се използва за определяне на местоположението на 

докосването. Тъй като светодиодите и сензорите правят решетка, докосването води до 

координати X и Y от прекъсването на гредата. Тези координати след това комуникират с 

контролера, за да отчете допир. 

Предимства: 

 Мултитъч функционалност – отчитане на допир в до 10 точки едновременно 

 Покритие от чисто стъкло предоставящо отлична оптична прозрачност, възпоизвеждане на 

цветове и дълготрайност 

 Здраво, защитено от вандализъм стъкло за приложения на обществени места с голям 

човекопоток. 

Не се препоръчва за: 

 Работа, при която е необходимо докосване с твърд предмет – не реагира на допир с нокът, 

кредитна карта, химикалка, а само на докосване с пръст, с тънка ръкавица или мека 

показалка. 

 Работа в по-замърсена (индустриална) среда - влияе се от замърсявания с течности и 

мазнини - например при наличието на капчици вода, тъчскрийна не реагира точно. 
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Защо клиентите се довериха на ELO: 

 над 40 години опит от компанията изобретила тъчскрийн като понятие 

 повечето водещи световни Ритейл компании / търговски вериги  довериха бизнеса си на Elo Touch Solutions  

 Широка гама от тъч решения - от 7“ до 70“ инчови 

 Доказано най-високо качество и издръжливост в тъчскрийн индустрията 

 100% контрол на качеството – от дизайн до цялостното решение – производство във фабрики собственост на 

Elo Touch Solutions , от служители работещи за Elo. 

 Най-добро съотношение на параметър „Цялостна Цена за Притежание на Продукта“, включваща в себе си, 

както първоначалната сума за закупуване, така и бъдещите разходи за сервиз и поддръжка на изделието. 

 Дълъг живот на продукт/модел – стандартно от 5 до 7 години след пускане на пазара, може да се доверите на 

един и същ продукт , параметри и взаимозаменяемост 

 Най-дълга стандартна гаранция в индустрията – 36 месеца за почти всички продукти 

 Над 50 000 часа MTBF (Mean time between failures), при стандартно 12 месеца при конкурентните продукти. 

 Предвидени за работа в увеличен режим (24 часа / 7 дни от седмицата) 

 Наличие на оторизиран сервиз в  България 

 Най-нисък процент на дефектируемост – под 1.5 %  

 Продуктова поддръжка (сервиз/резервни части) до 5-7 години след покупка 

 Безплатен транспорт при гаранционен ремонт  

 Резервни части на склад, не само за текущи продавани модели, а и за почти всички предходни 

 Чертежи в 3D AutoCad – готови за вашите Киоск решения или изградени кабинети – може да разчитате на 

пълна и точна спецификация на продукта, която няма да се промени през годините. 

Приложения и пазари за продуктите на ELO TOUCH Solutions 

 Търговски системи – касови места, магазини, търговски вериги (Ритейл) и др 

 Ресторанти, хотели, барове, заведения, дискотеки, вериги за бързо хранене и др 

 Информационни системи – Информационни КИОСК-и, обществени и публични информационни 

точки, самообслужващи системи с тъчскрийн и др 

 Индустриална автоматизация, офис автоматизация, печатни машини, заводи, много видове 

индустрия 

 Информация, медицина, казино автомати или КИОСК терминали и много други 

 Банки, банкови офиси, рецепции и приемни 

 Game, Хазарт, Казина, Игрални автомати 

 Интерактивни дигитални рекламни приложения ELO IDS (IDS = Interactive Digital Signage) 

 Интерактивни (обратна връзка с клиента и нуждите му) информационни табла, забавление, 

симулации, развлечения, реклама с добавена стойност. 
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