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E lewacja frontowa (fot. 1) 
wykonana ze szkła jest 
odporna na działanie 

czynników chemicznych i kli-
matycznych, może być bardzo 
elegancka a wykonana z odpo-
wiedniej jakości materiału, bę-
dzie również odporna na za-
drapania i inne narażenia me-
chaniczne. Grafika jest nadru-
kowywana na spodniej stronie 
płyty szklanej. Jej forma ograniczona jest jedynie wyobraźnią 
zamawiającego, a ze względu na sposób nadruku, jest całko-
wicie odporna na zniszczenie mechaniczne. Ekran dotykowy 
zastępuje klawisze i umożliwia adaptacyjne sterowanie elek-
troniką urządzenia. Najczęściej stosowanymi ekranami doty-

kowymi są wyświetla-
cze LCD z umieszczo-
nymi nad nimi panela-
mi pojemnościowymi.

Moduł panelu po-
jemnościowego (fot. 2) 
w postaci cienkiej prze- 
źroczystej warstwy, słu- 
żącej do kontaktowa-
nia się z palcem, jest 
zakończony elastycz-
ny m w y prowadze-

niem, zawierającym elektroniczne obwody czujnika. Palec 
zbliżony do czujnika ekranu zmienia pojemności najbliż-
szych ścieżek znajdujących się pod nim. Na podstawie tych 
zmian zostaje obliczana pozycja naszego palca i miejsce do-
tknięcia. Do aktywacji czujnika pojemnościowego nie jest 
potrzebny nawet najmniejszy nacisk. Wystarcza zbliżenie 
do jego powierzchni lub delikatne przesunięcie po jego po-
wierzchni palcem. Czujnik pojemnościowy odbiera infor-
mację od palca, i przesyła ją 
do płytki sterującej, gdzie pro-
cesor przetwarza dane i przy-
dziela je odpowiednio przypi-
sanym funkcjom.

W celu uzyskania najlep-
szych parametrów eksploata-
cyjnych, wszystkie elementy 
panelu frontowego tzn. wyświe-
tlacz, ekran dotykowy i szklaną 
elewację łączy się przy pomocy 
cienkiej warstwy kleju „optycz-
nie czystego”. Tak zmontowa-

ne urządzenie (fot. 3), a następnie nakle-
jone na obudowę, będzie miało doskona-
łą przezroczystość okienka i odporność 
na narażenia środowiskowe.

Firma QWERTY opanowała technolo-
gię nadruku kolorowymi atramentami na 
płytach szklanych i we współpracy z firmą 
Unisystem oferuje szklane panele fronto-
we, sterowane pojemnościowo, które są 
projektowane i wykonywane na indywi-
dualne zamówienia klientów.

Szklane elewacje frontowe z panelami 
pojemnościowymi
We współczesnych sterownikach elektronicznych, modnym i eleganckim roz-
wiązaniem jest zastosowane szklanej elewacji frontowej połączonej z pojem-
nościowym panelem sterującym. Panel pojemnościowy naklejony na wyświe-
tlacz przymocowany jest do spodniej strony płyty szklanej elewacji.

Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY Sp. z o.o. 
tel. 42 633 32 84, qwerty@qwerty.pl, www.qwerty.pl 

Dane kontaktowe

Zapraszamy do korzystania z takich możliwości kreacji 
urządzeń.
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