
Nowa technologia dla urządzeń wejściowych 

Firma  BOPLA  powiększyła  swój  asortyment  w  dziedzinie  produkcji 
przemysłowej  urządzeń  wejściowych.  Inżynierowie  tej  firmy  opracowali 
nową, utwardzaną folię PET, która znajduje zastosowanie jako powłoka dla 
membranowych klawiatur oraz  frontów. Dzięki  temu możliwe jest  teraz 
uzyskanie  wyglądu 
podobnego  do  tego,  jaki 
można  spotkać  
w przypadku matowej stali 
nierdzewnej  występującej 
na  urządzeniach 
wejściowych.  Ten  nowy 
materiał,  nazywany  stalą 
Autotex,  jest  powleczony 
kolorową  warstwą 
(dostępną  w  różnych 
odcieniach)  na  spodzie  
i specjalnie zaprojektowaną 
zewnętrzną, twardą powłoką, która jest związana chemicznie z podłożem 
oraz  utwardzona  promieniami  UV.  Twarda  powłoka  posiada 
strukturyzowaną  powierzchnię,  która  wygląda  jak  matowa  stal 
nierdzewna,  podczas  gdy  folia  na  spodzie  jest  wykonana  przy  użyciu 
tradycyjnych,  metalicznych  lub  najnowszych  kolorów  rozbłyskujących 
(specular colours*). 

Przetwarzanie  i  drukowanie  samej  membrany  przychodzi  z  niezwykłą 
łatwością, w wyniku połączenia wysokiego poziomu renderowania koloru, 
jak również rozdzielczości z twardą, zewnętrzną powierzchnią. Dzięki temu 
możliwe  było  uzyskanie  doskonałej  odporności  na  zużycie,  uderzenia, 
chemikalia i rozpuszczalniki. Stal Autotex może być tłoczona, dlatego jest 
odpowiednia  dla  membranowych  klawiatur  dotykowych  i  kopułkowych, 
które  muszą  posiadać  klawisze  lub  pulpity  sterownicze  cechujące  się 
wypukłymi  krawędziami.  Materiał  cechuje  wysoki  współczynnik 
elastyczności  oraz  typowy  okres  eksploatacji  wynoszący  więcej  niż  
5 milionów cykli dla klawiszy wypukłych. Inaczej niż na stali nierdzewnej, 
na materiale Autotex nie pozostają odciski palców. Ponadto, stal Autotex 
daje  możliwość  drukowania  przezroczystych  okien  pod  wyświetlacze. 
Prosimy o nadesłanie nam próbek wybranych wyświetlaczy, abyśmy mogli 
sprawdzić powierzchnię i właściwości optyczne. Membrana oferuje bardzo 
dobre  parametry  w  zakresie  oddawania  kolorów  oraz  przepuszczania 
światła  w  przezroczystych  obszarach.  Stal  Autotex  jest  dostępna  



w  różnych  grubościach,  co  sprawia,  że  jest  ona  odpowiednia  dla 
szerokiego zakresu aplikacji. 

*Specular colours: barwy, które są zalecane dla stali Autotex, mogą być także 
łączone  z  „gładkimi”  foliami,  aby  spełnić  specjalne  wymagania  w  zakresie  
projektu.  Pozwala  to  uzyskać  klientowi  specjalny,  wysokojakościowy  wygląd 
urządzenia. 
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