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ТЪЧСКРИЙН МОНИТОРИ И КОМПЮТРИ ЗА ИНДУСТРИЯТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА 
 

Предлагаме на вниманието Ви професионалните продукти на FAYTECH – компания, специализирана в 

производството на тъчскрийн монитори и компютри за специален режим на работа, работа в промишлена 

работна среда за целите на индустрията.  

Доверявайки се на продуктите на FAYTECH Вие получавате: 

+Германски инжинеринг и дизайн на продуктите, произведен в собствена фабрика на компанията. 

+Качествен и тестван продукт, който да работи безотказно съгласно условията на производителя. 

+Многобройни варианти за Вашето конкретно приложение. 

+Индустриален клас продукт, способен да работи там, където стандартната техника се проваля. 

  

КАКВИ СА ПРИЛОЖЕНИЯТА: 
  
Многобройни - зависят от конкретния бранш и визия на компанията. Като базови приложения, могат да 

бъдат посочени – индустрия, автоматизация, предприятия, поточни линии, цехове, замърсена 

работна среда, високо или ниско температурна работна среда, автомивки, автосервизи, работа 

на външни условия и много други. Интегрирането на компютърни системи за автоматизация и контрол 

на производствените процеси се превърна в задължителна база и минимален стандарт за всяка 

съвременна компания. Системите за автоматизация на работния процес са най-често компютър с 

тъчскрийн монитор и оператор, който да го ползва. 

С КАКВО ПРОДУКТИТЕ НА FAYTECH СА ПО-ДОБРИ: 
 

+Индустриален дизайн, напълно запечатани за работа в 

промишлена среда, корпус предвиден да абсорбира влага и прах 

без допускане в устройството. 

+Плътно защитени по индустриален стандарт IP65* - защита от 

прах и дори течаща вода* 

+Работа при ниски и високи температури на околната работна 

среда от + 75°C до - 25°C* 

+Работа на открито, изложени на студ, дъжд, вятър, сняг, пряка 

слънчева светлина и др.* 

+Възможност за оборудване с екрани с висока яркост за 

директна видимост под ярка слънчева светлина* 

(* - важи за конкретен модел и серия) 

НА КАКВИ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ ОТ FAYTECH: 
 

Гамата от продукти на FAYTECH включва тъчскрийн монитори и 

компютри (т.нар. Panel PC) с размер от 7“ до 84“, формати както 

десктоп, така и за вграждане (open-frame). 

Продуктите на компанията се произвеждат в Китай по най-високите 

международни стандарти - ISO 9001:2008 certified, RoHS, CE, FCC, CCC, 

UL, VC ARC и други. 

Девизът на компанията е „Проектирано в Германия, Произведено в 

Азия“ и важи за всички сегменти на предлаганото оборудване, което в 

допълнение се произвежда в собствените им фабрики в Китай. 
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КОМПАНИИ ИЗПОЛЗВАЩИ FAYTECH ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ: 
 

+T-systems 

+Siemens 

+Bosch 

+Continental 

+Bavaria Filmstudios 

+Американска верига от автомивки и коли миещи улиците в САЩ (с акустична тъчскрийн технология),  

+Бразилски полицейски коли (използвайки анти-вандалска защита от счупване) 

+Касови места на открито в Австралия (дисплеи с висока яркост за директна слънчева светлина) 

многобройни индустриални проекти в Европа и Азия, както и големи корпоративни клиенти 

* Степен на защита IP: 

Символът за указанието на степента на защита се състои от буквите IP, последвани от две 

характеризиращи цифри, обяснени по-долу: 

 

IP Първа характеризираща цифра:                                                                           IP Втора характеризираща цифра: 

0 Без защита                0 Без защита                

1 Защита срещу влизането на твърди тела по-големи от 50мм                             1 Защита от капки вода 

2 Защита срещу влизането на твърди тела по-големи от 12мм                              2 Защита от капки вода, падащи под ъгъл 15° 

3 Защита срещу влизането на твърди тела по-големи от 2,5мм 3 Защита от пръски вода до 60° наклон 

4 Защита срещу влизането на твърди тела по-големи от 1мм 4 Защита от пръски вода под всякакъв ъгъл 

5 Защита срещу влизане на прах 5 Защита от директна водна струя до 6,3 mm 

6 Пълна изолация срещу прах    6 Защита от мощна струя вода до 12,5 mm  

    7 Защита от потапяне под вода до 1м дълбочина 

    8 Защита от потапяне под вода над 1м дълбочина 

 

За Тех Вижън ЕООД: Тех Вижън (www.techvision-bg.com ; sales@techvision-bg.com) е българска 

компания с 17 годишен опит, специализирана във внос и дистрибуция на компютърен хардуер в дисплей 

решения – компютърни монитори, мултимедиини проектори, публични дисплеи, тъчскрийн монитори и 

компютри. Тех Вижън работи с база от над 500 фирми - компютърни интегратори в цялата страна, които 

продават и инсталират необходимият хардуер и софтуер за всеки проект. Тех Вижън също е и официален 

дистрибутор и сервиз на Faytech за българският пазар. Грижа за клиентите е и безплатния транспорт при 

нужда от гаранционен ремонт. 
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