
Touch is the future!

Touchscreens have become an indispen-

sable part of modern life. With touch 

control, your application becomes more 

interactive and lively. 

Dytos develops and manufactures touch-

screen products using Projected Capacitive

Touch Sensors (PCAP sensors). 

These products have a cover onto which 

the PCAP sensor is laminated. The screen 

is mounted behind the cover and the sensor,

making the touchscreen complete. 

Touch heeft de toekomst!

Touchscreens zijn niet meer weg te denken

uit de huidige maatschappij. Met touch-

bediening wordt uw applicatie levendig en

interactiever. 

Dytos ontwikkelt en produceert touch-

screenproducten op basis van Projected 

Capacitive Touchsensors (PCAP-sensors).

Deze producten zijn opgebouwd uit een

cover waarop de PCAP-sensor is gelami-

neerd. Achter de cover en de sensor is 

een scherm geplaatst dat de touchscreen

compleet maakt. 



De voordelen van een PCAP-sensor:

• Hij werkt door een cover van maximaal 10 mm

(gehard) glas of 4 mm Polymethylmethacrylate.

• Er is geen direct contact met de sensor, zodat er

geen slijtage of beschadiging ontstaat.

• Hij werkt uiterst nauwkeurig.

• Er zijn tot maximaal vier gelijktijdige meetpunten.

• Hij heeft een grote bandbreedte in operationele

temperatuur.

• Hij is niet gevoelig voor zonlicht. 

• De sensor is toepasbaar in een custom layout: 

op maat gemaakte schermen, buttons of sliders. 

De touchscreens die Dytos aanbiedt: 

• touchscreens op maat;

• de Touch 4 Education Schooltafel;

• touchkits.

Touchscreens op maat

Dytos levert touchscreens in iedere gewenste 

afmeting tot 22 inch, eventueel voorzien van een 

custom cover. Met de cover kunt u variëren van 2 

tot 10 mm (gehard) glas of van 2 tot 4 mm Polyme-

thylmethacrylate. De cover kan worden voorzien van

een meerkleurige print naar uw eigen ontwerp.

Custom touchscreens kunnen worden toegepast 

in beeldschermen, digital signage, kiosksystemen,

verkoopmachines, machinebesturingssystemen, 

medische apparatuur, et cetera. 

Buttons en sliders

Daarnaast levert Dytos buttons en sliders op maat,

die kunnen worden toegepast in schakelmateriaal,

apparatuur of automatisering in huis. Buttons en 

sliders kunnen ook worden gecombineerd met

touchscreens tot applicaties met scherm en aparte

knoppen.

The advantages of a PCAP sensor:

• It works through a (toughened) glass cover of 

up to 10 mm or 4 mm of Polymethylmethacrylate.

• There is no direct contact with the sensor, 

so it cannot wear or become damaged.

• It is extremely precise.

• The screen can register up to four touches 

simultaneously.

• It operates in a wide range of ambient 

temperatures.

• It is not sensitive to sunlight. 

• The sensor can be used in a custom layout: 

customized screens, buttons or sliders. 

The range of Dytos touchscreens: 

• customized touchscreens;

• the Touch 4 Education school desk;

• touchkits.

Customized touchscreens

Dytos can supply touchscreens in any size up to 

22 inches, even fitting them with custom covers. 

The cover can be 2 to 10mm (toughened) glass, 

or 2 to 4 mm Polymethylmethacrylate. Your own

multi-colour design can be printed right on the cover.

Custom touchscreens can be used in displays, 

digital signage, kiosk systems, vending machines, 

automation systems, medical equipment, etc. 

Buttons and sliders

In addition, Dytos also supplies custom buttons 

and sliders that can be used in switching equipment,

peripherals or home automation. Buttons and sliders

can also be combined with touchscreens to create 

applications with a screen and separate controls.



De Touch 4 Education Schooltafel

(T4E-tafel)

Dytos heeft speciaal voor in het onderwijs een tafel

ontwikkeld: de T4E-tafel. Deze tafel is voorzien van

een minicomputer en een 18,5 inch aanraakscherm,

die zijn geïntegreerd in het werkblad. Met dit product

neemt Dytos het voortouw om de nieuwe en veel-

belovende multitouchtechniek te introduceren in het

onderwijs. Deze techniek maakt het mogelijk om

computers te bedienen door met meerdere vingers

het scherm aan te raken en bewegingen te maken.

De voordelen van de T4E-tafel

1. U bent voorbereid op de toekomst: de multitouch-

technologie zal, door de intuïtieve manier van

computerbediening, in de nabije toekomst steeds

meer gebruikt gaan worden.

2. U kunt obstakels zoals monitoren en laptops ver-

wijderen uit het klaslokaal. Ook kunt u opstellin-

gen hanteren die voorheen niet mogelijk waren.

3. Leerlingen hoeven niet meer van hun plek te gaan

om een computer of laptop te gebruiken.

4. De tafel is zeer robuust en duurzaam, waardoor u

minder reparatiekosten zult hebben voor digitale

apparatuur.

5. Muizen en toetsenborden zijn overbodig.

6. U hebt alleen nog maar een stroomkabel nodig.

Alle andere snoeren en kabels behoren tot het

verleden.

7. Diefstalpreventie: alles zit vast aan de tafel, waar-

door de kans op ontvreemding nihil is.

8. Leerkrachten kunnen gegevens invoeren in het

leerlingvolgsysteem met hun gezicht naar de klas

gericht.

The Touch 4 Education school desk

(T4E desk)

Dytos has developed a desk especially for education:

the T4E desk. This desk is equipped with a mini-

computer and an 18.5 inch touchscreen, integrated

into the desktop. With this product, Dytos is leading

the way in introducing this new and promising multi-

touch technology in education. The technology allows

the user to operate the computer by touching the

screen with multiple fingers and then moving their 

fingers about.

The advantages of the T4E desk

1. You’ll be prepared for the future: since it is 

such an intuitive way to operate a computer, multi-

touch technology will be more and more prevalent

in the near future.

2. You will be able to remove obstacles such as 

monitors and laptops from the classroom. 

You will also be able to arrange the classroom 

in ways that were not previously possible.

3. Students will not have to leave their desks to 

use a computer or laptop.

4. The desk is very sturdy and durable, minimizing 

IT equipment repair costs.

5. Mice and keyboards are a thing of the past.

6. All you need is a power cord. All other cords 

and cables are a thing of the past.

7. Theft: everything is fixed to the table, so the risk of

theft is zero.

8. Teachers can enter data in the system while 

keeping their faces directed toward the classroom.



De touchkit

De Dytos touchkit is een nieuwe, complete en unieke

toepassing van een Projected Capacitive Touchscreen.

De touchkit bestaat uit een industriële lcd-monitor

voorzien van een Projected Capacitive Touchsensor.

Voor de sensor is een 4 mm gehard glazen cover 

gelamineerd, voorzien van een zwarte rand. Deze

cover zorgt voor een strakke moderne uitstraling 

en geeft de gebruiker de ultieme touchervaring.

Dankzij de 4 mm gehard glazen cover is de Dytos

touchkit een robuuste touchscreenapplicatie die 

bestand is tegen vuil en vocht en beschadigingen

door gebruik. De touchkit is geschikt voor inbouw 

of opbouw in diverse apparatuur of machines. 

Hij is na aansluiting direct bruikbaar in Windows 7.

Daarnaast zijn er voor de meest gangbare protocollen

(zoals Android, Linux en Mac OS) stuurprogramma’s

beschikbaar. De Dytos touchkit is voor veel toepas-

singen binnen en buiten het huis de meest geschikte

touchtechnologie.

The touchkit

The Dytos touchkit is a new, complete and unrivalled

application of a Projected Capacitive Touchscreen.

The touchkit consists of an industrial LCD monitor

featuring a Projected Capacitive Touch Sensor. 

A 4mm toughened glass cover is laminated to the

sensor. The cover has a black border, giving it a sleek

and modern look, and giving the user the ultimate

touch experience.

Thanks to the 4mm toughened glass, the Dytos

touchkit is a robust touchscreen application that 

resists dirt and moisture and can easily handle 

normal wear and tear. The touchkit is suitable for 

installation or mounting on various types of equip-

ment or machinery. It will run under Windows 7 

immediately upon installation. Programs are available

for most common operating systems, including 

Android, Linux and Mac OS. The Dytos touchkit is the

best touch technology available for many applications

in and around the house.
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