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Tecnologia de toques durável resiste diante dos rituais de 

sorte pelo beijo no anel 
 
Newcastle, Reino Unido, 18 janeiro 2016.  O ritual de beijar o seu anel de diamantes e tocá-lo no 

monitor antes de jogar traz sorte, segundo os jogadores de máquinas caça-níqueis em alguns países 

– mas não ajuda muito para as telas sensíveis ao toque para jogos. Para superar um problema com 

telas sensoriais arranhadas, a Global Monitor, maior fornecedora especializada de monitores para a 

indústria de jogos de cabine em cassinos, padronizou as telas sensíveis ao toque de Tecnologia 

Capacitiva Projetada (PCT™) da Zytronic de 23” para a fabricante de jogos International Gold Club. 

 

Juan Manuel Sanchez Ramirez, da Global Monitor, explica que as “Mulheres no México 

frequentemente beijam seus anéis de diamantes e os tocam nas telas, para que lhes traga sorte. 

Essa tradição estava arranhando rapidamente a superfície dos sensores e levava a avarias.”  

 

A Global Monitor é especializada no desenvolvimento e na integração de monitores sensíveis ao 

toque para as cinco maiores organizações de cassino do México, provendo telas, componentes 

associados e tecnologias de sinalização digital. Perante esse problema, a International Gold Club 

procurou a ajuda de Ramirez, quem decidiu olhar além de sua base de fornecedores tradicionais, e 

identificou os sensores de PCT da Zytronic como uma boa alternativa para superar a questão. Os 

sensores de toque da Zytronic estão localizados atrás de um painel de vidro temperado de 4mm de 

espessura e, por isso, permanecem inalterados com arranhões na tela.  

 

Ele comenta que “Nos últimos seis meses, instalamos mais de 300 monitores com sobreposições de 

toque com PCT da Zytronic. A tecnologia é extremamente veloz e precisa, e o melhor de tudo é que 
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não tivemos nenhuma falha devido aos arranhões. A tecnologia da Zytronic ofereceu uma solução 

durável e de confiança que permite aos jogadores continuarem com seu adorado ritual.” 

 

Adicionalmente ao fato de estarem bem protegidos, os sensores de toque da Zytronic são também 

livres de desvio e não requerem nova calibração, diminuindo, consequentemente, o tempo de 

manutenção e o custo enquanto que oferece um tempo de resposta veloz, preciso, de menos de 

10ms. 

 

“O problema da Global Monitor foi atípico, mas seu sucesso com nossos sensores de toque 

demonstra, mais uma vez, como a tecnologia sensorial PCT da Zytronic pode ser fiável em aplicações 

onde outras tecnologias falham. Além de serem mais protegidos, nossos sensores oferecem uma 

melhor experiência sensorial de toques com uma resposta mais imediata e precisa”, disse Ian 

Crosby, Diretor de Vendas e Marketing da Zytronic.  

 

- Fim - 

 

Sobre a Global Monitor 

A Global Monitor é especializada no desenvolvimento e na integração de soluções em monitores 

industriais utilizando as tecnologias de sistemas de toques. Com vasta experiência, de mais de 15 

anos, a Global Monitor se compromete com seus clientes desenvolvendo soluções confiáveis com 

características inteligentes, funcionalidade intuitiva e desempenho excepcional. A companhia 

apresenta a mais alta qualidade e profissionalismo superior para atender às necessidades de seus 

clientes em diversos setores, incluindo Entretenimento, Jogos, Quiosques e Sinalização Digital.  

 

Para mais informações, visite: http://globalmonitor.mx, ou envie um e-mail para: 

ventas@globalmonitor.mx 

 

Sobre a Zytronic 

As telas sensíveis ao toque premiadas internacionalmente da Zytronic Displays Ltda. são utilizadas 

mundialmente em caixas eletrônicos, sinalização digital, terminais de autoatendimento e máquinas 

de jogos, bem como por OEMs militar, de computação, telecomunicações e médico. O sucesso da 

companhia reside em sua tecnologia sensorial multi-toques, que alcança eficazmente formatos 

extragrandes de até 84”, assim como em sua produção de qualidade e sua equipe de 

desenvolvimento de produtos.  
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Sediada em Newcastle, Inglaterra, a Zytronic possui escritórios de vendas em Taipei, Tóquio e 

Atlanta, EUA, e uma rede de distribuidores internacional. Para mais informações, visite: 

http://www.zytronic.co.uk/. 
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