We creëren hoogkwalitatieve HMI
voor innovatieve oplossingen.
In partnership met onze klanten
helpen we nieuwe oplossingen te
ontwikkelen, van eerste idee tot het
finale product.

ClickTouch is een familiebedrijf gevestigd in Gavere, regio Gent. Wij ontwerpen en produceren
hoogwaardige Human Machine Interfaces. Samen met onze klanten helpen wij nieuwe oplossingen
ontwikkelen. Vanaf het eerste contact met daarbij horend een uitstekende klantenservice en service na
verkoop. We hebben productielijnen in zowel Europa als China, waardoor we onze klanten een vlotte
levering kunnen bieden, waar men ook gevestigd is.
Het bedrijf is in 1986 opgericht als Velleman Switch. Onze eerste missie was het ontwikkelen en
vervaardigen van membraantoetsenborden op basis van een innovatieve vervorming. Het product
werd op de markt gebracht onder de merknaam ClickTouch ©, gepatenteerd in Europa en de VS, wat
later de bedrijfsnaam werd. Tegenwoordig ontwerpen en produceren we hoogwaardige Human
Machine Interfaces om innovatieve oplossingen te leveren. Als het op HMI aankomt, zijn we de
voorkeurs-partner van Europa's grootste en belangrijkste bedrijven. We maken het verschil in
toepassingen voor zware industriële omgevingen, veeleisende omstandigheden, technisch kritische
processen of bij het creëren van innovatieve besturingsinterfaces.

ClickTouch,
your solution
provider

Onze filosofie

Constantly in evolution

Onze filosofie is gebaseerd op innovatie en evolutie. Als
veeleisende fabrikant zoekt u intuïtieve en betrouwbare
oplossingen om machines te bedienen. Op basis van uw wensen
vertrekken wij van onze bestaande technologieën of bedenken en
produceren wij nieuwe uitermate betrouwbare oplossingen met
een lange levensduur.

We zijn altijd al echte pioniers geweest. We hebben 's
werelds eerste capacitieve touch buttons reeds in 2000
ontwikkeld. In 2003 introduceerden we de capacitieve
touchscreens. Onze drive voor evolutie heeft ons doen
uitgroeien tot de voorkeurspartner voor de meest
toonaangevende leveranciers van ic’s (Atmel, Cypress, EETI).
De afgelopen jaren hebben we het pad der evolutie verder
gezet met de ontwikkeling van capacitieve metal touch in
2014 en de introductie van nanotechnologie in 2017. Ons
nieuwste ontwerp is onze TwoTouch Redundant-technologie.

Waar we voor staan
Eerst en vooral biedt ClickTouch u operationele uitmuntendheid,
betrouwbare producten die tegen competitieve prijzen worden
geleverd en integriteit. We doen dit allemaal terwijl we steeds de
behoefte van de klant voorop stellen. We werken samen, niet
alleen met onze klanten, maar ook met onze leveranciers om onze
innovatieve toepassingen voortdurend te verbeteren. Deze
evolutie is onze tweede natuur. Kennis is onze kracht, innovatie is
onze drijfveer.
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Ontdek onze
producten

Membraantoetsenborden
Gebruiksvriendelijke en betrouwbare keypads met de unieke
ClickTouch vervorming. Onze toetsenborden hebben een
uitstekende levensduur tot 6 miljoen indrukkingen. Toetsen
zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpopties, in
diameters tot 35 mm en in verschillende activeringskrachten.

Touchscreens & keys
(resistive & capacitive sensing)

Naast het volledige assortiment standaardafmetingen, ligt
onze kracht in volledig op maat gemaakte sensoren voor
diverse toepassingen. Robuust, duurzaam, optisch helder en
met een eigen firmware-ontwikkeling. Wij bieden capacitieve
toetsen, evenals resistieve en capacitieve touchscreens.

UniCTouch
UniCTouch is de afkorting van Universal Capacitive Touch en
biedt capacitieve bediening door elk denkbaar type overlay:
metaal, RVS, hout, kurk, textiel, ... Met deze technologie
stellen we klanten in staat een hoogwaardig innovatief
product te ontwerpen.

TwoTouch
TwoTouch-technologie betreft een tweede resistieve
touchscreen geplaatst onder een eerste capacitieve
touchscreen. Door deze combinatie van capacitief en resistief
ontstaat redundantie, ideaal voor toepassingen in kritische
omgevingen waar er geen ruimte is voor fouten.

Complete oplossingen
Volledig geïntegreerde toepassingen die samen, van idee tot
eindproduct, ontwikkeld zijn met onze klanten. Wij bieden
ondersteuning bij ontwerp, productie, montage en
verlijming. Eveneens het aanbieden van draagplaten en
coverglazen tot PCB’s en displays ligt in onze mogelijkheden.

Customer
Quotes

“ We vertrouwen op ClickTouch om producten te ontwikkelen die
nog niet bestaan in de vorm zoals wij deze willen en die een
meerwaarde creëren voor onze klanten"

“ ClickTouch is flexibel en problem-oriented.
In het verleden hebben zij ons meermaals voorzien van
professionele oplossingen in precaire situaties.”
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Notification de sécurité urgente

Modification de dispositif
Concernant
Chariots de transfert (Shuttle) de patients avec fonction de réglage rapide de la position de
Trendelenburg

