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Od standardowej obudowy do wyjątkowej aplikacji 
 

Producent obudów Bopla przez lata zdobywał wszechstronne „Know-How” w wielu aspektach związanych 
z wytwarzaniem obudów. Począwszy od najprostszej obróbki mechanicznej, poprzez indywidualne 
usprawnienia wychodzące na przeciw konkretnym wymaganiom klienta, do szerokiej gamy usług, 
pomagając swoją wiedzą i doświadczeniem od pomysłu do produkcji seryjnej. 
 
 

BoPad – więcej niż tylko obudowa ręczna 
 

 
 
Dzięki serii obudów do elektroniki BoPad, BOPLA opracowała nowoczesny styl obudowy do integracji 
klawiatur membranowych, ekranów dotykowych i wyświetlaczy. Nowa obudowa do elektroniki jest 
specjalnie dostosowana do wymagań mobilnych urządzeń, które są używane w wymagających 
warunkach. Jednak BoPad to nie tylko „baza” do urządzeń mobilnych, które mogą przyciągać wzrok, 
mnogość opcji pozwala zastosować ją jako obudowę pulpitową czy wersję z montażem na ścianę.  
 
Obudowy BoPad są dostarczane w pięciu podstawowych rozmiarach i dwóch kolorach (czarnym i 
białym). Oczywiście, jak zawsze w przypadku BOPLI, kolory specjalne są również dostępne na życzenie. 
Ponadto użytkownik może wybrać pomiędzy pochylonymi i płaskimi wariantami obudowy, z lub bez 
komory baterii. Dodatkowo dwie największe wersje obudów BoPad (BOP 7,0 oraz BOP 10,1) zostały 
zoptymalizowane pod kontem integracji ekranów dotykowych oraz akumulatorów litowo-jonowych w 
standardowym kształcie 18650. Pozwala to finalnym produktom na korzystanie z ogólno dostępnych 
komponentów, co czyni je szczególnie opłacalnymi i przyjaznymi dla użytkownika.  
 
W celu umożliwienia integracji klawiatur membranowych i ekranów dotykowych, wszystkie obudowy 
BoPad mają specjalnie wyżłobioną powierzchnie w pokrywie. Ich polerowane ramy tworzą wysokiej 
jakości wygląd oraz chronią powierzchnię roboczą. Obudowy oferują stopień ochrony IP40 w  standardzie, 
ale istnieje możliwość  zwiększenia do poziomu IP65 w dowolnym momencie – nawet po zmontowaniu 
urządzenia, jeśli sytuacja tego wymaga, bez konieczności jego demontażu. 



Właściwości: 
 
- 5 rozmiarów 
- 2 dostępne kolory (czarny oraz biały) 
- wersja płaska lub pochyła 
- dostępne wersja z pojemnikami na baterie lub bez 
- 4 warianty kolorystyczne uszczelek podnoszących IP z 40 na 60 
- 4 warianty kolorystyczne uszczelek chroniących przed uszkodzeniem urządzenia 
- obudowa wykonana z ABS 
- uszczelki wykonane z TPE 

 
 

 
 
 

 
 

 


