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INDÚSTRIA DE BEBIDAS



QUEM SOMOS

A Somatica, Materials & Solutions, Lda. é uma
empresa que se dedica à comercialização de
dispositivos de entrada de dados para a indústria e
profissionais: teclados, keypads, ratos, monitores e
acessórios.

O nosso principal foco consiste em oferecer os
produtos mais indicados para cada tipo de aplicação
e prestar um serviço de excelência a todos os
nossos clientes.

Muitos dos nossos produtos são personalizados.
Contacte-nos para mais informações.
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AS NOSSAS
SOLUÇÕES
DESCUBRA A MELHOR SOLUÇÃO PARA O SEU NEGÓCIO



INDÚSTRIA DE BEBIDAS

A indústria de bebidas é um mercado que exige um apertado
controlo de higiene, de modo a garantir elevados padrões de
qualidade e uma longa vida útil do produto.

A sua produção passa por inúmeras etapas, desde o
processamento até ao embalamento, cujos ambientes podem
ser molhados ou de elevada humidade, terem uma variação de
temperatura significativa, ou exigirem uma elevada higienização.

Desta forma, torna-se fundamental utilizar dispositivos que sejam
resistentes à intrusão de líquidos, que sejam fáceis de ser
lavados e desinfetados, resistentes a baixas ou elevadas
temperaturas, e mesmo assim continuarem a ser fiáveis,
resistentes e duradouros.
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TECLADOS 

Teclados de membrana

Teclados de plástico

Teclados de silicone

Teclados de vidro

Estes dispositivos foram desenhados para serem
à prova de líquidos, fáceis de lavar e resistentes a
desinfetantes.

Estão disponíveis em diversos materiais,
consoante a aplicação e o uso a ser dado. Com
um grau de proteção IP65 ou superior, estes
teclados podem incorporar touchpad ou até
mesmo retroiluminação para ambientes com
pouca luminosidade.

Se pretender funcionalidades específicas,
estamos aptos a desenhar e produzir teclados 
 totalmente personalizados.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


RATOS 

Estes ratos podem ser lavados e
desinfetados sem qualquer problema,
uma vez que são totalmente resistente a
líquidos e poeiras (IP68).

Os modelos em plástico possuem roda
de scroll, enquanto que os modelos em
silicone possuem 3 botões para exercer
esta funcionalidade.

Possuem um desenho ergonómico e são
indicados para serem utilizados em
ambientes de processamento alimentar e
produção de bebidas, bem como no
processo de embalagem.



BRAÇO DE MONITOR

Um braço de monitor permite ajustar o monitor à
altura  desejada, de modo a que cada utilizador
encontre a sua posição ergonómica ideal.

Disponível em várias configurações e com
diferentes graus de ajuste, para colmatar as
necessidades de cada utilizador.

Estes acessórios podem ser fixos numa mesa,
parede, teto ou numa calha a ser instalada no
local pretendido.



Fale
connosco!
Se necessitar de
esclarecimentos
adicionais, por favor
contacte-nos através:

Telefone
224 904 093

Email
geral@somatica.pt

Website
https://www.somatica.pt
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