
Прототипиране на интегриран POS-терминал 
 

Карат Електроникс АД е българска компания с 

40 годишен опит в проектирането и производството 

на електронни изделия. Произвежданите от 

дружеството изделия включват касови апарати с 

фискална памет, фискални принтери, интегрирани 

POS решения и конфигурации, електромери, 

таксиметрови апарати, информационни системи за 

автоматизиран контрол и отчитане на електро-

потребление, тахографи. 

В процеса на разработка на ново изделие е 

много важно преди създаване на инструменталната 

екипировка да сме убедени във функционалната 

годност на всички компоненти. Това не винаги може 

да се провери в тримерния модел. Именно тук е 

мястото на системите за бързо прототипиране. 

Като работен материал машините на Stratasys използват различни видове термопласти, 

затова създадените прототипи подлежат на допълнителна обработка. Това позволи на Карат 

Електроникс чрез допълнителна обработка и боядисване да създаде прототип, с външен вид 

максимално близък до реалното изделие.  

Физическите модели, създадени със системите за бързо прототипиране на Stratasys, 

позволяват на дизайнерите и останалите участници в разработката на изделията да вземат по-

добри и обосновани решения, водещи до по-малко промени в проектите, по-съвършени изделия, 

по-ниска себестойност и цена на крайните продукти. 

  



Карат Електроникс АД е българска компания с 40 годишен опит в 
проектирането и производството на електронни изделия. Произвежданите 
от дружеството изделия включват касови апарати с фискална памет, 
фискални принтери, интегрирани POS решения и конфигурации, 
електромери, таксиметрови апарати, информационни системи за 
автоматизиран контрол и отчитане на електропотребление, тахографи.  
 
В процеса на разработка на ново изделие е много важно преди създаване 
на инструменталната екипировка да сме убедени във функционалната 
годност на всички компоненти. Това не всеки път може да се провери в 
тримерния модел. Именно тук 
е мястото на системите за бързо прототипиране.  
 
Задачата пред лабораторията на ДиТра беше да се създаде прототип на 
интегриран POS-терминал, най-новият продукт на Карат Електроникс.  

 
 

 
Два от корпусните детайли бяха с размери по-големи от работната област 
на машината, затова се наложи да бъдат разделени на четири части. 
Отново разделянето беше направено така, че след изработка на отделните 
части те да се залепят и да образуват здрава сглобка. След изработката и 
премахването на поддържащия материал, отделните части бяха залепени 
за получаване на функционалния прототип. Общо бяха прототипирани 
петнадесет детайла от новото изделие.  
Като работен материал машините на Stratasys използват различни видове 
термопласти, затова създадените прототипи подлежат на допълнителна 
обработка. Това позволи на Карат Електроникс чрез допълнителна 
обработка и боядисване да създаде прототип, с външен вид максимално 
близък до реалното изделие.   
 
Физическите модели, създадени със системите за бързо прототипиране на 
Stratasys, позволяват на дизайнерите и останалите участници в 
разработката на изделията да вземат по-добри и обосновани решения, 
водещи до по-малко промени в проектите, по-съвършени изделия, по-ниска 
себестойност и цена на крайните продукти.  
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