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Průmyslové terminályPrůmyslové terminály

Stand  /  Stand PRO

Český
průmyslový
výrobek

Výroba pod kontrolou.

RFID
EDEN
Embedded
Processor

Ucelená řada TSD je průmyslové řešení využitelné ve 
výrobních firmách jako pracovní stanice a terminál sběru dat 
do podnikového ERP.
Sběr dat a zpětná kontrola operací je zajištěna pomocí čtečky 
čárových kódů a QR kódů, čtečkami bezkontaktních RFID 
karet a Dallas čipů, a množstvím volitelného integrovaného 
příslušenství, které vyplynou z potřeb konkrétního 
pracovního prostředí.
Monitor, počítač a veškeré periferní vybavení tvoří 
mechanicky odolný kompaktní celek, který umožňuje 
umístění na vysoce frekventovaných místech a zabírá malou 
půdorysnou plochu.



19"

kóty uváděny v [mm]cca 31 Kg

Možnost přivedení kabeláže shora
Ethernet LAN  + 230VAC/50Hz

Vyvedení kabeláže při IP40
ruční čtečka
EAN/QR (USB/COM)
+ další periferie

Vyvedení kabeláže do země - var.2
Ethernet LAN  (CAT.5(e), CAT.6)
230VAC/50Hz  (CYSY 3x1.5)

rozteče otvorů pro kotvení do země
(montážní kotvy jsou součástí dodávky)

minimální vzdálenost
pro servisní přístup
při montáži do podlahy

CHASSIS
IP40   -  ocel + komaxit
IP54   -  nerezová ocel

DISPLEJ
LG Displays
19“ TFT LCD  /  1280x1024  /  5:4  /  CCFL podsvit
pozorovací úhly: 160° / 155°

jas: 225 nits  s akustickou dotykovou technologií
jas: 200 nits  s odporovou dotykovou technologií
jas: 300 nits  bez dotykového senzoru

DOTYKOVÉ TECHNOLOGIE
ELO Touchscreen Solutions
Akusická                 (SAW - surface accoustic waves)
Odporová 5-vodičová    (5-wire resistive surface)

kontrastní poměr: 800:1

Vyvedení kabeláže - var.1
Ethernet LAN  (CAT.5(e), CAT.6)
230VAC/50Hz  (CYSY 3x1.5)

POČÍTAČ
VIA     EDEN  1.20 GHz
INTEL ATOM 1.60 GHz DUAL-CORE
4  GB RAM DDR3
HDD  /  SSD  /  FlashDOM

KONEKTIVITA
2x Gigabit Ethernet LAN
6x USB  /  2x COM

OPERAČNÍ PODMÍNKY
provozní teplota: +5°C - +35°C

NAPÁJENÍ

Příkon - provoz :  60W
Studený start:     200W 

mSATA  /  

230VAC  /  12VDC  externí napájení

maximálně

rev: 13.08.2013

OPERAČNÍ SYSTÉM
Windows Embedded Standard 7
Windows CE
Windows 7 Professional

TECHNOLOGIE SBĚRU DAT

RFID čtečka bezkontaktních karet 
RFID Dallas
EAN
QR
+ volitelné příslušenství dle požadavků

KLÁVESNICE
Odolná nerezová  |  české znaky
+  Numpad  /  Trackball  /  Touchpad
+  Funkční klávesy

nerezová klávesnice  +  trackball/ touchpad / numpad
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