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Průmyslový all-in-one     >   Dotykový TERMINÁL  
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GBTouch je ideálním řešením pro potřeby
zobrazení podnikových ERP systémů,
pracovní dokumentace, návodů k obsluze,
odvádění výrobních operací a řízení strojů. 
Uplatnění nachází jako nepostradatelný 
pracovní nástroj pro chytrou výrobu
„Průmysl 4.0“ s propojením digitálního a 
reálného provozu. Digitalizujte právě nyní, 
snižte výrobní náklady a zrychlete efektivitu a 
flexibilitu výrobních procesů. 

Předností terminálů GBTouch je bezúdržbový 
provoz, nízké provozní náklady a přizpůsobení 
požadavkům zákazníka. Využití tohoto zařízení 
je díky své robustní konstrukci a odolnosti 
možné téměř v jakémkoliv prostředí. 

Kompaktní provedení zaručuje, že bude
zabírat jen nejnutnější prostor na pracovišti. 

>   Odolný terminál s garancí provozu 7/24
>   Displej 24" Full HD, rozlišení 1920 x 1080
>   PCAP kapacitní dotyková plocha
>   Výkonné průmyslové PC Intel Gemini Lake
>   Pasivní chlazení zajistí bezproblémový provoz
     v prašném prostředí
>   SSD disk pro rychlý přenos dat
>   Integrovaná duální RFID čtečka 125 kHz/13,56 MHz
>   Nízká spotřeba elektrické energie
>   Nadstandardní servisní podpora a záruka
>   Možnost individuálních úprav dle přání zákazníka
>   Volitelná barva rámu a uchycení
>   Odolná hliníková konstrukce
>   Možnost výběru operačního systému
>   Vyrobeno v České republice
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Velikost displeje      24“ / 60,9 cm
Dotyková plocha      PCAP (kapacitní)

Displej        LED Full HD 16:9

Rozlišení       1920 x 1080 @ 60 Hz
Jas        250 cd/m²

Rozměr monitoru (V x Š x H)     582 x 352 x 75 mm

Procesor        Intel Gemini Lake, pasivní chlazení
Paměť RAM       8 GB SDRAM DDR4 (max. 16 GB)

HDD        SSD 128 GB M.2 (možnost rozšíření)

Rozhraní       2x LAN RJ45, 4x USB 2.0, 1x RS-232, 2x DisplayPort 
RFID        GABEN duální čtečka 125 kHz / 13,56 MHz

Konektivita       Wi-Fi modul Dual Band Wireless

Hmotnost terminálu      8 kg
Operační systém      Microsoft® Windows™ 10 Professional 

        Microsoft® Windows™ IoT

        Linux

Další parametry

Napájení       8-24 V
Pracovní teplota      0 °C až +50 °C

Barva krytu monitoru / uchycení    dle vzorníku RAL / nerez provedení

Upevnění       VESA (100 x 100 mm)

Volitelné příslušenství     čtečka kódů, tiskárna etiket, rozšiřující moduly

Možnosti uchycení      stojan, zeď, kiosek, vozík, (dle požadavků)


