
Scanvaegt VT150 är en användarvänlig, mångsidig industriterminal för datainsamling och 
registrering i förbindelse med vägning, identifiering, dosering och passagekontroll.

Operatörterminal för 
snabb registrering  

Scanvaegt VT150 Operatörterminal

ROBUST  
INDUSTRIDESIGN 

REPFRI TOUCH-SCREEN

TYDLIG SKÄRM 



Solid, driftsäker och flexibel
Scanvaegt VT150 är utvecklad specifikt för industriell användning og 
kan användas inom en rad olika områden i förbindelse med vägning, 
registrering, identifiering, dosering och passagekontroll.

Terminalen har stor processorkraft och robust design i rostfritt och 
utgör en kraftfull och driftsäker enhet för datahantering och kommu-
nikation. 

Solid, användarvänlig touch-screen
En 12,1” stor touch-screen i härdad, repfri akryl i 16:9 format innebär 
merplats för information och gör den enkel att betjäna. Skärmen har 
automatisk linjering, som säkrar exakt respons på skärm/tangenter.

Den nya skärmteknologin säkrar tydlig visning under alla väderförhål-
landen,även i skarpt solljus. Skärmen har även automatisk justering av 
ljusstyrka, vilket sparar energi.

Flexibel design
VT150 har en flexibel design, som medför att den enkelt kan utrustas 
med olika enheter som kortläsare – båda RFID, streckkod och magnet-
kod - samt samtalsanläggning. 

Driftsäker terminal
Terminalen har en robust industridesign i rostfrit stål som tål även tuffa 
miljöer. Den nya touchskärmen är tydlig och lättläst med en repfri yta, 
som både ger hög driftsäkerhetoch lång levtid.
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Effekt

Intel Gen4 Celeron 2980U

4 Gb DDR3-1600 SO-DIMM

N/A

Intel HD Graphics

2 x Intel i210-AT Gigabit Ethernet

4 x RS232 port / easy connecting board

2 x USB 2.0 port - 2 x USB 3.0 porte

2 x RJ45 port for GbE

4 digitala reläingångar, 4 digitala reläutgångar

Option: 6 reläingångar, 6 reläutgångar

5V/12V/24V

120Gb SATA SSD ML disk

Rostfrit stål AISI 304

HxBxD: 400 x 500 x 200mm

19,5 kg

-5 ~+40°C

12.1” LED–modul

600 x 800

800:1 (solljus)

1000 cd/m2

100-240 VAC, 50/60 Hz

72W
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