
Kraftfuld produktionsstyring
Scanvaegt pt9000 mk4 Produktionsterminal

18,5” WIDESCREEN 
10th GEN INTEL CPU
KOMPAKT KABINET

Scanvaegt pt9000 mk4 er en hurtig, kraftfuld og brugervenlig industricomputer med 18,5” touch skærm til 
løsning af opgaver som produktionsstyring, ordrepakning, ekspedition, dataopsamling og overvågning.



Kraftfuld, hurtig og energi-rigtig 
Scanvaegt pt9000 mk4 er en hurtig, kraftfuld og brugervenlig  
industricomputer med en stor 18,5” skærm med et klart billede og 
præcis touch-funktion. Det gør den til et effektivt værktøj til  
håndtering af en række forskellige opgaver i produktionsmiljøer,  
f.eks. produktionsstyring, lagerstyring, ordrepakning, ekspedition,  
dataopsamling og overvågning.

pt9000 mk4 har en hurtig Intel 10th Gen CPU, som giver  
stor processorkraft og er Windows11-certified. Trods det,  
har terminalen både lavt energiforbrug og lav varme-udvikling.  
Det gør den til en miljøvenlig og driftsikker løsning.

Terminalen leveres med Windows 10 IoT  og har mange anvendelses-
muligheder. Sammen med den hurtige processor, 8 Gb RAM,  
128 Gb SSD harddisk og seks USB-porte udgør pt9000 en effektiv og 
fleksibel procesterminal.

Brugervenlig og kompakt
Terminalens store 18,5” skærm har klar billedvisning i høj opløsning. 
Sammen med en præcis touch-funktion gør det den nem og hurtig  
at betjene. Kabinettet er designet med en service-venlig åbning,  
som giver let adgang for teknisk vedligehold. Den kompakte terminal 
optager kun lidt plads og kan monteres på væg eller bord, enten  
med Scanvaegts rustfrie stålbeslag eller med standard VESA100  
monteringstilbehør.

Robust design
pt9000 mk4 har et driftsikkert industri-design med vandtæt stålkabinet 
kapslingsklasse IP66 og kan derfor tåle brug i alle industrimiljøer samt 
grundig rengøring.

Highlights
•  Hurtig Intel 10th Gen CPU
•  18,5” widescreen touch skærm
•  Lavt strømforbrug
•  Lav varme-udvikling
•  Kompakt design
•  Windows 11 Certified

Tekniske specifikationer

CPU

Passmark hastighed 

Forbrug

RAM

Disk

 

Windows 10 IOT

Windows 11

Uden OS 

Skærm

Format

Touch

Kabinet

Finish

Materiale 

Temperatur område 

Sikkerhed ”knust glas” 

Kapslingsklasse

 

RS232

USB

Ethernet LAN

Digital IO via LAN
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Intel 10th Gen CPU J6412

4052

TPD 10 Watt

8 Gb

SSD 128 Gb 

 

Præ-installeret  

Certified 

Option 

 

18,5” 

16:9 Full HD 1920x1080 

Resistive

 

BxHxD 460 x 298 x 85 mm

Glasblæst

Rustfri stål AISI316

-10 til +45 °C  

Touch folie 

IP66 

 

2 x RS232 

6 x USB

2 x 10/100/1000 Mbps 

6 x DI, 6 x DO (option) 


