
Kraftfull produktionsstyrning
Scanvaegt pt9000 mk4 Produktionsterminal

18,5” WIDESCREEN
10TH GEN INTEL CPU

KOMPAKT HÖL JE

Scanvaegt pt9000 mk4 är en snabb, kraftfull och användarvänlig industridator med 18,5-tums pekskärm för 
att lösa uppgifter som produktionshantering, orderpackning, leverans, datainsamling och övervakning.



Kraftfull, snabb och strömsnål
Scanvaegt pt9000 mk4 är en snabb, kraftfull och användarvänlig 
industridator med en stor 18,5-tumsskärm med tydlig bild och exakt 
pekfunktion. Detta gör den till ett effektivt verktyg för att hantera en 
mängd olika uppgifter i produktionsmiljöer, t.ex. produktionshantering, 
lagerkontroll, orderpackning, leverans, datainsamling och övervakning.

pt9000 mk4 har en snabb Intel 10th Gen CPU som ger stor processor- 
kraft och är Windows11-certifierad. Trots detta har terminalen både 
låg strömförbrukning och låg värmeutveckling. Det gör det till en 
miljövänlig och pålitlig lösning.

Terminalen levereras med Windows 10 IoT och har många använd-
ningsmöjligheter. Tillsammans med den snabba processorn, 8 Gb 
RAM, 128 Gb SSD-hårddisk och sex USB-portar ger pt9000 en effektiv 
och flexibel processterminal.

Användarvänlig och kompakt
Terminalens stora 18,5-tumsskärm har en tydlig bildvisning med hög 
upplösning. Tillsammans med en exakt pekfunktion gör detta den  
enkel och snabb att använda. Höljet är konstruerat med en service- 
vänlig öppning som ger enkel åtkomst för tekniskt underhåll.  
Den kompakta terminalen tar liten plats och kan monteras på en vägg, 
stativ eller ett bord, antingen med Scanvaegts fästen i rostfritt stål  
eller med standard VESA100-monteringstillbehör.

Robust design
Scanvaegt pt9000 mk4 har en tillförlitlig industriell design med  
vattentät stålhölje i klass IP66 och klarar därför användning i alla  
industriella miljöer samt grundlig rengöring.

Highlights
•  Snabb Intel 10th Gen CPU
•  18,5” widescreen-pekskärm
•  Låg strömförbrukning
•  Låg värmeutveckling
•  Kompakt design
•  Windows 11 Certified

Tekniska specifikationer

CPU

Passmark-hastighet 

Förbrukning

RAM

Disk 

Windows 10 IOT

Windows 11

Utan OS 

Skärm

Format

Touch

Hölje

Finish

Material 

Temperaturintervall 

Säkerhet ”krossat glas” 

Kapslingsklass

RS232

USB

Ethernet LAN

Digital IO via LAN

Intel 10th Gen CPU J6412

4052

TPD 10 Watt

8 Gb 

SSD 128 Gb 

Förinstallerat 

Certified

Alternativ 

18,5”

16:9 Full HD 1920x1080

Resistiv

BxHxD 460 x 298 x 85 mm

Glasblåst 

Rostfritt stål AISI316

-10 till +45 °C 

Pekfolie

IP66

2 x RS232

6 x USB

2 x 10/100/1000 Mbps 

6 x DI, 6 x DO (tillval) 
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