
Kraftig produksjonsstyring
Scanvaegt pt9000 mk4 Produksjonsterminal

18,5” WIDESCREEN
10TH GEN INTEL CPU
KOMPAKT KABINETT

Scanvaegt pt9000 mk4 er en rask, kraftig og brukervennlig industricomputer med 18,5” berøringsskjerm for å 
løse oppgaver som produksjonsstyring, ordrepakning, ekspedisjon, datainnsamling og overvåkning.



Kraftig, rask og energiriktig
Scanvaegt pt9000 mk4 er en rask, kraftig og brukervennlig  
industricomputer med en stor 18,5” skjerm med et klart bilde og presis 
touch-funksjon. Det gjør den til et effektivt verktøy for å håndtere en 
rekke forskjellige oppgaver i produksjonsmiljøer, f.eks. produksjons-
styring, lagerstyring, ordrepakning, ekspedisjon, datainnsamling og 
overvåkning.

pt9000 mk4 har en rask Intel 10th Gen CPU, som gir stor prosessorkraft 
og er Windows11 Certified. Til tross for det har terminalen både lavt 
energiforbruk og lav varmeutvikling. Det gjør den til en miljøvennlig 
og driftssikker løsning.

Terminalen leveres med Windows 10 IoT og har mange bruks-
muligheter. Sammen med den raske prosessoren, 8 Gb RAM, 128 Gb 
SSD harddisk og seks USB-porter utgjør pt9000 en effektiv og fleksibel 
prosessterminal.

Brukervennlig og kompakt
Terminalens store 18,5” skjerm har klar bildevisning i høy oppløsning. 
Sammen med en presis touch-funksjon gjør det den enkel og rask å 
betjene. Kabinettet er designet med en servicevennlig åpning, som gir 
lett tilgang for teknisk vedlikehold. Den kompakte terminalen tar opp 
lite plass og kan monteres på vegg eller bord, enten med Scanvaegts 
rustfrie stålbeslag eller med standard VESA100-monteringstilbehør.

Robust design
Scanvaegt pt9000 mk4 har en driftssikker industridesign med  
vanntett stålkabinett med kapslingsklasse IP66 og tåler derfor bruk i 
alle industrimiljøer samt grundig rengjøring.

Høydepunkter
•  Rask Intel 10th Gen CPU
•  18,5” bred berøringsskjerm
•  Lavt strømforbruk
•  Lav varmeutvikling
•  Kompakt design
•  Windows 11 Certified

Tekniske spesifikasjoner

CPU

Passmark-hastighet 

Forbruk

RAM

Disk 

Windows 10 IOT

Windows 11

Uten OS 

Skjerm

Format

Touch

Kabinett

Finish

Materiale 

Temperaturområde 

Sikkerhet «knust glass» 

Kapslingsklasse

RS232

USB

Ethernet LAN

Digital IO via LAN

Intel 10th Gen CPU J6412

4052

TPD 10 Watt

8 Gb 

SSD 128 Gb 

Forhåndsinstallert 

Certified

Valgfritt 

18,5”

16:9 Full HD 1920x1080

Resistiv

BxHxD 460 x 298 x 85 mm

Glassblåst 

Rustfritt 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 (valgfritt) 
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