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A KP1600-24 vandálbiztos, formatervezett, vízálló monitor üzemekben, gyártócsarnokokban, és ipari 
létesítményekben elsősorban ügyfél / dolgozó kiszolgálási és tájékoztatási célra szolgál.  
 A fali kivitelű, akár beépíthető eszköz High Tech termék: alumínium és nemesacél váz, és magas 
minőségű beépített elektronika jellemzi. Ütésálló, IP65 védettségű vízálló tokozásban szilárd és könnyen 
tisztítható.  
 
A beépített monitorral és fémbillentyűzettel, hanyattegérrel kétirányú, egyszerű és kényelmes ember - gép 
kapcsolat kialakítható. Opcionálisan érintőképernyővel szerelhető.  

Tulajdonságok: 

 
• KP1600 kültéri ipari monitor 24" .  

• 24" LED IPS monitor, 300 cd/m2 fényerővel 

• VGA bemenet 

• IP65 vízálló fém tokozás (alumínium és nemesacél) 

• Beépített fémbillentyűzet és hanyattegér 

• Falra szerelhető kivitel 

• Széles hőmérséklettűrés -25°C - +50°C 

• Vandálbiztos erős kijelzőüveg 

• Mérete: 63,5 x 53 x 28,5 cm 

• Súlya: 18 kg 

• Gyártási azonosítója, rajzszáma 1941-22-o02 
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Alkalmazási területei 

• Ipari információs monitor, pl. bálakészlet kijelző 

• Vevőtájékoztató kioszk 

• Ügyfélirányító, sorszám-jegykiadó állomás 

• Céginformációk, útmutatók megjelenítése 

• Termékbemutatók 

• Eladáshelyi aktuális ajánlatok megjelentetése 

• Aktuális készletek, árlisták, árfolyamok lekérdezése 

• Internet, intranet hozzáférés 

• Rendelések leadása 

 

Opciók: 

• Wireless kapcsolat 

• Érintőképernyő  

• UPS Szünetmentes tápegység 

• Telefonmodem  
   

• Egyéb PCMCIA kapcsolat 

• Mágneskártya-olvasó 

• Omnidirektonális lézeres 
vonalkódolvasó 

• RFID Proximity kártyaolvasó 

• Lexan esővédő tető 

• Hőnyomtató 

• Infravörös jelenlét érzékelő 
 
Az KP1600 elsősorban termelő 
üzemekbe, folyamatirányítási, 
termelés-felügyeleti célokra készült. 
IP65 védettségi fokozatú, 
rozsdamentes acél, tömített 
tokozásával képes nedves, mostoha 
körülmények között is megbízhatóan 
működni.   
 
Felépítés: 
Monitorház, beépített 24”-os nagyfelbontású monitorral 
 
A monitorház vízálló tömítéssel védett kivitel. A kábelek csatlakoztatására különleges kétkamrás megoldás 
szolgál: a ház alsó kamrája nem tömített: ide futnak be a hálózati, és a perifériáktól érkező csatlakozó 
kábelek. 
A felső kamra IP65 védelmi fokozatú tömítéssel van ellátva. A két kamra közötti kábelátvezetések egy 
mechanikai bilincs-sávon, és egy EPDM gumi szorítású tömítősávon keresztül jutnak be a felső kamrába. 
Ily módon a szabványos szerelt kábelek szétszerelés nélkül használhatók. 
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Falra rögzítés  
A hátoldalon levő akasztófülekkel falra erősítjük.  
 
Bekötés 
A kivezetett kábeleket (VGA, USB, 1db tápkábel) bedugaszoljuk, rögzítjük és a  berendezés üzemképes. 
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