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PanelovépočítačeAPPC1950T
pomáhajírozjet automatizaci
naplnéobrátky
Chytré továrny se stále víceprosazují ve výrobním sektoru a pokrok v automatizaci
dramaticky proměňuje styl výroby. Jakákoli úspěšná implementace inteligentní
produkce se neobejde bez centralizovaného systému řízení, kde panelový počítač
hraje nedílnou roli při dodávání,ukládání, zpracování a analýze dat, ať už se jedná
o komunikační bránu, okrajový server nebo panelový počítač. Modely APPCxx50T
jsou nejnovější přírůstky do oblíbené řady APPCod společnosti NEXCOM.

Cenově výhodné a zároveň
vodotěsné
Řada APPC xx50T je poháněná procesory
Intel® Celeron® J3455, které jsou efektivní
a zároveň účinné pro rozsáhlé úlohy ve vý-
robních provozech, od řízení systému, mo-
nitorování procesů, vizualizace dat až po
konfiguraci sítě. Dvojice paměťových slo-
tů je připravena pojmout až 8 GB DDR3L,
což dokazuje plynulost při multitaskingu.
Systém je osazen dostatečným počtem
rozhraní vstupů a výstupů, nezbytnými

konektory 2x Gigabit Intel LAN pro vyso-
korychlostní síťovou komunikaci, 2x USB 3
a 2x USB 3 a třemi porty pro sériovou ko-
munikaci rozhraním typu RS-232/422/485.
Úložný prostor pro data je v počítači stan-
dardně řešen jednou pozicí pro 2,5" SATA
HDD/SSD. K dispozici je i jedna M.2 pozice
pro volitelné osazení Wi-Fi či Bluetooth
modulem pro bezdrátovou komunikaci

Přizpůsobí se všem
podmínkám
Modely APPC xx50T jsou k dispozici ve čty-
řech velikostech displeje, 12,1", 15" (XGA),
17" a 19" (SXGA), přičemž všechny mají
stejný vzhled a flexibilní hardwarovou kon-
figurace pro snadné nasazení. Přední do-
tykový panel splňující normu krytí IP65, a
zajišťuje velkou odolnost proti nečistotám,
prachu a vodě, což ulevuje od obav z nasa-
zení v náročném pracovním prostředí.

Panelovou jednotky lze připevnit na
povrch rozvaděče, do panelu nebo na stě-
nu. Bohatá škála funkcí, dostačující výkon,
plus robustní konstrukce činí z tohoto bez
ventilátorového počítače spolehlivého
partnera pro většinu scénářů v průmyslové
automatizaci.
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Hlavní funkce
• Panelový počítač s displejem 4:3,

ve velikostech 12/15/17/19“
• Procesor Intel® Celeron® J3455
• 2 x patice DDR3L 1866 MHz, až 8 GB
• Dva porty Intel® GbE LAN/DP/duální

USB 3.0 a USB 2.0
• 1 x slot mini-PCIe, 1 x M.2, 3 x

RS232/422/485
• 1x 2,5" pozice pevného disku
• Přední dotykový panel vyhovující krytí

IP65
• Podpora montáže: panel/stěna/stojan/

VESA 100 mm x 100 mm

Panelový počítač je prodáván
v několika variantách:
• 100607320015, APPC1950T, 39 470,- Kč
• 100606320030, APPC1750T, 34 790,- Kč
• 100605320020, APPC1550T, 30 680,- Kč
• 100604320020, APPC1250T, 34 460,- Kč

Více podrobnějších informací o produk-
tech Nexcom, získáte na internetových
stránkách společnosti ELVAC a.s. (adresa -
www.elvac.eu), která je distributorem spo-
lečnosti Nexcom na českém trhu a dispo-
nuje technickým zázemím a zkušenostmi,
které těmto výrobkům vdechují život. Sou-
časně nabízí široké portfolio průmyslových
počítačů a komponent na míru vašemu
stroji nebo aplikaci, a to vše s rozšířenou
zárukou až na 5 let.

Přední dotykový panel splňuje krytí IP65 a má poměr stran 4:3

Systém je osazen dostatečným počtem rozhraní vstupů a výstupů

Zobrazit více informací


