
Odolný nástěnný průmyslový terminál s dotykovou obrazovkou a RFID

AIK ELEMENT

• 10.1" LCD (LED podsvit) WXGA 1366×768 (16:9)

• Intel Celeron QuadCore

• 4 GB RAM

• mSATA 120 GB SSD

• 2x LAN / 4x USB 2.0 / 3x COM, servisní USB s krytkou

• RFID čtečka bezkontaktních karet

• Odolná konstrukce z nerezové oceli a hliníku

• IP67 krytí celého terminálu

• Projekčně kapacitní dotyková technologie (PCAP)

Odolný nástěnný průmyslový terminál/kiosek AIK ELEMENT s dotykovou obrazov-
kou, RFID a krytím IP67 je vhodným řešením pro proces s materiály a produkty.
Nástěnný kiosek/terminál AIK ELEMENT je profesionální 
terminál pro průmysl. Terminál splňuje požadavky stupně 
krytí IP67, je tak voděodolný a kompletně prachutěsný. 
Vhodné řešení pro sběr dat do podnikového 
informačního systému ERP/MES/MOM přímo z výroby.

Tento produkt je výsledkem optimálního spojení ceny
a kvality.

Systém
CPU
RAM
uložiště 

I/O
usb
ethernet
jiné 

Vlastnosti
úhlopříčka
touchscreen
rozlišení
povrchová úprava

Intel Celeron 4x 2.0 GHz
4 GB DDR3L
mSATA 120 GB SSD

4x USB 2.0 / servisní USB s krytkou
2x LAN
3x COM port

16:9
projekčně kapacitní dotyková technologie (PCAP)
1366 x 768 px (WXGA)
tělo z nerezové oceli a hliníku

Ostatní
napájení
rozměry (Š x V x H)
uchycení
hmotnost
provozní teplota
OS kompatibilita
software

230V AC / 50Hz
260 x 260 x 60 mm
montáž na stěnu / VESA
cca 5 kg
+5°C ~ +35°C 
Windows 10 IoT
bez softwaru / bez OS
bez softwaru / s OS
ACIPC Kiosk Browser - zabezpečený webový 
prohlížeč (volitelně)
komplexní software pro informační kiosky od Ki-Wi 
Digital (volitelně)
výrobní MES/MOM informační systém SCADA 
iMPROVE iT! (volitelně)
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Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.

AutoCont IPC a.s.

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE
fanless embedded PC, do racku, ...

POČÍTAČE S DISPLEJEM
panelové PC, terminály, do vozidel, ...

AUTOMATIZACE A SBĚR DAT
převodníky, karty, moduly, switche, ...

PERIFERIE A KOMPONENTY
monitory, klávesnice, desky, skříně, ...

NOTEBOOKY A TABLETY
odolné, windows, android, IP65, ...

INFORMAČNÍ KIOSKY
interiérové, venkovní, ...

MEDICÍNSKÁ TECHNIKA
počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ
pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...

PŘEJÍT DO E-SHOPU
eshop.autocont-ipc.cz

Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika
obchod@autocont-ipc.cz +420 552 301 002 www.autocont-ipc.cz

DOPRAVA ZDARMA
Doprava zdarma v ČR a SR při 

objednávce nad 10 000 Kč bez DPH 
nebo nad 400 EUR.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Záruka 2 roky na vyráběné počítače 

s možností jejího prodloužení 
až na 5 let.

ODMĚNA ZA VĚRNOST
Pravidelní zákazníci u nás nakupují 
za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí 

od realizovaného obratu.

SERVIS ON-SITE A IN-TIME
K projektovým dodávkám nabízíme 

rozšířenou podporu a servis s garancí 
výměny zařízení do 48 hodin.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

tel:+420552301002
https://goo.gl/maps/AdmtGqJjUdCPNA7F9
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/prumyslove-pocitace/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/pocitace-s-displejem/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/automatizace-a-sber-dat/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/periferie-a-komponenty/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/notebooky-a-tablety/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/informacni-kiosky/
https://eshop.autocont-ipc.cz/kategorie-produktu/medicinska-technika/
https://eshop.autocont-ipc.cz/softwarova-reseni/
https://eshop.autocont-ipc.cz

