86T-ES-TB GEH
Klawiatura wandaloodporna
Dla miejsc u yteczno ci publicznej
Dla zmiennych warunków pogodowych
dla warunków przemys owych

Opis:

Zalety:

Chroniona przed skutkami wandalizmu 86
klawiszowa klawiatura wykonana jest na
najwy szym
poziomie
jako ci
i
niezawodno ci.
Zintegrowany 38mm trackball z 3
klawiszami
Wersja sto owa posiada kompletn
obudow ze stali nierdzewnej.
Dedykowana dla ci kich warunków
eksploatacji, z a pogoda, du y ruch klientów,
zagro enie wandalizmem, zapylenie, brud.
Szczególnie dedykowana dla zastosowa
przemys owych.

Wszystkie elementy elektroniczne i
mechaniczne, chronione s przed wnikaniem
kurzu, p ynów oraz py u (stopie ochron
IP65)
Wygoda u ytkowania jest gwarantowana
przez 3,25mm skok klawiszy oraz ich ma
si aktywacji.
Wytrzyma
konstrukcji zapewnia 1,6mm
yta czo owa i obudowa ze stali nierdzewnej
(1.4301) oraz z tej samej stali wykonane
klawisze.
Trackball ze stali nierdzewnej zapewnia
stopie ochrony IP65 w stanie spoczynku i
IP56 w ruchu.
Znaki na klawiszach utrwalane laserem.

Przyk ad numeru zamówieniowego:
oznaczenie: 86T-ES-TB G PS2-PS2 GEH1

Elektronika zabudowana na p ycie PCB.

numer katalogowy: 010070223101500EE00

Styki wykonane w technologii w glowej.

Wi cej informacji na temat odmian/wariantów tej klawiatury na
stronie internetowej producenta:
www.dskeyboard.com

Dane mechaniczne:
Droga aktywacji klawiszy 3,25 mm
Si a aktywacji klawiszy 0,65 N
ilo klawiszy 86
ywotno > 10 mln. aktywacji.
Temperatura sk adowania -40°C - +70°C
Temperatura sk adowania -0°C - +60°C
Stopie ochrony IP65

Dane elektryczne:
Zasilanie + 5 V/DC, 50 mA
2-klawiszowe prze czanie
Autopowtarzanie
Pami 16k EEPROM
Zgodno CE
Zgodno EMC
Zgodno RoHS

Uk ady klawiszy:
Wszystkie uk ady klawiszy dost pne.

Odmiany:
Dost pne równie odmiany wykonywane na
zamówienie u ytkownika – szczegó y na
stronie internetowej).

Opcje przy czy (wtyki):
PS/2-PS/2 (klawiatura.-trackball.), USB
Kabel prosty lub spiralny
D ugo
kabla 1,5 m
Mo liwe inne d ugo ci kabli

Wymiary:

Klawisze:
kontakty klawiszy wykonane z materia u
glowego, uszczelnienie wykonane z
silikonu.

Zastosowania:
rodowiska o extremalnej wilgotno ci
(nawet spryskanie wod )
rodowiska o wysokim zapyleniu
Uk ady testowe I pomiarowe
Elementy sterowania maszyn i urz dze
Handel, zak ady rzemie lnicze
Przemys
Miejsca u yteczno ci publicznej
Urz dzenia militarne

wielko klawiszy klawiatury I trackballa
38mm wynosz 15mm
Bardzo wytrzyma a stalowa konstrukcja
Doskona e jako ciowo wykonanie
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Wi cej informacji na temat
wymiarów mo na pobra ze
strony internetowej

