
 
Exter / Beijer Electronics Exter DT150 
  

  

Beijer Electronics Exter DT150 Özellikleri 
“Beijer Electronics” ürünü DT-150 panel monitör ler i i le, kendisin i 
endüstr iyel alan larda kanıt lamış, sağ lam ve esnek bir PC arayüzüne 
sahip olabi l irs in iz. Eşsiz tasar ımı i le makine ve uygulamalar ın ız iç in 
rekabet gücünüzü artt ıracak ve işgücünüze yeni değerler katacakt ır:  
 
•  Düşük montaj der in l iğ i i le yerden kazanç  
• Toz ve basınçl ı  suya karşı yüksek koruma  
• Zor endüstr iyel koşul lara dayanık l ı l ı k 
• Dokunmat ik ekran arayüzü i le her koşulda kolay kul lan ım. 
 
DT-150 panel monitörü tamamen endüstr iyel kul lanım iç in 
tasar lanmışt ır .  Sadece 50mm ö lçüsündeki montaj der in l iğ i i le b irçok 
ortama kolayca uyum sağlar. DT-150 panel i PC ‘den bağımsız olarak 
monte edebi l irs in iz. Bu durum makine tasar ımında size esnek l ik 
sağlayacakt ır .  Ayr ıca sahib i o lduğunuz endüstr iyel PC’y i monitör 
alma/değiş imine g itmeden gel işt irme imkanına sahip olursunuz. 
 
Monitörün stat ik boyal ı aluminyum çerçevesi ,  zor endüstr iyel 
çevrelere uyumlu ve temizlemesi kolaydır (koruma sın ıf ı  : IP 66). 
15" boyutundaki TFT dokunmat ik ekran kul lanıc ıya yüksek 
çözünürlük, yüksek ış ık kal itesi ve her  açıdan üstün görüş imkanı 
sağlar. 

Teknik Özellikleri 

EKRAN   

Ekran tipi 15'' TFT LCD 

Çözünürlük 1204 x 768 piksel (XGA) 

Video arayüzü VGA ve DVI 

Dokunmatik arayüzü USB aygıt 

Uyumluluk Windows 95/98/2000/XP 

Güç kaynağı Giriş = 100 240 V AC, 50/60 Hz, 1.1 A  
Çıkış = 12V DC, 4A, 5.5 / 2.5 mm dişi DC konnektör  

    

BOYUTLAR   

Ön 398 x 304 x 6mm 

Kesim 356 x 279 mm 

Montaj derinliği 50 mm 

Ağırlık 3.7 kg 

    

ÇALIŞMA KOŞULLARI   

Çalışma ısısı 0-50C 

Çalışma ısısı -20 - 70C 

Nem 5 - 85 % yoğunlaşmasız 

Ön koruma sınıfı IP66 

Emc direktif 89/336/EEC bölüm 4 EN610000-6-2 / EN61000 
 

 

 


