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Pramoninis kompiuteris
ML 505 su jutikliniu ekranua
Pritaikytas naudoti pramonėje ir atitinka
IP65 reikalavimus. ML 505 yra idealus
sprendimas vietoms, kurioms būdingos
dulkėtos arba drėgnos sąlygos. Jutiklinis
ekranas su PCAP technologija užtikrina
intuityvų ir sklandų naudojimą.

PARINKT YS
• Apsauga nuo dulkių ir skysčių patekimo.
• Pramoninis 22 colių įstrižainės jutiklinis ekranas su PCAP
technologija. Atlikti UL-60950 ir IK-07 smūginiai bandymai.
• Šlifuoto nerūdijančiojo plieno metalinis korpusas.
• Kompiuterio modulis „Intel® NUC“ su „Intel®“ „Core™ i3“ /
„Core™ i5“ / „Core™ i7“ arba „Pentium“ procesoriumi.
• Nedidelės energijos sąnaudos (mažiau nei 60 W).
• Speciali terminalo programinė įranga „Sitekiosk“ ir virtuali
klaviatūra.

PA P I L D O MOS PA R I N KT YS
• Skirtingų jutiklinių ekranų dydžiai. Galima rinktis 15,
22, 32 ir 43 colių įstrižainės jutiklinius ekranus. Visiems
ekranams atlikti UL-60950 ir IK-07 smūginiai bandymai
• Pasirenkamos įvesties / išvesties jungtys. Galima užsisakyti specialias IP67 jungtis (RS232, RJ45, USB-A arba
kitas).
• Interneto ryšys. Papildomos belaidžio ryšio galimybės
(„WiFi“, 4G) su nuo vandalizmo apsaugota išorine antena,
kad terminalą prie interneto galėtumėte prijungti bet kurioje
vietoje.
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• Kompiuteris. Kompiuterio modulis „Intel® NUC“ užtikrina sklandų ir greitą naudojimą bei itin išsamią grafiką.
Kompiuterį galima konfigūruoti, kad atitiktų eksploatacinius
naudojamos programos reikalavimus.
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• Terminalo programinė įranga. Viešos prieigos terminalų
valdymo ir palaikymo programinė įranga „Sitekiosk“ su virtualia ekranine klaviatūra.
• Terminalo stebėsena. Terminalų sistemų ir skaitmeninių informacinių ekranų nuotolinio administravimo bei palaikymo
programa „Siteremote“, veikianti debesijoje („SaaS“) arba
serveryje (licencija).
• Saugumas. Korpusas pritaikytas savitarnai be darbuotojų
pagalbos.
• Korpusą galima tvirtinti prie sienos, stalo arba naudojant
specialų VESA tvirtinimą.

KODĖL VERTA RINKTIS
T ERM INALU S M L NOVATOR ?
Terminalus gaminame nuo 1999 m. Mūsų
gamybos ir produktų plėtros procesas yra
sertifikuotas ir atitinka pramonės standartų
reikalavimus. Didžiuojamės kurdami terminalus, kurie yra ir estetiški, ir funkcionalūs.

• Papildomi priedai. Esant pageidavimui, prie šio modelio
galima pritaisyti RFID, 1D arba 2D skaitytuvą ar kitą įrenginį.
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