BAREBONE INDUSTRIAL PC

INOVAÇÃO
A tecnologia Embedded Marposs fornece:

--

Sistemas livres de manutenção, eliminando as partes sujeitas ao desgaste, como ventiladores ou discos
rígidos

---

Alta confiabilidade, utilizando componentes industriais com baixo consumo de energia
Estrutura compacta, eficiente e econômico para uso em ambiente fabril

DESENHO INDUSTRIAL
E9066E-bb™ é um computador sem ventilador,
fornecido em uma caixa compacta e adequado
para uso no ambiente fabril.
Baseado em uma plataforma industrial INTEL®
quad-core 64-bit, é fornecido com Microsoft®
Windows® I0T e software Marposs Quick SPC™
para a medição, SPC e controle de qualidade.
O sistema é indicado para integrar-se aos
módulos Marposs GagePod™, Distribute Data
Aquisition e outros sistemas de aquisição de
dados.
Potente compacto e versátil, com total
flexibilidade de aplicação e de interface, está
disponível em duas versões:

--

--

E9066E-bb “barebone”: box PC sem
display, para ser usado com qualquer
monitor externo compatível com sistema
DVI ou VGA
E9066E-L7: box PC equipado com tela
7”, 15x9 com tecnologia touch trueflat,
para aplicações altamente integradas que
requerem a visualização localizada de
medições e resultados estatísticos. Pode
ser conectado contemporaneamente a
qualquer monitor externo compatível com
sistema DVI ou VGA.

CONFIABILIDADE E APLICAÇÃO
O E9066E-bb é um sistema livre de
manutenção, pois foram eliminados os
componentes sujeitos ao desgaste, como os
ventiladores e discos rígidos tradicionais.
A sua estrutura compacta permite um uso
eficiente e econômico, integrando-se mais
facilmente com as estruturas de medição, como
bancadas e máquinas automáticas. Possui uma
conexão integrada para montagem em uma
guia DIN, ou pode ser montado em uma mesa
por meio do pedestal opcional.

E9066E-bb ‘barebone’

E9066E-L7

Tecnologia
Processador

INTEL® J1900
quad-core 2.0GHZ 64-bit

RAM (mim - max)

2GB - 8GB (1 x SODIMM DDR3 socket)

HDD/SSD interface

SATA 2 - SSD half-slim 128GB (min).

Operating System

Windows® 10-IoT enterprise

Conectividade
Vídeo

DVI-I (DVI-D + VGA) / 1920 x 1200

Ethernet

2 x Ethernet 10/100/1000Mbps / RJ45

USB

6 x 2.0

Serial

1 x RS232 / DBSUB9

Alimentação

18 - 36Vdc - autoranging / conector M12

Opções
Display LCD integrado

7.0” / true-flat, Touch screen - 5 wire resistive

Proporção de espera /
Proporção de Contraste

15:9 / 400:1

Resolução / cores

WVGA 800 x 480 / 16M

Luminosidade /
Retroiluminação

500 cd/m2 (500 nit) / LED

Montagem
Guia DIN

Integrada

Pedestal de bancada

opcional

Alimentador

24Vdc AC/DC (opcional)

Ambiental
Umidade Relativa

5 ÷ 80 % (sem condensação)

Temperatura (operacional)

0 ÷ 50 °C ( 32 ÷ 122 °F)

Temperatura (operacional)
com LCD

0 ÷ 45 °C ( 32 ÷ 113 °F)
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