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SUPER jasny
12–calowy

monitor TFT firmy Planar

Operatorzy bardzo czę-
sto wymagają od systemu 
przemysłowego ciągłej pra-
cy w układzie 24 h/7 dni 
w tygodniu, przy stosunko-
wo niskich kosztach eksplo-
atacji, co wiąże się oczy-
wiście z bezawaryjną pracą 
oraz obniżeniem kosztów 
związanych z utrzymaniem 
i monitorowaniem całego 
systemu. Naprzeciw takim 
potrzebom wychodzi Planar. 
Jednym z bardzo ciekawych 
modeli monitora przezna-
czonych do pracy w apli-

Z obserwacji prowadzonych przez ostatnie kilka 
lat możemy stwierdzić, że wśród producentów 

wyświetlaczy i monitorów przeznaczonych do 
zastosowań komercyjnych i przemysłowych 

następuje wyraźna koncentracja na obniżeniu 
kosztów produktu. Nie jest to proste biorąc 
pod uwagę, bardzo wysokie wymagania, co 

do jakość oraz żywotności stawiane przez 
użytkowników producentom tych urządzeń.

kacjach zewnętrznych jest 
12 calowy super jasny mo-
nitor z serii LC. Został on 
zaprojektowany specjalnie 
do pracy w trudnych wa-
runkach, szczególnie przy 
dużej jasności oświetlenia 
zewnętrznego. 

Jasność powyżej 1500 cd/
m2 oraz średni czas bez-
awaryjnej pracy MTBCF 
(Mean Time Between Criti-
cal Failures) wynoszący po-
wyżej 40000 godzin plasuje 
go w czołówce najlepszych 
monitorów w swojej klasie. 

Jeszcze do niedawna nie-
osiągalny ze względu na 
cenę teraz staje się jednym 
z najczęściej kupowanych 
monitorów na rynku multi-
medialnych urządzeń samo-
obsługowych. Monitor wy-
posażony jest w specjalne 
uchwyty montażowe, które 
mają na celu zabezpiecze-
nie wyświetlacza przed wi-
bracjami oraz wstrząsami. 
Wewnątrz znajduje się rów-
nież układ pomiaru tem-
peratury oraz układ chło-
dzenia umożliwiający pracę 

w wysokiej temperaturze 
oraz warunkach silnego na-
słonecznienia.

Jest to model świetnie 
sprawdzający się w wolno-
stojących automatach skle-
powych, bankomatach oraz 
wszędzie tam gdzie wyma-
gana jest wysoka jakość ob-
razu w połączeniu z wysoką 
żywotnością oraz bezawa-
ryjną pracą. 

Monitor posiada typo-
wy interfejs wideo XGA 
(1024x768) obsługuje rów-
nież tryby SVGA oraz VGA. 
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Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek spol. 

s r.o., tel. (22) 866 41 40,
e–mail: amtek@amtek.pl,

www.amtek.pl, www.planar.com

Do połączenia z jednostką 
sterującą zastosowano 15–
–stykowe złącze analogowe. 
W zależności od potrzeb 
opcjonalnie może być wy-
posażony w ekran dotyko-
wy oraz w szybę wandalo-
odporną o podwyższonym 
kontraście. Monitor posiada 

Tab. 1. Podstawowe dane monitora LC12
Typ wyświetlacza Full Color TFT AMLCD
Przekątna wyświetlacza 12”
Rozdzielczość: XGA(1024 x 768), SVGA,VGA 
Jasność (typ.) >1500 cd/m2

Kontrast (typ.) 300:1

Kąt widzenia 120º Poziomo / 100º Pionowo 
(+45/–55)

Czas odpowiedzi (typ.) 45 ms (zaświecenie + wygaszenie)
Wejścia wideo Analog; 15pin D–sub connector
Zasilanie +12 VDC
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 340 mm x 310 mm x 105 mm
Waga (netto) 5 kg
Certyfikaty FCC Class Lass,CE,UL/cUL, TUV
Zakres temperatur pracy 0…60°C

Wyposażenie opcjonalne
Ekran dotykowy, szyba 
wandaloodporna o podwyższonym 
kontraście

Pobór mocy 54 W
Dopuszczalna wilgotność <95% bez kondensacji

certyfikaty: FCC Class A,
CE, UL/Cul oraz TUV.
Marcin Płachta
marcin.plachta@amtek.pl


