Teclados Industriais em Inox
Teclados em inox para instalação em painel e desktop

Estes teclados em inox são desenvolvidos especialmente para uso no chão de fábrica, em painel pelo
frontal ou por trás ou para uso no formato padrão desktop. São produtos à prova de poeira, água,
possuem excelente resistência ao vandalismo, MTBF superior a 100.000 horas, e estão disponíveis
opções com trackball ou touchpad. Todos teclados têm a possibilidade de serem entregues com versão
e interface em todas as línguas.
OIK-B010IN – Teclado com trackball
66 teclas de aço inoxidável e integrado com trackball;
Dimensões: 400mm x 124mm (front panel);
Montagem por cima do painel / quiosque;
Diâmetro do trackball: 38mm;
Keyswitch technology: Silicone switching element;
Tempo de vida das teclas: > 5 milhões de operações;
Actuation Force/travel: 1N/2.0mm;
Mounting rack: Aluminum alloy;
Legendas gravadas nas teclas em laser provendo
excelente durabilidade;
Peso bruto: 1,8kg.
Dados Técnicos:
Nível de Proteção: IP65, NEMA4X;
Lifespan: > 5 years;
Interfaces: PS2 e USB disponíveis;
Tensão de alimentação: +5V DC +/-5%;
Temperatura de operação: -10 a 60°C;
Temperatura de armazenagem: -20 a 70°C.
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OIK-B020IN – Teclado com touchpad
104 teclas de alta qualidade em aço inoxidável e integrado
com touchpad;
Dimensões: 385mm x 180mm;
Montagem por cima do painel / quiosque;
Tempo de vida das teclas: > 5 milhões de operações;
Legendas gravadas nas teclas em laser provendo
excelente durabilidade;
Keyswitch technology: Silicone switching;
Actuation Force/travel: 1N/2.0mm;
Mounting Rack: Aluminum alloy;
Peso bruto: 1,8kg.
Dados Técnicos:

Tempo de Vida: 5 anos;
Interfaces: PS2 e USB disponíveis;
Voltagem fornecida: + 5VDC +/-5%;
Temperatura de Operação: -10°C à 60°C;
Temperatura de Armazenamento: -20°C à 70°C;

OIK-B001IN – Teclado com trackball – Montagem por trás do painel
66 teclas de alta qualidade em aço inoxidável e integrado
com trackball;
Montagem por trás do painel;
Lifespan: > 5 years;
Interfaces: PS2 e USB disponíveis;
Supply Voltage: +5V DC +/-5%;
Temperatura de Operação: -10°C à 60°C;
Temperatura de Armazenamento: -20°C à
70°C;
Dimensões: 392mm x 110mm;
Diâmetro do trackball: 38mm;
Key switch technology: Silicone switching
element;
Tempo de vida das teclas: > 5 milhões de
operações;
Actuation Force/travel: 1N/2.0mm;
Mounting Rack: Aluminum alloy;
Legendas gravadas nas teclas em laser provendo excelente durabilidade;
Peso bruto: 1,8kg.
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OIK-S003IN – Teclado para uso Desktop
Dimensões: 440mm x 200mm;
À prova de poeira, água e vandalismo;
Montagem desktop;
86 teclas de aço inoxidável;
Diâmetro do trackball: 38mm;
Keyswitch Technology: Silicone switching element;
Tempo de vida das teclas: > 5 milhões de operações;
Actuation Force/travel: 1N/2.0mm;
Gabinete em aço inoxidável;
Legendas gravadas nas teclas em laser provendo
excelente durabilidade;
Peso bruto: 4,5Kg.
Dados Técnicos:
Nível de Proteção: IP65, NEMA4X;
Lifespan: > 5 years;
Interfaces: PS2 e USB disponíveis;
Supply Voltage: +5V DC +/-5%;
Operating temperature: -10 a 60°C;
Storage temperature: -20 a 70°C;
RoHS, CE and FCC;
Versão e Interface disponível em todas as línguas.
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