OIM-195BCL e OIM-215BCL
Monitores de 19.5” e 21.5” para aplicação veicular

O Ambiente encontrado em um ônibus, tanto para aplicação ITS (Intelligent Transportation System) ou aplicação Digital Signage, é
comparado aos piores ambientes de chão-de-fábrica. Os equipamentos sofrem com ruídos na alimentação, causados por exemplo,
por dispositivos eletro-hidráulicos que fazem a tensão variar de 6 a 36VDC, temperatura elevada, vibração, poeira, umidade e
vandalismo. Os monitores veiculares OrionPC incorporam exigências dos órgãos normativos de trânsito, dispõem de cantos
ligeiramente arredondados, baixa espessura, estrutura do gabinete metálica, suportes de fixação para balaústre e frontal
antivandalismo. Opcionalmente pode ter splitter para ligar até 3 monitores (ideal para ônibus biarticulado ou tri articulado).
Especificações:
• Tecnologia LED – Maior brilho, durabilidade e menor
consumo;
• Gabinete frontal em alumínio e frontal antivandalismo;
• Cantos Arredondados;
• Alimentação 6V ~ 36VDC;
• Entrada VGA ou HDMI;
• Suporte para fixação em balaústre;
• Ângulo de visão próprio para uso em teto;
• Espessura de 50mm;
• Grau de proteção IP52.
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(*) Opcionais
Versão com player veicular embarcado;
Splitter de vídeo incluso (próprio para cascatear vários monitores);
Caixa de proteção traseira do monitor.
Código / Modelo
Encapsulamento
Material
Aplicação
Tamanho de Tela
Resolução (pixel)
Grau de Proteção
Contraste
Tempo de Resposta
Brilho (CD/m2)
Vida útil do LCD
Suporte de balaústre
Conector de entrada
Sinais de Entrada
Alimentação
Consumo
Proteção frontal
Montagem
Temperatura de Operação
Dimensões (L x A x P)
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OIM-195BCL - 19.5”
OIM-215BCL - 21.5”
Metálico
Aço Carbono / Alumínio
Mídia Veicular
19.5" e 21.5” LED
19.5” 1600 x 900 (16:9) e
21.5” 1920 x 1080 (16:9 –
IPS)
IP52
1000:1
5ms
250 cd/m2
50.000 horas
Incluso
VGA & RCA
VGA e HDMI
DC 6V ~ 36V
< 30W / 2A@24VDC
Antivandalismo
VESA
0º ~ 50º Celsius
483x 293x 48 mm e
525x 322x 50 mm

Montagem do suporte direto no
balaústre sem caixa de proteção

Montagem do monitor com caixa
de proteção (exigência SPTrans)

Montagem “Back-to-Back”
com 2 monitores de 21,5”

Montagem com 1 monitor de 19.5”

OIM-195BCL e OIM-215BCL
Monitores de 19.5” e 21.5” para aplicação veicular

Códigos
OIM-195BCL
OIM-195BCL
OIM-215BCL
OIM-195BCL

/
-

Monitor veicular de 19.5".
AIO - Monitor veicular de 19.5" com player embarcado.
Monitor veicular de 21.5".
Monitor veicular de 21.5" com player embarcado.

Instalação típica: Master (all in one)
e Slave (somente monitor)

Instalação com 2 monitores de 19,5” nos dois lados

Suporte de fixação de balaústre incluso

Instalação em ônibus-SP com 2 monitores de 21,5”
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