INDUSTRIAL COMPUTERS

Industridatorer för tuff industriell användning
Hög kvalité och robust utförande

Kentima har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning
av industridatorer, från robusta och tillförlitliga Panel
PC och Box PC avsedda för t.ex. fastighetsautomation
till Heavy Duty enheter avsedda för en mycket tuff och
krävande industriell användning.
Vi uppnår en hög kvalité genom att vi under utvecklingsfasen noga väljer ut vilka komponenter som vi använder
och bygger dessutom in olika skyddsfunktioner i konstruktionen. För att säkerställa att alla Panel PC och Box
PC håller en hög kvalité testas samtliga enheter mycket
noggrant före leverans. Alla våra industridatorer är
designade helt i metall och har ett gediget, kompakt och
robust utförande.

Brett användningsområde

Vi erbjuder marknaden ett brett urval av industridatorer
som används inom ett en mängd olika branscher där
varierande miljöer och anläggningarnas olika behov ställer
unika krav.
Samtliga Panel PC är IP65 i fronten och vissa modeller har
en front som är helt plan och där delarna är sammanfogade med ett livsmedelsgodkänt lim. Det gör dem idealiska
för användning i miljöer där det ställs höga krav på att produkterna inte släpper ifrån sig några känsliga ämnen. Vi har
också modeller som är spolsäkra runt om och har ett stort
antal inbyggda skyddsfunktioner som gör dem extremt
tåliga mot elektriska störningar, damm, fukt samt kemiska
och mekaniska påfrestningar som rengöring, avspolning,
skakningar, stötar och vibrationer.
Allt detta gör att våra industridatorer används inom
till exempel process- och tillverkningsindustrin, fastighetsautomation, gruvor, livsmedelsindustrin, infrastruktur
och olika maskinstyrningar.
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Kostnadseffektiva med lång livslängd

Industridatorerna har en väl genomtänkt konstruktion och
de flesta kan levereras helt utan rörliga delar, det vill säga
utan fläkt och rörligt lagringsmedia. Samtliga Panel PC
har en stabil front i saltvattenbeständigt aluminium eller
rostfritt stål med packningar av hög kvalité som gör att industridatorerna är både spol- och dammtäta. Allt detta gör
att de tål en tuff behandling och har en lång livslängd.

Fyra olika grundserier

Eftersom slutkundernas applikationer ställer olika krav på
en industridator finns det möjlighet att välja mellan fyra
olika grundserier: OE500 Efficient, OE600 Flexible, OE700
Performance och OE800 Heavy Duty. Varje serie har
utvecklats för att erbjuda marknaden unika egenskaper,
olika skyddsfunktioner och varierande anslutningsmöjligheter. Inom varje serie finns det dessutom möjlighet
att välja önskad bildskärm, processor, lagringsmedia och
operativsystem.

Stora möjligheter att välja önskat utförande
Panel PC och Box PC

Kraftfull prestanda

Det finns stora möjligheter att välja en industridator från
Kentima som passar den aktuella applikationen. Det första
valet är om det ska vara en Box PC eller en Panel PC, d.v.s.
en industridator med en tydlig LED-skärm och integrerad
pekfunktion.

Moderna mjukvaror ställer ofta höga krav på prestandan
för industridatorer. En industridator från Kentima har
möjlighet att leverera den prestanda som krävs eftersom vi
erbjuder flera olika CPU-alternativ: Intel E8000, Intel J1900,
Intel i3, Intel i5 och Intel i7.

Bildskärmar från 10,1” till 21,5”

Lagringsmedia och operativsystem

Inom varje grundserie går det att välja önskad storlek på
bildskärmen. Det finns upp till 10 olika bildskärmsalternativ
mellan 10,1” och 21,5”, med olika upplösningar upp till
Full-HD. Beroende på modell är pekfunktionen projicerat
kapacitiv eller 5-tråds resistiv.

Till varje modell finns det möjligeter att välja olika lagringsmedia, som standard mSATA Flash upp till 256 GB och SSD
upp till 480 GB. Dessa kan beställas med operativsystemen
Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Debian Linux
alternativt Windows 7 Pro eller Windows 7 Embedded.

Olika expansionsmöjligheter

Våra industridatorer erbjuder flera möjligheter för expansion och anslutning av extern utrustning. Serien OE600
Flexible har interna expansionsplatser för både PCIe och
MiniPCIe för att koppla in olika expansionskort och utöka
funktionaliteteten i industridatorn. Samtliga serier har flera olika anslutningar för Ethernet, USB och RS232/RS485.
Behöver man koppla in ytterligare displayenheter görs
detta enkelt via VGA-, HDMI- eller DVI-anslutningarna.

Datablad på svenska

För varje modell finns det ett utförligt datablad med tekniska specifikationer, blockschema och beställningsinformation.

OE812 Heavy Duty

Panel PC 12,1”

OE719 Performance

Panel PC 19”

OE616 Flexible

Panel PC 15,6”

Kundanpassade lösningar

Mot en tilläggskostnad kan vi kundanpassa industridatorna t.ex. ändra färg, placera en unik logotype
och leverera dem med en kundspecifik image på valt
lagringsmedia. Det finns också möjlighet att beställa
samtliga industridatorer som en operatörsenhet med
vår HMI/SCADA-mjukvara WideQuick förinstallerad.

Ljusstark 12,1-tums industriell LED-skärm

Stort antal inbyggda skyddsfunktioner

Slitstarkt pekglas med hög precision

Brett temperaturområde

Fem olika processoralternativ

Dubbla Gbit-nätverksanslutningar

IP65 runt om, vattentäta M12-don

Galvaniskt isolerade RS232/485/422-portar

OE521 Efficient

Panel PC 21,5”

OE812 Heavy Duty är en industridator med en mycket gedigen konstruktion. Kapslingen är gjord i rostfritt stål och frontens utformning tillsammans med M12-anslutningsdon gör den spolsäker runt om. Tillsammans med flera avancerade
skyddsfunktioner och avsaknaden av rörliga delar skapar detta en extremt robust industridator för krävande industriella miljöer.
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Industridatorerna i OE600-serien kan levereras som Box PC eller Panel PC. Inom OE600-serien finns det åtta olika
bildskärmar att välja mellan, från 12,1” till 21,5”.OE521
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Samtliga modeller i serien levereras med en Intel J1900 Quad Core processor. Industridatorerna karakteriseras av låg
energiförbrukning och robust uppbyggnad samt har hög tålighet mot kemiska och mekaniska påfrestningar som till
exempel stötar och vibrationer.
OE500-serien ger stora möjligheter till inkoppling av tillbehör och kringutrustning genom olika typer av serieportar,
Ethernet- och USB-anslutningar. Det går också att koppla in ytterligare displayenheter genom enhetens externa VGAeller HDMI-anslutningar.
Industridatorerna i OE500-serien kan levereras som Box PC eller Panel PC med tio olika bildskärmar att välja mellan,
från 10,1” till 21,5”. Alla modeller är PC-baserade och det finns möjlighet att använda ett flertal olika operativsystem
och mjukvaror för övervakning, styrning och reglering av anslutna utrustningar.
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OE500 Efficient

Bildskärmsalternativ från 10,1” till 21,5”

Frontram i aluminium och front IP65

Slitstarkt pekglas med hög precision

Dubbla 10/100/1000 Mbit LAN

Strömsnål CPU, Intel J1900 Quad Core

Enkelt montage

Helt passiv kylning

Inga rörliga delar

OE500 Efficient är en serie industridatorer avsedda
att användas när man behöver en modern, effektiv
och tålig Panel PC eller Box PC. Samtliga industridatorer i OE500-serien är passivt kylda och helt
utan rörliga delar, det vill säga utan fläkt och rörligt
lagringsmedia. Eftersom industridatorerna är byggda
helt utan rörliga delar tål enheterna en tuff behandling och har en lång livslängd.
Samtliga industridatorer i OE500-serien levereras med en
Intel J1900 Quad Core processor. Industridatorerna karakteriseras av låg energiförbrukning och robust uppbyggnad
samt har hög tålighet mot kemiska och mekaniska påfrestningar som till exempel stötar och vibrationer.
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Det finns stora möjligheter till inkoppling av tillbehör och
kringutrustning genom olika typer av serieportar, Gbit
Ethernet- och USB-anslutningar. Det går också att koppla
in ytterligare displayenheter genom enhetens externa
VGA- eller HDMI-anslutningar.
Industridatorerna i OE500-serien kan levereras som Box
PC eller Panel PC och inom serien finns det tio bildskärmar att välja mellan, från 10,1” till 21,5”. Alla modellerna
är PC-baserade och det finns möjlighet att använda ett
flertal olika operativsystem och mjukvaror för övervakning, styrning och reglering av anslutna utrustningar.

Utförande

Panel PC alt. Box PC

Processor

Intel Quad Core J1900

Internminne

2 GB alt. 4 GB
Tillval: upp till 8 GB

Nätverk

2 st 10/100/1000 Mbit

Serieportar*

1 st RS422/485/232
1 st RS232
Tillval: 2 st RS232

Expansionsplatser

MiniPCIe-kort

Spänningmatning

9-36 V DC

Lagring

2-16 GB CF
16-64 mSATA
128-480 GB SSD

Operativsystem

Windows 10 IoT Enterprise
Windows 10 Pro
Windows 7 Embedded
Windows 7 Pro
Debian Linux

*Oe510 och O511 har 1 st serieport RS422/485 alternativt RS232.

Bildskärm
Upplösning

Pekfunktion

Max strömförbrukning

Yttermått mm
(BxHxD)

Håltagning
mm

Vikt Kg

–

Extern skärm

–

25 W

328 x 230,5 x 62

–

2,3

Box PC

–

Extern skärm

–

25 W

216 x 51,5 x 260

–

2,5 - 3,0

OE510

10,1”

16:9

1024 x 600

5-trådars resistiv

25 W

289 x 196 x 51

271 x 185

2,6

OE511

10,1”

16:10

1280 x 800

Projicerat kapacitiv

25 W

289 x 208 x 51

273 x 185

2,7

OE512

12,1”

4:3

800 x 600

5-trådars resistiv

30 W

350 x 290 x 66,5

336 x 276

4,5

OE513

12,1”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

30 W

350 x 290 x 66,5

336 x 276

4,5

OE515

15”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

35 W

406 x 330 x 66,5

391 x 317

5,5

OE516L

15,6”

16:9

1366 x 768

Projicerat kapacitiv

50 W

429 x 278 x 64,5

408 x 258

5,2

OE516H

15,6”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

50 W

429 x 278 x 64,5

408 x 258

5,2

OE517

17”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

45 W

441,7 x 374,7 x 66,5

429 x 361

6,8

OE519

19”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

50 W

481 x 406 x 66,5

466 x 394

7,9

OE521

21,5”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

55 W

547,4 x 344 x 64,5

526 x 328

6,6

Modell

Storlek

OE501

Box PC

OE502

Format
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OE600 Flexible

Bildskärmsalternativ från 12,1” till 21,5”

Dubbla 10/100/1000 Mbit LAN

Slitstarkt pekglas med hög precision

Expansion via PCIexpress eller MiniPCIe

CPU Intel Core i3, i5 eller i7

Frontram i aluminium och front IP65

Flexibel uppbyggnad

Enkelt montage

OE600 Flexible är en serie industridatorer utvecklade
för att kunna användas i tuff industriell miljö. OE600serien erbjuder en mycket flexibel PC-plattform där
CPU, minne och hårddisk enkelt kan bytas ut och
funktionaliteten snabbt kan utökas med olika expansionskort för PCIexpress eller MiniPCIe.
Samtliga modeller i serien har en kraftfull processor med
en prestanda som gör att industridatorerna passar för
större projekt med mer krävande grafik och där applikationen ställer krav på hög funktionalitet, korta svarstider
samt snabb och flexibel kommunikation.
OE600-serien ger stora möjligheter till inkoppling av olika
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tillbehör och kringutrustning genom flera gränssnitt, till
exempel olika typer av serie- och parallellportar, Gbit
Ethernet- och USB-anslutningar. Det går också att koppla
in ytterligare displayenheter genom enhetens externa
HDMI-anslutningar.
Industridatorerna i OE600-serien kan levereras som Box
PC eller Panel PC och inom serien finns det åtta bildskärmar att välja mellan, från 12,1” till 21,5”. Alla modellerna
är PC-baserade och det finns möjlighet att använda ett
flertal olika operativsystem och mjukvaror för övervakning, styrning och reglering av anslutna utrustningar.

Bildskärm

Utförande

Panel PC alt. Box PC

Processor

Intel Core i3-6100TE
Intel Core i5-6500TE
Intel Core i7-6700TE

Internminne

4 GB
Tillval: upp till 32 GB

Nätverk

2 st 10/100/1000 Mbit

Serieportar

1 st RS422/485
3 st RS232

Expansionsplatser

PCIe-kort
MiniPCIe-kort

Spänningsmatning

24 V DC

Lagring

2-16 GB CF
16-64 mSATA
128-480 GB SSD

Operativsystem

Windows 10 IoT Enterprise
Windows 10 Pro
Windows 7 Embedded
Windows 7 Pro
Debian Linux

Upplösning

Pekfunktion

Max strömförbrukning

Yttermått mm
(BxHxD)

Håltagning
mm

Vikt Kg

–

Extern skärm

–

50 W

328 x 230,5 x 108,4

–

3,1

Box PC

–

Extern skärm

–

50 W

216 x 260 x 60

–

3,7

OE603

Box PC

–

Extern skärm

–

150 W

328 x 310 x 69

–

5,6

OE612

12,1”

4:3

800 x 600

5-trådars resistiv

60 W

350 x 290 x 117

336 x 276

5,4

OE613

12,1”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

65 W

350,5 x 290 x 117

336 x 276

5,4

OE615

15”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

70 W

406 x 330 x 117

391 x 317

6,5

OE616L

15,6”

16:9

1366 x 768

Projicerat kapacitiv

85 W

429 x 278 x 119

408 x 258

5,7

OE616H

15,6”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

85 W

429 x 278 x 119

408 x 258

5,7

OE617

17”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

75 W

441,7 x 374,7 x 117

429 x 361

8,0

OE619

19”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

85 W

481 x 406 x 117

466 x 394

9,4

OE621

21,5”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

85 W

547,4 x 344 x 118,7

526 x 328

8,4

Modell

Storlek

OE601

Box PC

OE602

Format
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OE700 Performance
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Bildskärmsalternativ från 12,1” till 21,5”

Stort antal inbyggda skyddsfunktioner

Slitstarkt pekglas med hög precision

Brett temperaturområde

Fem olika processoralternativ

Dubbla Gbit-nätverksanslutningar

Frontram i aluminium och front IP65

Galvaniskt isolerade RS232/485/422-portar

OE700 Performance är en serie robusta industridatorer utvecklade för en tuff och krävande industriell miljö. Eftersom kundernas applikationer ställer olika krav
på industridatorns prestanda erbjuder 700-serien fem
olika CPU-alternativ: Intel E8000, J1900, i3, i5 och i7.

Flera modeller i serien är passivt kylda och helt utan
rörliga delar, det vill säga utan fläkt och rörligt lagringsmedia. Eftersom industridatorerna är byggda helt utan
rörliga delar tål enheterna en tuff behandling, vilket ger
en hög driftsäkerhet och en lång livslängd.

OE700-serien har ett stort antal inbyggda skyddsfunktioner som till exempel galvaniskt isolerad seriekommunikation, inbyggd övervakning av strömförsörjningen, kraftfulla skydd mot elektriska störningar och en
inbyggd övervakning av temperaturen. Serien har en låg
energiförbrukning och en uppbyggnad som ger industridatorerna hög tålighet mot kemiska och mekaniska
påfrestningar som till exempel stötar och vibrationer.

Industridatorerna i OE700-serien kan levereras som
Box PC eller Panel PC och inom serien finns det åtta
bildskärmar att välja mellan, från 12,1” till 21,5”. Alla
modellerna är PC-baserade och det finns möjlighet att
använda ett flertal olika operativsystem och mjukvaror
för övervakning, styrning och reglering av anslutna
utrustningar.

-

Utförande

Panel PC alt. Box PC

Processor

Intel Atom x5-E8000
Intel Quad Core J1900
Intel Core i3-6100U
Intel Core i5-6300U
Intel Core i7-6822EQ

Internminne

E8000/J1900: 4 GB
Tillval: Upp till 8 GB
i3, i5 och i7: 4 GB
Tillval: Upp till 32 GB

Nätverk

2 st 10/100/1000 Mbit

Serieportar

Galvaniskt isolerade: 1 st RS422/485,
1 st RS232
Standard: 1 st RS232

Expansionsplatser

MiniPCIe-kort

Spänningsmatning

18 -30 V DC

Lagring

2-16 GB CF
16-64 mSATA
128-480 GB SSD

Operativsystem

Windows 10 IoT Enterprise
Windows 10 Pro
Windows 7 Embedded
Windows 7 Pro
Debian Linux

Bildskärm
Upplösning

Pekfunktion

Max strömförbrukning

Yttermått mm
(BxHxD)

Håltagning
mm

Vikt Kg

–

Extern skärm

–

40 W

328 x 230,5 x 77/92

–

2,9

12,1”

4:3

800 x 600

5-trådars resistiv

45 W

350 x 290 x 76

336 x 276

5,5

OE713

12,1”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

50 W

350 x 290 x 86/101

336 x 276

5,5

OE715

15”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

55 W

406 x 330 x 86/101

391 x 317

6,0

OE716L

15,6”

16:9

1366 x 768

Projicerat kapacitiv

65 W

429 x 278 x 86/101

408 x 258

5,8

OE716H

15,6”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

65 W

429 x 278 x 86/101

408 x 258

5,8

OE717

17”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

60 W

441,7 x 374,7 x 86/101

429 x 361

7,5

OE719

19”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

65 W

481 x 406 x 86/101

466 x 394

8,9

OE721

21,5”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

65 W

547,4 x 344 x 86/101

526 x 328

7,9

Modell

Storlek

OE701

Box PC

OE712

Format

-
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OE800 Heavy Duty

Bildskärmsalternativ från 12,1” till 15”

Stort antal inbyggda skyddsfunktioner

Slitstarkt pekglas med hög precision

Brett temperaturområde

Fem olika processoralternativ

Dubbla Gbit-nätverksanslutningar

IP65 runt om, vattentäta M12-don

Galvaniskt isolerade RS232/485/422-portar

OE800 Heavy Duty är en serie industridatorer med en
mycket gedigen konstruktion. Kapslingen är gjord i
rostfritt stål och frontens utformning tillsammans med
M12-anslutningsdon gör den spolsäker runt om.
Tillsammans med flera avancerade skyddsfunktioner och avsaknaden av rörliga delar skapar detta en
extremt robust industridator för ytterst krävande
industriella miljöer.
OE800-serien har galvaniskt isolerad seriekommunikation, inbyggd övervakning av strömförsörjningen, kraftfulla skydd mot elektriska störningar och en inbyggd
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övervakning av temperaturen. Allt detta gör att industridatorerna i OE800-serien har en mycket hög tålighet
mot elektriska störningar, damm och fukt samt kemiska
och mekaniska påfrestningar som rengöring, skakningar,
stötar och vibrationer.
Industridatorerna i OE800-serien kan levereras som Box
PC eller Panel PC och inom serien finns det tre bildskärmar att välja mellan, från 12,1” till 15”. Alla modellerna
är PC-baserade och det finns möjlighet att använda ett
flertal olika operativsystem och mjukvaror för övervakning, styrning och reglering av anslutna utrustningar.

Utförande

Panel PC alt. Box PC

Processor

Intel Atom x5-E8000
Intel Quad Core J1900
Intel Core i3-6100U
Intel Core i5-6300U
Intel Core i7-6822EQ

Internminne

E8000/J1900: 4 GB
Tillval: Upp till 8 GB
i3, i5 och i7: 4 GB
Tillval: Upp till 32 GB

Nätverk

2 st 10/100 Mbit

Serieportar

Galvaniskt isolerade: 1 st RS422/485,
1 st RS232
Standard: 1 st RS232

Expansionsplatser

MiniPCIe-kort

Spänningsmatning

18 -30 V DC

Lagring

2-16 GB CF
16-64 mSATA
128-480 GB SSD

Operativsystem

Windows 10 IoT Enterprise
Windows 10 Pro
Windows 7 Embedded
Windows 7 Pro
Debian Linux

Bildskärm
Upplösning

Pekfunktion

Max strömförbrukning

Yttermått mm
(BxHxD)

Håltagning
mm

Vikt Kg

–

–

–

15 W

334 x 69,5 x 243

266 x 199

4,5

12,1”

4:3

800 x 600

5-trådars resistiv

45 W

357,5 x 290 x 60

340 x 280

5,9 - 6,9

OE813

12,1”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

45 W

357,5 x 290 x 60

340 x 280

5,9 - 6,9

OE815

15”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

50 W

403 x 327 x 70

330,5 x 372,5

8,0 - 9,0

Modell

Storlek

OE801

Box PC

OE812

Format

-
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KENTIMA
PRODUCT LINES
AUTOMATION
HMI/SCADA SOFTWARE
INDUSTRIAL COMPUTERS
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SECURITY
VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE
NETWORK VIDEO RECORDER
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