Communicatie en connectiviteit.
Alles in één. Allemaal van jou.
BESCHRIJVING
Logicdata biedt connectiviteit en controle via LOGIClink, waardoor communicatie en aanpassing van
de werkomgeving van de gebruiker mogelijk wordt. Het state-of-the-art technologie onderdeel geeft
volledige bewegingscontrole zonder de noodzaak van een extra handbediening en creëert een
gevoelige interface tussen de eindgebruiker en het bureau. Het ergonomische aspect in een zit-staomgeving is een beproefd feit dat ook bijdraagt aan een de gunstige invloed van LOGIClink op de
eindgebruiker, deze is namelijk in staat om omringende apparaten te besturen. De connectiviteitshub
LOGIClink biedt op deze manier een individueel geoptimaliseerde en op activiteiten gebaseerde
werkplek.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•

Communicatiehub met interfaces zoals Bluetooth, active NFC en WiFi
Mogelijkheid om verbinding te maken met de volledige werkomgeving
Plug en Play technologie
Elimineert de noodzaak van extra handbedieningen
API’s voor verschillende toepassingen
3 verschillende apps (basis, werk of faciliteit)
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TECHNISCHE DATA
Voedingsspanning
(retrofit optie)
Max. ingangsstroom
(retrofit optie)
Levensduur
Afmetingen (l x b x h)
Gewicht
Interface/ connector types
Omgevingscondities tijdens
gebruik
Omgevingscondities tijdens
transport en opslag
Compatibiliteit
Beschermingsgraad
Brandbaarheidsklasse
Geldende normen
Bestelcode
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5 VDC +/- 10%
500 mA
10.000 cycli/ 10 jaar
137.3 x 108.0 x 23.1 mm
111 g
Micro USB connector
+5 °C tot +40 °C, bij 10% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (nietcondenserend), +27 °C max. dauwpunt
-35°C tot +85 °C, bij 5% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (nietcondenserend), +38 °C max. dauwpunt; temperaturen van 70°C tot
+85 °C niet meer dan 24 uur
SMART (firmware versie 1.9 of hoger)
COMPACT-e (firmware versie 1.9 of hoger)
IP 20
UL94 HB
RoHS-richtlijn 2011/65/EU
REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006
LOGIClink Personal-A-00-Z
LOGIClink Corporate-B-00-Z

