
Počítač ASEM 6300P

ASEM™ 6300 je kompletní portfolio průmyslových počítačů, 
tenkých klientů a monitorů s otevřenou architekturou. Tato široká 
a přizpůsobivá řada nabízí flexibilitu, kterou potřebujete, abyste 
splnili své specifické požadavky na výkon.

Počítače ASEM 6300P vychází ze sedmé generace procesorů 
Core i3, i5 a i7 platformy Intel Kaby Lake H a Intel Celeron platformy 
Skylake, které mu umožňují zpracovávat komplexní průmyslové 
aplikace. Jsou vybaveny analogovými rezistivními dotykovými 
nebo projekčními kapacitními (PCAP) obrazovkami umožňujícími 
ovládání jednodotykovými, resp. vícedotykovými gesty pro zvýšení 
produktivity obsluhy. Tyto výkonné počítače jsou k dispozici 
s různými velikostmi displejů a s různými rozlišeními a nabízejí 
možnost volby mezi standardními rámečky a rámečky s nízkým 
profilem. Jednotky PCAP lze objednávat s předními panely bez 
uvedení značky. Obě nabízejí rozlišení až Full HD.

Díky stupni krytí IP65 / IP66 / IP69K (v závislosti na modelu) je 
počítač 6300P skvělým řešením pro aplikace s nutností omývání, 
jako například v potravinářství nebo v oblasti biotechnologií. 
Konstrukce bez ventilátoru zaručuje téměř bezúdržbový provoz 
a prodlužuje životnost.

Počítač ASEM 6300P lze objednávat se systémem Windows IoT 
Enterprise 2019 LTSC nebo bez operačního systému, aby si 
uživatelé mohli nahrát vlastní systém. Nabízí základní desku 
„vše v jednom“, která pomáhá zvýšit spolehlivost v prostředích 
s možným výskytem otřesů a vibrací. Zahrnuje čtyři porty Ethernet 
a podporuje síťové standardy „Jumbo Frame“ a „Wake on LAN“, díky 
kterým ho lze snadno začlenit do vašich stávajících systémů.

Prostředí výrobních hal jsou náročná. Počítače ASEM jsou vhodné 
pro aplikace vyžadující obslužné rozhraní (HMI) s vysokou funkční 
způsobilostí. Tato produktová řada je plně kompatibilní s naším 
softwarem FactoryTalk® View SE a FactoryTalk View ME pro hladké 
začlenění do vašeho provozního systému. Celé portfolio nabízí 
různé volitelné konstrukce, díky nimž je tato robustní produktová 
řada skvělou volbou pro prostředí výrobních hal.

Vlastnosti a výhody
• K dispozici s velikostmi displeje od 

12,1” do 24”

• Mezi dostupná rozlišení patří: FHD / 
SXGA / XGA / WXGA

• K dispozici se standardními rámečky 
nebo s rámečky s nízkým profilem

• Jednotky s hliníkovým a skleněným 
rámečkem podporují různá rozlišení, 
včetně HD

• Jednotky s nízkým profilem jsou 
k dispozici s následujícími variantami 
rámečků:

 – Hliník
 – Hliníková verze Glass True Flat
 – Širokoúhlá verze z nerezové oceli 
IP69K (analogový, rezistivní) 
s výměnným modrým těsněním 
s certifikací k použití ve styku 
s potravinami

• Analogová rezistivní technologie 
nebo projekční kapacitní (pro 
vícedotyková gesta)

• Čtyři porty Ethernet 10/100/ 
1000 Mbps

• Podporuje síťové standardy „Jumbo 
Frame“ a „Wake on LAN“

• Dostupné s operačním systémem 
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 
2019 LTSC

• K dispozici jsou varianty s podporou 
až dvou přídavných displejů na 
dlouhou vzdálenost

• Velkokapacitní úložiště až do 1 TB 
typu mSATA, SSD SATA III, CFAST (do 
128 GB)

• Až 32 GB paměti typu SODIMM DDR4 
RAM

• Varianty portů USB 1× USB 2.0 (typ A) 
vpředu a vzadu a až 3× USB 3.0 vzadu 
(typ A)

• 1 sériový port RS-232 (DB9M)

• 1× videovýstup DVI-D

• IP65 / IP69K (v závislosti na modelu)

• Konstrukce bez ventilátoru

• Doplňující volitelné možnosti TPM, 
rozšiřující zásuvky PCI a další 
komunikační možnosti

• Izolované napájení 24 Vss. (18–32 Vss.)

• Provozní teplota 0 °C až +50 °C

• Certifikace CE, c-UL-us (61010), RCM

• Konstrukce kompatibilní s technologií 
ThinManager®

Počítač 6300P, nerezová ocel

Těsnění s certifikací k použití 
ve styku s potravinami Nízkoprofilový počítač 6300P (zezadu)

Nízkoprofilový počítač 6300P 
(zpředu)
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Počítač ASEM 6300P

Standardní hliníkový rámeček
Nízkoprofilový hliníkový rámeček 

a hliníkový rámeček verze  
Glass True Flat

TFT displej s LED 
podsvícením

12,1” – 1024×768*
15,0” – 1024×768
17” – 1280×1024
19” – 1280×1024

12,1” W – 1280×800 – nerezová ocel
15,6” W – 1920×1080
18,5” W – 1920×1080
21,5” W – 1920×1080
24” W – 1920×1080

Dotyková obrazovka Analogová rezistivní technologie P-CAP vícedotykový, hliníkový, Glass True Flat 
nebo analogový rezistivní – hliník

Krytí Hliníkový rámeček – IP 65 / IP 66 (v závislosti na modelu); rámeček z nerezové oceli – IP 69K

Procesor 
(rámeček z nerezové 
oceli je k dispozici pouze 
s procesorem i5)

Intel Celeron G3900E 2,40 GHz, 2 jádra / 2 vlákna, 2MB L2 cache, připájený 
Intel Core i3-7100E 2,9 GHz, 2 jádra / 4 vlákna, 3 MB smart cache, připájený 

Intel Core i5-7440EQ, 2,90 GHz (3,60 GHz Turbo), 6 MB smart cache, 4 jádra / 4 vlákna 
Intel Core i7-7820EQ 3,0 GHz (3,7 GHz Turbo), 4 jádra / 8 vláken, 8 MB smart cache

Čipová sada Intel HM170 PCH (Platform Controller Hub) 
Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub) – zakomponováno do čipu procesoru

Videořadič 
Intel HD Graphics 510 integrovaný v mikroprocesoru Intel Celeron, 950 MHz 

Intel HD Graphics 630 integrovaný do i3-7100E, frekvence 350/950 MHz 
Intel HD Graphics 630 integrovaný do i5-7440EQ / i7-7820EQ, frekvence 350 MHz / 1 GHz

Systémová paměť – RAM 4 GB / 8 GB / 16  GB / 32 GB (2× modul SODIMM DDR4-2400) 
Rámeček z nerezové oceli je k dispozici pouze s pamětí 8 GB

Vysokokapacitní úložiště
1× zaváděcí do 128 GB CFast SATA III slot na desce s externím přístupem zpředu 

1× konektor na desce pro přímé zapojení mSATA do 1 TB SSD SATA III 
1× konektor na desce pro 2,5” SSD SATA III do 1 TB

LAN 4× Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45 – 3× Intel I210, 1× Intel I219-LM) 
Rámeček z nerezové oceli – 3× Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45 – 3× Intel I210, 1× Intel I219-LM)

USB 
(Počet portů USB je závislý na 
modelu)

3× USB 3.0 vzadu (typ A) 
2× USB 2.0 vzadu (typ A) 
1× USB 2.0 vpředu (typ A)

3× USB 3.0 vzadu (typ A) 
2× USB 2.0 vzadu (typ A)

Sériový port 1× RS232 (DB9M)

Videovýstup 1× DVI-D

Rozšiřující sloty 1× PCIe x4 (5 Gb/s)

Napájení Izolované 24 Vss. (18–32 Vss.)

Certifikovaný operační 
systém Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bit

Provozní teplota Provozní teplota: 0 °C až +50 °C s procesorem Celeron / Core i3,  
0 °C až +45 °C s procesorem Core i7

Atesty CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus LISTED (UL61010), RCM


