
Panelowy komputer PC ASEM 6300P

ASEM™ 6300 to kompletna gama przemysłowych komputerów PC 
o otwartej architekturze, urządzeń typu thin client i monitorów. 
Ta obszerna, uniwersalna linia oferuje elastyczność potrzebną do 
określonych wymogów pracy.

Panelowe komputery PC ASEM 6300P działają w oparciu o procesory 
siódmej generacji: Core i3, i5 lub i7, na platformie Intel Kaby Lake H 
oraz procesory Intel Celeron, na platformie Skylake, dzięki czemu 
doskonale sobie radzą w najbardziej skomplikowanych procesach 
przemysłowych. Wyposażono je w jednodotykowe analogowe ekrany 
rezystancyjne lub wielodotykowe projekcyjne ekrany pojemnościowe 
(PCAP), co w istotny sposób może wpłynąć na wydajność pracy 
operatora. Te bardzo wydajne komputery panelowe są dostępne z 
wyświetlaczami o różnych wielkościach i rozdzielczościach oraz 
ramkami w wersji cieńszej lub standardowej. Urządzenia wyposażone 
w ekrany PCAP można zamawiać z panelami przednimi innych marek. 
Oba warianty oferują maksymalną rozdzielczość Full HD.

Stopień ochrony środowiskowej IP65/IP66/IP69K (zależne od 
modelu) sprawia, że panelowy komputer PC ASEM 6300P doskonale 
sprawdza się w zastosowaniach wymagających wodoodporności, 
np. w przetwórstwie żywności i biotechnologii. Brak wentylatora 
gwarantuje niskie wymagania konserwacyjne i pozwala wydłużyć 
okres użytkowania.

Komputer panelowy ASEM 6300P można zamówić z systemem Windows 
IoT Enterprise 2019 LTSC lub bez systemu operacyjnego, aby umożliwić 
użytkownikom zainstalowanie własnego systemu. Urządzenie jest 
wyposażone w płytę główną typu All-in-One, która pomaga zachować 
niezawodność w środowiskach, w których występują wstrząsy i wibra-
cje. Komputer jest wyposażony w cztery porty Ethernet oraz obsługuje 
standardy sieciowe Jumbo Frame i Wake on LAN, dzięki czemu ułatwia 
integrację z istniejącymi systemami.

Środowiska hal produkcyjnych stwarzają duże wymagania. 
Panelowe komputery PC ASEM doskonale sprawdzają się tam, gdzie 
potrzebny jest wysokowydajny interfejs HMI. Dzięki pełnej integracji 
z oprogramowaniem FactoryTalk® View SE i FactoryTalk View ME 
umożliwiają bezproblemową integrację z obiektem. Oferta obejmuje 
szereg wariantów konstrukcyjnych. Dzięki temu nasza solidna rodzina 
produktów sprawdzi się również w środowiskach hal produkcyjnych.

Właściwości i zalety
• Dostępny z wyświetlaczami o 

wielkości od 12,1” do 24”
• Obsługiwane rozdzielczości: FHD/

SXGA/XGA/WXGA
• Dostępny ze standardowymi i 

cieńszymi ramkami
• Urządzenia z ramkami aluminiowymi 

i szklanymi obsługują szereg 
rozdzielczości, w tym Full HD

• Urządzenia z cieńszymi ramkami 
są dostępne w następujących 
wariantach:

 – Aluminium
 – Szkło i aluminium True Flat
 – Stal nierdzewna, ekran 
panoramiczny, stopień ochrony 
IP69K (analogowa rezystancja), 
z wymienną niebieską uszczelką 
posiadającą dopuszczenie 
do stosowania w przemyśle 
spożywczym

• Ekran analogowy rezystancyjny 
lub pojemnościowy (do obsługi 
wielodotykowej)

• Cztery porty Ethernet 10/100/ 
1000 Mbps

• Obsługuje standardy sieciowe Jumbo 
Frame i Wake on LAN

• Dostępne z Microsoft Windows 10 IoT 
Enterprise 2019 LTSC

• Dostępne wersje obsługujące 
zdalnie maksymalnie dwa dodatkowe 
wyświetlacze

• Pamięć masowa o maksymalnej 
pojemności 1 TB: mSATA, SSD, SATA 
III lub CFAST (do 128 GB)

• Maksymalnie 32 GB RAM SODIMM 
DDR4

• Różne konfiguracje złączy USB: 
1 złącze USB 2.0 (typu A) z przodu 
i z tyłu oraz do 3 złączy USB 3.0 
(typu A) z tyłu

• 1 port szeregowy RS-232 (DB9M)
• 1 wyjście wideo DVI-D
• IP65/IP69K (zależnie od modelu)
• Brak wentylatora
• Dodatkowe opcje TPM, gniazda 

rozszerzeń PCI i dodatkowe złącza 
komunikacyjne

• Zasilanie 24 V DC (18–32 V DC) 
izolowane

• Temperatura pracy: 0–50°C
• Aprobaty CE, oznaczenie c-UL-us 

(61010), RCM
• Kompatybilność z oprogramowaniem 

ThinManager®

Panelowy komputer PC 6300P, stal nierdzewna

Uszczelka z dopuszczeniem do stosowania 
w przemyśle spożywczym Panelowy komputer PC z cieńszą ramką 6300P 

(tył)

Panelowy komputer PC z cieńszą ramką 6300P (przód)
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Panelowy komputer PC ASEM 6300P

Standardowa ramka, aluminium Cieńsza ramka, aluminium oraz aluminium i 
szkło True Flat

Wyświetlacz TFT LCD 
z podświetleniem LED

12,1” – 1024x768*
15,0” – 1024x768
17” – 1280x1024
19” – 1280x1024

12,1” W – 1280x800 - stal nierdzewna
15,6” W – 1920x1080
18,5” W – 1920x1080
21,5” W – 1920x1080
24” W – 1920x1080

Ekran dotykowy Ekran analogowy rezystancyjny
Ekran wielodotykowy P-CAP, aluminium 

i szkło True Flat lub ekran analogowy 
rezystancyjny – aluminium

Stopień ochrony Ramka aluminiowa - IP65/IP66 (zależnie od modelu) - Ramka ze stali nierdzewnej - IP69K

Procesor 
(ramka ze stali nierdzewnej 
dostępna tylko z procesorem i5)

Intel Celeron G3900E 2,40 GHz, 2 rdzenie/2 wątki, pamięć podręczna Smart Cache 2 MB L2, wlutowany 
Intel Core i3-7100E 2,9 GHz, 2 rdzenie/4 wątki, pamięć podręczna Smart Cache 3 MB, wlutowany 

Intel Core i5-7440EQ, 2,90 GHz (3,60 GHz Turbo), pamięć podręczna Smart Cache 6 MB, 4 rdzenie - 4 wątki 
Intel Core i7-7820EQ 3,0 GHz (3,7 GHz Turbo), 4 rdzenie/8 wątków, pamięć podręczna Smart Cache 8 MB

Chipset Intel HM170 PCH (Platform Controller Hub) 
Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub) – dołączony do chipa procesora

Sterownik wideo 

Karta graficzna Intel HD Graphics 510 zintegrowana z procesorem Intel Celeron, taktowanie 950 MHz 
Karta graficzna Intel HD Graphics 630 zintegrowana z procesorem i3-7100E, taktowanie 350/950 MHz 

Karta graficzna Intel HD Graphics 630 zintegrowana z procesorem i5-7440EQ / i7-7820EQ,  
taktowanie 350 MHz/1 GHz

Pamięć systemowa – RAM 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB (2 x moduł SODIMM DDR4-2400) 
Ramka ze stali nierdzewnej dostępna tylko z wersją 8 GB

Pamięć masowa

1 wbudowane gniazdo CFast SATA III na dysk rozruchowy o pojemności do 128 GB z dostępem 
zewnętrznym od przodu 

1 wbudowane gniazdo do bezpośredniego włożenia dysku mSATA o pojemności do 1 TB (SSD SATA III) 
1 wbudowane gniazdo na dysk SSD SATA III 2,5” o pojemności do 1 TB

LAN 4 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45 - 3 x Intel I210, 1 x Intel I219-LM) 
Ramka ze stali nierdzewnej - 3 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45 - 3 x Intel I210, 1 x Intel I219-LM)

USB 
(liczba portów USB zależy od 
modelu)

3 x USB 3.0 z tyłu (typu A) 
2 x USB 2.0 z tyłu (typu A) 

1 x USB 2.0 z przodu (typu A)

3 x USB 3.0 z tyłu (typu A) 
2 x USB 2.0 z tyłu (typu A)

Połączenie szeregowe 1 x RS232 (DB9M)

Wyjście wideo 1 x DVI-D

Gniazda rozszerzeń 1 x PCIe x4 (5 GB/s)

Zasilanie 24 V DC (18–32 V DC) izolowane

Certyfikowany system 
operacyjny Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bit

Temperatura pracy Temperatura pracy: 0–50°C w przypadku procesora Celeron/Core i3,  
0–45°C w przypadku procesora Core i7

Aprobaty CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), oznaczenie cULus (UL61010), RCM


