
 

 

  

 
 

 

Motorola  
Psion VH10 és VH10f 
 
targoncaterminál 
 

 
 

 
 

Tulajdonságok 

 8” érintő képernyő (800 x 
480 felbontás) 640 NIT LED 
háttérvilágítás 

 12 programozható 
felhasználói gomb 

 Integrált Qwerty 
billentyűzet 
háttérvilágítással 

 802.11 a/b/g/n WLAN és 
nagyteljesítményű Dual 
Core processzor 

 512 RAM és 1 GB Flash 

 Masszív, rázkódást elviselő 
ház, IP66 védelem 

 Széles hőmérséklet 
tartomány  -30°C +50°C, 
képernyőfűtővel V10f 

 Bármely targoncára könnyű 
felszerelni  

 Környezet érzékelés és 
reagálás 

 

 
 

 

A raktár megfelelő működése elengedhetetlen a gyártás és a 
disztribúció tökéletes kiszolgálásához 
A tévesztések vagy az áruk lassú mozgatása veszélyezteti a gyártás 
minőségét vagy a rendelés kiszolgálását mind pontosságban, mind 
időben, mely a költségek növekedéséhez és vásárlói elégedetlenséghez 
vezet. A dolgozók hatékonysága, teljesítménye, a szedés pontossága 
jelentősen növelhető a VH10 targoncaterminállal, valós idejű 
információkat szolgáltatva a feladatról és az áruról, vonalkódolvasó 
csatlakozatásával. 
 
A megfelelő méretű kijelzőn a targoncavezető könnyen és 
biztonságosan láthatja az információkat és könnyen választhat a 
menükből. A nagysebességű 802.11a/b/g/n Wi-Fi vezeték nélküli 
csatlakozással érhetőek el az adatbázisok és a szerveralkalmazások. 
 
Extrém raktári környezetben is megállja a helyét. Magas, IP66-os 
por- és víz ellenálló-képességgel rendelkezik. A VH10f terminál -30 C-os 
hűtőházban is kiválóan működik.  
 
Maximális üzemidő és minimális szerviz költségek 
A VH10 az iparágban egyedállóan, moduláris egységekből épül fel, így 
az egységek bármikor egyszerűen, minimális állásidő alatt, szerviz 
segítsége nélkül cserélhetőek. 
 

Főbb alkalmazási területek 
 

 Gyártás 

 Szállítás és logisztika 

 Nagykereskedelem 

 Hűtő- és fagyasztó ház 

 Repülőtér, pályaudvar 
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Adatlap 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Technikai paraméterek 

Fizikai és környezeti paraméterek 

Méret: 276 x 238 x 90 mm 

Súly:  3,66 kg 

Ház: Öntött alumínium ház, moduláris felépítés 

Billentyűzet lehetőségek: 
2 típus. Mind háttér világításos és IP66 védettségű, QWERTY vagy AZERTY, 67-gombos 12 
programozható felhasználói gomb. 

Tápellátás: Belső  12-48V DC/DC converter  Opcionális Külső 100-240VAC töltő AC-táplálású kocsikhoz 

Beépített akkumulátor 
5 perces működési folytonosságot biztosít targonca akkumulátor csere idejére. Opcionális  backup 
akkumulátor 5000mAh 

Kijelző: 
8” színes  (800x480) LCD, 640 NIT LED háttérvilágítás, rezisztív érintőképernyő, környezeti fényekre 
automatikus fényerő szabályzás, vagy manuális, mozgás elsötétülés 

Kijelző jégtelenítő (opció): képernyőfűtés elpárologtatja a külső pára lecsapódást 

Csatlakozók: Védett, fedett csatlakozók. 2x RS-232 soros portok 5V/1A; 3x USB port (1 db host, 5V/1.5A  

Felszerelés: Quick release; standard RAM; heavy duty; cantilever felszerelő egységek 

Hang: Beépített csipogó, Opcionális Hanfszoró és  Push-To-Talk mikrofon, hangvezérelt raktári műveletekhez 

Teljesítmény jellemzők:  

Processzor: TI OMAP 3, 800 MHz 

Operációs rendszer: Microsoft Windows CE6.0 

Memória: 512 MB SDRAM; és 1GB Flash 

Terminál Emuláció: Opcionális: TekTerm; Wavelink; Stay-Linked; Naurtech 

Opcionális szoftverek: 
Psion Mobile Control Center (MCC); PsionVU;Total Recall;  Psion Active Remote Configuration  
(A.R.C.) 

Programozás: Software Development Kit 

Alkalmazási környezet  

Üzemi hőmérséklet: -30° és 50°C között 

Napsugárzás: MIL STD 810-G, Method 505.5, Procedure II 

Nedvesség: 5% és 95% között, nem kicsapódó, VH10f kondenzáció álló kivitek 

Védettség: IP66 szabvány 

Beépített érzékelők: Mozgás , hőmérséklet, targonca beindítás 

ESD: ±15kV levegőben kisülés, ±8kV közvetlen kisülés 

Rázkódás: IEC 60721-3-5M3 

Sós pára: 48 óra 5% oldottság, 35° C) 

  

Vezeték nélküli kommunikáció  

WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n 

Antenna: beépített, opcionális külső, belső Bluetooth antenna, 

WPAN: Bluetooth Class II, v2.0 EDR 
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