
FDU2603W
Ön előnyei

Kifejezetten ECDIS- és radaros alkalmazásokhoz kifejlesztett
FDU2603W monitor. A hajóhidakon is nagyszerűen leolvasható
panellel. A tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezé-
sekre és rendszerekre vonatkozó IEC 60945 nemzetközi szab-
vány hőmérsékleti, páratartalmi és vibrációs előírásainak is meg-
felel.

 Tág határok között beállítható fényerő

 ECDIS rendszerek szerinti kalibrálás

 Hajóosztályozó társaságok által kibocsátott tanúsítvá-
nyokkal

 Tartós és megbízható, hosszú élettartamú LED-es
háttérvilágítás

 Kristálytiszta kijelzést nyújtó panel széles látószögek-
kel

 A nap 24 órájában igénybe vehető 3 éves garancia

26" Maritime-Monitor



Magas fokú színpontosság az ECDIS alkalmazások esetén is

A monitor gammaértékét, fényerejét és RGB színterét már a gyár-
tás során kalibrálták. Színvisszaadása és megjelenítése ponto-
san megfelel az ECDIS rendszerek és a RADAR alkalmazások
követelményeinek, hiszen teljesíti az ICE 61174, az ICE 62288
és az ICE 62388-as normák előírásait.

Változó fényviszonyokhoz illeszkedő széles
fényerőtartomány

Ideális nappali és éjszakai használatra is: Az 1 cd/m2 és akár
490 cd/m2 közötti tompíthatósági tartománynak köszönhetően
a monitor tökéletesen használható változó fényviszonyok esetén
is. A monitor fényereje bármilyen környezeti megvilágítás esetén
optimálisan beállítható, és sötét helyiségekben is kifogástalanul
látható.

Nagy látószög a VA technológiának köszönhetően

A VA panel magas kontrasztarányú és nagy betekintési szögű
képet állít elő. A kép kontrasztja és színhűsége szinte minden

szögből azonos marad. Az antireflektív réteg csökkenti a zavaró
tükröződést, a monitor oldal irányú megtekintése esetén is.

Teljesen villódzásmentesen

A monitor bármilyen fényerőbeállítás mellett villódzásmentes
marad. Az előnyök: Nem fárad el olyan hamar a szeme. Hosszú
időn keresztül tud a képernyő előtt dolgozni.

Megbízhatóság a nyílt tengeren is

Hőség, hideg, vibráció - a monitor tartósan ellenáll a tengeri kör-
nyezet hatásainak. Teljesíti az IEC 60945 szabvány környezeti
és elektromágneses összeférhetőségre (EMV) vonatkozó előírá-
sait, ami szükséges ahhoz, hogy hajófelszerelésként is használ-
ható legyen. Ezen kívül IP65-ös védettséggel rendelkezik, vagyis
por és kisnyomású vízsugár ellen is védett. További jellemzők:
Speciális védőréteg óvja az elektronikát a nedvességtől. A moni-
tor szellőztető ventilátora az egyszerű csere érdekében jól hoz-
záférhető.

Jellemzők
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Az osztályozási társaságok jóváhagyásával

A monitor megfelel a következő osztályozási társaságok követel-
ményeinek: GL (Németország), BV (Franciaország), LR (Egyesült
Királyság), DNV (Norvégia), ABS (USA), ClassNK (Japán), KR
(Korea) und CCS (Kína).

Garantált 24 órás üzemeltethetőség

Ezt a kimagaslóan megbízható monitort kifejezetten 24 órás
üzemeltetésre terveztük. Ennek alátámasztásaként az EIZO 3 év
év garanciát biztosít a készülékre.

Környezet- és társadalomtudatos termelés

Az FDU2603W készülékkel az EIZO bebizonyítja, hogy a
kép és a termékminőség kéz a kézben jár a felelős tervezéssel,
anyagbeszerzéssel és gyártással. Ez az érték lehetővé teszi,
hogy biztonságosan fektessen be egy modern és megbízható
megoldásba.

Társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó gyártási
folyamatok

Az FDU2603W készülékeket társadalmilag felelős módon állít-
ják elő. A gyártási folyamat teljes mértékben mentes a gyermek-

és kényszermunka alkalmazásától. Az ellátási lánc gondosan
megválasztott beszállítói szintén elkötelezték magukat a társa-
dalmilag felelős termelés mellett. Ez különösen igaz az úgyneve-
zett konfliktusövezetekből származó ásványkincsek beszállítóira.
A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységein-
ket a vállalat önkéntes jelleggel közzétett éves jelentése ismerteti.

Tudjon meg többet az EIZO felelős vállalati magatartásáról itt.

Környezet- és klímavédelem

Az FDU2603W készülékeket a cég saját gyártóüzemeiben ál-
lítják elő, az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú
irányítási rendszer alkalmazásával. Ez a hulladék és szennyvíz
mennyiségének mérséklésén kívül a káros anyagok alacsonyabb
szintű kibocsátására, az erőforrások környezettudatos felhaszná-
lására és az energiafogyasztás csökkentésére, valamint az alkal-
mazottak környezettudatos viselkedésének előmozdítását célzó
intézkedések meghozatalára is kiterjed. Jelentésünkben évente
tájékoztatjuk a közvéleményt a környezettudatosságot szolgáló
intézkedéseinkről.

Jellemzők
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Tartós készülékek a fenntarthatóság jegyében

A FDU2603W hosszú élettartamra van tervezve - általában jó-
val a garanciaidőn túl. A pótalkatrészek a gyártás befejezését
követően még hosszú évekig elérhetők maradnak. Mivel a ter-
mék kifejlesztésekor az életciklus egészével kapcsolatos környe-
zeti hatásokat is messzemenőkig figyelembe vették, a hosszú
hasznos élettartam és a széles körű javíthatóság kedvező hatást
gyakorol az erőforrások megőrzésére és a klíma megóvására.
A kiváló minőségű alkatrészekből álló FDU2603W előállítása-
kor különös figyelmet fordítanak az erőforrások körültekintő fel-
használására, valamint a gyártási folyamatok gondos kidolgo-
zására.

Jellemzők
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Általános tudnivalók
Termékszám FDU2603W

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Ipari alkalmazások

Termékcsalád DuraVision

Variants FDU2603WT (Érintőképernyő: yes)

Kijelző
Képátló [col] 26

Képátló [cm] 65

Visible size diagonal [mm] 649

Képarány 16:10

Látható felület (szélesség x magasság) 550 x 343

Ideális/ajánlott felbontás 1920 x 1200

Képpont távolság [mm] 0,29 x 2865

Paneltechnológia VA

Max. látószög (vízszintes) 176 °

Max. látószög (függőleges) 176 °

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

16,7 millió szín (DVI, 8 bit), 16,7 millió szín (D-Sub, 8 bit)

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 490

Max. sötétkamrás kontraszt 1500:1

Reakció idő fekete-fehérfekete váltás
(jellemző) [ms]

10 / 10

Háttérvilágítás LED

Jellemzők & funkciók
Előre beállított szín-/szürkeszint mód Day, Dusk, Night, 1x további memóriaterület

OSD nyelv en

Beállítási lehetőségek Fényerő, Kontraszt, Gamma, Minden EcoView funkció,
Színtelítettség, Színhőmérséklet/Fehérpont, Szín mód,
Színárnyalat, Bemeneti jel, , Billentyűzár, Háttérvilágítás
kikapcsolva mód, Beállítás, ECDIS jelző, Üzemi jelző, Jel
információ

Beépített tápegység

Csatlakozó
Jelbemenetek DVI-D, D-sub

Videojel DVI (TMDS), RGB Analog

Elektromos adatok
Maximum Power Consumption [Watt] 108

Power consumption off [Watt] 0

Power supply AC: Rating AC 100 - 240 V (Operating: AC 85-264 V),
50/60 Hz, 1,2 A (AC 100 V) / 0,6 A (AC 200 V); DC:
Rating DC+24 V (Operating: +30 % / -10 %), 4,5 A (DC
24 V)

Power management

Méret & Súly
Méretek talapzat nélkül [mm] 624 x 456 x 86

Súly állvány nélkül [in kilograms] 14,5

Méretek részletei Műszaki rajz (PDF)

Tanusítványok & Szabványok
IP besorolás/védettség IP65 (rear IP22)

Compass Safe Distance Standard compass: 1,5 m, Steering compass: 1 m

Certification Ship Classification: LR (UK), NK (Japan), ABS (USA), DNV
(Norway), CB, CE, RoHS, WEEE, China RoHS, IEC60945,
IEC62288, IEC61174, KC (K60950-1,K00022,
K00024)

Szoftver & Tartozékok
Accessories MDS-T261 (26 colos állvány tengerészeti monitorokhoz)

Garancia
Garancia és szerviz 3 év

EIZO Austria GmbH Pfarrgasse 87
1230 Wien (Austria)

Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Adatlapot szerkesztettük
21.05.2023

Valamennyi terméknév a japán EIZO Corporation illetve annak nemzetközi székhelyei bejegyzett védjegye, avagy az egyes társaságok bejegyzett védjegye.
Copyright © 2023 EIZO Corporation. Minden jog, az esetleges tévedésekhez és módosításokhoz fűződő jogot is ideértve, fenntartva.
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