
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moderní terminály postavené na PC architektuře, vybavené čtečkou karet  Moderní terminály postavené na PC architektuře, vybavené čtečkou karet  Moderní terminály postavené na PC architektuře, vybavené čtečkou karet  Moderní terminály postavené na PC architektuře, vybavené čtečkou karet  ■ ■ ■ ■     Dotykový Dotykový Dotykový Dotykový 

display dává široké možnosti pro tvorbu uživatelského rozhraní a usnadňuje ovládání display dává široké možnosti pro tvorbu uživatelského rozhraní a usnadňuje ovládání display dává široké možnosti pro tvorbu uživatelského rozhraní a usnadňuje ovládání display dává široké možnosti pro tvorbu uživatelského rozhraní a usnadňuje ovládání 

dotykem přímo na ikonu požadované funkce  dotykem přímo na ikonu požadované funkce  dotykem přímo na ikonu požadované funkce  dotykem přímo na ikonu požadované funkce  ■■■■        Další výhodou těchtDalší výhodou těchtDalší výhodou těchtDalší výhodou těchto terminálů je možnost o terminálů je možnost o terminálů je možnost o terminálů je možnost 

provozovat více aplikací najednou a jednoduše mezi nimi přepínat  provozovat více aplikací najednou a jednoduše mezi nimi přepínat  provozovat více aplikací najednou a jednoduše mezi nimi přepínat  provozovat více aplikací najednou a jednoduše mezi nimi přepínat  ■■■■        Typické použití je pro Typické použití je pro Typické použití je pro Typické použití je pro 

docházkové a stravovací systémy, kdy je možno evidovat docházku adocházkové a stravovací systémy, kdy je možno evidovat docházku adocházkové a stravovací systémy, kdy je možno evidovat docházku adocházkové a stravovací systémy, kdy je možno evidovat docházku a    objednávat stravu objednávat stravu objednávat stravu objednávat stravu 

současně na jednom zařízení. současně na jednom zařízení. současně na jednom zařízení. současně na jednom zařízení.     

Dotykové terminály naleznou uplatnění také v systémech inteligentních elektroinstalaci 

jako centrální ovládací a  vizualizační jednotka. 
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Objednací kód Popis 

GT800 
docházkový PC terminál s vnitřní bezkontaktní čtečkou, ETHERNET 
CPU 300/400 MHz, display 5,7“, Flash a SD paměť pro aplikace 

GT810 
stravovací PC terminál s vnitřní bezkontaktní čtečkou, ETHERNET CPU 
300/400 MHz, display 5,7“, Flash a SD paměť pro aplikace 

GT830 docházkový a stravovací PC terminál, kombinace GT800+GT810 

PC-TOUCH 

kompaktní PC dotykový terminál se čtečkou karet a držákem na zeď 
display 15“-17“, CPU, RAM dle aktuální nabídky, HDD pro aplikace, 
využití zejména ve stravovacích systémech pro objednávku stravy a 
přístup do podnikové sítě INTRANET, nebo jako pokladní terminál 
s možností připojení pokladního vybavení 

VlastVlastVlastVlastnostinostinostinosti    
    
→  grafický display  

168 x 64 bodů 

→  různobarevné podsvícení 

→  možnost úprav zobrazení 

→  výpis informací  

o odpracované době 

→  14 univerzálních  

tlačítek operací 

→  oddělená numerická klávesnice  

→  integrovaný snímač ID 

→  port pro druhý snímač ID 

→  možnost zadání PIN 

→  duální provedení 

otisk+karta 

 

PC-TOUCH GT800 

GT800 DOCHÁZKOVÉ TERMINÁLYDOCHÁZKOVÉ TERMINÁLYDOCHÁZKOVÉ TERMINÁLYDOCHÁZKOVÉ TERMINÁLY    

Terminál PC-TOUCH obsahuje pouze operační systém. Potřebné SW aplikace je třeba 
objednat samostatně. 



 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Typové označeníTypové označeníTypové označeníTypové označení    GT800GT800GT800GT800    

napájeci napětí DC 10 - 30V (typ. 12V)    

vstupní proud 
Max 790 mA (@12V DC) 
Max 350 mA (@12V DC) 

rozměry (v x š x h) 265 x 146 x 47 mm    
krytí IP 40 
váha 1600 g 
pracovní teplota 0°C až +50°C 
skladovací teplota -20°C až +50°C 

výstupy 
2x přepínací relé, max. 30V 2A 
4x otevřený konektor 30V/0,5A 

vstupy 4x galvanicky oddělený 4-30V DC 
tamper ANO 

komunikační rozhraní 
LAN, USB, RS232, RS485, CAN 

rozšíření – WLAN, BT, ČTEČKA RFID (BIOMETRIKA, WIEGAND) 

parametry 
CPU 300/400 MHz, TFT VGA DISPLAY 5,7“, TOUCH PANEL, 32 MB FLASH, 

32 MB SDRAM, WINDOWS CE S.O, SLOT PRO KARTY SD/PCMCA 
montáž provedení na stěnu/zápustné 


