
FDS1904T
Uw voordelen

De FDS1904T is ontwikkeld voor ECDIS- en radarsystemen. De
monitor overtuigt met optimale leesbaarheid bij gebruik op de
brug. Bovendien voldoet deze monitor aan de vereisten van de
internationale norm voor navigatie- en radiocommunicatieappa-
ratuur voor de zeescheepvaart (IEC 60945) voor temperatuur,
luchtvochtigheid en trillingen.

 Groot dimbaar bereik

 Gekalibreerd voor ECDIS

 Goedgekeurd door classificerende instanties

 Duurzame en betrouwbare led-achtergrondverlichting
die lang meegaat

 Helder beeld, panel met grote kijkhoeken

 24-uursgebruik, 3 jaar garantie

19" Maritime-Monitor



Zeer nauwkeurige kleurweergave voor ECDIS

Gamma, helderheid en RGB-kleurruimte van de monitor zijn al
af fabriek gekalibreerd. De (kleur)weergave voldoet exact aan
de vereisten van het ECDIS-systeem en de RADAR-toepassing
conform de normen IEC 61174, IEC 62288 en IEC 62388.

Groot dimbaar bereik voor wisselende
lichtomstandighedentverhältnisse

Geschikt voor gebruik overdag én ’s nachts: Dankzij het grote
dimbare bereik van minder dan 1 cd/m2 tot 540 cd/m2 is de
monitor perfect geschikt voor wisselende lichtomstandigheden.
Zo kunt u de helderheid van de monitor bij elke omgevingsbe-
lichting optimaal instellen en is de monitor ook in donkere ruimtes
probleemloos te gebruiken.

Grote kijkhoek dankzij VA-technologie

Het VA-panel biedt een sterke contrastverhouding en een zeer
grote kijkhoek op het beeld. Contrast en kleuren van het beeld

blijven bij bijna elke kijkhoek gelijk. Bovendien vermindert de
antireflectiecoating storende spiegelingen, ook als u vanaf de
zijkant naar de monitor kijkt.

Absoluut flikkervrij

De monitor is bij elke helderheidsinstelling vrij van flikkeringen.
Het voordeel: Uw ogen worden niet zo snel moe. U kunt lang
achter elkaar beeldschermwerk doen.

Touchscreen: snel en trefzeker

Dankzij het capacitieve touchscreen kunt u de monitor met
uw vingers bedienen, zonder Touch-Pen. Aantikken, trekken,
draaien, verkleinen – alles functioneert snel en direct. Bovendien
is het touchscreen zeer goed bestand tegen stof en waterdrup-
pels, zodat een onbedoelde actie wordt voorkomen.
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Toegelaten door classificatiebureaus

De monitor voldoet aan de richtlijnen van de volgende classifica-
tiebureaus: GL (Duitsland), BV (Frankrijk), LR (Verenigd Konink-
rijk), DNV (Noorwegen), ABS (VS), ClassNK (Japan), KR (Ko-
rea) en CCS (China).

Betrouwbaar op volle zee

Hitte, kou, trillingen – de monitor is duurzaam bestand tegen be-
lastingen in het maritieme milieu. De monitor voldoet aan de ap-
paratennorm conform IEC 60945 voor milieu en elektromagne-
tische compatibiliteit, die voor de toelating van scheepsuitrustin-
gen is voorgeschreven. Bovendien heeft de monitor bescherm-
klasse IP65 en is daarmee zelfs beschermd tegen het binnendrin-
gen van stof en waterstralen. Overige eigenschappen: Een spe-
ciale coating beschermt de elektronica tegen vocht. En de venti-
lator van de monitorbeluchting is eenvoudig toegankelijk, zodat
deze gemakkelijk kan worden vervangen.

24/7-gebruik gegarandeerd

De monitor is ontworpen voor 24-uursgebruik en valt op door
de betrouwbaarheid. Daarop geeft EIZO een garantie van 3
jaar.

Milieuvriendelijke en sociaal bewuste productie

Met de FDS1904T laat EIZO zien dat beeld- en productkwaliteit
hand in hand gaan met een verantwoorde planning, materiaal-
keuze en productie. Deze waarde stelt u in staat veilig te investe-
ren in een moderne en betrouwbare oplossing.

Maatschappelijk verantwoorde productie

De FDS1904T wordt op een maatschappelijk verantwoorde
manier vervaardigd. Onze productie is vrij van kinderarbeid en
dwangarbeid. De leveranciers in de volledige leverketen zijn
zorgvuldig geselecteerd en zijn ook verplicht om op een maat-
schappelijk verantwoorde manier te produceren. Dit geldt vooral
voor de zogeheten conflictmineralen. Ieder jaar dienen we vrij-
willig een uitgebreid rapport in over onze maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid.

Meer informatie over verantwoord ondernemen bij EIZO vindt u
hier.
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Milieu- en klimaatvriendelijk

Iedere FDS1904T wordt in onze eigen fabriek geproduceerd.
Onze fabriek werkt met een milieumanagementsysteem conform
ISO 14001. Dit omvat onder andere maatregelen voor de ver-
mindering van afval, afvoerwater, uitstoot en verbruik van grond-
stoffen en energie. Ook wordt milieubewust gedrag van de me-
dewerkers gestimuleerd. We leggen jaarlijks openbaar verant-
woording af over deze maatregelen.

Duurzaam en met een lange levensduur

De FDS1904T is ontwikkeld voor een lange gebruikslevensduur
– in het algemeen veel langer dan de garantieperiode. Vervan-
gende onderdelen blijven nog vele jaren beschikbaar, nadat de
monitor uit productie is genomen. De volledige gebruikslevens-
duur houdt rekening met de effecten op het milieu, omdat duur-
zaamheid en reparatiemogelijkheden de natuurlijke hulpbron-
nen beschermen en daarmee ook het milieu. Bij het ontwerp van
de FDS1904T hebben we veel aandacht besteed aan een laag
grondstoffenverbruik, met hoogwaardige componenten en mate-
rialen, en een zorgvuldige verwerking in de productie.
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Algemeen
Artikelnr. FDS1904T

Behuizingskleur Zwart

Toepassingsgebied Industrie

Productlijn DuraVision

Varianten FDS1904 (Touchscreen: geen)

Beeldscherm
Diagonaal [in inch] 19

Diagonaal [in cm] 48

Zichtbare diagonaal [in mm] 481

Formaat 5:4

Zichtbare beeldgrootte (breedte x
hoogte)

376 x 3

Ideale en aanbevolen resolutie 1280 x 1024

Pixelafstand [in mm] 0,29 x 0,29

Panel technologie VA

Max. kijkhoek horizontaal 178 °

Max. kijkhoek verticaal 178 °

Weergavekleuren of grijswaarden 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (D-
Sub, 8 bit)

Max. helderheid (standaard) [in cd/
m²]

540

Max. darkroomcontrast (standaard) 2000:1

Reactietijd zwart-wit-zwart-overgang
(standaard) [in ms]

10 / 10

Backlight LED

Eigenschappens & bediening
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaar-
denmodi

Day, Dusk, Night, 1x extra geheugenruimte

OSD taal en

Instelmogelijkheden Helderheid, Contrast, Gamma, Alle EcoView-functies,
Kleurverzadiging, Kleurtemperatuur/Witpunt, Kleurenmo-
dus, Kleurtoon, Signaalingang, , Key Lock, Backlight Off
Mode, Positionering, ECDIS indicator, Power indicator,
Signaalinfo

Geïntegreerde voeding

Touchscreen

Touch technologie Project Capacitive (PCAP)

Touch-compatibel besturingssysteem Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 8 (64-bit/32-bit),

Touch punten 5

Aansluitingen
Touch aansluiting D-sub (male), USB Upstream

Signaalingangen DVI-D, D-sub

Videosignaal DVI (TMDS), RGB Analog

Energie eigenschappen
Maximaal energieverbruik [in watt] 64

Voeding AC: Rating AC 100 - 240 V (Operating: AC 85-264 V),
50/60 Hz, 0,65 A (AC 100 V) / 0,3 A (AC 200 V); DC:
Rating DC+24 V (Operating: +30 % / -10 %), 2,7 A (DC
24 V)

Energiebeheer

Afmetingen & garantie
Afmetingen zonder voet [in mm] 429 x 406 x 75

Gewicht zonder voet [in kilogrammen] 6,4

Details behuizingsafmetingen Technische tekening (PDF)

Gatafstand VESA-standaard 100 x 100 mm

Certificeringen & keurmerken
IP Rating/beschermklasse IP65 (rear IP22)

Compas-veiligheidsafstand Standard compass: 0,95 m, Steering compass: 0,6 m

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

Software & accessoires
Optionele accessoires MDS-T191 (Voet voor maritieme monitoren van 19 inch)

Garantie
Garantie en service 3 jaar

EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland Dr. Holtroplaan 34-36
5652 XR Eindhoven

Telefoon: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.nl
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Alle productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en in andere landen of van de betreffende ondernemingen.
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