
MDF4601WT
Vaše výhody

Monitor DuraVision MDF4601WT je osazen 46palcovou doty-
kovou obrazovkou s rozlišením 1920 × 1080 bodů a předsta-
vuje ideální nástroj pro zobrazování map, plánování trasy a na-
vigaci v námořnictví. Kapitánům lodí poskytuje velkorysý prostor
ke sledování důležitých plavebních informací z jedné či více apli-
kací. Zcela rovný povrch přístroje poslouží ve vodorovné poloze
i jako plocha pro rozložení tradičních papírových map, jež stále
ještě občas nalézají uplatnění. O široké okraje monitoru se lze
navíc opřít nebo je lze využít jako odkládací plochu, aniž by se
tím omezil pohled na obrazovku. Rychle reagující kapacitní doty-
ková vrstva na obrazovce umožňuje ovládání prstem nebo speci-
álním perem. Monitor zpracovává až deset dotykových povelů
současně, takže se na ovládání může podílet více osob najed-
nou. Uživatel si může na obrazovku klidně položit ruku, aniž by
tím nechtěně zadal nějaký povel, neboť systém rozpozná cha-
rakter dotyku. Dotykový systém ignoruje dokonce i případné vy-
lité kapaliny a až do jejich vyčištění se vypne.

 46palcový panel se zcela plochým povrchem posky-
tuje spoustu místa pro efektivní používání

 Plánování tras pouhým dotykem prstů představuje
praktickou podobu práce s námořními mapami

 Kapacitní dotykový panel je nejspolehlivější dotyko-
vou technologií s nejdelší životností

 Výborná viditelnost díky jasu vhodnému pro použití ve
dne i v noci

 Schválení námořními klasifikačními orgány i pro pou-
žití v systémech elektronických navigačních map

 Splňuje požadavky normy IEC 60945 ohledně odol-
nosti vůči teplotám, vzdušné vlhkosti a otřesům

 Spolehlivá konstrukce pro 24hodinový provoz garan-
tovaná tříletou zárukou výrobce

46" Maritime-Monitor



Plánování trasy na dosah ruky
Tento prostorný 46palcový
monitor je vybaven vícedo-
tykovým panelem a předsta-
vuje praktickou alternativu
klasických námořních map.
Schválení předními orgány
pro námořní plavbu dokládá

jeho vhodnost pro radarové systémy, zobrazování námořních
navigačních map a další využití na velitelských můstcích či jinde.

Spousta místa pro efektivní řízení
Velká 46palcová obrazovka
poskytuje lodní posádce
spoustu místa pro sledování
důležitých námořních infor-
mací z jedné či více aplikací
na jediném místě. Obraz je
precizně reprodukován pixel
po pixelu v rozlišení full high
definition (1920 × 1080).

Zcela plochý design
Monitor lze umístit do vodo-
rovné polohy. Jeho zcela plo-
chý povrch může posloužit i
jako plocha pro rozložení tra-
dičních papírových map při
jejich příležitostném použití.

Široké okraje kolem obrazovky poskytují posádce prostor pro
odkládání různých předmětů nebo mohou posloužit k opření ru-
kou, aniž by se tím narušil výhled na obrazovku.

Kapacitní dotykový panel
Monitor DuraVision
MDF4601WT pro zobra-
zování mapových podkladů
je osazen kapacitním doty-
kovým panelem. Zvolená
technologie se v porovnání s
ostatními principy vyznačuje
delší životností a vyšší spolehlivostí. Ovládání lze provádět prs-
tem nebo speciálním perem.

Ovládání dotykového panelu
Uživatelé mohou dotykové
ovládání pohodlně zapínat
a vypínat tlačítky vhodně
umístěnými na vnějším okraji
monitoru. Pro snadný přístup
jsou tlačítka umístěna na
dvou stranách.

Vícedotykové rozhraní
Obrazovka rozpozná až
deset současných dotyků,
takže monitor může ovládat
více osob současně. Monitor
dokáže rozpoznat i charakter

dotyku, takže si lze položit ruku přímo na obrazovku bez obav z
nechtěného zadání nějakého pokynu.

Potlačování otisků prstů
Povrch monitoru DuraVision
MDF4601WT je opatřen po-
vrchovou úpravou potlačující
viditelnost otisků prstů zane-
chaných při dotykovém ovlá-
dání.

Detekce kapalin

Společnost EIZO vybavila monitor detekcí rozlité kapaliny pro
potlačení nežádoucích povelů při potřísnění panelu. Při zjištění
kapaliny monitor samočinně vypne dotykové ovládání a zapne
jej až po vyčištění povrchu.

Výborná viditelnost

Úroveň jasu dle ECDIS: 400 cd/m2

Široký rozsah jasu začíná
pod 1 cd/m2 a sahá až
po 620 cd/m2. Posádka si
může ve dne i v noci zvolit
optimální úroveň jasu.

Popis
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Speciální pero
Součástí monitoru je speciální
dotykové pero EIZO včetně
držáku.

Kontrolka ECDIS
Kontrolka ECDIS na přední
straně monitoru svítí, když
jsou barvy a jas nastaveny v
souladu s požadavky normy
ECDIS. Když se nastavení
odchýlí a jas již neodpovídá normě ECDIS, kontrolka samočinně
zhasne.

Obraz v obraze
Funkce Obraz v obraze (PiP)
dovoluje zobrazit signál z
druhého přístroje v samostat-
ném menším výřezu obra-
zovky. Uživatelé tak mohou
efektivně sledovat více oken s
různými navigačními informa-
cemi.

Kalibrace dle normy ECDIS

Data oficiálního schválení dle
jednotlivých norem se mohou lišit.
Údaje o schválení dle IEC 61174

vám poskytne společnost EIZO.

Jas podsvícení, hodnota
gamy a nastavení barevných
kanálů RGB je továrně zkalib-
rováno tak, aby monitor do-
sahoval přesné reprodukce
barev a splňoval vysoce spe-
cializované požadavky kla-
dené na systémy ECDIS. Mo-
nitor vyhovuje požadavkům
mezinárodních norem norem
IEC 61174, IEC 62288 a
IEC 62388 kladeným na ra-
darové systémy a systémy
elektronických navigačních
map.

Schválení námořními klasifikačními orgány

Data oficiálního schválení dle
jednotlivých klasifikací se mohou lišit.

Monitor splňuje požadavky
většiny námořních klasifikací
a je schválený u LR (Spojené
království), DNV GL (Norsko
/Německo), ABS (USA), and
NK (Japonsko).

Ochrana
Monitor obstojí i v drsných
podmínkách námořní plavby
a splňuje požadavky meziná-
rodní normy IEC 60945 na
odolnost navigační a sdělo-
vací techniky v námořnictví
vůči teplotám, vzdušné vlh-

kosti a otřesům. Přední strana s krytím IP65 zajišťuje odolnost
vůči pronikání prachu a proudu vody o nízkém tlaku.

Dlouhodobá spolehlivost
Monitor DuraVision
MDF4601WT je navržen pro
24hodinový provoz a dokla-
dem jeho dlouhodobé spo-
lehlivosti je i tříletá záruka vý-
robce.

Ovládání monitoru
Model DuraVision
MDF4601WT je vybaven ši-
rokou škálou komunikačních

rozhraní pro dálkové řízení monitoru – např. nastavování jasu
či zapínání a vypínání. Nalezneme zde rozhraní RS232C, USB,
RS485, RJ45 (Ethernet) a specializovaný port (rozšířenou klá-
vesnici).

Více napájecích vstupů

Monitor vyhoví různým podmínkám v místě instalace, neboť je
vybaven několika napájecími vstupy pro připojení stejnosměr-
ného či střídavého napětí.

Stojan není součástí dodávky monitoru.

Popis
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Obecné
Číslo produktu MDF4601WT

Barva přístroje černá

Oblast použití Průmysl

Produktová řada DuraVision

LCD Panel
Úhlopříčka [palce] 46

Úhlopříčka [cm] 116,8

Viditelná úhlopříčka [mm] 1168

Minimální vzdálenost [vm] 1,8

Formát 16:9

Viditelná plocha obrazu (šířka ×
výška)

1018,1 x 572,7

Ideální a doporučené rozlišení 1920 x 1080 (Full HD)

Rozteč bodů [mm] 0,530 x 0,530

Podporované rozlišení 1920 x 1080 (Full HD)

Technologie panelu VA

Max. pozorovací úhel ve vodorovném
směru

178 °

Max. pozorovací úhel ve svislém
směru

178 °

Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé 16,7 mil. barev

Max. jas (obvykle) [cd/m²] 620

Max. kontrast (obvykle) 4000:1

Typická reakční doba [změna šedá-
šedá]

6,5 ms

Typ podsvícení LED

Vlastnosti & možnosti nastavení
24/7 provoz

Vestavěný zdroj

Provedení dotykové plochy

Typ dotykového panelu Promítané kapacitní (PCAP)

Operační systém podporující dotykové
displeje

Windows 10, Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 7
(64-bit/32-bit), Linux (Ubuntu, RHEL7)

Počet rozpoznávaných bodů dotyku 10

Rozhraní
Rozhraní dotykového panelu USB

Vstupní konektory D-sub, DVI-D, DVI-I, BNC

Videosignál DVI (TMDS), RGB Analog, Composite Video Input, PAL,
NTSC, SECAM

Řídicí konektor RS232, RS485, USB-Protocol, Ethernet, ext. Keyboard

Synchronizace Samostatně, Kompozitní, Synchronizace zelené

Elektrické parametry
Maximální příkon [W] 125

Napájecí zdroj AC 100 - 240 V /, 50 / 60 Hz; DC 24 V

Rozměry & hmotnost
Hmotnost [v kilogramech] 47,2

Rozměry bez stojanu [mm] 1.336 x 890 x 91

Podrobnosti o rozměrech Technický výkres (PDF)

Certifikáty & Normy
Třída IP / třída ochrany IP65 (front), IP22 (Rear)

Compass Safe Distance standardní kompas: 2,95 m, řídicí kompas: 1,95 m,
Nastavení citlivosti dotykového panelu

Certifikace IEC60945, IEC61174, IEC62288, RoHS, REACH

Software & Příslušenství
Součástí balení Stručný návod, Disk se softwarovými nástroji pro LCD

monitory EIZO (obsahuje rovněž příručku ve formátu PDF),
Pero pro dotykovou obrazovku, včetně držáku, Utěrka,
Touch Panel Treiber, TP Empfindlichkeitseinstellung

Záruka
Záruka a servis 3 roky

EIZO Europe GmbH organizační složka Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8

telefon: +420 222 319 714
www.eizo.cz

Produktový leták vytvořen
28.11.2021

Všechna jména výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti EIZO Corporation v Japonsku a v dalších zemích nebo dalších příslušných vlastníků.
Copyright © 2021 EIZO Corporation. Všechna práva, tiskové chyby a změny vyhrazeny.
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https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/MDF4601WT_03V26756A1.pdf

