
MDF4601WT
Uw voordelen

Als kaartentafelmonitor van 46 inch is de DuraVision
MDF4601WT voorzien van een touchoppervlak en een resolu-
tie van 1920 x 1080 pixels, voor comfortabele maritieme route-
planning en navigatie. Schippers hebben alle ruimte om belang-
rijke nautische informatie van één of meer toepassingen weer
te geven. Als de volledig vlakke monitor horizontaal ligt, kan
het oppervlak ook worden gebruikt om de traditionele papie-
ren kaarten uit te spreiden, mocht dat nodig zijn. De brede rand
sluit naadloos aan op het schermoppervlak en biedt plaats aan
voorwerpen, maar zorgt er ook voor dat bemanningsleden steun
hebben om over de kaart te kunnen leunen, zonder dat hun han-
den dan het zicht op de kaart belemmeren. Het capacitieve tou-
choppervlak reageert snel op de bediening met vinger of sty-
lus. Bovendien verwerkt de monitor tot tien aanrakingen tege-
lijk, zodat meerdere bemanningsleden er gelijktijdig mee kunnen
werken. De technologie herkent daarbij handpalmen, zodat het
mogelijk is om de hand of arm op het monitoroppervlak te leg-
gen, zonder daarbij per ongeluk iets in te voeren. Ook gemorste
vloeistof leidt niet tot een foute invoer: het touchsysteem herkent
vloeistoffen en schakelt zichzelf uit, totdat het oppervlak weer ge-
reinigd is.

 46"-display en compleet vlak tafelontwerp met alle
ruimte om efficiënt te werken

 Routeplanning met touchbediening biedt een praktisch
alternatief voor papieren zeekaarten

 Geprojecteerd capacitief touchpaneel, de meest
betrouwbare en stevige touchtechnologie

 Uitstekend afleesbaar, met passende helderheidsni-
veaus voor dag en nacht

 Goedkeuring voor maritieme classificaties, inclusief
gebruik conform ECDIS

 Voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot tem-
peratuur, vochtigheid en trillingen, zoals die zijn gede-
finieerd in IEC 60945 (lange termijn)

 Betrouwbaar gebouwd voor gebruik van 24 uur per
dag, met 3 jaar garantie
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Navigeren in een handomdraai
Deze ruime multi-touchmoni-
tor van 46 inch is een prak-
tisch alternatief voor onhan-
dige papieren zeekaarten.
De monitor voldoet aan de
belangrijkste maritieme clas-
sificaties en is ideaal voor
ECDIS, RADAR, navigeren en
andere toepassingen.

Alle ruimte om efficiënt te werken
Het grote scherm van 46 inch
biedt schippers alle ruimte om
belangrijke nautische gege-
vens van verschillende bron-
nen op één plaats weer te
geven. De beelden worden
pixel voor pixel in Full-HD
(1920 x 1080) weergege-
ven voor nauwkeurige obser-
vaties.

Compleet vlak tafelontwerp
De monitor kan horizontaal
worden gelegd en heeft een
volledig vlak oppervlak, zo-
dat hij ook dienst kan doen
als kaartentafel als de be-
manning af en toe terugvalt

op papieren kaarten. De brede buitenrand van de monitor biedt
plaats om voorwerpen neer te zetten of over de kaart te leunen,
zonder dat de handen dan het zicht belemmeren.

Geprojecteerd capacitief touchpaneel
De DuraVision MDF4601WT
kaartentafelmonitor is voor-
zien van geprojecteerde ca-
pacitieve touchtechnologie,
die in vergelijking met andere
touchtechnologieën steviger
en betrouwbaarder is. Voor
de input kan een vinger (zonder handschoen) worden gebruikt,
maar ook een speciale stylus.

Besturing van de touchdetectie
Gebruikers kunnen de touch-
detectie eenvoudig in- en uit-
schakelen met twee handig
toegankelijke knoppen aan
twee zijden van de monitor.

Multitouch-interface
De monitor kan tot 10 aanra-
kingen tegelijkertijd verwer-
ken, zodat meerdere beman-
ningsleden er gelijktijdig mee
kunnen werken. Daarbij kan

de monitor een handpalm onderscheiden van een vinger, zo-
dat gebruikers ontspannen met hun hand of zelfs hun gehele arm
over de kaart kunnen leunen zonder dat dit onbedoeld als input
gelezen wordt.

Afstotende coating tegen vingerafdrukken
Het oppervlak van de Dura-
Vision MDF4601WT is voor-
zien van een afstotende coa-
ting, die ervoor zorgt dat vin-
gerafdrukken van de scher-
maanraking minimaal zicht-
baar zijn.

Vloeistofdetectie

Om te voorkomen dat gemorste vloeistoffen door de monitor als
input worden gelezen, heeft EIZO een functie ontworpen die dit
herkent. In dat geval wordt de touchbediening automatisch uitge-
schakeld, totdat de gemorste vloeistof van het monitoroppervlak
is verwijderd.

Uitstekende zichtbaarheid

Dimmen conform ECDIS: 400 cd/m2

Door het grote dimbereik van
minder dan 1 cd/m2 tot een
maximale helderheid van
620 cd/m2 kunnen gebrui-
kers de monitor overdag en
’s nachts altijd instellen voor
perfecte zichtbaarheid
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Speciale stylus
De speciale touchstylus en
houder van EIZO worden
meegeleverd met de monitor.

ECDIS-indicator
Als de helderheid en kleur-
instellingen voldoen aan de
vereisten van ECDIS, licht
voor op de monitor een spe-
ciale ECDIS-indicator op. Als
de instellingen van de monitor zo worden aangepast dat de hel-
derheid niet langer voldoet aan de ECDIS-standaard, dooft de
indicatorlamp automatisch.

Picture-in-Picture
Met Picture-in-Picture kunnen
gebruikers een klein tweede
venster van een aparte sig-
naalbron weergeven op de
monitor, zodat meerdere
vensters met informatie voor
de navigatie effectief naast
elkaar kunnen worden ge-
bruikt.

Gekalibreerd conform ECDIS

De formele goedkeuringsdatums voor
de normen kunnen afwijken. Neem

contact op met EIZO voor de
goedkeuringsdatum conform IEC

61174.

De instellingen voor helder-
heid, gamma en RGB-kleu-
ren worden in de fabriek ge-
kalibreerd, zodat de kleur-
weergave van de monitor ge-
garandeerd voldoet aan de
hoge specifieke ECDIS-vereis-
ten. De monitor voldoet aan
IEC 61174, IEC 62288 en
IEC 62388, de internationale
normen voor ECDIS- en RA-
DAR-toepassingen.

Goedkeuring voor maritieme classificaties

De formele goedkeuringsdatums voor
de classificaties kunnen afwijken.

De monitor voldoet aan de
vereisten van de belangrijk-
ste maritieme classificaties,
met goedkeuringen voor LR
(Groot-Brittannië), DNV GL
(Noorwegen/Duitsland),
ABS (Verenigde Staten) en
NK (Japan).

Beschermingsgraad
De monitor is gebouwd om te
worden gebruikt onder zware
maritieme omstandigheden
en voldoet aan de voorwaar-
den met betrekking tot tempe-
ratuur, vochtigheid en trillin-
gen, zoals die zijn gedefini-

eerd in IEC 60945, de internationale norm voor maritieme ap-
paratuur en systemen voor navigatie en radiocommunicatie. De
voorkant van de monitor heeft beschermingsklasse IP65 en is dus
bestand tegen stof en waterstralen met lage druk.

Langdurige betrouwbaarheid
De DuraVision MDF4601WT
is bedoeld voor 24 uur ge-
bruik per dag en wordt gele-
verd met drie jaar fabrieksga-
rantie, voor langdurige be-
trouwbaarheid.

Monitorbesturing
De DuraVision MDF4601WT
is voorzien van een reeks
communicatie-interfaces voor

de besturing van de monitor op afstand, bijvoorbeeld voor aan-
passing van de helderheid of het in- of uitschakelen: RS232C,
USB, RS485, RJ45 (ethernet) en een speciale poort (uitgebreid
toetsenbord).

Verschillende voedingsaansluitingen

De monitor is voorzien van verschillende voedingsaansluitingen
om in uiteenlopende omgevingen te kunnen worden geïnstal-
leerd en werkt zowel op gelijkstroom als op wisselstroom.

De voet voor de kaartentafel is niet inbegrepen bij de
monitor.
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Algemeen
Artikelnr. MDF4601WT

Behuizingskleur Zwart

Toepassingsgebied Industrie

Productlijn DuraVision

Beeldscherm
Diagonaal [in inch] 46

Diagonaal [in cm] 116,8

Zichtbare diagonaal [in mm] 1168

Minimale afstand [in m] 1,8

Formaat 16:9

Zichtbare beeldgrootte (breedte x
hoogte)

1018,1 x 572,7

Ideale en aanbevolen resolutie 1920 x 1080 (Full HD)

Pixelafstand [in mm] 0,530 x 0,530

Ondersteunde resoluties 1920 x 1080 (Full HD)

Panel technologie VA

Max. kijkhoek horizontaal 178 °

Max. kijkhoek verticaal 178 °

Weergavekleuren of grijswaarden 16,7 miljoen kleuren

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

620

Max. darkroomcontrast (standaard) 4000:1

Standaard reactietijd [grijs-grijs-
overgang]

6,5 ms

Backlight LED

Eigenschappens & bediening
24/7 gebruik

Geïntegreerde voeding

Touchscreen

Touch technologie Project Capacitive (PCAP)

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

Touch punten 10

Aansluitingen
Touch aansluiting USB

Signaalingangen D-sub, DVI-D, DVI-I, BNC

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

Controle interface RS232, RS485, USB-Protocol, Ethernet, ext. Keyboard

Synchronisatieformaten Afzonderlijk, Composite, Synchronisatie voor groen

Energie eigenschappen
Maximaal energieverbruik [in watt] 125

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

Afmetingen & garantie
Gewicht [in kilogrammen] 47,2

Afmetingen zonder voet [in mm] 1.336 x 890 x 91

Details behuizingsafmetingen Technische tekening (PDF)

Certificeringen & keurmerken
IP Rating/beschermklasse IP65 (front), IP22 (Rear)

Compas-veiligheidsafstand Standaardkompas: 2,95 m, navigatiekompas: 1,95 m,
Gevoeligheidsinstelling touchpaneel

Certificering IEC60945, IEC61174, IEC62288, RoHS, REACH

Software & accessoires
Meegeleverde accessoires Beknopte handleiding, EIZO LCD Utility Disk (incl. PDF

handboek), Touch pen incl. houder, Schoonmaakdoek,
Touch Panel Treiber, TP Empfindlichkeitseinstellung

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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https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/MDF4601WT_03V26756A1.pdf

