
JoR AB, Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta 
Telefon: 018-34 28 20, Fax: 018-38 09 94 
E-mail: medical@jor.se   Web: www.jor.se/medical 

Modell nr: K-TEK-M390KP-FN-DT 
 
 
DIMENSION: 390.0mm x 154.0mm x 19.0mm (L x B x H) 
 
BESKRIVNING : IP68 klassade industriell silikongummi tangentbord med kol-på-guld tangentkontakt 
teknik med rörelselängd 1,5 mm, med antimikrobiell tangentbords yta, fristående skrivbordsversion, 
bakgrundsbelysning ingår. 
 
APPLIKATIONER : Detta tangentbord i full storlek ger mångsidighet i en robust, kompakt design med 
den fördelen av ett integrerat numeriskt tangentbord. För att arbeta i svaga ljusmiljöer är det också 
tillgängligt med LED- bakgrundsbelysning. Konstruerad för NEMA 4X skydd mot damm, vatten och 
korrosiva vätskor. Detta tangentbord är idealisk för användning i miljöer som sträcker sig från 
tillverkningsindustrin till medicinska tillämpningar. Den numeriska knappsatsen möjliggör enkel 
inmatning av data.  
 
BEHANDLING : 

• labb, sjukhus, klinik, tandvård, diagnostisk utrustning, drift, dialyscentrum etc. 
• MATERIALHANTERING: mobilt tangentbord, inmatning , montering linje etc  
• MIILITÄRA: armén, flottan, flygvapnet  
• INDUSTRIELL: Industri automation, läkemedel, olja och gas, livsmedel och drycker, rena eller 

smutsiga tillverkningsmiljöer, lager 
• Övriga branscher 

 
EGENSKAPER:  

• tangentbord med NVIS -kompatibel röd justerbar bakgrundsbelysning, som innebär att NVIS 
bakgrundsbelysning gör detta tangentbord idealisk för luftfart eller fordonsapplikationer där 
Night Vision Goggles är nödvändiga. 

• Keyboard av full storlek ger mångsidighet i en robust, kompakt design. Robust konstruktion för 
tillförlitlig funktion 

• Tangentbordet saknar sprickor mellan tangenterna som på ett vanligt tangentbord, och är 
skyddad mot damm,smuts ,fett och frätande vätskor enligt NEMA 4X, vilket betyder att den tål 
strilande vatten, desinfektionsmedel, miljökontaminanter och tung industrianvändning. 

• Speciell Dura-beläggning används för utmärkt mekanisk och kemisk resistens 
• Spärrtangent för låsning av tangenterna vid rengöring: 

* Förhindrar information från att skickas när tangentbordet torkas av, vilket gör att användaren 
kan rengöra när som helst med ett minimum av driftstopp 
* Användaren ser att tangentbordet är i låst läge genom att CLEAN lyser kraftigtare. 

• Vid normal tangenttryckning är rörelsen 1,5 mm 
• Integrerat numeriskt tangentbord 
• Optisk IP68 mus finns som tillbehör 
• Anpassad  till svensk tangentbordsstandard  
• USB-anslutning till dator 
• Hölje: industriell silikon, aluminium ( baksida ) 

 
MEKANISKA DATA: 

• Antal tangenter: 108 
• Viktig tangentutformning: Uppstående rektangulära knappar med tryckkänsla. 
• Tangentstorlek: 14.0mm x 14.0mm för normaltangenter, 14.0mm x 28.0mm för Enter och 

mellanslagstangent. 
• Tangentlivslängd: mer än 10 miljoner operationer. 
• Ansättningskraft : 0,8 N + /- 0.1N för normal tangent  med 14.0mm x 14.0mm ( tryckpunkt ) , 

1,6 N + /- 0.1N för viktiga 14.0mm x 28.0mm ( tryckpunkt ). 
• Kabellängd: 2,5 m 
• Vikt: 2.5kg 
• Dimensioner: 390.0mm x 154.0mm x 19.0mm (L x B x H) 
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ELEKTRISKA DATA: 
• Matningsspänning: 5 V DC + / -5% 
• Strömförbrukning  

USB: 220mA @ 5V ( från CPU -port) 
• EMC Standard: Följer EMC- direktivet 89/336/EEC EN55022 : 1988 + A1: 2000 + A2: 2003 

EN55024: 1988 + A1: 2001 + A2: 2003 
• Strålning: EN 50081-1 
• Immunitet: EN 50082-1 
• Livslängd > 3 år 
• Tangent kontakt material: Kol -på- Guld kontaktteknik med guld PCB 
• Gränssnitt: USB 
• OS: DOS/Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista , Linux, Unix, Mac OSX 

 
MILJÖANPASSNINGSFÖRMÅGA: 

• Arbetstemperatur: -30 C till +65 C 
• Temperatur vid förvaring: -40C till +65 C 
• Luftfuktighet: 100 % 
• Lufttryck: 60- 106Kpa 
• Shock : 3x11 millisekunder långa slag på  50 g i 3 riktningar 
• Vibration: spektraltätheten : 0.04g/Hz , Frekvensomfång: 20Hz - 2kHz, provningstid per axel : 

3 timmar 
 
ANTÄNDLIGHET: 

• Printed Circuit Board : 94 VOSILICONE overlay: 94 HBINTERFAC E kabel: 94 V 
 
Driftsäkerhet som uppfylles enligt 

• RoHS, CE och FCC 
• Skydd Nivå: IP68, NEMA 6P 
• Viktiga Livslängd > 10 miljoner doser 
• MTBF > 50000 timmar 
• MTTR < 30 min 

 
Godkända rengöringsmedel 

• Klorinbaserade Max 10% lösning 
• Formaldehyd baserat max 37% 
• Glutaraldehyd baserat 
• Fenolbaserat 
• Alkoholbaserat 
• Tvål o vatten 

 
ANVÄND EJ  bensin eller aceton 
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