i.safe IS520.1 smartphone
Arbejd effektivt i farlige områder

Ville det ikke være fantastisk
at få adgang til alle dine smart
phone funktioner også i Exområder? Det er lige nøjagtig,
hvad den topmoderne i.safe
IS520.1 tilbyder!
IS520.1 er en industriel smartphone
med ny teknologi. Den kombinerer
moderne design, opdateret teknologi og
hårdførheden ved et industrielt produkt.
Leveres med batteri, i.safe PROTECTOR
med USB-kabel, EU-oplader, hurtigstartvejledning og sikkerhedsinstruktioner.
Den egensikre IS520.1 er godkendt til
brug i farlige områder (Zone 1/21, Divi
sion 1), og den forenkler og strømliner
den måde, arbejderne i farlige industrier
arbejder og interagerer med hinanden,
deres fjerneksperter og deres back-end
systemer på.
Hurtig 4G/WiFi/Bluetooth-dataoverførsel giver mulighed for mere effektive
arbejdsgange, bedre og hurtigere beslutningstagning og mere samarbejde mellem arbejderne.
Med avancerede funktioner såsom en
ekstremt god højttaler, et kraftigt batteri,
modstandsdygtighed over for vand og
støv samt en robust berøringsskærm,
som kan ses i direkte sollys og nemt
bruges med beskidte eller våde arbejdshandsker, er IS520.1 designet til at blive
brugt under de hårdeste arbejdsvilkår.
Funktioner
• AndroidTM 7.1
• 4G (LTE)

•
•
•
•
•

Bluetooth® 4.1 LE
Near Field Communication
4,5" display (11,43 cm)
Kapacitiv berøringsskærm
2 kameraer: 8 MP bagkamera med
autofokus og 2 MP frontkamera
• MicroSD-kortstik op til 32 GB
• Hurtigopladning
• Valgfrit: Lone Worker Protection og
Push to Talk (app fra den anden
leverandør påkrævet)
• Mulighed for godkendelse i Nord
amerika og Rusland (anmodet)
• IP68-certificeret (vandtæt 1 time op
til 2 m, modstandsdygtig over for støv
og mikropartikler)
• Beskyttet mod fald, testet mod eks
treme temperaturer, barometrisk tryk,
fugtighed og vibrationer
• Forstærket højttaler
Tekniske data
Type
Operativsystem
LWP-parat
Størrelse
Vægt
PTT-parat
Netværk
Wi-Fi®
Bluetooth®
NFC
Display
Hukommelse
Micro-SD
Kamera
Position
Batteri
Funktionsområde
Kan bruges med
handsker

IS520.1
Android™ 7.1
Valgfri (app fra en anden leverandør påkrævet)
155 x 80 x 25 mm
325 g
Valgfri (app fra en anden leverandør påkrævet)
4G: LTE-FDD Band 1/3/7/20/28
WiFi IEEE 802.11 ac/b/g/n; 13 kanaler (alle)
4.1 LE
Near Field Communication
4,5" (11,43 cm) HD RugDisplay-Glass multikapacitiv
berøringsskærm med en opløsning på 854 x 480 pixel
3 GB RAM, 32 GB ROM
Op til 32 GB
8 MP bagkamera med autofokus og 2 MP frontkamera
GPS, understøtter AGPS, GLONASS
3600 mAh batteri
Fra -20 °C til 60 °C

Godkendelser
• ATEX zone 1/21
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP64
• IECEx zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP64

Globalt salg af gasudstyr og -komponenter af høj kvalitet
KC ProSupply i Danmark > Tel +45 8644 8734
KC ProSupply i Portugal > Tel +351 220 938 700
KC ProSupply i Storbritannien > Tel +44 1792 224 000
KC ProSupply i Argentina > Tel +54 911 3953 1717
kcprosupply@makeenenergy.com | www.kcprosupply.com

KC ProSupply er Kosan Crisplants salgsselskab, der
arbejder med globalt salg af gasudstyr og -komponenter.
Kosan Crisplant er en del af MAKEEN Energy.
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