
FDS1904
Vaše výhody

Monitor FDS1904 byl vyvinut pro systémy ECDIS a pro rada-
rové systémy. Zaujme optimální čitelností při použití na lodním
můstku. Splňuje požadavky mezinárodní normy pro navigační a
radiokomunikační prostředky pro námořní dopravu (IEC 60945)
týkající se teploty, vlhkosti vzduchu a vibrací.

 Široký rozsah nastavení jasu

 Kalibrace pro ECDIS

 Schválení certifikačními subjekty

 Odolné a spolehlivé podsvícení LED s dlouhou život-
ností

 Clear View, panel s širokým rozsahem zorných úhlů

 Nepřetržitý provoz, tříletá záruka

19" Maritime-Monitor



Vysoká přesnost barev pro ECDIS

Gama, jas a barevný prostor RGB monitoru kalibruje výrobce.
Reprodukce a podání barev přesně splňuje požadavky systému
ECDIS a použití pro radar v souladu s normami IEC 61174, IEC
62288 a IEC 62388.

Velký rozsah ztlumování jasu pro proměnlivé okolní světlo

Hodí se pro denní i noční použití: Díky velkému rozsahu ztlumení
jasu od méně než 1 cd/m2 až po 590 cd/m2 je tento monitor
vhodný pro prostředí s proměnlivým okolním světlem. Jas moni-
toru lze optimálně nastavit pro jakékoli světelné poměry, a proto
jej lze bezproblémově používat i v tmavých prostorách.

Větší zorný úhel díky technologii VA

Panel VA poskytuje velký kontrastní poměr a velmi dobrý zorný
úhel. Kontrast a barvy obrazu zůstávají téměř v celém rozsahu

zorného úhlu stejné. Antireflexní povrch zmírňuje rušivé optické
odrazy, a to i při sledování monitoru z boku.

Obraz bez chvění

Monitor při jakémkoli nastavení jasu generuje obraz zcela bez
chvění. Výhoda: Vaše oči se neunavují tak rychle. U obrazovky
můžete pracovat delší dobu.

Spolehlivý na moři

Horko, zima, vibrace – monitor odolá trvalému zatížení v ná-
mořní dopravě. Splňuje technickou normu IEC 60945 pro oblast
ochrany přírody a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), jež
je předepsána pro schválení k použití na lodích. Dále jde o zaří-
zení třídy ochrany IP65, a je tudíž chráněno před průnikem pra-
chu a stříkající vody. Další vlastnosti: Speciální povlak ochraňuje
elektroniku před vlhkostí. Ventilátor monitoru lze snadno vyměnit.
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Schváleno certifikačními subjekty

Monitor splňuje požadavky těchto certifikačních subjektů: GL
(Německo), BV (Francie), LR (Británie), DNV (Norsko), ABS
(USA), ClassNK (Japonsko), KR (Korea) a CCS (Čína).

Podpora nepřetržitého provozu

Monitor je konstruován pro nepřetržitý provoz (24/7) a vyzna-
čuje se vysokou spolehlivostí. Z tohoto důvodu společnost EIZO
poskytuje záruku o délce 3 roky let.

Ekologicky a sociálně uvědomělá výroba

S modelem FDS1904 společnost EIZO dokazuje, že obraz a
kvalita výrobků jdou ruku v ruce s odpovědným plánováním,
získáváním materiálů a výrobou. Tato hodnota vám umožní
bezpečně investovat do moderního a spolehlivého řešení.

Sociálně zodpovědná výroba

Výroba modelu FDS1904 probíhá sociálně zodpovědně. Nevy-
užívá se dětská ani nucená práce. Dodavatelé přispívající do do-
davatelského řetězce procházejí pečlivým výběrem a zavazují
se k sociálně zodpovědné výrobě. To se vztahuje především na
takzvané konfliktní suroviny. Každoročně dobrovolně sepisujeme
podrobnou zprávu o naší sociální zodpovědnosti.

Více informací o odpovědném chování společnosti EIZO najdete
zde.

Přívětivý k životnímu prostředí a klimatu

Všechny monitory FDS1904 vyrábíme v našich vlastních to-
várnách. Uplatňujeme environmentální management dle ISO
14001. Opatření sahají od omezování odpadu, odpadních vod
a emisí přes snižování surovinové a energetické náročnosti až
po posilování environmentálního povědomí zaměstnanců. Zhod-
nocení těchto opatření je podstatnou součástí každoročně zve-
řejňované zprávy.
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Dlouhá životnost a odolnost

FDS1904 je navržen pro dlouhou životnost - obvykle výrazně
přesahující záruční dobu. Náhradní díly jsou dostupné ještě
mnoho let po skončení výroby. Celý životní cyklus bere ohledy
na životní prostředí, neboť dlouhá životnost a opravitelnost šetří
přírodní zdroje a klima. Při vývoji modelu FDS1904 jsme dbali
na nízké čerpání přírodních zdrojů, používání vysoce kvalitních
součástí a materiálů a na pečlivou výrobu.
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Obecné
Číslo produktu FDS1904

Barva přístroje černá

Oblast použití Průmysl

Produktová řada DuraVision

Varianty FDS1904T (Provedení dotykové plochy: Ano)

LCD Panel
Úhlopříčka [palce] 19

Úhlopříčka [cm] 48

Viditelná úhlopříčka [mm] 481

Formát 5:4

Viditelná plocha obrazu (šířka ×
výška)

376 x 3

Ideální a doporučené rozlišení 1280 x 1024

Rozteč bodů [mm] 0,29 x 0,29

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 (DVI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (D-Sub, 8
bitů)

Max. jas (obvykle) [cd/m²] 590

Max. kontrast (obvykle) 2000:1

Reakční doba změna-černábílá-černá
(obvykle) [ms]

10 / 10

Typ podsvícení LED

Vlastnosti & možnosti nastavení
Standardní režimy barev/stupňů šedé Day, Dusk, Night, 1x další paměťový prostor

Jazyk OSD en

Možnosti nastavení Jas, Kontrast, Gama, Všechny funkce EcoView, Sytost
barev, Barevná teplota/Bílý bod, Barevný režim, Barevný
odstín, Vstup signálu, , Blokování obslužných prvků, Režim
s vypnutím podsvícením, Seřízení, Kontrolka ECDIS,
Kontrolka napájení, Informace o signálu

Vestavěný zdroj

Rozhraní
Vstupní konektory DVI-D, D-sub

Videosignál DVI (TMDS), RGB Analog

Elektrické parametry
Maximální příkon [W] 64

Napájecí zdroj 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)

Správa napájení

Rozměry & hmotnost
Rozměry bez stojanu [mm] 429 x 406 x 75

Hmotnost bez stojanu [v kilogramech] 5,9

Podrobnosti o rozměrech Technický výkres (PDF)

Rozestup otvorů Standard VESA 100 × 100 mm

Certifikáty & Normy
Třída IP / třída ochrany IP65 (rear IP22)

Compass Safe Distance Standard compass: 0,95 m, Steering compass: 0,6 m

Certifikace 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 & Příslušenství
Volitelné příslušenství MDS-T191 (Stojan pro 19palcové monitory pro použití v

námořní plavbě)

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
21.05.2023

Všechna jména výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti EIZO Corporation v Japonsku a v dalších zemích nebo dalších příslušných vlastníků.
Copyright © 2023 EIZO Corporation. Všechna práva, tiskové chyby a změny vyhrazeny.
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