Skedsmokorset, 23. januar 2017

PRESSEMELDING
Cincoze-nytt fra ACTE AS

Cincoze designer og produserer høyt utviklet og innovative produkter for å møte de
krevende industrielle applikasjonsmarkedet for fabrikkautomasjon, transport, HMI og
overvåkning. Vifteløse produkter med smarte tekniske løsninger og et rikt utvalg av I/O’s
som er modulbasert og kabelfrie som resten av maskinene.
Flere produkter har EN50155 godkjenning, samt et prisnivå som trolig er av det laveste på
markedet.
Nå oppgraderes bestselgeren DA-1000 med E3845 firekjerner samt med en J1900
Celeron i tillegg til tokjernemodellen E3826.
Den lille «kjempen» av en box-PC er designet inn i alt fra digital-signage applikasjoner til
kartsystemer på båt. Tross sine beskjedene mål på 150 x 105 x 56.02 mm, byr den på
kabelfri og vifteløs design. Isolerte 9~48VDC strømforsyning og kun 8,4W effektforbruk,
samt et operativt temperaturområde på -25°C to 70°C. Den har fire USB og to Com-porter
samt muligheter for andre I/O i med sin CMI (Combined Multiple I/O). Den har også to
Mini-PCIe for 4G trådløs kommunikasjon. Antenneuttak er standard.
ACTE har i tillegg til sin vanlig forretning med distribusjon av komponenter til
kontraktsprodusenter, også utviklet en ny stor vertikal med levering av IT-utstyr for
spesielle anvendelser, som maritimt, medisinsk og landbasert industri.
Lagercrantz, moderselskapet til ISIC og ACTE, er et børsnotert svensk selskap med
omsetning på rundt 2,8 milliarder svenske kroner. Alle bedriftene i eierstrukturen opererer
som selvsendige selskaper i Norden og Nord-Europa, og har elektronikk, IT og
kommunikasjon som fokusområder.
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