
Lys, Temperatur og Fugt sensor 
med MODBUS RTU/TCP, 
Ethernet, RS485, loftmontering 
IP20. måleenhed til Energistyring

Indendørs lysmåler, temperatur og fugtføler
Til energioptimering og bygningsautomatik systemer. 
Måleområde for belysning: 0 til 20.000 lux
Temperaturmåleområde: -20 til +60°C
Fugtighedsmåleområde: 0 til 100% RH
Understøtter DCON og Modbus RTU/TCP-protokoller
Understøtter MQTT-protokollen til Ethernet-interface
Med RS485 / RJ45 Ethernet-kommunikationsinterface
Relæudgang - 6 Amp@250VAC
Forsyningsspænding: PoE og 10 - 48VDC, ca. 2 Watt
Driftstemperatur: 0 - +75°C
Webkon�guration og �rmwareopdatering via Ethernet

Varenummer ET-LUXMULTI-I - Ring for pris

4G/3G Router 5xLAN med Dualband WiFi 
med høj hastighed

Industriel robust design
Høj datahastighed CAT12
ModBus TCP
802.11b/g/n trådløs WI-FI, 
Op til 150Mbps datahastighed

Intel® 9th / 8th -Gen Core ™ i7 / i5 / i3 Kompakt 
Fanless Computer med 2x GbE og 4x COM-porte

EPC-IXGEN9+ er en robust GPU-understøttet embedded 
computer.
Designet til moderne applikationer, såsom selv-
kørende biler, ansigtsgenkendelse og maskinvision. 
Den understøtter op til et 120 W GPU kort, PC’en er 
basseret på Intel® 9. / 8.-generation Co�ee Lake Core 
™ 8/6-core CPU, der giver op til 50% CPU-ydelsesfor-
bedring i forhold til tidligere generationer.
Med geniale ventilationsmekanisme kan EPC-IX-
GEN9+ e�ektivt sprede den varme, der genereres 
af GPU’en. Guidede luftstrøm fra indsugning til 
udblæsning kan med kraftige blæsere med smart 
blæserstyring, give en 120W GPU mulighed for at 
fungere ved 60 °C omgivelsestemperatur under 
100% GPU-belastning.

Varenummer EPC-IXGEN9+  - Ring for pris
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Man mangler ofte rustfrie skiver 
– her er et sæt med 360 stk. spændeskiver

Sæt med 360 stk. spændeskiver 
af rustfrit stål
Størrelser: M2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Varenummer HWKIT-WASHER 
- Pris DKK 190,00

Dansk Binær Teknik A/S  ∙  Værkstedsvej 39-41  ∙  4600 Køge  ∙  56 66 20 20

DANBIT tilbyder skræddersyede IT løsninger til virksomheder. Intet projekt er for 
småt eller for stort. Vi tilbyder alt fra simple kabelprojekter til avancerede system-
løsninger, og er kendt for den gode tekniske vejledning og support.

Nye produkter 

DANBIT får dagligt nye produkter i sortimentet, hold 
derfor øje med vores web. Vores medarbejdere vil rigtig 
gerne guide jer rundt.
DANBIT tilbyder skræddersyede IT løsninger til 
virksomheder. Intet projekt er for småt eller for stort. 
Vi tilbyder alt fra simple kabelprojekter til avancerede 
systemløsninger.
Kontakt os hvis vi skal hjælpe jer med jeres næste 
projekt.

Nicolai med det nye produkt 
BOOST-RS232-RJ45                
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RS232 seriel booster op til 1,2km via RJ45 punkt til 
punkt kabel

Forsyningsspænding 9-24VDC (strømforsyning er ikke inkluderet)
RS232 seriel port booster op til 1,2 kilometer
Baud rate: 300 -200kbps
Optisk isolation
Isolation spænding: 2500Vrms puls 
eller 500V kontinuerlig
Dimensioner: 100 x 50 x 20 mm
Vægt: 350g

Varenummer BOOST-RS232-RJ45 - Pris DKK 1.326,00

Dørautomatik til svingdør med tilslutning for 
NON-TOUCH automatisk døråbning. 
Tilbehør til indad- og udadgående dør

Dørmaskine med switchbox til svingdør
Medfølgende omskifterboks til valg af funktion
Tilslutning til adgangskontrol
Tilslutning til NON-TOUCH adgangskontakter
Tilslutning til nødstrømsbatteri
Godkendt iht. EN 61000 standarderne for sikkerhed
Forsyningsspænding: 100 - 240VAC
Indbygget motor: 60VDC, 2Amp

E�ektforbrug: ca. 77 Watt
Tilslutning for 24VDC backup batteri

Mål: 125 x 79 x 34 mm
Dør åbningsvinkel 80 - 120°

Dørbredde: 750 - 1200 mm
Dørhøjde: 2800 mm
Dørvægt: 50 - 150 kg

Varenummer DOOR-AUTOMATIC-G5 - Ring for pris

5xLAN eller 4xLAN, 1xWAN
WAN port support PPPoE, statisk IP, DHCP klient
Ultra sikkerhed, VPN: PPTP, L2TP, GRE, IPSec, og 
OpenVPN
Power input 7.5 - 32VDC
Dimensioner: 176 mm x 105 mm x 25 mm (ekskl. 
antenne)
Driftstemperatur: -30 til +70°C
CE, FCC, RoHS, CCC
4G LTE hastighed max 300Mbit/s download/upload
4G LTE hastighed testet max 100Mbit/s download 
80Mbit/s upload hos DANBIT Køge (TDC/3)

Varenummer ROUTER4G-CAT12 
- Pris DKK 3.296,00

www.danbit.dk
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LPR kamera til nummerpladegenkendelse, IP67 tæt, H.264, 
IK10, vandalsikker

A�æsning af nummerplader med hastighed op til 100 km/t
Kan registrere nummerplader i op til 4 vejbaner
3-Megapixel opløsning ved 30 fps
Full HD 1080p ved 60 fps
Indbygget infrarød & hvid LED (cirka 50 meter)
RJ45 Gigabit LAN
Lyd & alarm
ONVIF support
Motion detection
WDR
Micro SD
PoE eller 12VDC / 24VAC
Udvidet driftstemperatur -40 - +60°C

Varenummer KAM-NR - Pris DKK 6.565,00

Kamera til nummerplade genkendelse 
med software inkluderet. IP66, 1080p, PoE

Black/White lister
LED lys
Automatisk nummerpladegenkendelse
Styres via netværk
SD-kort port til data
Op til 70° vinkel
Opløsning op til 1080p (1920x1080 ) 2MP

Forsynes via PoE
Max strømforbrug 7,5 W
IP66
Direkte signal til porte

Varenummer KAM-NR-IN - Pris DKK 7.700,00

Software / licens til nummerpladegenkendelse for 1 kamera

Adgangskontrol og adgangsregistrering af køretøjer
Nummerpladegenkendelsessoftware / licens til 1 x kamera
Super god og hurtig registrering af nummerplader
Kan registrere køretøjernes hastighed ved op til 100 km/t
Kan f.eks. beregne varighed på ophold / parkering i parkeringskælder, mm.
Styring af bomme og porte med eksterne relæenheder - tilkøbes
Supporterer Windows XP/Vista/7/8/10
Licenser til 2/4/6/9/12 x kamera forhandles
Kamera til nummerpladegenkendelse: KAM-NR 

Varenummer KAM-NR-SW - Pris DKK 6.944,00

Kan også købes til 2 kamera 
Varenummer KAM-NR-SW2 - Pris DKK 14.450,00
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Nummerpladegenkendelse 

DANBIT tilbyder kameraer og software til nummerpla-
degenkendelse. 

Ønsker du kontrol over adgang til din virksomhed, P-kælder eller 
lign., så tag et kig på vores afsnit med LPR kameraer: Vi tilbyder bla. 

et kamera der kan registrere en nummerplade selv ved en hastighed 
op til 100 km/t. Du får mulighed for at se snapshot. 

Der kan indstilles hvilke nummerplader der kan kører ind hvor og 
hvornår. 

Der kan tilkøbes software for at programmere kameraet 
til at håndtere vores I/O modul, så �ere bomme kan 

kontrolleres centralt. 
Hvis man ikke ønsker PC-styring kan man 

vælge vores stand alone kamera 
med digitalt output.

www.DANBIT.dk
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Infostander med indbygget spritdispenser, android 
med mange muligheder, receptionistopkald, reklame, 
maks. antal i butikken

21,5” infostander 1080 x 1920
Touch skærm
Spritdispenser 5 liter
Indikering af lavt niveau sprit
Justerbar dosering
Android baseret
Option 4G netværk
Kan monteres på væg eller fod
Kan anvendes med ”Hej kunde” rececptionsopkald til enkelte medarbejder
Kan anvendes til overvågning af antal besøgende

Varenummer IPC-INFOKIOSK - Priser fra. DKK 9.000,00

Berøringsfri Exit kontakt med IR sensorteknologi. 
Op til 10cm. Relæudgang. Egnet til sanitære og kliniske 
forhold overalt

Kontakten er til berøringsfri adgang
Op til 10 cm aktiveringsafstand
Touchless EXIT kontakt med relæudgang
IR bevægelsesteknologi
Justerbar aktiveringstimer
Med blå og grøn LED
Relækontakter til 12 - 28VDC, 3A
Rustfri stål frontplade
Forsyningsspænding: 12VDC
Mål: 86 x 86 mm

Varenummer KNAP-EXIT-TOUCHLESS - Pris DKK 374,00

Adgangssystem med Bluetooth til elektronisk dørlås. Persontæller med software til Host PC

Høj nøjagtighed: 95-98%
Skal monteres over indgang
Detaljerede data med daglig, månedlig 
og årlige rapporter
Software til Windows 7/10 er inkluderet
Styres via LAN eller RS485
Passiv PoE 24V
1 X Relæudgang

Varenummer ADGANG-COUNT 
- Pris DKK 4.800,00

Fra vejeforstærkere til spritstander

Ja, der kommer hele tiden nye opgaver der skal løses.
Peter Grubb holder en af DANBIT´s vejeforstærkere der blev 
udviklet og produceret tilbage i 1970 erne og solgt i årtier. 
Kirsten, der har været næsten 40 år i virksomheden, ses ved et af 
�rmaets nye produkt, en rigtig smart Afspritter. 
Ikke nok med den kan afspritte hænder, er der udviklet et specielt 
softwareprogram, der kan ringe ansatte op i virksomheden, når der 
kommer besøgende til dem. Derved kan virksomheden beskytte og 
frigøre receptionisten til andre arbejdsopgaver. 
Der er udviklet softwareprogram, så Afspritteren kan vise hvor 
mange besøgende der er i en butik, restaurant, kantine osv. 
Afspritterens skærm viser om de må gå ind eller skal vente. 
Skærmen kan også benyttes til reklame - der er mange muligheder.
Fås i �ere prisklasser. Prisen afhænger af funktioner.

Kirsten og Peter med vores spritstander og en vejeforstærker.

Infrarød persontæller 
med sensorer sæt, 
inkl. software til host PC

Tællernøjagtighed ca. 95%
Receiver og transmiter kan placeres 
1-20 meter fra hinanden
Wi-Fi til lokale netværk
Powered via USB (strømforsyning medfølger ikke)
Option: Lithium batteri (holder op til 7 måneder)
Software til HOST PC
Softwaren kan håndtere �ere indgange
Et sæt kræves pr. indgang

Varenummer ADGANG-COUNT-RXTX - Pris DKK 1.800,00

Auto åben kort afstand til dør. 
1000 brugere

Super smart adgangsknap som styres fra 
Smartphones via Bluetooth
3 grundindstillinger:
1: Kaldeknap til forespørgsel om adgang
2: Automatisk døråbner uden tryk på knap eller 

Smartphone (proximity)
3: Ved tryk på APP knap åbner døren
Ideel til automatisk døråbner
Stor knap med lys og lydgiver
Op til 1000 brugere
Forskellig brugerrettigheder
1 administrater
BT: BLE4.2 (Low Energy)
BT rækkevidde: op til 50 meter
Kompabilitet: Android, iOS
Relækontakt: NO/COM/NC (skifterelæ)
Forsyningsspænding: 12 til 24VDC 1A

Driftstemperatur: -20 - +70°C
Mål: 86 x 86 x 38 mm
Materiale: plastkabinet

Varenummer ADGANG-PBT - Ring for pris

www.DANBIT.dk



800 Watt 1U strømforsyning

800W PSU
1 unit, 1U single power
90~264 VAC full range
Output: +5V og +3.3V
EMI Støj�lter FCC CLASS B, CISPR22 CLASS B
Mål: H 41 x B 100 x D 275

Varenummer PS800W1UNIT 
- Pris DKK 1.818,00
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300 Watt ATX strømforsyning

300 W ATX PSU med P4
Auto 110V/230V
20+4 pins
Ball bearing DC fan
Low noise
Mål: H 86 x B 150 x D 140

Varenummer PS300ATX-AP4 
- Pris DKK 890,00 

650 Watt ATX Industri strømforsyning, P4, PCIE, 
SATA - 80PLUS Gold

ATX industri strømforsyning P4 - 80PLUS Gold
E�ekt 650 W
20+4 pins
4 x SATA
4 x MOLEX
PCI Express 2 x 6+2 pins
100- 240 VAC

Varenummer PS650ATX 
- Pris DKK 813,00

Strømforsyninger

4 elementer, der spiller en vigtig rolle i en computers stabile drift, 
er motherboard, hukommelse, SSD/HDD og vigtigst af alt strøm-
forsyningen. Vi markedsfører anerkendte mærker og anbefaler at 
strømforsyningen skal være overdimensioneret for at minimere 
varmeudvikling. 

En strømforsyning fra DANBIT vil give optimal ydelse og stabil drift 
af computeren. Læg mærke til 80 Plus mærker, som er producentens 
garanti for e�ektivitet på mere end 80% af tilført e�ekt. Den interne 
blæser i en strømforsyning skal være kraftig, men også støjsvag. Den 
bør holde den indvendige temperatur under 40°C. 

Vi har et udvalg af ATX strømforsyninger i mange størrelser og e�ekt-
klasser. Vi kan også levere en AT strømforsyning til ældre computere. 
En kontinueret PC-drift kan også sikres med en UPS (nødstrøms- 
forsyning). Kontakt vores salgsafdeling for råd og vejledning.  

-48 VDC, 300 Watt ATX strømforsyning, med 12V stik til 
P4, 2U

-48V DC ATX med 12V stik til P4, 2U
Disse strømforsyninger kan benyttes, hvor den ordinære netspænding (230 VAC) 
ikke er tilgængelig- f.eks. i biler eller på skibe. 
Der kan leveres tre typer med +12 V, +24 V eller -48 VDC indgang. 
Er forsynet med EMI �lter.

Varenummer PS48DC-P4-2U 
- Pris DKK 950,00
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DANBIT A/S har udviklet forskellige adgangsløsninger  med og uden betaling til 
f.eks. blomsterbutikker, værktøjsskabe, indgangskontrol, toiletløsninger, alarmsystemer mm.
Vi laver både special- og standardløsninger til vores kunder.

Her er nogle af de GSM adgangskontrol løsninger som DANBIT tilbyder:

Cloud løsning:

� Med denne løsning, styrer vores cloud en GSM-controller.
� Log�ler overføres direkte til vores cloud hjemmeside.
� Mulighed for at kontrollere hvilke telefonnumre der kan komme ind 
 via nertværk.
� Mulighed for at give alle telefonnumre adgang.

IOT løsning:

� GSM stand-alone løsning
� Med denne løsning styres GSM kontrolleren lokalt.
� Fungerer fuldt ud uden internettilslutning
� Log�ler uploades hver 3. time/dag/uge eller måned til vores FTP 
 (kræver internet fra SIM-kort)

IOT/ MQTT løsning:

� Er en blanding af cloud og stand-alone løsning.
� Kernefunktioner fungerer, selvom internettet er nede. 
� Al opsætning sker via cloud hjemesiden.

Disse løsninger kræver et SIM kort med data og SMS.
Løsninger kan tilbydes uden GSM/ LTE men på standard netværk
Alle disse løsninger giver relæudgang til låsen eller et digitalt signal. 
Dørautomatik og låsemontering  kan tilbydes af os.
Alle løsninger leveres i kabinet.

Funktionalitet kan ændre sig pga. antale døre, specielle funktioner osv.
Specielopgaver er altid velkommen. Skriv til os på salg@danbit.dk med alle krav, så vender vi tilbage med leveringstid og pris.

Paulius er tekniker i Cloud løsninger

Programmerbar Industrial Controller med 8 digitale 
indgange og 4 relæudgange

ARM Cortex - A53 CPU, 1,2 GHz
RAM 1GB SDRAM
16 GB hukommelse
2 x RS232/422/485
8 x DI og 4 x relæudgange
DC Input: 9 - 32VDC
4G modul
OS: Linux Raspbian
Bemærk venligst at denne kontroller kræver programmering og Linux viden.

Varenummer RPI-4G-8I4O 
- Pris DKK 3.999,00

www.DANBIT.dk



6
Din professionelle IT leverandør

www.DANBIT.dk

1000VA/600W UPS, nødstrømforsyning, inkl. batteri, 
line-interaktiv, 2-6 ms indkoblingstid, simuleret Sinus 
kurve

Undgå tab af data ved strømsvigt
Kompakt Tower UPS 1000VA/600W
Udgangsspænding: 230VAC / 50Hz
Line-Interactive betyder indkobling ved netsvigt (2-6ms)
Nødforsyningstid: 25% load i ca. 18 minutter
Støjniveau: Mindre end 40 dbA ved 1 meter
Modi�ceret sinuskurve (trappetrin-kurve)
4-6 timers genopladningstid til 90% kapacitet
Auto genstart ved genetableret netforsyning
Understøtter automatisk shutdown via software
USB og RJ45 port, touch display
Batteri: 2 stk. 12V/7Ah - se manual for levetid
Ikke egnet til printere og scannere
Mål: 320 x 182 x 130 mm
Vægt med batteri: 8,2 kg
Driftstemperatur: 0 - + 40°C

Varenummer UPS1000I  - Pris DKK 1.202,00

Kompakt 400VA UPS 
med 3 x SCHUKO udgange

Single Phase
Line-Interactive
GreenPower UPS 
bypass Technology
230 ± 10%
400VA
3 x Schuko ud
kørselstid på 60W 
28 min
Runtime på 90W 
16 min
Forseglet Bly-syre 
batteri
MAC, WINDOWS, LINUX

Varenummer UPS400 
- Pris DKK 480,00

3 faset 30kVA/30kW 
On-line UPS, 3 x 
400VAC, output 3 x 
400VAC/50Hz, ingen 
skiftetid, sinus-
udgangssignal

Top klasse 3-faset 30.000VA 
/ 30.000Watt Online UPS / 

500VA/300W UPS til DIN-skinne, line-interactive, 2-6 ms 
indkoblingstid, ægte Sinus-kurve

UPS med DIN-beslag til styretavle, elskabe, rackskab o.lign.
Kompakt alt-i-en til DIN-skinne UPS 500VA/300Watt
Udgangsspænding: 230VAC / 50Hz - ægte sinuskurve
Line-interaktiv betyder indkobling ved netsvigt (2-6ms)
Nødforsyningstid: 50% load i ca. 12 minutter
Støjniveau: Mindre end 40 dbA ved 1 meter
Udgangsspænding er sinuskurve
4-6 timers genopladningstid til 90% kapacitet

Auto genstart ved genetableret netforsyning
Batteri: 1 stk. 12V/7Ah - se manual for levetid

Mål: 250 x 135 x 115 mm
Vægt med batteri: 2,8 kg

Driftstemperatur: 0 - +40°C

Varenummer UPS500DIN - Pris DKK 3.822,00

6kVA / 5,4kW Professionel UPS med 
add-on batteri-bokse. On-line og 

ægte sinus. Rack/Tower design. 
Power management etc.

UPS & POWERBANKS

Line-interactive UPS er en kompakt nødstrømsforsyning, som også kan give 
beskyttelse mod overspændinger og støjpulser. Ideel til Servere. Routere og 
produktionsudstyr der kræver 24 timers drift. Den integrerede mikroprocessor 
garanterer høj pålidelighed. Ved forsyningsnedbrud er indkoblingstiden mellem 
2-6 ms. Den genstarter automatisk, når forsyningsspændingen er genetableret. 
Har simuleret sinusbølge (trappetrinskurve), og den er ikke egnet til alt tilkoblet 
elektronisk udstyr. Her skal du så vælge en lidt dyrere UPS med ægte sinusbølge. 
Se vores udvalg.

On-line UPS er med ægte sinusbølge og særdeles velegnet til Serverrum og 
avanceret produktionsudstyr. Indkoblingstiden er 0 ms. Denne type UPS’er fås fra 
1kVA til 400kVA og består af Rack/Tower enhed og separate batteribank. Fås som 
1-faset og 3-faset. Kontakt vores salgsafdeling for råd og vejledning. 

Isabella med produktet UPS400

nødstrøm
Input: 3 x 305 - 478VAC 50/60Hz
Udgangsspænding: 3 x 380 - 415VAC 50Hz eller 60Hz
Backup tid ved 2 x ekstra Batteri Bank: op til 30 min ved 50% belastning
LCD Display
3-faset
Ægte sinuskurve - støjfri udgangsspænding
Tower med Tower Batteri Pack
Mål: 1000 x 815 x 300 mm
Vægt: 225 kg

Varenummer UPS-30KVA-KL - Ring for pris

Professionel ON-LINE UPS. Livs-
kritisk udstyr, Serverrum etc.
UPS’en er til separate batteribokse 
med Hot-swap batteridesign
Double-conversion UPS med støjfri 
udgangsspænding
Vælg om UPSen skal monteres i 
Rack eller stå som Tower
Nominel indgangsspænding: 200 - 
240VAC ved 100% load
Spændingsområde: 110 - 300VAC 
ved 50% load
Udgangsspænding: 200 - 240VAC 
(230VAC 50Hz)
On-line betyder at batteribackup 
altid er indkoblet - ingen indkob-
lingstid
Hver batteri-boks indeholder 20 stk. 
9Ah batterier - skal tilkøbes

Intelligent UPS med power management, kommunikationsporte, display og 
alarmer
Mål: UPS og batteri-boks: 606 x 438 x 133 mm (3U)
Støjniveau: Mindre end 58 dbA@1 meter

Varenummer UPS-6KVA - Ring for pris

5 0
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X-KEYS tastaturer med joystick, analoge Fader håndtag, drejeknap som kan 
programmeres til ønskede funktioner. Embedded analoge kontrolpaneler fra 
X-KEYS som giver intuitiv betjening at tilsluttet udstyr
Tre akset joystick (twist til Z) og en god og solid T-bar.
De programmerede funktioner lagres i tastaturet
Indeholder software til Windows eller 
Mac OS X og SDK supporterer Linux 
og Android
Valgfri centrale blokkere, høje, brede, 
og farvede taster
adresserbar baggrundsbelysning

IP65 Robust Industri 8-knap kontakt til 
barsk miljø, olie- og kemikalie 
resistent. USB kontakt-boks til 
makro-programmering

8 stk. 22mm knapper i en robust sikkerheds-
orange kasse
Trykknapper med sluttekontakt
Trykkraft for aktivering 770g
USB-kontaktboks med DB15HD han stik
Til barske miljøer, IP65, vand-, olie- og kemikalie-
resistent
Kabel 5 meter. USB A stik på kabel fra kontakt-boks
Mål: 320 x 57 x 48 mm
Vægt: 567g

High Force knapper i beskyttet fordybning for at 
forhindrer utilsigtet aktivering

X-KEYS® programmerbare keypads og tastaturer.
DANBIT forhandler X-KEYS produkterne som er af super god kvalitet til den 
kræsne bruger. X-KEYS har et bredt sortiment, vælg mellem programmerba-
re tastaturer med 4 - 128 taster. Medfølgende makroprogram gør det let at 
de�nere tastefunktionen til din applikation.
Øg e�ektiviteten, forbedre nøjagtigheden og hurtigere oplæringstid med de 
tydeligt mærkede taster.
Alle produkter er inklusiv opsætningssoftware til Windows eller Mac OS X og 
SDK supporterer Linux og Android. De valgte taste-
funktioner til hver knap lagres i tastaturet
Valgfri key blockers, høje, brede, og farvede knap-
per, adresserbar baggrundslys

X-KEYS - 12 programmerbare taster 
med joystick til USB

Keyboard med joystick 
X, Y, Z akse
12 programmerbare taster
Blåt LED baggrundslys. IP40
USB (1.4m kabel)

Varenummer USB-KEY12JOY 
- Pris DKK 2.097,00

X-KEYS - 4 programmerbare taster, 
makro er i enheden, HID, USB

USB Stick Keys med 4 programmerbare taster.
Makroen oploades i Key-stick´en følger med til 
anden PC.
Ingen program 
i PC’en
Den ønskede makro kan programmeres i 
Stick´en
HID - tastaturemulering
Virker med alle operativsystemer
MacroWorks 3.1 Software til Windows og Mac 
inkluderet
Blå adresserbar baggrundsbelysning under 
hver tast
Tilføj specialtegn til tastatur

Varenummer KEY-USB4STICK 
- Pris DKK 1.029,00

X-KEYS tastatur med 128 
programmerbare taster, 
HID, USB, aftagelige key-
caps til indlæg af labels, 
makro i hukommelsen

Tastatur med 128 programmerbare 
taster
8 rækker x 16 knapper
USB HID
Virker med alle operativsystemer
MacroWorks 3.1 Software til 
Windows og Mac inkluderet
Blå og rød adresserbar baggrunds-
belysning under hver tast
Tilføj specialtegn til tastatur

Varenummer 
KEY-NUM-P128-U 
- Pris DKK 5.377,00

X-KEYS 24 key programmerbar 
tastatur - HID, makro til 1000 keys, 
USB, baggrundslys

24 programmerbare taster via programmerings-
program.
Robust og kompakt
Valg af blåt og rødt bag-
grundslys for hver tast
USB - HID forbindelse

Varenummer 
KEY-NUM-P-U 
- Pris DKK 1.618,00

X-KEYS - USB tastatur med 
80 programmerbare taster og 
indbygget LED lys

USB tastatur velegnet til brug i mørke
80 programmerbare taster
USB tilslutning med 1,40 m. kabel
IP40 tæt
Addresserbar LED bag-
grundslys i rødt og blåt
Key Blockers kan tilkøbes
Dobbelte taster
Til Windows and Mac

Varenummer USB-KEY80 - 
Pris DKK 3.044,00

DANBIT forhandler X-KEYS produkterne, som er af super god kvalitet 
til den kræsne bruger. X-KEYS har et bredt sortiment af speciel 
tastaturer.
Vælg mellem programmerbare tastaturer med 4 - 128 taster. Medføl-
gende makro-program gør det let at programmere tastefunktionen 
til din applikation.
Øg e�ektiviteten, forbedre nøjagtigheden og færre tastefejl med de 
tydeligt mærkede taster.
Alle produkter er inklusiv opsætningssoftware til Windows eller Mac 
OS X og SDK supporterer Linux og Android. De valgte tastefunktio-
ner til hver knap lagres i tastaturet. Valgfri key blockers, høje, brede, 
og farvede knapper. Adresserbar baggrundsbelysning. Mange 
funktions og monteringsmuligheder.

Bøjlebeslag til fastgørelse af kabel
Designet til lavspænding - 32VDC/1A (ikke 
høj spænding)
Perfekt til industriprocesser
Makro programmeres i X-KEYS USB-boks
Med makroer i USB-KEY-ROBUST8 �ytter 
de med

Varenummer USB-KEY-ROBUST8 
- Pris DKK 2.310,00



Fl
ad

så
 G

ra
�s

k

8
Din professionelle IT leverandør

Dansk Binær Teknik A/S  ∙  Værkstedsvej 39-41  ∙  4600 Køge  ∙  56 66 20 20

Det hele begyndte tilbage i september måned 1970, med radiografer og  
vejning i en garage i Solrød.

Udvikling af en vejeforstærker der blev solgt i ind- og udland.
Senere producerede vi doseringsanlæg, hvor pultene blev samlet i privaten 
i weekenderne og om aftenen. Flere ansatte kom til, ingeniører og lærlinge, 
der stod for servicen i ind- og udland. Man havde fast en bil holdende på 
parkeringspladsen i Billund, så teknikkerne kunne �yve til Billund og tage 
på service derfra. Det var dengang der ikke var en Storebæltsbro og par-
kering var gratis i lufthavnen. Årene gik og man havde involveret sig i TEAC 
Data Recordere til Søvnlaboratoriet på Rigshospitalet. TEAC var en kendt og 
professionel japansk producent af elektronik indenfor mange områder. Ved 
et tilfælde og man kan sige held, som ofte skal til for en virksomheds succes, 
kontaktede TEAC DANBIT for at få distribueret andre TEAC produkter, da de 
havde fået Floppy drev og Harddiske.

Det var pallevis af Floppy drev der blev sendt ud til kunderne, da IT var det 
nye i 80’erne. Det varede ikke længe før 90% af DANBIT beskæftigede sig med 
at �nde IT produkter, der skulle beskrives og kommunikeres ud til kunderne. 

Annemarie, der begyndte som kontorelev i virksomheden, tilbage i 1998 �k 
ansvaret for vores teknikere og katalogskrivningen i DANBIT. Det var et kræ-
vende arbejde med lærlinge og ingeniører, der skulle kordineres og dead- 
lines der skulle nås inden det skulle i trykken. Kataloget var elsket af kun-
derne, og der bliver stadigvæk spurgt, om vi kan sende et nyt katalog. Men 
arbejdet blev for tidskrævende, udviklingen og Internettet har taget over, så 
nu er det nyhedsmail/hæfter der bliver sendt ud. DANBIT tilstræber stadig-
væk at få kommunikeret ud, hvordan man kan løse specielle opgaver med 
nye spændende produkter. 

Peter med nogle af vores tidligere kataloger – også kaldt DANBIT-biblen.
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50 år er gået med teknik i en rasende udvikling

www.danbit.dk




