OPERATOR PANELS
OPERATOR BOXES

Operatörsenheter - för effektiv övervakning

Kentima erbjuder ett brett urval av operatörspaneler och operatörsboxar avsedda för olika branscher
och varierande miljöer där anläggningarnas olika behov ställer unika krav på operatörsenheten. Våra
operatörsenheter kan beställas som WideQuick HMI Panel eller WideQuick SCADA Panel och operatörsboxarna som WideQuick HMI Box eller WideQuick SCADA Box. Samtliga operatörsenheter kan kommunicera med ett stort antal I/O och PLC från olika tillverkare och kan enkelt integreras med olika
under- och överordnade system. WideQuick Designer ger systemintegratören möjlighet att
snabbt och enkelt skapa ett effektivt övervakningssystem med ett modernt användargränssnitt.

Ett helt system för övervakning

WideQuick HMI/SCADA Panel och WideQuick HMI/SCADA
Box är en del av ett helt system för att skapa olika typer av
övervakning med tillhörande användargränssnitt och kommunikation med externa enheter. WideQuick är en mjukvara för att skapa HMI-, SCADA- eller PSIM-applikationer,
den utvecklas av Kentima och utgör grunden i samtliga
operatörsenheter.
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Effektiv design och konfigurering

WideQuick Designer används för utveckling och konfigurering av samtliga WideQuickprojekt oavsett om det är en
HMI-, SCADA- eller PSIM-applikation. WideQuick Designer
är en kraftfull programvara som ger systemintegratören en
intuitiv och flexibel miljö för konfigurering. Projekttiden förkortas genom smarta funktioner, direkt förhandsgranskning
och snabb konfigureringen av kommunikationen.

Flexibel systemuppbyggnad

WideQuick HMI/SCADA Panel och HMI/SCADA Box erbjuder tillsammans med WideQuick Web Client och WideQuick
Remote Client en flexibel struktur som ger möjlighet att
bygga upp önskad systemlösning.

Kostnadseffektiva operatörsenheter
För att tillgodose kundernas behov och passa till olika
applikationer finns WideQuick Runtime tillgängligt i fyra
licensnivåer med olika grader av funktionalitet. Licensnivåerna kan dessutom beställas för att passa olika projektstorlekar.

Hög säkerhet

WideQuick använder en mycket stark krypteringsteknik
för att skapa en säker kommunikation mellan WideQuick
Runtime och anslutna klienter. Samtliga säkerhetsmekanismer är alltid automatiskt aktiva och ser till att information
och känsliga uppgifter skickas på ett betryggande sätt.
Dessutom kan filerna i projektet krypteras för att skydda
applikationen.

Välj önskat utförande från 10,1" till 21,5"

Vi erbjuder marknaden fyra olika grundserier med olika operatörsenheter, H500-, H600-, H700- och H800-serien. Hårdvaran är
baserad på våra robusta industridatorer och är unik för respektive
grundserie, allt för att tillgodose marknadens olika krav. Inom varje
grundserie finns det möjlighet att beställa operatörsenheten som
en operatörspanel eller operatörsbox. WideQuick HMI/SCADA
Panel finns i tio olika bildskärmsalternativ från 10,1” till 21,5”.
Alternativt kan vi leverera operatörsenheterna som WideQuick
HMI/SCADA Box.

-
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Välj utförande på din operatörsenhet

WIDEQUICK Designer
WIDEQUICK Operatörsenhet
WIDEQUICK Control Center

WIDEQUICK Runtime
Användargränssnitt

WIDEQUICK OPC Server

H500-serien

Objektsbibliotek

H600-serien

Databas

Funktioner och skript

H700-serien

Operativsystem:
Windows IoT Enterprise
alternativt Debian Linux

Datalager

H800-serien

Driver API

WideQuick HMI/SCADA Panel och HMI/SCADA Box är fyra serier av kraftfulla och flexibla
operatörsenheter baserade på vår mjukvara WideQuick och våra industridatorer med
operativsystemet Windows 10 IoT Enterprise eller Debian Linux.

Öppet system med stora möjligheter

För att skapa en av marknadens mest kompletta och flexibla operatörsenheter ingår som standard alltid WideQuick
Runtime Extended 2048, WideQuick Control Center och en
SQL-databas. Samtliga operatörsenheter kan uppgraderas
till en högre licensnivå, fler externa taggar och en licens
med fem års fria uppdateringar. Kommunikationen med
PLC och I/O sker med det inbyggda Modbusprotokollet
eller via en OPC-server som ansluts till den integrerade
OPC-klienten.
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Varje operatörsenhet levereras med designverktyget
WideQuick Designer som ger systemintegratören möjlighet
att snabbt och effektivt skapa önskat användargränssnitt.
WideQuick OPC Server medföljer alltid och gör det enkelt
att ansluta operatörsenheten till ett överordnat system.
WideQuick HMI/SCADA Panel finns i tio olika bildskärmsalternativ från 10,1” till 21,5”. Alternativt kan vi leverera
operatörsenheterna som WideQuick HMI/SCADA Box.

WideQuick Designer

Kommunikation

WideQuick Runtime

WideQuick OPC Server

WideQuick Runtime kör projektet som tagits fram med
WideQuick Designer. WideQuick Runtime är förinstallerat på operatörsenheterna och presenterar användargränssnittet med tillhörande dynamik samt aktiverar
kommunikationen med I/O moduler och OPC-servrar,
loggning av mätvärden, larmövervakningen med mera.

För att andra system enkelt ska komma åt information i
operatörsenheten levereras den alltid med WideQuick
OPC Server. Den är en effektiv serverprogramvara som
t.ex. ger överordnade system åtkomst till valda delar av
datalagret åt Windowsprogram med OPC-klienter.

Databas

Operativsystem

WideQuick operatörsenheter levereras med en fri SQLdatabas som kan konfigureras via WideQuick Control
Center eller via en extern dator. Databasen kan till exempel användas för att lagra historisk data från WideQuick
så att denna enkelt kan läsas från andra program med
databasaccess.

Det finns möjlighet att beställa operatörsenheterna för två
olika operativsystem, Windows 10 IoT Enterprise alternativt Debian Linux. WideQuick är utvecklat för att kunna
stödja flera olika operativsystem med en enkel överföring
mellan systemen. Till exempel kan projektet utvecklas
med WideQuick Designer under Windows och därefter
överföras till en operatörsenhet med Debian Linux.

WideQuick Control Center

Hårdvara operatörsenheter

WideQuick Designer används för att bygga upp önskat
HMI/SCADA-system. Designverktyget är intuitivt och
enkelt att använda. Utvecklingstiden förkortas genom
smarta funktioner och användargränssnittet byggs upp
av standardobjekt och objekt från objektsbiblioteket,
som snabbt kan anpassas till det aktuella projektet.

För att underlätta administrationen av operatörsenheterna innehåller alla ett verktyg för att enkelt konfigurera nätverksanslutningar, tid, inloggning, uppstartsläge,
mottagning av nya projekt eller uppdatering av befintligt
projekt med mera.

Operatörsenheterna erbjuder flera olika alternativ för
kommunikation mot PLC, distribuerade I/O och övrig
utrustning. De inbyggda protokollen för Modbus TCP/IP
Master och Modbus RTU Master medföljer alltid. Dessutom kan operatörsenheterna som tillval beställas med
önskad OPC-server.

Samtliga WideQuick operatörsenheter bygger på en Panel
PC eller Box PC som utvecklats av Kentima. Det finns flera
modeller att välja bland med olika skärmstorlekar och
processorer. Tekniska data för de olika modellerna finns
beskrivna i slutet av broschyren.

Manual, dokumentation med mera

Varje operatörsenhet levereras med ett media. Det innehåller WideQuick
Designer, WideQuick Runtime, WideQuick OPC Server, manual för
WideQuick, manual för WideQuick Control Center, teknisk dokumentation (datablad) på våra industridatorer samt produktinformation.

-
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Snabb och effektiv konfigurering …
WideQuick Designer är ett kraftfullt utvecklingsverktyg som ger användaren en intuitiv
och flexibel miljö för konfigurering av HMI-, SCADA- eller PSIM-applikationer. Projekttiden
förkortas genom ett stort antal smarta funktioner, direkt förhandsgranskning och den enkla
konfigureringen av kommunikationen mot I/O och PLC. Allt detta gör att systemintegratören
snabbt kan skapa ett övervakningssystem med professionellt användargränssnitt som är
enkelt att använda.

WIDEQUICK Designer
HMI/SCADA/PSIM

WIDEQUICK
Remote Client

WIDEQUICK
Runtime Client

WIDEQUICK
Web Client

HMI/SCADA Panel HMI/SCADA Box

Gemensamt konfigureringsverktyg

Effektiv konfigurering

Snabb och tydlig projektöversikt

Förhandsgranskning utan kompilering

En stor fördel är att WideQuick Designer kan användas
för utveckling och konfigurering av samtliga WideQuickprojekt oavsett om det är en HMI-, SCADA- eller PSIMapplikation och om informationen presenteras i Runtime
Client, Remote Client eller i Web Client via en webbläsare.
Applikationen byggs upp av objekt som snabbt konfigureras och anpassas till den aktuella applikationen.
Det är enkelt att navigera bland projektets olika filer och
resurser med hjälp av projektträdet. Överst i projektträdet finns datalagret som definierar olika typer av variabler
som används i projektet. Längre ner finns arbetsvyerna
som definierar projektets grafiska gränssnitt. Dessutom
innehåller projektträdet larm, loggenheter, scheman,
skriptbibliotek, användare, privilegier med mera.
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Det finns ett stort antal smarta funktioner som underlättar konfigureringen av en HMI- och SCADA-applikation.
I WideQuick Designer kan man enkelt utnyttja fördelarna
med att använda flera skärmar och därigenom effektivisera arbetet med konfigureringen. Samtliga verktygsfönster är dockningsbara och egenskapsfönstret går också att
koppla loss och placeras valfritt.
Ett WideQuickprojekt behöver inte kompileras, färdig kod
skapas direkt när man har gjort ett objekt. Det innebär att
man alltid kan starta förhandsgranskningen i WideQuick
Designer och omgående se hur projektet kommer att se
ut och fungera i operatörspanelen. Om externa enheter
är anslutna kommer även kommunikationen att fungera.

… med WideQuick Designer

Grafiska objekt med smart dynamik

WideQuick har en väl genomtänkt struktur för att skapa vektorbaserad grafik. De grundläggande grafiska objekten kan snabbt
modifieras med färg, toningar i flera steg, rotation, ram och
storlek för att skapa ett modernt intuitivt användargränssnitt.
Genom att koppla objektens egenskaper till olika variabler i
datalagret skapas dynamik i presentationen. Det går att koppla
dynamik till alla egenskaper som objekten har.

Objektsbibliotek

WideQuick har stora möjligheter att skapa och hantera sammansatta objekt som därefter enkelt kan placeras i objektsbiblioteket med drag & drop-tekniken. Från objektsbiblioteket går
det att dra in önskat antal instanser av objektet till en eller flera
arbetsvyer. Dynamiken i de nya instanserna fungerar oberoende av varandra. Ändras symbolen i objektsbiblioteket slår det
igenom i samtliga instanser. Objekt från objektsbiblioteket kan
exporteras och sedan återanvändas i andra projekt.

Enkelt att ångra

Ångra/gör-om-listan ger en tydlig överblick över förändringar
som skett sedan en arbetsvy öppnats. Det är lätt att ångra
en eller flera operationer på samma gång. Alla förändringar i
arbetsvyn kan ångras och göras om i oändligt många steg. Varje
arbetsvy har sin egen Ångra/gör-om-lista.

Tabellbaserad information

Presentationen av taggar/variabler i datalagret sker i tabellformat. Det underlättar arbetet vid större projekt eftersom
det är enkelt att filtrera ut relevanta taggar.

-

Layout och navigering

Det finns stora möjligheter att bygga upp en layout och ett
navigeringssystem som passar den aktuella applikationen.
Menyobjekt, flikobjekt, vyväljare och olika interaktionsobjekt
används för att användaren enkelt ska kunna navigera i en
WideQuickapplikation.

OPC Browser

WideQuick Designer innehåller automatisk import av variabler
från OPC-servrar. Detta reducerar tiden för konfigurering av
datalagret. Det är enkelt att exportera och importera kommunikationskonfigurationen till och från externa program.

Sökdialog

För att underlätta arbetet finns det en sökdialog som kan söka
i arbetsvyer, skriptbibliotek, objektsbibliotek och i scheman.
Sökdialogen ger en snabb överblick av hur många träffar som
hittades i respektive resurs, den kan även filtreras så att enbart
vissa resurser söks igenom.

Funktionsdemo medföljer

Till WideQuick medföljer ett omfattande funktionsdemo
med objekt och tips på hur man kan lösa olika uppgifter. Alla
objekt som finns i en funktionsdemo är skapade från standardobjekten i WideQuick Designer. En funktionsdemo innehåller
både exempel på operatörsgränssnitt, enskilda funktioner och
objekt. På vår hemsida finns det möjlighet för våra partner att
kostnadsfritt hämta ett demoprojekt för fastighetsautomation
med ett omfattande objektsbibliotek.
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WideQuick - total kontroll över anläggningen

Dynamiska driftsbilder med dynamiska popup-fönster

Via ett modernt användargränssnitt, uppbyggt med dynamiska objekt och vektorbaserad grafik, får alla användare av
systemet tillgång till driftinformation (statisk och dynamisk) och historiska mätvärden, tidkanaler, styrkurvor och annan information om fastigheten. Genom att använda smarta popup-fönster kopplade till ingående objekt uppnås ett konsekvent
och intuitivt utseende som gör det lätt för operatören att nå objektdetaljer, ändra värden och manövrera systemet.

Larmrad

Larmhantering

WideQuick har ett effektivt system för att upptäcka
fel och avvikelser för de system som övervakas i
anläggningen. Larmen kan presenteras i larmlistor,
larmlogg och larmfrekvenslistor, visas i bildens övereller underkant och även skickas via epost eller SMS.
Från larmlistan kan man direkt nå lagrad historik vid
larmtillfället eller välja att gå till en åtgärdslista.

Åtgärdslistor och instruktioner

Vid ett larm är det viktigt att användaren snabbt
kan få information, via t.ex. en åtgärdslista, om vilka
uppgifter som ska utföras vid olika larmsituationer.
Genom att klicka i en åtgärdskolumn i larmlistan kan
användaren direkt komma till en åtgärdslista som
innehåller information om vilka åtgärder som ska
vidtas, samtidigt som larmlistan visar vilka åtgärder
som utförts.
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Larmlista

Larmlogg

Historiska mätvärden

WideQuick lagrar önskade mätvärden och annan information
från anläggningen i en loggningsenhet på enhetens lagringsmedia. Den lagrade historiken kan därefter visas med ett historikobjekt i användargränssnittet, där det finns stora möjligheter
att jämföra och analysera den lagrade informationen. Historikobjektet är extremt flexibelt och det finns nästan oändliga
möjligheter att påverka historikobjekts utseende och funktion,
både i WideQuick Designer och direkt i WideQuick Runtime.

Trendobjekt och trendanalys

Trendobjektet gör det möjligt att grafiskt presentera hur ett
värde förändras utan att det måste lagras i en loggningsenhet.
Den finns stora möjligheter att anpassa objektet i både WideQuick Designer och WideQuick Runtime. Trendobjektet kan
också användas för att skapa analysfunktioner, t.ex. snabbt visa
och jämföra olika trendkurvor. Är systemet uppbyggt med en
definierad variabelstruktur kan objektet användas för att presentera och jämföra olika värden för den aktuella givaren eller
komponenten. Motsvarande sak går att göra för att presentera
trendkurvor från andra komponenter i samma system.

Rapporter och statistik

WideQuick innehåller flera funktioner för att analysera information som därefter kan visa data i diagram- och tabellform. Ett
enkelt sätt att skapa användbara och snygga rapporter är att
lagra önskad information i CSV-format. Därefter kan informationen från CSV-filerna enkelt importeras till t.ex. Microsoft Excel,
eller annat program med stöd för CSV. Informationen sammanställs i Excel till en rapport med önskat utseende med texter,
värden, diagram o.s.v.

Stort antal funktioner

WideQuick Designer innehåller ett stor antal kraftfulla funktioner. Genom att konfigurera och kombinera dessa kan systemintegratören bygga upp önskad arbetsvy/popup och placera den
i objektsbiblioteket. Det finns även möjlighet att använda flera
olika färdigkonfigurerade lösningar, t.ex. popup för att hantera
styrkurvor, tidkanaler m.m.

-
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Kraftfulla funktioner...
Det finns ett stort antal kraftfulla funktioner i WideQuick som ger systemintegratören möjlighet att konfigurera den övervakning och det användargränssnitt som den aktuella anläggningen kräver. Tillsammans med ett intuitivt utvecklingsverktyg, smart objektbibliotek,
skriptmöjligheter och stora kommunikationsmöjligheter kan systemintegratören snabbt
utveckla en HMI/SCADA-applikation med ett professionellt resultat.

Säkerhet och privilegier

För att utvalda delar av systemet endast ska
kunna användas av behörig personal finns
flera säkerhetsfunktioner. WideQuick har
ett inbyggt säkerhetssystem som är baserat
på privilegier och kan därmed struktureras fritt och
det finns även stöd för Microsoft Active Directory.
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Tabell och listobjekt

Tabell- och listobjektet möjliggör presentation av stora mängder information på
ett överskådligt sätt. Man kan även låta
användaren redigera informationen.

CSV-import av arbetsvyer används i designläge för att importera existerande ritningar,
gjorda i t.ex. AutoCAD. WideQuick placerar
ritningarna i önskade arbetsvyer och placerar därefter automatiskt ut objekten i ritningen
med objekt från objektsbiblioteket.

Kryptering av projekt

I WideQuick finns det möjlighet att
kryptera projekten för att skydda applikationen. Genom krypteringen säkerställer
man att personer, som har tillgång till
datorn som projektet körs på, inte kan modifiera
projektets funktionalitet eller kopiera designen.

Diagram

Recepthantering

Skript och datalager

Skriptbibliotek

Diagramobjekten ger möjlighet att grafiskt presentera värden i form av staplar
och linjer. Objekten är flexibla och i WideQuick Designern har man stora möjligheter att anpassa objekten.

WideQuick innehåller ett skriptspråk som
gör att systemintegratören enkelt kan
utöka funktionaliteten i HMI/SCADA-systemet med fler avancerade funktioner. Skriptspråket
finns även tillgängligt för att utföra matematiska
och logiska beräkningar i alla former av dynamik.
Skripten kan exekveras i olika situationer i WideQuick Runtime, t.ex. som resultat av en händelse
eller kontinuerligt i dynamik och schema.
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Import av ritningar
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WideQuick gör det enkelt att lagra recept
i en databas eller i en intern variabel.
Den inbyggda receptguiden hjälper integratören att snabbt komma igång med recepthantering och skapa en bra struktur.

Skriptbiblioteket gör det betydligt enklare
för systemintegratören att använda och
återanvända skript i ett WideQuickprojekt.
Systemintegratören kan organisera sina skript i ett
bibliotek där skripten lagras i separata filer. Samtliga skript med tillhörande kod är tillgängliga i hela
projektet. Skript från skriptbiblioteket kan användas av WideQuick Runtime, WideQuick Remote
Client och WideQuick Web Client.

... för ett professionellt resultat
Enhetskonvertering

Schema

Språkstöd

ActiveX-objekt

WideQuick innehåller en funktion som
gör det möjligt för operatören att när som
helst byta mellan olika enhetssystem.
Projekt kan inledningsvis byggas upp med
SI-systemet och US-enheter och därefter är
det enkelt att lägga till flera enhetssystem.

Med funktionen schema är det enkelt att
automatisera återkommande uppgifter
och händelser. Det är möjligt att schemalägga funktioner så att de utförs regelbundet enligt önskade tidsintervaller.

WideQuick Designer innehåller ett verktyg för att extrahera text som finns i ett
projekt och samla den i översättningsfiler.
Det finns även en inbyggd funktionalitet
för att direkt hantera översättningar till de
språk som önskas.

HTML-objekt

WideQuick innehåller en HTML-läsare
med stöd för HTML-dokument och kommunikation med webbservrar. Det finns
även stöd för andra webbrelaterade tecknologier till exempel att köra JavaScript
från en webbsida.

Dataströmmar/TCP-lyssnare

Dataströmmarna möjliggör kommunikation över TCP/IP-protokollet. Funktionen
kan användas till att skicka och ta emot
data från diverse olika enheter med stöd för TCP/
IP. TCP-lyssnaren kan via en s.k. enhet lyssna av
t.ex. en specifik IP-adress vid utgående trafik eller
specifik port vid inkommande trafik, när den hittar
en specifik text kan den filtrera fram önskad data
som därefter kan användas i en skriptfunktion.

WideQuick innehåller en ActiveXbehållare, vilket innebär att man kan
bädda in valfri ActiveX-komponent i sin
presentation. Det går även att använda
COM-komponenter, som dessutom kan
utnyttjas av skriptmotorn.

.NET

.NET-plugin

Stödet för .NET-plugin innebär att externa
dll-filer kan laddas in av WideQuick Runtime
och därigenom utökas funktionaliteten i
WideQuick med t.ex. egna dialoger/vyer och nya
objekt som bäddas in direkt arbetsvyerna. Dll-filerna kan utvecklas i de flesta programmeringsspråk
med stöd för Microsoft .NET framework.

JSON-stöd

JSON (JavaScript Object Notation) är ett kompakt, textbaserat format som primärt används
för utbyte av data. Skriptobjektet JsonData är
en funktion i WideQuick som gör det möjligt
att enkelt anpassa data till WideQuick eller generera
data från programmet. Med objektet JsonData
överförs information från och till WideQuick i ett
standardiserat JSON-format som kan användas av
andra program.

Databaskommunikation

WideQuick Runtime kan kommunicera med ODBC-datakällor. Detta ger tillgång till nästan alla databaser på
marknaden. Frågor till databasen kan ställas synkront eller asynkront och resultatet kan sedan användas i
skriptmotorn för att därefter t.ex. lagras i WideQuick datalager. Databaskopplingarna kan även användas när
historisk data ska loggas till databaser. WideQuick Runtime delar automatiskt med sig av sina databasanslutningar till sina klienter. Detta gör att klienterna kan ställa sina SQL-frågor precis som om de hade en egen, lokal
databaskonfiguration. Vilket effektivt eliminerar behovet av att sätta upp besvärliga och tidskrävande databaskonfigurationer som ska fungera över nätverket.

Databas

-
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Ett smart objektsbibliotek ...
WideQuick har ett objektsbibliotek som ger systemintegratören stora möjligheter att effektivisera konfigureringsarbetet för HMI- och SCADA-projekt. Objektsbiblioteket gör det enkelt
att skapa ett gränssnitt som är konsekvent i både utseende och funktion. Grupper och objekt
med avancerad funktionalitet kan enkelt återanvändas och underhållas från objektsbiblioteket. Dessutom medföljer det ett stort antal färdiga objekt och ett omfattande objektsbibliotek för fastighetsautomation.

Enkelt att skapa nya objekt

WideQuick erbjuder systemintegratören en utvecklingsmiljö som gör det möjligt att snabbt skapa olika objekt
med önskad design, funktionalitet och dynamik. När
systemintegratören har skapat en grupp av sammansatta
objekt till exempel pumpar, tankar, ventiler och motorer
och är nöjd, är det enkelt att markera objektet och dra
in det i objektsbiblioteket. Från objektsbiblioteket kan
användaren sedan dra in önskat antal instanser av detta
objekt till en eller flera arbetsvyer. Dynamiken i de nya
instanserna fungerar oberoende av varandra.
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Enkelt att förändra befintliga objekt

Alla objekt som sparas i objektsbiblioteket fungerar som
objektsmallar. När något förändras i en sådan objektsmall
kommer förändringen automatiskt att uppdatera samtliga
objekt i alla arbetsvyer där mallen används.

Nya objekt från befintliga objekt

Systemintegratören kan också dra in ett befintligt objekt
från objektsbiblioteket, modifiera det och därefter spara
det under nytt namn för att skapa ett nytt objekt i objektsbiblioteket. Det går att exportera objekt från objektsbiblioteket och sedan återanvända dem i andra projekt.

... med ett stort antal färdiga objekt
Smarta objekt och popup-fönster

I WideQuick finns det möjlighet att ange egendefinierade
egenskaper på både vyer och enskilda objekt i objektsbiblioteket. Detta gör att objekt och vyer i WideQuick kan
utnyttja en strukturerad namngivning på taggnamnen.
Funktionen ger betydande tidsvinster eftersom konfigureringsarbetet effektiviseras och informationen automatiskt knyts till objekt beroende på taggnamnet. Genom
att knyta dynamiska Pop-ups/Faceplates till objekten blir
tidsvinsterna ännu större. Det är också möjligt att skapa en
konfiguration där en hel vy kan visa information från flera
olika fastigheter som har liknande fastighetsautomationslösning. När operatören väljer våningsplan byts automatiskt informationen på alla objekt och tillhörande Pop-ups/
Faceplates.

GT11

20,0 C
20,0 C

Objektsbibliotek - Fastighetsautomation

På vår hemsidan kan våra partner kostnadsfritt hämta
ett demoprojekt med ett omfattande objektsbibliotek
för fastighetsautomation. Demoprojektet för fastighetsautomation är utformat som ett verkligt exempel
och innehåller objekt från det tillhörande objektbiblioteket. Demoprojektet kan användas som inspirationskälla och utvalda delar kan användas direkt i det
aktuella projektet.
WideQuick - Objektsbibliotek

Objektsbibliotek
Arbetsvy

: Fastighetsautomation - Kentima Medium
: Medium_Manover
Wide
Objek Quick
ts
Katego bibliote
k
Objek ri
t
Objek
Beskrivning av arbetsvyn:
tsnam
n
Arbetsvyn Medium_Manover är en faceplate vars innehåll och
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Samtliga objekt i objektsbiblioteket för fastighetsautomation
är väl dokumenterade. Funktioner och tillstånd beskrivs utförligt vilket gör det enkelt för systemintegratörer att komma
igång med nya objekt.
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WIDEQUICK Web Client
WideQuick Web Client är en webbservermodul som ansluter till WideQuick Runtime och gör
det möjligt att övervaka och påverka anläggningen via vanliga webbläsare på både datorer och
mobila enheter. WideQuick Web Client finns installerat på samtliga operatörsenheter.

Gemensam Designer

WideQuick Web Client finns installerad på samtliga
operatörsenheter från Kentima. Eftersom alla typer av
klienter i systemet konfigureras med WideQuick Designer
kommer en applikation som är framtagen för operatörspanelen att få samma funktion och utseende på webbläsaren via WideQuick Web Client. Normalt behöver inga
förändringar göras men det finns några undantag.

Hög säkerhet

WideQuick Web Client är utvecklad med teknik som
bidrar till en högre säkerhet i kommunikationen mellan
webbservern och webbläsaren. Bland annat verifieras
att data som skickas mellan enheterna verkligen kommer
från en giltig uppkoppling. Detta skyddar mot olika typer
av attacker som är vanliga på internet.
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-

Stöd för olika webbläsare

WideQuick Web Client använder HTML5 och JavaScript
för att skapa webbsidor som kan visas i de flesta moderna webbläsarna på olika operativsystem som Windows,
Debian Linux och OS X.

Kräver inte tilläggsmoduler

WideQuick Web Client kräver inte att det installeras
några tilläggsmoduler tillsammans med webbläsaren. På
operatörens dator behövs endast en modern webbläsare
för att presentationen ska fungera. Detta ökar säkerheten
eftersom det minskar sårbarheten för fientliga program
på slutanvändarens dator.

Mobila plattformar

Funktionaliteten i WideQuick Web Client kan användas
på mobila enheter med iOS, Android och Windows Phone.

WideQuick - integration med andra system

WideQuick kan kommunicera med ett stort antal underordnade säkerhetssystem på marknaden, inklusive Ethiris VMS som är vår egen mjukvara för avancerad videoövervakning. Det
innebär att Kentima kan erbjuda marknaden en unik lösning för total övervakning av en större
fastighet. Fastighetsägaren får en gemensam överordnad plattform för övervakning av alla
funktioner i fastigheten där WideQuick kommunicerar med fastighetens alla underordnade
system för fastighetsautomation och säkerhet t. ex. videoövervakning, passagesystem, brandlarm och inbrottslarm.

Video Management
Software

Ethiris

Brandlarm

Fastighetsautomation

Passagesystem

Inbrottslarm

Andra säkerhetssystem

-
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WideQuick - stor frihet att välja önskad system
WideQuick har en inbyggd flexibilitet som gör det möjligt att välja den systemarkitektur som passar
bäst till det aktuella projektet. Man kan bygga upp allt från ett mindre övervakningssystem med en
lokal operatörspanel till stora system med SCADA-funktionalitet, där övervakningen av fastigheterna
kan ske via ett centralt kontrollrum. Oavsett systemlösning kan man alltid övervaka anläggningen
med en webbläsare via dator, mobil eller surfplatta.

Lokal WideQuick HMI Panel eller lokal HMI Box

En lokal WideQuick HMI Panel kan övervaka alla tillgängliga funktioner och signaler som finns i PLC:n/DUC:n, skicka
larm via sms och e-mail om något är fel i systemet eller om PLC:n/DUC:n inte fungerar korrekt.
Det finns möjlighet att ansluta upp till fem webbklienter till en WideQuick HMI Panel
för att övervaka anläggningen på distans.

PLC/DUC

PLC/DUC

PLC/DUC

Sammankopplade lokala WideQuick HMI- eller SCADA-paneler/boxar

Att använda WideQuick SCADA Panel ger flera fördelar. WideQuick SCADA Panel har möjlighet att kommunicera
och utbyta information med övriga WideQuick SCADA Panel i systemet. Varje WideQuick SCADA Panel kan presentera gemensamma larmlistor för alla enheter som ingår i systemet. Till exempel kan driftstekniker och fastighetsansvariga har tillgång till all information från samtliga fastigheter i ett system oavsett var man befinner sig. Den
gemensamma larmlistan och övrig information kan nås via en webbläsare, vilket ytterligare förenklar driften av
anläggningen.

PLC/DUC
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PLC/DUC

PLC/DUC

mlösning
Central WideQuick SCADA med
lokala SCADA-paneler/boxar

Genom att ansluta flera WideQuick
SCADA Panel/Box till en central WideQuick
SCADA, som även kan vara en WideQuick
SCADA Panel/Box, går det att visa information och vyer från anslutna SCADA Panel/
Box. Det går också att skapa gemensamma
vyer, gemensamma larmlistor och historik
som innehåller information från samtliga
anslutna SCADA Panel. Informationen kan
nås från WideQuick Remote klienter och
från en webbläsare via
WideQuick Web Client.

PLC/DUC

PLC/DUC

PLC/DUC

WideQuick SCADA med direkt
kommunikation mot PLC

PLC/DUC

PLC/DUC

PLC/DUC

En central WideQuick SCADA kan också
kommunicera direkt med lokala PLC, även
om man då går miste om alla de fördelar
som en lokal WideQuick SCADA erbjuder.
Det går att skapa vyer med information,
larmlistor och historik från en eller flera
PLC. Informationen kan nås från både
WideQuick Remote Client och från en
webbläsare via WideQuick Web Client.

Lokala HMI- eller SCADA-paneler/boxar med central webbportal

PLC/DUC

PLC/DUC

PLC/DUC

-
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Kommunikation, OPC och Modbus
Samtliga operatörsenheter från Kentima har en stor flexibilitet och kan enkelt integreras
med olika under- och överordnade system. Genom att använda standarder som OPC och
Modbus har WideQuick möjlighet att kommunicera med ett stort antal I/O, PLC och andra
typer av system på marknaden. Eftersom det alltid medföljer en WideQuick OPC Server kan
operatörspanelerna integreras mot ett befintligt överordnat SCADA-system. Allt detta gör
att systemintegratören kan skapa ett system som är anpassat efter slutkundernas krav och
varierande verksamhet.

WideQuick Driver API

För att uppnå maximal driftsäkerhet sker all kommunikation med I/O, PLC och andra system via ett driver API
som finns inbygg i WideQuick. Samtliga kommunikationsprotokoll, till exempel OPC och Modbus, är drivers
som är uppbyggda som olika fristående program som
inte är direkt integrerade i WideQuick. Det finns också
möjlighet för dem som önskar att utveckla och skriva
egna driver till olika protokoll.

WideQuick OPC Client

WideQuick Driver API har en integrerad OPC-klient som
gör programmet flexibelt och öppet för integration och
kommunikation med ett sort antal system som har OPCservrar. WideQuick Runtime kan läsa och skriva data från
flera OPC-servrar samtidigt, både lokalt och via nätverk.
Data hämtas och lagras i WideQuick datalager.

Exempel på I/O och PLC leverantörer som har stöd för Modbus och OPC:
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Enkelt att ansluta PLC och I/O
WideQuick OPC Browser

WideQuick Designer innehåller en OPC-browser för
automatisk import av variabler från olika OPC-servrar.
Detta reducerar tiden för konfigurering av datalagret.
WideQuick Designer presenterar tillgängliga OPC-servrar
och deras listor med variabler för användaren. Programmet skapar och organiserar kommunikationsvariabler i
grupper för att återspegla anläggningens struktur. För
varje grupp kan man specificera uppdateringshastigheter
för läsningar och skrivningar från servern. Det är enkelt
att exportera och importera konfigurationen av kommunikationen, till och från externa program.

Modbus TCP/IP och Modbus RTU

WideQuick Driver API har inbyggt stöd för de konventionella
kommunikationsprotokollen Modbus TCP/IP Master och seriell
Modbus RTU Master. Med Modbus-drivern går det att läsa
både digitala värden och analoga 16-bitarsvärden enligt specifikationen för Modbus. Det går även att överföra 32-bitars heltal
och flyttal genom att använda två 16-bitarsregister i följd. Det
går att konfigurera bit- byte- och word-ordning för Modbusdrivern så att den även kan kommunicera med enheter som
inte följer specifikationen för Modbus exakt.

WideQuick OPC Server

WideQuick OPC Server är en effektiv serverprogramvara som
ger Windowsprogram med OPC-klienter, till exempel överordnade SCADA-system, åtkomst till valda delar av datalagret i
WideQuick Runtime. WideQuick OPC Server är ett fristående
program som kan installeras på samma dator som WideQuick
Runtime eller på datorn där OPC-klienten körs på. Installeras
programmet på samma dator som OPC-klienten undviks till
exempel arbetet med Windows DCOM-konfigurationen.
WideQuick OPC Server gör även information från WideQuick
Runtime som körs på Linuxsystem tillgänglig för Windowsprogram
med OPC-klienter.

-

WideQuick OPC Server
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WIDEQUICK – H500
Utförande

HMI Panel alt. HMI Box

Processor

Intel Quad Core J1900

Internminne

4 GB

Nätverk

2 st 10/100/1000 Mbit

Serieportar*

1 st RS422/485/232
1 st RS232
Tillval: 2 st RS232

Expansionsplatser

MiniPCIe-kort

Spänningsmatning

9-36 V DC

Lagring

32 GB mSATA
Tillval:
64-256 GB mSATA
150-480 GB SSD

Operativsystem

Windows 10 IoT Enterprise/Debian Linux

WideQuicklicens

Extended 2048**

Licenstyp

Aktuell version alt. 5 års fria uppdat.

H500 10,1”- 21,5”
H500 är en serie kompakta, fläktlösa och robusta operatörsenheter med modern design och hög funktionalitet. Modellerna är avsedda för att användas när man behöver
effektiva och tåliga industridatorer med god prestanda och låg energiförbrukning.
De är tåliga när det gäller både kemiska såväl som mekaniska påfrestningar som
rengöring, avspolning, dammtålighet, skakningar, stötar och vibrationer.
Enheterna är byggda i ett mycket kompakt format med lågt inbyggnadsdjup och
har mycket bra anslutnings- och kommunikationsmöjligheter.

Bildskärm
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*Oe510 och O511 har 1 st serieport RS422/485 alternativt RS232.
**Kan uppgraderas till fler externa taggar och högre licensnivå.

Upplösning

Pekfunktion

Max strömförbrukning

Yttermått mm
(BxHxD)

Håltagning
mm

Vikt Kg

–

Extern skärm

–

25 W

216 x 51,5 x 260

–

2,5 - 3,0

10,1”

16:9

1024 x 600

5-trådars resistiv

25 W

289 x 196 x 51

271 x 185

2,6

H511

10,1”

16:10

1280 x 800

Projicerat kapacitiv

25 W

289 x 208 x 51

273 x 185

2,7

H512

12,1”

4:3

800 x 600

5-trådars resistiv

30 W

350 x 290 x 66,5

336 x 276

4,5

H513

12,1”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

30 W

350 x 290 x 66,5

336 x 276

4,5

H515

15”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

35 W

406 x 330 x 66,5

391 x 317

5,5

H516L

15,6”

16:9

1366 x 768

Projicerat kapacitiv

50 W

429 x 278 x 64,5

408 x 258

5,2

H516H

15,6”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

50 W

429 x 278 x 64,5

408 x 258

5,2

H517

17”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

45 W

441,7 x 374,7 x 66,5

429 x 361

6,8

H519

19”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

50 W

481 x 406 x 66,5

466 x 394

7,9

H521

21,5”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

55 W

547,4 x 344 x 64,5

526 x 328

6,6

Modell

Storlek

H502

HMI Box

H510

Format

-

WIDEQUICK – H600

H600 12,1”- 21,5”
H600 är en serie operatörsenheter konstruerad för krävande industriapplikationer
och har en kraftfull prestanda som passar för något större projekt med mer krävande
grafik, hög funktionalitet och där det ställs krav på korta svarstider samt snabb och
flexibel kommunikation.
Serien är robust och tålig, med låg energiförbrukning och har smidig åtkomst till
expansionsplatser, lagringsmedia och interna anslutningar. Det är lätt att koppla
in ytterligare displayenheter genom de externa VGA-, HDMI-, DVI-anslutningarna,
eller interna expansioner genom PCIe- samt MiniPCIe-platserna.

Utförande

HMI Panel alt. HMI Box

Processor

Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7

Internminne

4 GB

Nätverk

2 st 10/100/1000 Mbit

Serieportar

1 st RS422/485
3 st RS232

Expansionsplatser

PCIe-kort
MiniPCIe-kort

Spänningsmatning

24 V DC

Lagring

32 GB mSATA
Tillval:
64-256 GB mSATA
150-480 GB SSD

Operativsystem

Windows 10 IoT Enterprise/Debian Linux

WideQuicklicens

Extended 2048*

Licenstyp

Aktuell version alt. 5 års fria uppdat.

*Kan uppgraderas till fler externa taggar och högre licensnivå.

Bildskärm
Upplösning

Pekfunktion

Max strömförbrukning

Yttermått mm
(BxHxD)

Håltagning
mm

Vikt Kg

–

Extern skärm

–

50 W

216 x 260 x 60

–

3,7

HMI Box

–

Extern skärm

–

150 W

328 x 310 x 69

–

5,6

H612

12,1”

4:3

800 x 600

5-trådars resistiv

60 W

350,5 x 290 x 117

336 x 276

5,4

H613

12,1”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

65 W

350,5 x 290 x 117

336 x 276

5,4

H615

15”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

70 W

406 x 330 x 117

391 x 317

6,5

H616L

15,6”

16:9

1366 x 768

Projicerat kapacitiv

85 W

429 x 278 x 119

408 x 258

5,7

H616H

15,6”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

85 W

429 x 278 x 119

408 x 258

5,7

H617

17”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

75 W

441,7 x 374,7 x 117

429 x 361

8,0

H619

19”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

85 W

481 x 406 x 117

466 x 394

9,4

H621

21,5”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

85 W

547,4 x 344 x 118,7

526 x 328

8,4

Modell

Storlek

H602

HMI Box

H603

Format

-
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WIDEQUICK – H700

H700 12,1”- 21,5”

Utförande

HMI Panel

Processor

Intel Atom x5-E8000
Intel Quad Core J1900
Intel Core i3-6100U
Intel Core i5-6300U
Intel Core i7-6822EQ

Internminne

4 GB

Nätverk

2 st 10/100/1000 Mbit

Serieportar

Galvaniskt isolerade:
1 st RS422/485, 1 st RS232
Standard: 1 st RS232

Expansionsplatser

MiniPCIe-kort

Spänningsmatning

18-30 V DC

Lagring

32 GB mSATA
Tillval:
64-256 GB mSATA
150-480 GB SSD

Operativsystem

Windows 10 IoT Enterprise/Debian Linux

WideQuicklicens

Extended 2048*

Licenstyp

Aktuell version alt. 5 års fria uppdat.

H700 är en serie operatörspaneler som passar utmärkt när omgivningen ställer krav på
en mycket robust industridator som till exempel galvaniskt isolerad seriekommunikation och hög prestanda, med avancerade funktioner.
Serien har en modern design, kan levereras helt utan rörliga delar och erbjuder därmed
en högt integrerad och utrymmeseffektiv operatörspanel. Serien har inbyggd övervakning av temperaturen och ett brett temperaturområde. Modellen har också inbyggd
övervakning av strömförsörjningen och kraftfulla skydd mot störningar.

*Kan uppgraderas till fler externa taggar och högre licensnivå.

Bildskärm
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Modell

Storlek

Format

Upplösning

Pekfunktion

Max strömförbrukning

Yttermått mm
(BxHxD)

Håltagning mm

Vikt
Kg

H712

12,1”

4:3

800 x 600

5-trådars resistiv

45 W

350,5 x 290 x 76

336 x 276

5,5

H713

12,1”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

50 W

350 x 290 x 86/101

336 x 276

5,5

H715

15”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

55 W

406 x 330 x 86/101

391 x 317

6,0

H716L

15,6”

16:9

1366 x 768

Projicerat kapacitiv

65 W

429 x 278 x 86/101

408 x 258

5,8

H716H

15,6”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

65 W

429 x 278 x 86/101

408 x 258

5,8

H717

17”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

60 W

441,7 x 374,7 x 86/101

429 x 361

7,5

H719

19”

4:3

1280 x 1024

5-trådars resistiv

65 W

481 x 406 x 86/101

466 x 394

8,9

H721

21,5”

16:9

1920 x 1080

Projicerat kapacitiv

65 W

547,4 x 344 x 86/101

526 x 328

7,9

-

WIDEQUICK – H800

H800 12,1”- 15”

Utförande

HMI Panel

Processor

Intel Atom x5-E8000
Intel Quad Core J1900
Intel Core i3-6100U
Intel Core i5-6300U
Intel Core i7-6822EQ

Internminne

4 GB

Nätverk

2 st 10/100 Mbit

Serieportar

Galvaniskt isolerade:
1 st RS422/485, 1 st RS232
Standard: 1 st RS232

Expansionsplatser

MiniPCIe-kort

Spänningsmatning

18-30 V DC

Lagring

32 GB mSATA
Tillval:
64-256 GB mSATA
150-480 GB SSD

Operativsystem

Windows 10 IoT Enterprise/Debian Linux

WideQuicklicens

Extended 2048*

Licenstyp

Aktuell version alt. 5 års fria uppdat.

H800 är en serie operatörspaneler utvecklade för mycket krävande miljöer, där stora
temperaturvariationer, elektriska störningar, smuts, damm, fukt och föroreningar
ställer stora krav på en operatörspanel.
Serien är en helt kapslad operatörspanel med chassi och front i rostfritt stål. Den
är integrerad med ett stort antal inbyggda skyddsfunktioner och en övervakad
strömförsörjning. Enheterna är helt oberoende av rörliga delar, vilket gör dem
extremt tåliga vid vibrationer, skakningar och stötar.

*Kan uppgraderas till fler externa taggar och högre licensnivå.

Bildskärm
Modell

Storlek

Format

Upplösning

Pekfunktion

Max strömförbrukning

Yttermått mm
(BxHxD)

Håltagning
mm

Vikt Kg

H812

12,1”

4:3

800 x 600

5-trådars resistiv

45 W

357,5 x 290 x 60

340 x 280

5,9 - 6,9

H813

12,1”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

45 W

357,5 x 290 x 60

340 x 280

5,9 - 6,9

H815

15”

4:3

1024 x 768

5-trådars resistiv

50 W

403 x 327 x 70

330,5 x 372,5

8,0 - 9,0

-
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