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Broszura o produktach

Nowoczesna, bogata w możliwości...
WideQuick HMI/SCADA jest nowoczesnym, komponentowym, skalowalnym oprogramowaniem do tworzenia platform zarządzania zabezpieczeniami. WideQuick Designer
udostępnia integratorom narzędzie deweloperskie, które jest intuicyjne i łatwe do opanowania, dzięki czemu skróceniu ulega czas poświęcany na prace deweloperskie w projektach HMI/SCADA. Użytkownik końcowy otrzymuje ekonomiczny system monitorowania,
który podnosi efektywności produkcji, zwiększa niezawodność operacyjną, a przy tym jest
łatwy w użyciu.
®

®

Skalowalność

Szeroki obszar zastosowań

Bogate możliwości

Ekonomiczna struktura licencjonowania

Oprogramowanie WideQuick służy do tworzenia i konfigurowania wszelkich systemów: od małych HMI po duże i
złożone SCADA. System HMI/SCADA można utworzyć
z jednego lub większej liczby komponentów oprogramowania WideQuick, ale jest też oferowany jako kompletny
panel operatora, WideQuick HMI Panel.

Oprogramowanie WideQuick ma strukturę umożliwiającą
szybkie tworzenie zaawansowanych systemów. Dzięki
grafice obiektowej i powiązanym efektom dynamicznym
użytkownik końcowy otrzymuje łatwy w użyciu przejrzysty interfejs użytkownika. Klient internetowy zapewnia
użytkownikowi pełną swobodę w dostępie do informacji z
różnych platform.

Efektywność prac deweloperskich

Oprogramowanie WideQuick Designer udostępnia
użytkownikowi intuicyjne i elastyczne środowisko deweloperskie. Czas trwania prac deweloperskich zostaje skrócony
dzięki inteligentnym narzędziom oraz szybkiej konfiguracji
komunikacji i interfejsu użytkownika.
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Oprogramowanie WideQuick jest uniwersalnym systemem HM/SCADA, który integrator może w rozmaity
sposób adaptować do różnorodnych zastosowań z zakresu
automatyzacji i zabezpieczeń. Wbudowana funkcja obsługi
języków w połączeniu z konwersją jednostek miary jeszcze
bardziej poszerza obszar zastosowań.

Ze względu na zróżnicowane potrzeby klientów i różne zastosowania środowisko WideQuick Runtime jest oferowane
z licencjami o czterech poziomach, z których każdy zapewnia inny stopień funkcjonalności. Licencje o odpowiednich
poziomach — Basic, Extended, Advanced i Premium —
można także zamawiać stosownie do skali przedsięwzięcia.

Komunikacja OPC

Wbudowany klient OPC umożliwia oprogramowaniu
WideQuick komunikowanie się z licznymi sterownikami
PLC, układami wejścia-wyjścia (I/O) i innymi systemami.
Ponadto oprogramowanie zawsze zawiera wbudowany
protokół Modbus.
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...platforma zarządzania zabezpieczeniami
WideQuick jest systemem skalowalnym. Różne komponenty WideQuick Runtime, WideQuick Remote oraz WideQuick Web Client mogą się ze sobą komunikować w sieci,
dlatego możliwe jest tworzenie rozbudowanych systemów. Różne części jednej aplikacji
WideQuick można umieścić w różnych lokalizacjach geograficznych. Ponieważ system
WideQuick może się komunikować z różnymi urządzeniami i aplikacjami, na jego bazie
można stworzyć kompletne rozwiązanie automatyzacji i zabezpieczeń.
®

®

®

®

®
®

WideQuick Runtime

Obsługa różnych systemów
operacyjnych

®

Komponent WideQuick Runtime instaluje się w placówce
w celu zapewnienia obsługi bieżącej aplikacji. Zawiera
między innymi klienta OPC, magazyn danych, funkcje
komunikacji z bazą danych, grafikę, funkcje logowania i
zarządzanie alarmami. W jednej placówce może działać
razem wiele komponentów WideQuick Runtime.

Różne komponenty WideQuick działają zarówno w systemie Windows, jak i GNU/Linux. Używając oprogramowania WideQuick Designer, integrator może utworzyć
aplikację w jednym systemie operacyjnym, a uruchamiać
ją w innym. W tej samej placówce można używać kombinacji różnych systemów operacyjnych.

WideQuick Remote
®

WideQuick Remote umożliwia zdalne sterowanie jednym
lub większą liczbą systemów w sieci, nie wymagając pełnej
licencji na komponent WideQuick Runtime. Aby móc
zapoznać się z ogólnymi informacjami z kilku instalacji
WideQuick Runtime w tym samym czasie, można dla
WideQuick Remote utworzyć lokalne widoki robocze.
Lokalne widoki robocze mogą przedstawiać dane z kilku
instalacji WideQuick Runtime jednocześnie.

WideQuick Web Client
®

WideQuick Web Client jest modułem serwera internetowego, który łączy się z komponentem WideQuick Runtime i umożliwia monitorowanie i nadzorowanie placówki
za pomocą standardowych przeglądarek internetowych na
komputerach bądź urządzeniach mobilnych.

WideQuick OPC Server
®

WideQuick OPC Server jest efektywną aplikacją serwerową, która programom
Zarządzanie produkcją
w systemie Windows
zapewnia dostęp do wybranych części magazynu danych z zastosowaniem klientów OPC.

Siedziba główna

WideQuick Web Client
®

WideQuick Remote
®

WideQuick Remote
®

Dyspozytornia 2

Dyspozytornia 1

WideQuick Remote
Język: szwedzki
®

WideQuick Runtime
Język: angielski
®

WideQuick Runtime
Język: angielski
®

Panel WideQuick HMI
WideQuick® Remote
Język: niemiecki
Język: angielski
System operacyjny: Android, jednostki: SI. System operacyjny: Windows, jednostki: SI.
Tablet
WideQuick® Web Client

WideQuick Remote
Język: niemiecki
®

WideQuick Remote
Język: niemiecki

Komputery przemysłowe
WideQuick® Runtime
Język: angielski
System operacyjny: GNU/Linux, jednostki: USA.
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®

Telefon komórkowy
WideQuick® Web Client
Język: angielski
System operacyjny: Apple Safari, jednostki: SI.
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Szybki proces deweloperski...
WideQuick Designer służy do prac deweloperskich i konfigurowania wszystkich
aplikacji WideQuick , niezależnie od tego, czy informacje mają być przedstawiane
bezpośrednio w komponencie Runtime Client czy Remote Client, czy też Web Client za
pomocą przeglądarki internetowej. Aplikacje buduje się z obiektów, które można szybko
skonfigurować i przystosować do konkretnego zastosowania.
®

®

®

Przykład tworzonego projektu w środowisku WideQuick SCADA Designer.

Elastyczne środowisko deweloperskie

Liczne inteligentne funkcje ułatwiają prace deweloperskie.
W trybie projektowym można z łatwością korzystać z
udogodnień, jakie niesie wiele paneli wyświetlanych jednocześnie, a w rezultacie maksymalnie podnieść efektywność
pracy. Wszystkie okna narzędzi można dokować. Okna
właściwości można oddokowywać i ustawiać w preferowanym miejscu. W środowisku deweloperskim można w
różny sposób modyfikować obiekty tekstowe i graficzne, a
ponadto szybko rozmieszczać i umieszczać wiele obiektów
jednocześnie, a także zmieniać ich rozmiar.

Wbudowany podgląd

Projektu WideQuick nie trzeba kompilować — ostateczny
kod jest generowany natychmiast przy tworzeniu obiektów. Oznacza to, że w dowolnej chwili można sprawdzić
na podglądzie, jak projekt będzie wyglądał i pracował w
środowisku WideQuick Runtime. Jeśli zostaną podłączone
jednostki zewnętrzne, będzie także działać komunikacja.
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Przeglądarka OPC

WideQuick Designer umożliwia automatyczny import
zmiennych z serwerów OPC. Skraca to czas potrzebny na
skonfigurowanie magazynu danych. Konfigurację komunikacji można łatwo eksportować do programów zewnętrznych oraz łatwo ją z nich importować.

Wbudowana demonstracja funkcji

Oprogramowaniu WideQuick towarzyszy obszerna demonstracja funkcji, zawierająca wiele wskazówek dotyczących
realizacji różnych zadań. Wszystkie jej obiekty zostały
utworzone na podstawie obiektów standardowych w programie WideQuick Designer. Zawiera przykłady interfejsów
operatora oraz przykłady poszczególnych funkcji i obiektów.

Weryfikator projektów

W skład oprogramowania WideQuick wchodzi łatwy w
użyciu weryfikator, dzięki któremu można się upewnić, czy
wszystkie konfiguracje są poprawne, czy łącza działają i czy
wszystkie niezbędne pliki i zmienne są na swoim miejscu.
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...dzięki inteligentnym narzędziom
®

WideQuick Designer służy do prac
deweloperskich dla komponentów:
®

• WideQuick Runtime;
®

• WideQuick Remote Client;
®

• WideQuick Web Client.

WideQuick®
Designer

WideQuick®
Runtime

WideQuick®
Remote Client

WideQuick®
Web Client

Obiekty graficzne

Biblioteka obiektów

WideQuick oferuje bogate
możliwości pod względem tworzenia i obsługi administracyjnej
obiektów złożonych, na przykład
pomp, zbiorników, zaworów czy
silników, które potem można
umieścić w bibliotece. Z biblioteki
obiektów można przeciągać żądaną
liczbę wystąpień danego obiektu
do jednego lub większej liczby
widoków roboczych. Efekty dynamiczne nowych wystąpień działają
niezależnie. Jeśli w bibliotece
obiektów zostaje zmieniony symbol, zostaje to odzwierciedlone we
wszystkich wystąpieniach. Obiekty
z biblioteki obiektów można
wyeksportować i później użyć ich
na nowo w innych projektach.

Struktura oprogramowania WideQuick jest dobrze opracowana pod kątem tworzenia grafiki wektorowej. Podstawowe obiekty graficzne można szybko modyfikować,
stosując kolorowanie, stopniowe tonowanie, obracanie,
dodawanie ramek i zmianę rozmiaru, tak aby powstał
nowoczesny, intuicyjny interfejs użytkownika.

Efekty dynamiczne

Do prezentacji można wprowadzić efekty dynamiczne,
wiążąc zmienne z magazynu danych z właściwościami
obiektów. Efekty dynamiczne można powiązać ze wszystkimi właściwościami obiektów.

Układ i nawigacja

Oprogramowanie ma spore możliwości w zakresie tworzenia układu i systemu nawigacji pod kątem konkretnych zastosowań. Dostępne są obiekty menu, obiekty
kart, przeglądarka wielowidokowa i różne obiekty interakcyjne, dzięki którym użytkownik może łatwo poruszać
się po aplikacji WideQuick.

WideQuick® – HMI/SCADA Software
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Efektywne funkcje...
Alarmy i zdarzenia

Oprogramowanie WideQuick wyposażone jest w funkcję
alarmową, która do minimum redukuje zakłócenia w produkcji. Gdy alarmy są konfigurowane, skrypt może ustalić,
kiedy dany alarm powinien zostać uaktywniony. Alarmy
można podzielić na grupy oraz według danych szczególnych właściwości. Każdy alarm staje się osobną zmienną,
której można użyć w innych zapisach logicznych. Na
wypadek zdarzeń, które nie mają charakteru alarmowego,
WideQuick udostępnia funkcję służącą rejestracji zdarzeń
oraz ich prezentacji.

Historia i przebiegi czasowe

Oprogramowanie WideQuick może rejestrować wybrane informacje pochodzące z placówki, umieszczając odczytane wartości w
rejestratorze. Stosownie do poziomu licencji oprogramowanie WideQuick może mieć nieograniczoną liczbę rejestratorów, a następnie prezentować zapisaną w nich historię. Przedstawiane sygnały
są pobierane z dowolnej liczby rejestratorów. Obiekt przebiegu
czasowego umożliwia pokazanie w formie graficznej, jak wartość
zmienia się w czasie, bez zapisywania danych w rejestratorze.

Skrypty i przechowywanie danych

Oprogramowanie WideQuick udostępnia integratorom
język skryptowy, za pomocą którego mogą łatwo wyposażyć
systemy HMI/SCADA w bardziej zaawansowane funkcje.
Język skryptowy można także wykorzystać do obliczeń matematycznych i logicznych we wszelkiego rodzaju efektach
dynamicznych. Skrypty mogą być realizowane w różnych
sytuacjach w środowisku WideQuick Runtime, na przykład
w wyniku wystąpienia określonego zdarzenia, lub w sposób
ciągły w efektach dynamicznych lub harmonogramach.

Komunikacja i OPC

Oprogramowanie WideQuick oferuje kilka różnych opcji komunikacji
ze sterownikami PLC, rozproszonymi układami wejścia-wyjścia (I/O) i
innymi urządzeniami. Zintegrowany ze środowiskiem WideQuick Runtime klient OPC nadaje oprogramowaniu elastyczność oraz umożliwia
jego integrację i komunikację z dowolnym systemem z serwerami OPC.
Ponadto oprogramowanie zawsze zawiera wbudowane protokoły Modbus
TCP/IP Master oraz Modbus RTU Master.
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...i profesjonalny efekt
Istnieją szerokie możliwości dostosowywania systemu HMI/SCADA do określonych potrzeb placówki. Dzięki licznym zaawansowanym cechom integrator może szybko stworzyć
aplikację, uzyskując profesjonalny efekt.
N

Obsługa języków

Oprogramowanie WideQuick Designer
zawiera zaawansowane narzędzie do
wyodrębniania tekstu z projektów i umieszczania go
w plikach do tłumaczenia. Ponadto ma zintegrowaną
funkcję do natychmiastowego tłumaczenia na wybrany język.

Konwersja jednostek

Oprogramowanie WideQuick umożliwia
przełączanie między systemami jednostek
w dowolnym czasie. Na początek można stworzyć
projekt z zastosowaniem jednostek SI oraz jednostek
USA, a później uzupełnić go o inne systemy jednostek.

Zabezpieczenia i uprawnienia

Korzystając ze zintegrowanych funkcji
zabezpieczeń, można zapewnić, że wybranych części systemu będą mogli używać wyłącznie
upoważnieni pracownicy. System zabezpieczeń jest
oparty na uprawnieniach, tym samym można go swobodnie kształtować.

Układ i nawigacja

Oprogramowanie oferuje spore
możliwości w zakresie tworzenia
układu i systemu nawigacji pod kątem konkretnych
zastosowań. Układ można zestawić z pojedynczych
komponentów standardowych lub z obiektów złożonych.

Harmonogramy

Korzystając z funkcji harmonogramu,
można łatwo zautomatyzować powtarzalne zadania i zdarzenia. W harmonogramie można
uwzględnić funkcje, tak aby były realizowane regularnie, w określonych odstępach czasu.

Obiekty ActiveX

Oprogramowanie Wide-Quick zawiera
kontener ActiveX, co oznacza, że w prezentacji można osadzić dowolny komponent ActiveX.
Ponadto można używać komponentów COM. Ich
użycie jest możliwe w aparacie skryptowym.

HTML

Bazy danych

Środowisko WideQuick Runtime może
się komunikować ze źródłami danych
ODBC. W grę wchodzi dostęp do niemal wszystkich
systemów baz danych na rynku. Połączenia z bazami
danych można też wykorzystać wtedy, gdy są w nich
rejestrowane dane historyczne.

Zarządzanie recepturami

W oprogramowaniu WideQuick można
łatwo przechowywać receptury w bazie
danych lub w wewnętrznej zmiennej. Korzystając
z wbudowanego kreatora receptur, integrator może
szybko rozpocząć zarządzanie recepturami i utworzyć
prawidłową strukturę.

Obiekty HTML

Oprogramowanie WideQuick obejmuje
przeglądarkę HTML obsługującą dokumenty HTML i komunikację z serwerami internetowymi. Obsługiwane są też inne technologie internetowe, na przykład wykonywanie skryptów JavaScript
stron internetowych.

Obiekty Ethiris

®

Oprogramowanie WideQuick może
połączyć się bezpośrednio z jednym lub
większą liczbą serwerów Ethiris VMS, po czym przedstawiać obrazy na żywo oraz informacje w komponentach WideQuick Runtime, WideQuick Remote i
WideQuick Web Client.

WideQuick® – HMI/SCADA Software
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Web Client
WideQuick Web Client jest modułem serwera internetowego, który łączy się z komponentem WideQuick Runtime i umożliwia
monitorowanie i nadzorowanie placówki za
pomocą standardowych przeglądarek internetowych na komputerach bądź urządzeniach mobilnych.
®

®

Jedno środowisko projektowe

Interfejs użytkownika buduje się w programie WideQuick
Designer, a wyświetlany jest w środowiskach WideQuick Runtime lub WideQuick Remote, lub w przeglądarce internetowej
przy użyciu modułu WideQuick Web Client. Można też utworzyć osobny interfejs użytkownika, który zostanie przystosowany na przykład do urządzeń mobilnych o mniejszych ekranach.

Niezależność od platformy

Moduł WideQuick Web Client może działać na serwerze IIS
(Microsoft Internet Information Server) w systemie Windows
lub na serwerze internetowym z obsługą protokołu FastCGI w
systemie Linux, na przykład Apache. Może też działać samodzielnie.

Obsługa kilku przeglądarek internetowych

Strony internetowe moduł WideQuick Web Client tworzy z
zastosowaniem języków HTML5 i JavaScript, dzięki czemu
mogą być wyświetlane w większości nowoczesnych przeglądarek internetowych w różnych systemach operacyjnych, na
przykład Windows, Linux i Apple OSX. Do przeglądarek tych
należą Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome oraz Apple Safari. Używać można nawet przeglądarek o ograniczonej obsłudze języka HTML5 lub w ogóle jej
pozbawione, chociaż wtedy układ i funkcjonalność mogą być
w pewnym stopniu ograniczone.

Platformy mobilne

Z funkcjonalności modułu WideQuick Web Client można
korzystać na platformach mobilnych z systemami Apple iOS,
Google Android oraz Microsoft Windows Mobile. W grę
wchodzą liczne smartfony i tablety, na przykład telefony iPhone
i iPady, oraz urządzenia firm HTC, Samsung, Sony i Nokia.

Wysoki stopień zabezpieczeń

W module WideQuick Web Client zastosowano technologię,
dzięki której między serwerami internetowymi a przeglądarkami
internetowymi prowadzona jest komunikacja o wyższym stopniu zabezpieczeń. Między innymi prowadzona jest weryfikacja,
czy dane przesyłane między urządzeniami pochodzą z właściwego połączenia. Stanowi to ochronę przed wieloma rodzajami
ataków powszechnie dokonywanych w Internecie.
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Łatwe początki

Już istniejące projekty można bardzo łatwo uzupełnić tak,
aby stały się dostępne za pomocą modułu WideQuick
Web Client. Jeśli projekt już został przygotowany pod
kątem komponentu WideQuick Remote, w konfiguracji
niemal niczego nie trzeba zmieniać.
W przypadku istniejącego projektu potrzebna jest tylko drobna adaptacja, aby powstały interfejsy użytkownika,
które będą prezentowane za pomocą modułu WideQuick
Web Client. Adaptacji dokonuje się w projekcie głównym
obsługiwanym przez środowisko WideQuick Runtime, a
obejmuje ona te same modyfikacje, które były niezbędne
do nawiązania połączenia poprzez WideQuick Remote.

Brak modułów dodatków plug-in

Moduł WideQuick Web Client nie wymaga instalowania żadnych modułów dodatków plug-in w przeglądarce
internetowej. Oznacza to brak konieczności instalowania
jakiegokolwiek komponentu ActiveX czy też dodatków
plug-in Adobe Flash Player, Oracle Java czy Microsoft
Silverlight na komputerze — wystarczy nowoczesna przeglądarka internetowa.

WideQuick®
Designer

Serwer internetowy

WideQuick®
Remote Client

WideQuick Web Client
®

Drzewo/
proces

Drzewo/
proces

Drzewo/
proces

Drzewo/
proces

WideQuick Runtime
®

Serwer zdalny

Widoki robocze

Połączenie z bazą
danych

Tłumaczenie

Obiekty interakcyjne

Rejestrowanie
historii

Konwersja
jednostek

Obiekty graficzne

Monitorowanie
alarmów

Użytkownicy i
uprawnienia

Biblioteka obiektów

Harmonogramy

Zapora

Magazyn danych
Modbus

Klient OPC

PLC, I/O

Serwer OPC

Internet
PLC, I/O

NW
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safari
®
WideQuick
Web Client

Apple Safari
Telefon komórkowy

Firefox

WideQuick® Web Client
Mozilla Firefox
Komputer PC

WideQuick® Web Client

Internet Explorer

Internet Explorer
WideQuick — HMI Panel
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WideQuick® Web Client

Google Chrome

Google Chrome
Tablet
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WideQuick HMI Panel
®

WideQuick HMI Panel to seria bardzo zaawansowanych i elastycznych paneli operatora, dających użytkownikom możliwość szybkiego i łatwego tworzenia efektywnych interfejsów użytkownika między operatorami a elementami maszyn/procesu. Z komponentem WideQuick HMI Panel można połączyć liczne sterowniki PLC i rozproszone układy
wejścia-wyjścia, a także inny sprzęt.
®

®

Wytrzymałe elementy sprzętowe

Elementy sprzętowe we wszystkich jednostkach WideQuick HMI Panel są oparte na naszych rozmaitych komputerach przemysłowych i opracowane pod kątem trudnego
środowiska przemysłowego. Ponieważ w różnych zastosowaniach wymagania są różne, istnieje kilka różnych serii
do wyboru. W każdej serii można wybrać preferowany
procesor, rozmiar ekranu i system operacyjny.

Kompletny system monitorowania

Środowisko WideQuick Extended Runtime, program
WideQuick Panel Control Center, baza danych
SQL i preferowany przez użytkownika serwer OPC
tworzą razem panel operatora należący do najbardziej
kompletnych i elastycznych na rynku. Można też
wybrać model bez serwera OPC, a używać wyłącznie
zintegrowanego protokołu Modbus. Każdy panel
operatora jest dostarczany z narzędziem projektowym
WideQuick HMI Designer, które umożliwia
integratorom szybkie i skuteczne tworzenie potrzebnych
interfejsów użytkownika. W komplecie zawarty jest
serwer WideQuick OPC Server, dzięki któremu
można łatwo połączyć panele z platformą zarządzania
zabezpieczeniami. Jednostki WideQuick HMI Panel są
dostępne w konfiguracjach od 12 cali do 21,5 cala.

Różne systemy operacyjne

®

WideQuick instalowane na osobnym
panelowym komputerze PC do sterowania
maszynami.

®

W komplecie z jednostką WideQuick HMI Panel
®

WideQuick HMI Designer

Jednostkę WideQuick HMI Panel można zamówić z
jednym z dwóch systemów operacyjnych: Windows 7
Embedded lub Linux Debian. Oprogramowanie WideQuick współdziała z kilkoma różnymi systemami operacyjnymi, zapewniając transparentny transfer projektów
i danych między systemami. Projekt można opracować
i zbudować w środowisku WideQuick HMI Designer
w systemie Windows, a następnie przesłać bezpośrednio
do panelu operatora z systemem Linux.

WideQuick HMI Panel
®

®

WideQuick Runtime
®

Panelowy komputer PC

®

System operacyjny
Windows® 7/Linux®

WideQuick Web Client
WideQuick Panel Control Center

WideQuick® HMI
Extended Runtime

®

WideQuick OPC Server

WideQuick®
HMI Designer

Baza danych
Funkcje komunikacyjne, Modbus/serwer OPC

Alarm

WideQuick®
Serwer OPC

Historia

Więcej
funkcji

Grafika

Magazyn danych

System operacyjny
Panelowy komputer PC
Podręcznik i dokumentacja

Modbus

RS-232
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Serwer OPC

RS-232

Baza danych

RS-485
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Ethernet

WideQuick HMI Panel
®

Wszystkie modele serii HMI Panel są oparte na komputerach PC, dzięki czemu w razie konieczności można łatwo dodać dodatkowe oprogramowanie. Jednostki są bardzo
wytrzymałe i mają całkowicie metalową obudowę, fronty są uszczelnione do stopnia IP65
oraz mają wbudowany jasny wyświetlacz TFT z ekranem dotykowym, wszystko to razem
w poręcznym formacie. Panele operatora mogą być dostarczane bez ruchomych części,
charakteryzują się niskim zużyciem energii, a zasilane są standardowym napięciem 24 V.

Seria H5, 12”–19”

Bardzo energooszczędny panel operatora, który
pobiera mniej niż 45 W podczas maksymalnej
aktywności. Do wyboru jest szeroka gama rozmiarów ekranu. Ponadto jednostka ma udogodnienia
zapewniające dobre połączenia i komunikację.

Procesor:		

Intel Atom N270 1,6 GHz

Pamięć RAM:

2 GB

Wyświetlacz:

12”, 15”, 17” lub 19”

Porty sieciowe:

1 x 10/100/1000 Mb

Seria ma chłodzenie bierne i jest całkowicie
niezależna od ruchomych części, co sprawia, że
znakomicie znosi szorstkie traktowanie i zapewnia
długotrwałą eksploatację, ponieważ nie ma
żadnych zużywalnych części mechanicznych.

Porty szeregowe:

4 RS-232, z których 1 można

		

przełączyć na RS-485/422

Porty USB:		

4 USB 2.0

Seria H6, 12”–21,5”

Panel operatora o wysokich parametrach,
odpowiedni do nieco większych projektów z
wymagającą grafiką i wysoką funkcjonalnością, w
których niezbędne jest szybkie reagowanie oraz
szybka i elastyczna komunikacja.
Seria H6 oferuje bogate możliwości pod względem
podłączania akcesoriów i urządzeń peryferyjnych.
Ma wiele portów szeregowych różnych typów,
złącza Gigabit Ethernet i USB oraz kilka gniazd
rozszerzeń wewnętrznych.

Seria H7, 12”–21,5”

Idealna w przypadku zapotrzebowania na bardzo
niezawodny i wytrzymały panel operatora z
zaawansowanymi funkcjami, galwanicznie izolowanymi portami komunikacji szeregowej oraz
wysoką sprawnością.
Ma wbudowane monitorowanie temperatury
oraz szeroki zakres temperatur pracy. Ponadto ma
wbudowany monitorowany zasilacz oraz skuteczne
zabezpieczenia przed szumem elektrycznym i
stanami nieustalonymi, zapewniające długotrwałą
eksploatację przy minimum konserwacji.

Seria H8, 12”–15”

Ta seria jest całkowicie szczelnie zamknięta, z
podstawą montażową i frontem ze stali nierdzewnej. Ma wbudowane monitorowanie temperatury
oraz wytrzymałe złącza M12.
Seria ta jest przeznaczona do pracy ciągłej w
bardzo trudnych środowiskach, w których duże
wahania temperatury, szum elektryczny, brud, pył,
wilgoć i zanieczyszczenia stawiają komputerom
przemysłowym wysokie wymagania. Typowe obszary zastosowań to kamieniołomy, przemysł górniczy,
przemysł chemiczny i zastosowania mobilne.

Procesor:

Intel Dual Core P4500 1,86

		

GHz lub i5-520 2,4 GHz

Pamięć RAM:

2 do 8 GB

Wyświetlacz:

12”, 15”, 17”, 19” lub 21,5”

Porty sieciowe:

Podwójne gigabitowe, 		

		10/100/1000 Mb
Porty szeregowe:

3 RS-232, 1 RS-485/422

Porty USB: 		

4 USB 2.0

Procesor: 		

Atom N270 1,6 GHz, Intel Dual Core

		

P4500 1,87 GHz, i5-520M 2,4 GHz

		

lub i7-620M 2,66 GHz

Pamięć RAM:

2 do 8 GB

Wyświetlacz:

12”, 15”, 17”, 19” lub 21,5”

Porty sieciowe:

Podwójne gigabitowe, 10/100/1000 Mb.

Porty szeregowe:

1 izolowany RS-232, 1 izolowany

		

RS-485/422 oraz 1 RS-232

Porty USB:

4 USB 2.0.

Procesor: 		

Atom N270 1,6 GHz lub Intel Dual

		

Core P4500 1,86 GHz

Pamięć RAM:

2 do 8 GB

Wyświetlacz:

12” lub 15”

Porty sieciowe:

Podwójne gigabitowe, 10/100 Mb

Porty szeregowe:

1 izolowany RS-232, 1 izolo		

		wany RS-485/422
Porty USB:

WideQuick® – HMI/SCADA Software

1 USB 2.0 z pokrywką ochronną
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