Nová řada panelů s čtyřjádrovým procesorem

možnost aktivace

cMT2078X
možnost aktivace
systému CODESYS

cMT2108X

NOVINKA

cMT2158X

Technické parametry
Display

Operátorské panely s čtyřjádrovým 64 bitovým
procesorem Cortex a s vyhrazeným 3D
grafickým koprocesorem za vynikající cenu!
cMT2078X, cMT2108X a cMT2158X od firmy Weintek jsou nové
operátorské panely s vizualizačním serverem cMT-SVR
a čtyřjádrovým procesorem Cortex.
cMT2078X, cMT2108X a cMT2158X mají všechny základní funkce
nejnovějších grafických panelů Weintek řady cMTX, včetně konektivity
na více než 500 řídících systémů světových výrobců.
Vizualizace probíhá na dotykovém operátorském panelu a současně
díky integrovanému cMT-SVR serveru přes Ethernet na libovolném
počítači PC s OS Windows a přes WiFi Access Point bezdrátově na
zařízení iPad nebo telefonu či tabletu s OS Android.
Možnost aktivace systému přímého řízení CODESYS a vynikající
cena činí z dotykových operátorských panelů řady cMT2000
bezkonkurenční zařízení pro vizualizaci a řízení technologických
procesů.
Zařízení cMTX Series podporují také zobrazení Web View
v internetovém prohlížeči a volitelně vzdálenou správu přes vyhrazený
VPN tunel EasyAccess 2.0.

7" TFT 800x480 - cMT2078X
10" TFT 1024x600 - cMT2108X
15“ IPS 1024 x 768 - cMT2158X
Procesor
64bit Cortex A35 cMT2078X
32bit Cortex A17 cMT2108X/2158
Paměť
4GB EPROM/1GB RAM,
slot pro SD kartu - cMT2158X
Porty
USB 2.0, 2x Ethernet,
3x COM RS232/485
Reálný čas vestavěný (baterie CR1225 3V)
Zvuk výstup repro, 3,5mm line out - cMT2158X
Rozměry
200 x 146 x 35 mm - cMT2078X
271 x 213 x 43 mm - cMT2108X
366 x 293 x 48 mm - cMT2158X
Mont. otvor 192 x 138 mm - cMT2078X
260 x 202 mm - cMT2108X
352 x 279 mm - cMT2158X
Hmotnost
cca 0,6 kg - cMT2078X
cca 1,2 kg - cMT2108X
cca 2,6 kg - cMT2158X
Napájení
24±20% VDC
Provozní tep. 0° až 55°C - cMT2078X
0° až 50°C - cMT2108X/2158X
EasyAccess volitelný
CODESYS volitelný

Konfigurace všech zařízení cMTX Series se provádí pomocí komplexního
software pro systémy PC s OS Windows Easy Builder PRO.
Software je k dispozici zcela ZDARMA!
Software je modulární a jednotlivé spolupracující moduly nabízejí vysokou funkcionalitu při zachování
kompaktnosti návrhu a diagnostiky projektu. Easy Builder, Easy Printer, Easy Diagnoser, Easy Converter, Easy
Address Viewer, editor receptur, online i offline simulace projektu ...
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