Panel pro ruční ovládání
HG1P

rychlý start
nízká hmotnost
LCD TFT displej 4,3”
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Panel pro ruční ovládání HG1P
Technické parametry:
• napájení: 24VDC
• 4,3” TFT barevný LCD displej
• 12 funkčních tlačítek
• spuštění za 1,5s
• max. počet obrazovek: 3000
• 2x USB port
• ergonomická konstrukce a nízká hmotnost
• integrovaný bezpečnostní spínač, E-STOP tlačítko a
2polohový přepínač
• komunikační rozhraní Ethernet nebo RS422/RS485
• krytí IP54

1. Lehký a kompaktní design, váha pouze 500 g

2. Odolná konstrukce

Lehká konstrukce umožňuje snadné držení v rukou a
ovládání, dokonce i když se pracovník potřebuje pohybovat.

Vydrží pád z výšky až 1,5 m během běžné činnosti nebo
skladování. Konstrukce brání poškození, pokud nechtěně
spadne.
*Není odolný vůči neúměrnému nárazu.

3. Ergomonická konstrukce

4. Spuštění jen za 1,5 sekund

Ergonomická konstrukce umožňuje pohodlné držení v
rukou.

Spouštěcí čas je redukován.

5. K dispozici držák na zeď

6. Nízká spotřeba energie, jen 3W

Po dobu nečinnosti je možné HG1P zavěsit na zeď.

Velikost zdroje energie může být snížena, dosažení
kompaktnější velikosti díky nízké spotřebě energie.
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*Nezahrnuje kabel.

7. Jasný displej 4,3“ s vysokým rozlišením

8. Snadná údržba díky USB Flash Disku

Vybaven 4,3“ barevným dotykovým LCD TFT displejem.
Jasný a informativní displej umožňuje intuitivní obsluhu.

Projektová data je možno uložit na USB Flash Disk a později
nahrát zpět do zařízení. Není potřeba použivat PC, data v
HG1P lze aktualizovat pomocí USB. Také parametry zařízení
lze uložit na USB Flash Disk a importovat.

9. Vícejazyčný
Jedním tlačítkem lze jednouše vybrat nebo změnit jazyk.

10. Flexibilní software umožňuje snadné projektování
na obrazovce
Struktura softwaru umožňuje snadnou konfiguraci provozního nastavení a vytváří pohodlné a srozumitelné pracovní
prostředí.

V případě poškození lze připojovací kabel snadno odpojit a
nahradit. Šetři náklady i prostoje.

Vybrané typy panelů pro ruční ovládání HG1P
Typ

Popis

Cena

HG1P-ST32YBFH-B0

12 funkčních tlačítek, bezpečnostní spínač, integrované E-STOP tlačíko,
2x USB port, komunikační rozhraní Ethernet

22 500,-

HG1P-ST32ZBFH-B0

12 funkčních tlačítek, bezpečnostní spínač, integrované E-STOP tlačítko,
2x USB port, komunikační rozhraní RS422/RS485

22 500,-

HG9Z-XCP13

Kabel pro ruční ovládání HG1P, 3m

7 500,-

HG9Z-XCP15

Kabel pro ruční ovládání HG1P, 5m

9 000,-

HG9Z-XCP17

Kabel pro ruční ovládání HG1P, 7m

10 900,-
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11. Odpojitelný kabel

