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Beijer Electronics PWS 5610 Özellikleri 
PW S5610 operatör  panel leri ,  5,7 ’ ’  ebadında, tek renk STN veya 
yüksek çözünür lüklü renkl i  TFT olmak üzere iki  t ip te sunulmaktadır .  
IP 65 sını f ı  ön panel  koruması i le  düsük basınçl ı  su 
püskür tmelerine karsı  dayanıkl ı l ık  saglar .  Kul lanıcı  dostu yazıl ımı 
gerek basi t  ve gerekse kompleks uygulamalar  i çin esnekl ik saglar .  
Uygulamalar ın sürat le testine imkan tanır .  

 

Teknik Özellikleri 

Ekran Tipi Tek Renk STN LCD Renkli TFT LCD  

Ekran Tipi 5.7"(diyagonal), 320 x 240 pxl 

Ekran Rengi 16 ton mavi 256 renk  

Đslemci 32 bits RISC 

Kontrast ayarı Ekran üzerinden -  

Ekran Aydınlatması LED 

Aydınlatma ömrü 10,000 saat 30,000 saat  

Parlaklık 80 cd/m2 400 cd/m2  

Parlaklık kontrol Var 

Çalısma durum LEDi PWR, COM1 LEDs 

Dokunmatik ekran Analog 

Ekran ömrü > 1,000,000 

Güç Kaynagı 24 V DC ± 15% / 8 W dan az 

Flash Bellek Uygulama 2 MB 

Gerçek zamanlı saat Var ( lithium pilli) 

Sistem ve Video RAM 512K (SRAM) 

Data backup 256 K (lithium pilli) 

coM1 9-pin disi (RS232/RS485/RS422 RTS/CST siz ) 

Dıs ebadı ExhYxD (mm) 195.0 x 145.0 x 40.2 

Montaj yuvası ExY (mm) 185.8 ± 0.5 x 135.8 ± 0.5 

Sertifikasyon CE 

Ön Koruma Sınıfı IP65 

Alarm Raporlama 

Data logger Trendler, geçmis veya gerçek 

Dahili degiskenler Zamanlı 

Makrolar, Mesaj kütüphanesi Hareketli 

Çoklu dil destegi grafikler 

Off-line ve on-line simulation Dosya 
Koruma 

Gerçek zamanlı saat 

Sifre Güvenligi Ekran Yönetimi 

Reçete yönetimi Çapraz referans Ladder veya macro Zaman Kanalları 

Hesaplı Operatör Paneli 
PW S 5610 operatör  panel leri  i ki  degisik modelde sunulur .  PWS 5610S-S, 5.7"  grafik dokunmat ik ekran,  16 ton 
mavi  renk ve 320x240 piksel  çözünürlüktedi r .  PW S 5610T-S, yüksek çözünür lüklü 5.7"  TFT-ekranl ı  ve 256 
renkti r .  Genis görüs açısı  dahi l  her tür lü i zleme kosulu iç in en uygun çözümü sunar.  Her  iki  modelde tek 
haberlesme por tu RS232, RS422 ve RS485 baglant ıyı destekler .  IP 65 ön panel koruma sını f ına sahipt i r .  Bu 
da herhangi  br yönden tutulan düsük basınçl ı  suya karsı  korumal ı  o lduklar ı anlamına gel i r .  Panel ler  kul lanıcı 
dostu ve çok kolay bi r  program olan ADP-6 i le  konfigüre edi lmektedi r .  



 
ADP 6 konfigürasyon yazılımı 
•  Kul lanıcılar ın düsüncesi  i le  tasarlanmıst ı r  
•  Kompleks Proje leri  Basi t lesti r i r  
•  Makineci ler  ve sistem entegratörleri  i çin idealdi r  
•  Proje leri  dakikalar  i çinde yarat ı r .  
•  Gerek basi t  gerek kompleks proje ler i çin idealdi r  
•  On-l ine ve of f- l ine proje s imülasyonu i le  uygulamanın derhal  testini  saglar  

 
 

 


