
4

XV300 – panele dotykowe z ekranem 
pojemnościowym

Współpraca ze SmartWire-DT poprzez złącze wbudowane 
w panel XV300

Wpisując się w koncepcję Lean, system SmartWire-DT umożliwia 
stworzenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb, przy zminimalizo-
wanej ilości komponentów oraz nakładów pracy inżynierskiej. 
W jaki sposób? Odpowiedź jest prosta. SmartWireWire-DT łączy 
komunikację oraz warstwę rozproszonych wejść/wyjść bezpośred-
nio z urządzeniami wykonawczymi i aparaturą sterowniczą. 
Sterownik PLC dzięki „zielonej taśmie” ma bezpośredni dostęp do 
danych cyfrowych i analogowych, poczynając od urządzeń peryfe-
ryjnych, takich jak czujniki, a kończąc na komponentach w szafie 
sterowniczej takich jak wyłączniki mocy. System umożliwia ich wy-
dajne przetwarzanie, bez konieczności stosowania dodatkowych 
modułów gateway oraz systemów rozproszonych WE/ WY. Panele 
XV300 są przystosowane do pracy w technologii SmartWire-DT.

Współpraca paneli XV300 z system rozproszonych WE/WY 
XN300

XN300 to kompaktowy, modułowy system rozproszonych WE/WY, 
który może być z łatwością podłączany do nowych paneli serii 
XV300. Połączenie tych dwóch urządzeń stanowi idealne rozwiąza-
nie również dla najbardziej zaawansowanych aplikacji, redukując 
przy tym koszty zastosowanego sprzętu oraz minimalizując miejsce 
w szafie sterowniczej.

Wiele interfejsów oraz możliwość rozszerzenia pamięci 
urządzenia to tylko niektóre z zalet nowych paneli 
dotykowych serii XV300.

Imponująca różnorodność portów komunikacyjnych powoduje, 
że nowe panele mają jeszcze bardziej wszechstronne zastoso-
wanie. Przykładowo 2 niezależne porty Ethernet umożliwiają od-
dzielenie w bezpieczny i niezawodny sposób, warstwy kontroli 
od innej warstwy funkcjonalnej.
Złącze karty SD umożliwia w razie potrzeby rozszerzenie pamię-
ci urządzenia. Dodatkowo pozwala wygodnie aktualizować sys-
tem lub wprost uruchomić go z niej.

1  Złącze karty SD

2  Porty USB

3   Jeden lub dwa 
porty Ethernet

4  RS232

5  RS485

6  SmartWire-DT (opcja)

7   PROFIBUS DP/MPI/PPI 
(opcja)

8  CAN

9  24 V DC
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Intuicyjny interfejs użytkownika 

Precyzyjna obsługa za pomocą gestów - tak łatwa jak na smartfonach lub table-
tach, stała się rzeczywistością również w aplikacjach przemysłowych. Nowe pa-
nele XV300, z wielopunktową matrycą pojemnościową, nie tylko są niezwykle in-
tuicyjne, ale definiują też na nowo interakcje między człowiekiem a maszyną. 
XV300 to estetycznie zaprojektowane urządzenia wysokiej rozdzielczości, stwo-
rzone by sprostać wymaganiom trudnych warunków przemysłowych.

Wytrzymałe

Kompaktowe, chronione harto-
waną szybą z powłoką ograni-
czającą refleksy, są idealne do 
trudnych aplikacji przemysło-
wych.                             .

Skuteczne

Wysoka wydajność systemu 
oraz solidny procesor graficzny 
pozwalają tworzyć efektowne 
i ergonomiczne wizualizacje 
oraz prezentować treści multi-
medialne, takie jak video, PDF 
czy www.

Elastyczne

Panele XV300 mogą pracować 
w pionie, bądź w poziomie, za-
pewniając dostosowanie aplika-
cji do potrzeb.

Higieniczne

Obłe, pozbawione ostrych kra-
wędzi powierzchnie paneli 
XV300, spełniają zaostrzone wy-
magania dotyczące higieny. 
Specjalne wykonanie paneli, 
z montażem tylnym, pozwala 
estetycznie zintegrować ele-
ment wizualizacyjny z maszyną.


