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XP500 – nowa era wizualizacji procesów
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Eaton rozszerza bogate portfolio operatorskich paneli dotykowych 
o urządzenie najwyższej klasy – dotykowy komputer przemysłowy 
serii XP500. Jest to solidne, intuicyjne w obsłudze i otwarte urzą-
dzenie, umieszczone w smukłej, estetycznej obudowie. Całość cha-
rakteryzuje nowoczesny wygląd i łatwość utrzymania higienicznej 

czystości. Ekran wykonany w technice pojemnościowej zapewnia 
wysoką wytrzymałość i wygodę obsługi wizualizacji za pomocą ge-
stów. Dostępne w wielościach 10,1”, 15,6” oraz 21,5” nowe kom-
putery IPC serii XP500 stają się wygodnym narzędziem dla szero-
kiego spektrum aplikacji oraz dla niemal każdej gałęzi przemysłu.

Maszyny (MOEM)

Komputery przemysłowe XP500 są zapro-
jektowane dla wymagających środowisk 
przemysłowych.
Mogą być podłączone do standardowych 
układów automatyki poprzez dwa porty 
Ethernet, RS485 lub RS232.

Fabryki

Wdrażanie urządzeń jest proste dzięki peł-
nej zgodności z architekturą PC, wysokiej 
niezawodności oraz wygodnej konfigurowal-
ności zapewnianej przez system Windows 
Embedded Standard 7.
Wbudowane dwa porty Ethernet zapewnia-
ją łatwiejszą integrację sieciową.

Strefy zagrożeń

Front komputerów XP500 zapewnia stopień 
ochrony IP65 / Nema4X, urządzenia posia-
dają certyfikat UL Class I Div. 2. Oznacza to 
możliwość zastosowań w trudnych warun-
kach przemysłowych i strefach zagrożeń 
w przemyśle procesowym.

Wszechstronność zastosowań
Kompaktowa, bezwentylatorowa konstrukcja komputera XP500 zabiera możliwie mało miejsca. Odporny na zarysowania szklany ekran 
również zwiększa pole zastosowań. Nie bez znaczenia jest też możliwość wyboru oprogramowania wizualizacyjnego – np. bezpłatna licen-
cja GALILEO-OPEN lub dowolna aplikacja typu SCADA (np. Visual Designer).
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Wydajność serii XP500 potwierdzają wysokie parametry sprzętu: 
dwurdzeniowy procesor AMD 1,65 GHz ze zintegrowaną kartą gra-
ficzną Radeon HD. Oprócz dwóch portów Ethernet oraz złączy USB 

w standardzie 3.0 integrację w środowisku przemysłowym zapew-
niają złącza RS232 oraz RS485.

System SmartWire-DT łączy wszystkie części maszyny  - od poziomu 
zadawania rozkazów sterowania przez operatora, poprzez wizu-
aliację, aparaturę elektryczną, po czujniki i elementy wykonawcze.
Lean automation: Dzięki SmartWire-DT wejścia/wyjścia sterow-
nika zintegrowane są na poziomie aparatury elektrycznej, likwidu-
jąc potrzebę modułów gateway i modułów wejść/wyjść. Efekt: 
mniej urządzeń, łatwiejsze projektowanie, większa elastyczność.
Lean connectivity: Dzięki technice łączenia, zamiast oprzewodo-
wania, SmartWire-DT likwiduje ryzyko wystąpienia błędów w po-
łączeniach, pozwala oszczędzić czas na montaż, testowanie i uru-
chomienie nawet do 85%.

Rozwiązania Lean Solution wspierane przez SmartWire-DT®

XP500

XC 152

RMQ

Aparatura elektryczna

Ethernet

Karta pamięci CFast

24 V DC

DVI-I

RS 232

2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps2 x USB 3.0

RS 485

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego  Windows 
Embedded Standard 7 (64 bit). Obok wygodnego uruchamiania do-
wolnych aplikacji PC istotną zaletą jest obsługa tzw. PROTECT 
MODE, który:
• zabezpiecza system przed nieuprawionymi zmianami 

na wbudowanym dysku SSD,

• zabezpiecza przed uszkodzeniami w przypadku zdjęcia zasilania, 
bez uprzedniego zamknięcia systemu,

• umożliwia rejestrację danych procesowych na dysku CFast.


