Challenger
 PC terminály s ve¾kým T

Priemyselné terminály sú dnes v rozvinutých a komplexných technológiách nevyhnutné. Predstavte si proces, ktorý je riadený z jedného miesta, ale jeho zloitos
vyaduje monitorovanie priebehu na viacerých miestach, ktoré sú k dispozícii obsluhe. Riei to s technikou, akú vám chceme
predstavi, sa bez zvelièovania oznaèuje
v angliètine ako state of the art. Toto
slovné spojenie nie je u dnes neznáme
a vyjadruje posledné slovo rozvinutej techniky. Firma GECMA Components GmbH
vyvinula PC terminály s obchodným názvom Challenger s najvyími poiadavkami
na akos. Je to produkt, ktorý znesie tie
najprísnejie kritériá z h¾adiska pouitých
materiálov, elektroniky, rozsahu pouitia,
prídavných zariadení, spôsobu prenosu
signálu a modulárnosti rieenia. Práve posledné dve spomínané vlastnosti ho robia
univerzálnym prvkom v systéme riadenia
technologického procesu. Predstavíme
vám bliie, èo ho radí k irokopouite¾ným nástrojom vizualizácie ako súèasti
procesných riadiacich systémov priamo
v prevádzke. V prvom rade spomenieme tú
vlastnos, ktorá ho robí otvoreným v technickom slova zmysle. Výrobca v snahe vyhnú sa èo najviac rozdielom v protokoloch
rôznych výrobcov zvolil koncepciu prenosu signálu z grafickej karty VGA, myi
a klávesnice káblom so skrúcanými pármi
do komunikaènej jednotky a odtia¾ k vlast-
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nému terminálu a do vzdialenosti 500 m.
Pritom môe komunikaèná jednotka slúi
ako rozhranie pre jeden terminál alebo
v zásuvných jednotkách a pre tyri terminály s obrazovkami TFT (volite¾né aj ako
dotykové) v 15- a 18-palcovom rozmere
v rozlíení 1024 x 768 pixelov s monosou
zobrazenia 16 miliónov farieb. Ïalie monosti modulárnosti rieenia spoèívajú
v montánom zhotovení ako stojanovej,
pultovej jednotky so zavesením na stenu
a na strop alebo aj ako zabudovanej jednotky. Povrchová úprava je na báze u¾achtilej
ocele, bez hrán a ostrých èastí. Volite¾né
prvky, prepojite¾né s terminálom rozirujú
monosti nasadenia. Je to videokamera, èítaè èiarového kódu, snímaè kariet na kontrolu prístupu, snímaè odtlaèkov prstov,
tracball, rozhranie RS 232 a ïalie prvky
na blokovanie prístupu, núdzové vypnutie
a k¾úèový spínaè.Jednou s podstatných
vlastností terminálu je zhotovenie do prostredia s nebezpeèenstvom výbuchu v triede EExib s certifikátom ATEX. Iné prostredia vyadujú ochranu proti vniknutiu
neèistôt, èo zabezpeèuje krytie IP 65. To
dovo¾uje nasadi terminály v chemickom,
farmaceutickom, potravinárskom, ropnom
a plynárenskom priemysle. Výrobca má
ïalie aplikácie (spa¾ovne, sklady palív,
biotechnológia, elektrárne atï.), kde sa
overili terminály v najrôznejom prostredí.
Klávesnica bola navrhnutá ako taktilná,

VIZUALIZAÈNÉ PRIEMYSELNÉ SYSTÉMY

s krátkym zdvihom a krytá fóliou odolnou
voèi rozpúadlám. To zaruèuje jej ¾ahké
ovládanie a dlhú ivotnos. peciálne rozvrhnutie klávesov pod¾a pouívaného jazyka a zhotovenie peciálnych klávesníc rozirujú ponuku na individuálny zápis údajov.
Informáciu o tomto vynikajúcom výrobku
zakonèíme kontatovaním, e modulárne
zhotovenie prispieva k rýchlosti montáe
a k cenovo úspornej intalácii.
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