Grafické terminály Magelis XBT G
s obrazovkami citlivými na dotyk

Magelis XBT G je Simply Smart (otvorenos
a inteligencia pre stále jednoduchie pouitie)
produkt, za ktor ý si Telemecanique zaslúi repekt.
Grafické terminály Telemecanique Magelis XBT G ponúkajú optimálne rozhranie s maximálnym vyuitím na ovládanie èinnosti systému. Terminály predstavujú základnú èas spojenia Ethernet,
multibodovej linky na simultánne spojenie s Uni-Telway, Modbus,
Modbus TCP/IP, ktoré pomocou HMI poskytujú vysokú úroveò
komunikácie. Multimediálne údaje typu zvuk  údaje  obraz sú
zvládnuté na vetkých úrovniach. Nosiè údajov vo forme kompaktnej karty flash uchováva údaje a aj zálohu aplikácií. Grafické
terminály Magelis XBT G prichádzajú s monochromatickými alebo farebnými obrazovkami citlivými na dotyk vo ve¾kostiach
od 5 do 12 palcov.
Terminál je konfigurovaný pomocou softvéru Telemecanique
VijeoDesigner VJD SPUL, ktorý pracuje pod Windows. Tento uívate¾sky orientovaný program má ve¾a konfigurovate¾ných okien,
pomocou ktorých sa pracuje ve¾mi rýchlo a ¾ahko. K dispozícií je
mnostvo nástrojov vrátane prehliadaèa, kninice animovaných
grafických objektov, on-line help, výpisov chýb, vlastností objektov
a zoznamu zmien.
VijeoDesigner VJD SP tie spracováva informáciu v termináli XBT
G pouitím skriptov napísaných v Jave. Aby sa zvýila rýchlos a
spo¾ahlivos spracovania údajov, k dispozícii je aj ve¾a zdokonalených funkcií: multijazyènos (viac ako 20 jazykov), manament viacerých roletových okien, viaceré sady znakov (znaky latinskej, èínskej, japonskej a gréckej abecedy), alarm, prihlasovanie atï.
Na u¾ahèenie spojenia s inými ovládacími systémovými zariadeniami majú vetky obrazovky radu Magelis XBTG rovnaký kompaktný kryt. Ponúkajú tie irokú rozmanitos spojenia na strane
krytu: slot na kompaktnú pamäovú kartu flash, výstupný audioterminál, RJ45 konektor na spojenie Ethernet atï.
Najdôleitejie technické vlastnosti
 presvetlená obrazovka LCD citlivá na dotyk pod¾a modelu:
 STN monochromatická (modrý alebo èierny a biely mód), ve¾kos obrazovky 5,7", rozlíenie 320 x 240 (QVA),
 STN farebná, 64 farieb, ve¾kos obrazovky 5,7 alebo 10,4", rozlíenie 320 x 240 (QVA) alebo 640 x 480 (VGA),
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 STN farebná, 256 farieb, ve¾kos obrazovky 5,7; 7,4; 10,4 alebo
12,1", rozlíenie 320 x 240 (QVA), 640 x 480 (VGA) alebo 800 x
600 (SVGA),
 vnútorná pamä flash 4 MB, 6 MB, 8 MB v závislosti od modelu,
 kompaktná rozírená karta flash 16 alebo 32 MB,
 údajový vstup cez dotykovo-citlivú zónu skladajúcu sa z 16 x 12,
32 x 24 alebo 40 x 30 buniek,
 hliníkový kryt na zlepené vetranie s rozmermi (írka x výka x
håbka cm) od 171 x 138 x 60 po 317 x 243 x 58,
 je v zhode s normami IEC, UL, CSA, trieda 1. kat. 2, CE oznaèenie,
 teplotná stabilita od 0 po 50 °C.
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