
Ponuka Magelis zahŕňa niekoľkoriadkové textové displeje, semigrafické
operátorské panely, úspešné farebné grafické operátorské panely
s rozmermi od 3,8" do 15", panelové priemyselné PC, výkonné prie-
myselné PC boxy a samostatné dotykové priemyselné obrazovky.
V každom z radov neustále inovujeme funkcie a možnosti.

Radom textových a semigrafických zobrazovacích panelov sme zjedno-
tili grafické možnosti. Odteraz môžete aj na každom 4-riadkovom dis-
pleji zobrazovať trendové a barové grafy
v reálnom čase a indikovať stavy bitmapo-
vými signálkami či inými animovanými iko-
nami. Text môžete zobraziť zaujímavými
fontmi a ak je dlhý, môžete si ho aj rolovať.
Najväčšou novinkou je komunikačný proto-
kol pripojenia k inteligentnému relé Zelio
Logic. Protokol je dostupný v operátor-
ských paneloch s portom pre tlačiarne, kto-
rý sa využíva na prepojenie. Poslednú verziu
vývojového softvéru Vijeo Designeru 1.3 si
možno zadarmo stiahnuť z našich interne-
tových stránok.

Rad grafických panelov so svojou zabudova-
nou inteligenciou sa často využíva nielen na prepojenie s jedným ria-
diacim systémom, ale voľné porty nachádzajú mnohé ďalšie využitia.
Ponúkame aplikačné riešenia zasielania a prijímania SMS správ s pripo-
jeným štandardným GSM modemom. Aktuálne je veľmi žiadané priame
načítavanie meraní elektrických sietí z PM (meračov el. energie) či vý-
konových ističov Compact NSX. Veľkou výhodou je zobrazenie mera-
ní, alarmov a historických trendov na jednom mieste rozvodne a navy-
še si vďaka zabudovanej funkcii Web Gate môžete sprístupniť stránky
panelov aj na podnikovej sieti cez štandardný internetový prehliadač.

Zaujímavé sú aj aplikácie sledovania teplôt, kde sa údaje získavajú pria-
mo z distribuovaných I/O modulov Advantys. Prihlasovanie sa k pane-
lu každého odradí, a preto ponúkame spracované riešenie prihlasova-
nia sa či povoľovania operátorských akcií cez RFID karty. Tvorivosti sa
medze nekladú – pochváľte sa nám vaším využitím skriptov!

Podľa analýz porúch priemyselných počítačov najčastejšou príčinou je
porucha HDD. Kvôli zvyšovaniu spoľahlivosti sme teda ponuku prie-

myselných PC boxov doplnili o SSD Flash
disky s predĺženou životnosťou oproti 3,5"
točivým HDD.

Akcia 
„Vychutnajte si 22 % zľavu“

Od júla do novembra získajte 22 % zľavu
na 4 najžiadanejšie operátorské panely radu
dotykových panelov Magelis. Akcia zahŕňa
farebné operátorské panely s rozmermi
uhlopriečok 14,5 cm (5,7" – XBTGT2220/
2330) a 26,5 cm (10,4" – XBTGT5230/
5330) s pomerom strán 4 : 3. K týmto pa-
nelom vám po zakúpení zašleme najnovšiu

verziu obľúbeného vývojového softvéru Vijeo Designer v5.0 a príklady
aplikačných riešení úplne zadarmo.

Pre nováčikov je optimálnym riešením využitie Štartovacieho balíka
s referenciou VJDSTKXBTGT13, ktorý obsahuje najmenší farebný
operátorský panel XBTGT1335 s uhlopriečkou 9,6 cm (3,8"), progra-
movací USB kábel a vývojový softvér Vijeo Designer v5.0. Túto limito-
vanú edíciu štartovacieho balíka môžete získať iba za cenníkovú cenu
490 eur.
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SCADA/HMI

Doprajte obsluhe 
maximálny komfort

Komplexnosť ponuky podčiarknutá dokonalým komfortom tvorby

a obsluhy vyniesla operátorským panelom a priemyselným PC

Magelis od firmy Schneider Electric pozíciu lídra na svetovom trhu.
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