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Instalační manuál k dotykovému panelu
MT080/084/104/121

Dotykové panely série MT, např. MT080-VNT/ MT084-TNT/ MT104-VNT/ MT121-TNT, jsou
špičková HMI rozhraní s vyspělými funkcemi za přijatelnou cenu. Lze je využít pro většinu
zařízení v průmyslové automatizaci a jako obecná komunikační rozhranní. Špičková TFT
obrazovka s bohatými barvami, vysoké rychlosti a vysoké kvality. Design podle
průmyslového standardu umožňuje panelům pracovat v drsném prostředí, dlouhodobě a
stabilně.

Kromě základních funkcí, které mají i HMI panely jiných výrobců, podporují panely řady MT..
komunikaci s většinou PLC řídících systémů, střídačů a regulátorů teploty na současném
trhu. Komunikační rozhranní ETHERNET TCP/IP umožňuje komunikovat panelům
s většinou zařízení vybavených tímto portem. Čelní panel lze vyrobit na zakázku s vlastním
desigem zákazníka.

Moderní design, LCD vysokého jasu,  velká vnitřní paměť a široká škála komunikačních
portů včetně ETHERNETU umožňuje využít panely řady MT kdekoli v automatizaci výroby
(např. pro balící a obráběcí stroje) nebo pro chytré budovy apod.
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Specifikace MT080/084/121

Položky MT080-VNT MT084-TNT MT104-VNT MT121-TNT
Barevný režim TFT LCD,

65536 barevTyp displeje

Velikost displeje 8,0" (úhlopříčka) 8,4" (úhlopříčka) 10,4"
(úhlopříčka)

12.1"
(úhlopříčka)

640 x 480 800 x 600 640 x 480 800 x 600

Kontrast nastavitelný z dotykové obrazovky

CCFL; životnost
30 000 hodin při

25 ° C a
relativní vlhkosti

85%

CCFL; Životnost je 50 000 hodin při 25 °C a
relativní vlhkosti 85%

Typ – analogová odporová; max. počet přepínačů je 40 x 30
Chemicky vyztužený skleněný zadní panel;

Přes 1 milion bodových aktivací;
Pevný kryt je odolný vůči většině rozpouštědel a chemikálií

Počet pixelů

Nastavení displeje

Podsvícení

Dotyková obrazovka

Vstupní napájení 24 V ss ± 10%; izolované; pod 30 W

ARM9 32 bitová RISC CPUCPU
Paměť typu flash 16 MB (až 64 MB)

64 MBPracovní paměť systému
Paměť zálohovaná baterií 128 kB (až 1024 kB)

Komunikační porty

COM1 - 9 pinů: RS232/RS422/RS485
COM2 – 9 pinů: RS232

COM2; zakončovaní – 4 piny: RS422/RS485
COM3 RS232

AnoEthernet port
USB Host VER: 1,1 X2

volitelný s kartou pro rozšíření

IP65 / NEMA 4

ProfiBus port
Utěsnění předního panelu
Provozní teplota 0 °C až 50 °C

-20 °C až 60 °CSkladovací teplota
Vlhkost prostředí relativní vlhkost 20 - 90% (nekondenzující)

posun 0,5 mm, 10 – 55 Hz, 2 hodiny ve směru os X, Y, a ZOdolnost proti vibracím

Odolnost proti nárazu 10G, 11 ms 3x v každém směru os X, Y a Z

FCC Part 15 Class ATestování RFI
Test rušení (rádiové záření) EN 55022/1998 + A1:2000

Test elektrostatického
výboje

EN 61000-4-2/1995 + A1:1998

EN 61000-4-3/1996 + A1:1998Testování
vysokofrekvenčních
elektromagnetických polí

Testování odolnosti proti
magnetickým vlnám EN 61000-4-5/1995

EN55022/EN55024/EN61000-3-2, 3/EN61000-4-2, 3,4,5,6,8,115Zkušební zpráva EMC
Čistá hmotnost 0,9 kg 0,9 kg 1,4 kg 2,2 kg

Chlazení Přirozené chlazení
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Rozměry montážních otvorů

Rozměry montážních otvorů pro MT080-VNT/MT084-TNT:

Rozměry montážních otvorů pro MT104-VNT:

vyříznutí

vyříznutí
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Rozměry montážních otvorů pro MT121-TNT:

vyříznutí



                             Instalační manuál k dotykovému panelu MT080/084/104/121

MT série - revize 1.1 0515 A-5

Instalace

Před instalací HMI panelu vyřízněte otvor příslušných rozměrů dle následujících nákresů:.
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Jak správně namontovat HMI panel?

Vložte panel do vyříznutého otvoru a dotáhněte upevňovací šrouby ve všech čtyřech
připevňovacích otvorech na HMI, a to přiměřenou silou ze zadní strany. Neutahujte šrouby
příliš velkou silou. Všechny šrouby musí být dotaženy stejným momentem nebo může dojít
k poškození dotykového panelu a nebo jeho nesprávným reakcím.
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Ovládání dotykového panelu
MT 080/104 je vybaven LCD displejem VGA o velikosti 640 (horizontálně) x 480 (vertikálně)
a analogovým vstupním dotykovým panelem. Obrazovka je vyrobena z chemicky
vyztuženého skla s přepínači o rozměrech 40 x 30. Obrysy dotykových kláves mohou být
obdélníky od minimálního rozměru 8 (horizontálně) x 8 (vertikálně) pixelů do maximálního
rozměru 640 (horizontálně) x 480 (vertikálně).

MT084/121 je vybaven LCD displejem VGA o velikosti 800 (horizontálně) x 600 (vertikálně)
a analogovým vstupním dotykovým panelem. Obrazovka je vyrobena z chemicky
vyztuženého skla s přepínači o rozměrech 40 x 30. Obrysy dotykových kláves mohou být
obdélníky od minimálního rozměru 8 (horizontálně) x 8 (vertikálně) pixelů do maximálního
rozměru 800 (horizontálně) x 600 (vertikálně).
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VLASTNOSTI

1. Panel může být použit vertikálně i horizontálně

2. Kryt splňuje průmyslové standardy.

3. Obsahuje 32bitový výkonný procesor ARM CPU s pasivním chlazením

4. Je vybaven TFT obrazovkou s vysokým jasem a s 65353 barvami

5. Ve standardních verzi jsou k dispozici 3 komunikační porty RS232/422/485

6. Standardní záložní paměť 128 kB, kterou lze rozšířit až na 1 MB, umožňuje ukládání

alarmů, procedur a historických dat

7. Podporuje mnoho jazyků, písma Windows, obrázky ve formátu BMP a JPG a

animace GIF

8. Jednoduché nastavení komunikačních portů šetří čas programátorů.

9. Čelní panel s možností vlastní volby desingu

10. Rozšiřující sběrnice pro další zařízení, jako například řízení pohybu, regulace teploty,

komunikační modul a I/O modul, atd.

11. Vysokorychlostní port Ethernet podporuje vzdálenou komunikaci, upload a download.

12. Software "PanelMaster" je zdarma



                             Instalační manuál k dotykovému panelu MT080/084/104/121

MT série - revize 1.1 0515 A-9

DALŠÍ FUNKCE

MT080/084/104/121 jsou kompaktní HMI s BIOSEM chráněným heslem. Toto heslo lze
použít k ochraně dat vnitřní aplikace před zcizením nebo zničením. Heslo BIOS není
nastaveno explicitně.

BIOS lze upgradovat, kdekoli na světě, kdykoliv potřebujete aktualizovat nové funkce HMI,
aniž by bylo nutné posílat zařízení zpět výrobci.

Seriové číslo v BIOSu slouží jako identifikačním číslo na základě kterého, získáte kompletní
servis od výrobce panelu.

HMI využívají ojedinělý patentovaný způsob zálohování na dvou BIOS systémech. Běžný
typ panelu HMI nebude při poškození BIOS schopen normálního provozu nebo dokonce
nebude pracovat vůbec. Se dvěma systémy BIOS nebudou muset zákazníci posílat
poškozené HMI zpět výrobci na opravu. K opravě poškozeného BIOS dojde automaticky za
zálohy.
Automatické stahování dat a detekce komunikačních portů COM1 a COM2.
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Nastavení přepínačů DIP

Nastavení přepínačů DIP pro MT080/MT084/MT104/MT121

SW1 Systémové menu

ON (zapnutý)
Nezobrazovat systémové menu, po zapnutí přejít na ON-LINE
komunikaci.

OFF (vypnutý)
Zobrazit systémové menu po zapnutí.  Nepřecházet na ON-LINE
komunikaci.

SW2 Nouzové obnovení HMI BIOS na výchozí hodnoty.
ON Nastavení na výchozí verzi OS nebo upravenou verzi OS.
OFF Nastavit na výchozí BIOS, verze B.

SW3 SW4
Provozní režim HMI (podporuje speciální funkce pro upravenou verzi
systému BIOS)

OFF OFF Rezervováno

ON OFF
K provedení testovacího programu pro komunikace HMI (přepínače
SW1, 2 musí být vypnuty)

OFF ON
Spuštění programu nastavení kláves nebo programu pro nastavení
doteku (přepínače SW1, 2 musí být vypnuty)

ON ON Spuštění programu aplikace HMI

SW5 Rezervováno
ON Rezervováno
OFF Rezervováno

SW6 Volba rozšiřovacího modulu & portu
ON Aktivovat port COM3
OFF Aktivovat rozšiřovací modul

*** MT080/084/104/121 má funkci pro obnovení hesla BIOSu, pokud dojde k jeho poškození
nebo ztrátě. Pokud zapomenete heslo, které bylo v HMI nastaveno, může toto HMI pouze
spustit (RUN AP / Calibrate), ale nemůžete provádět upload a download sw
(BIOS/Download AP/Clear SRAM). Pro nahrání nového BIOSu bez hesla, je třeba nastavit
všechny přepínače DIP do polohy OFF (SW1-6 = Off). Při novém zapnutí HMI zobrazí
„všechny AP vymazané“ a obrazovku se starým heslem. Po dokončení této operace bude
HMI znovu normálně fungovat..
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Test po spuštění

Po zapnutí HMI probíhá automatické testování. Po dokončení testu zobrazí HMI systémové
menu.

Obrázek A-1 Spuštění automatického testování HMI

** Po zapnutí HMI nejdříve proběhne automatická kontrola hardwaru, při které je zjištěno zda
je hardware v pořádku nebo ne. Výsledek testu se zobrazí na displeji (obr. A-1). Pokud se
vyskytnou problémy, HMI nebude pracovat.

Dojde-li během bootování k výpadku napájení nebo bude-li bootování zastaveno z PC, pak
se po restartování HMI objeví na displeji chybová zpráva Firmware Memory Checksum a
Application Memory Checksum (chybné kontrolní součty). To znamená, že start neproběhl
v pořádku a jsou poškozená data v paměti. Zkuste celý start zopakovat.

V případě výpadku napájení při uploadu dat z PC nebo při upgradu OS nenaběhne HMI
vůbec. Dojde k úplnému poškození dat v paměti. V takovém případě nastavte DIP přepínač
SW2 do polohy OFF a restartujte HMI. Tím dojde k  automatické opravě BIOSu z druhé
vnitřní kopie. Potom proveďte opětovný upgrade OS, abyste získali správnou verzi OS.
Nastavte DIP přepínač SW2 do polohy ON, potom bude možné HMI dále normálně pužívat.
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Menu po spuštění

Pokud je DIP přepínač SW1 přepnut do polohy OFF, tak se po nabootování zobrazí
spouštěcí menu (viz obrázky níže).
Situace 1: Je-li SW2 = OFF, bude zobrazen automaticky nastavený BIOS.

Obrázek A-2 Spuštění standardního BIOSu

Situace 2: Je-li SW2 = ON, bude zobrazena obrazovka Panel Setup (nastavení panelu).

Obrázek A-3 Nastavení panelu_Vyjmutí USB karty (horizontální a vertikální)
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Situace 3: Je-li SW2 = ON a do USB portu byla vložena USB karta, zobrazí se obrazovka
Panel Setup (nastavení panelu).

Obrázek A-4 Nastavení panelu_Vložení USB karty (horizontální a vertikální)

Systémové menu Popis Heslo
Download OS
(stáhnout OS)

Pro získání nové verze OS AP z COM portu. Ano * 1

Copy to HMI
(kopírovat na HMI)

Kopírování AP do jiného HMI z COM1/2. Ano * 1

Run AP (spustit AP) Stiskněte tlačítko "Run AP" nebo "ENT" pro komunikaci s
PLC.

Žádné*2

Nastavení Testování funkcí kláves HMI a hardwaru Žádné
Test LCD Kontrola LCD displeje HMI Žádné

Nastavení času a data HMI Žádné
Nastavení IP adresy Ethernet Žádné
Kontrola velikosti paměti HMI Žádné

Nastavení hodin
Nastavení Ethernet
Memory Checking
(kontrola paměti)
Exit (zpět) Pro návrat k automatickému testování hardwaru HMI

stiskněte „ESC“
Žádné

*1.Pokud je pro ochranu BIOS nastaveno heslo, pak bude HMI od uživatelů toto BIOS heslo
požadovat.
*2. Pokud je v AP nastaveno přihlašovací uživatelské heslo, pak v případě, že bude zvolena
volba „Run AP“, bude HMI vyžadovat od uživatelů BIOS heslo.
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Stahování AP

Chcete-li stáhnout AP do HMI, ujistěte se prosím, že je správně zapojen kabel pro
stahování. Během operace či v menu po spuštění je HMI připraveno přijímat AP data, která
posílá PC automaticky. Při stahování AP musí být přepínač SW2 = ON.

Obrázek A-5 Stahování dat přes HMI z obrazovek PC

1. Kabelem pro stahování PC propojte COM1 nebo COM2 s HMI.

Upozornění: Před připojením kabelu zkontrolujte, že je vypnuto napájení, aby nedošlo
k poškození komunikačních portů HMI.

2. HMI kontroluje správnost dat při stahování AP.
Pošle-li PC AP data do HMI, HMI zobrazí obrazovku pro stahování AP a automaticky
zobrazí související informace pro příjem dat. Pokud není v AP datech správně nastaven typ
modelu, zobrazí HMI zprávu „Incorrect Model!“ (nesprávný model). Zvolte prosím správný
model ze softwaru a poté stahování zopakujte. Pokud HMI zobrazí "Incorrect User ID Code"
(nesprávný identifikační kód uživatele), pak používáte nekompatibilní software s tímto
modelem. Zkontrolujte jaké verze SW a HW používáte, případně se obraťte na dodavatele.
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Definice COM portů

Komunikační port COM1 panelů MT080/084/104/121 může být použit jako RS232C-RS422
a RS485. Komunikační port COM2 panelů MT080/084/104/121 může být použit jako RS232,
RS422 a RS485. Propojovací kabel vyrobte dle příslušných specifikací. Schémata
znázorňující správné propojení kabelem mezi HMI a PLC jsou uvedena v příslušných
manuálech k danému PLC.
Komunikační port COM1 v HMI je typu DB-9P Female („samička“).

COM1: definice pinů

Pin Funkce Pin Funkce

1 RS-422 TX + a RS-485 + 6 RS-422 TX-a RS-485 -

2 RS-232 RXD 7 RS-232 RTS

3 RS-232 TXD 8 RS-232 CTS

4 RS-422 RX + 9 RS-422 RX -

5 Uzemnění signálu

Komunikační port COM2 v HMI je typu DB-9P Male („sameček“).

COM2: definice pinů

Pin Funkce Pin Funkce

1 RS-485 + 6 RS-485 -

2 RS-232 RXD 7 RS-232 RTS

3 RS-232 TXD 8 RS-232 CTS

4 9 Volitelný výstup 5 V

5 Uzemnění signálu

COM2: definice 4 pinů.

RS422 a RS485

Komunikační port COM3 v HMI je typu Round-6P Female („samička“) pro použití pouze RS232.

Konfigurace pinu Com3
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Nastavení LCD a IP adresy

Pro nastavení jasu LCD (u TFT modelu nelze upravit jas) stiskněte tlačítko [General] na
obrazovce MT Panel Setup nebo stiskněte [LCD Testing] z [Settings] v BIOSu B. Z [LCD
Brightness] stiskněte [Increase Brightness] pro zvýšení jasu, [Decrease Brightness] pro
snížení jasu a [Save Brightness] pro uložení nastavení jasu. Stisknutím [OK] se vrátíte na
systémovou obrazovku.

Pokud chcete používat Ethernet, stiskněte [General] na obrazovce MT Panel Setup a pak
můžete nastavit IP adresu. Můžete stisknout číslo IP adresy a použít tlačítko [+] & [-] ke
zvýšení nebo snížení počtu IP adres.

Obrázek A-6 Obrazovka Nastavení panelu_Nastavení jasu LCD a IP adresy
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Specifikace napájení a zemnění

Pro napájení MT080/084/104/121 použijte napětí 24 V ss. Spotřeby proudu jsou uvedeny v
následující tabulce. Abyste zajistili, že bude hardware MT080/084/104/121 správně
pracovat, snažte se vyhnout venkovnímu elektromagnetickému rušení a správně uzemněte
napájecí zdroj.

Položky / modely MT080-VNT MT084-TNT MT104-VNT MT121-TNT

Spotřeba proudu 24V ss ± 10%; 20W

Typ pojistky 0,8A

Výstraha týkající se zemnění: Všechny výrobky jsou vybaveny napájecími koncovkami a
uzamykatelnými montážními sadami. Pracovní postup montáže je následující:

1 – Odšroubujte napájecí koncovku.

2 – Odstraňte izolaci z napájecích vodičů (24 V ss – Ø 1,25 mm) v délce 1 cm a
odizolovaný drát zastrčte do napájecí koncovky.
3 – Napájecí koncovku šroubovákem pevně dotáhněte.

Obsah balení
Jsme potěšeni, že jste si zakoupili naše produkty. Náš standardní balíček by měl obsahovat
následujících 5 položek. Po dodání si ověřte, zda něco nechybí. Pokud ano, reklamujte tuto
skutečnost u svého dodavatele.

Jednotka MT080/MT084/MT104/MT121 x 1 (hardware HMI)

Napájecí terminál x 1 (napájecí koncovka)

Komunikační koncovka x 1 (4pinový komunikační konektor)

MT080 / MT084: Instalační šroubové matky x 4 (pro zašroubování)

MT104 / MT121: Instalační šroubové matky x 8 (pro zašroubování)

Instalační příručka MT080 / MT084 / MT104 / MT121 x 1 (instalační manuál)

Upozornění
Pokud se tento produkt používá v domě, může dojít k radiofrekvenčnímu rušení ostatních
zařízení. V případě, že se tak děje, může uživatel zkusit tento problém odstranit různými
způsoby.



                             Instalační manuál k dotykovému panelu MT080/084/104/121

A-18 MT série - revize 1.1   0515

Napájecí zdroj

 MT080/084/104/121 je napájen stejnosměrným napětím 24 V. Pokud je napájení jiné
než 24 V ss, ať už nižší nebo vyšší, může vážně poškodit HMI. Proto pravidelně
kontrolujte napětí napájecího zdroje.

 Aby se zabránilo elektrickému zkratu, ujistěte se, že napájecí kabel je odpojen od
napájecího zdroje, když jej připojujete k HMI.

Zemnění

 Na zemnící koncovce FG na zadní straně HMI se přesvědčte, že je zemnění vyvedeno
samostatně.

 Je-li koncovka FG připojena, ujistěte se, že drát je uzemněn. Bez uzemnění může být
provoz HMI vážně narušen nadměrnými úrovněmi externího rušení.

 Pro uzemnění zařízení použijte kabel o průřezu 2,5 mm2 (AWG 14). Zemní odpor
musí být nižší než 100 Ω (třída 3). Berte na vědomí, že zemnící kabel nesmí být
připojen k témuž zemnícímu bodu jako napájecí obvod.

Instalace
Umístěte HMI ze přední strany do vhodně uzpůsobeného otvoru.
 Vzadu upevněte držáky.
 Řádně utáhněte šrouby držáků. Přílišným utažením může dojít k poškození jednotky.
 Kabely pro vedení vstupních a výstupních signálů musí být odděleny od napájecích

kabelů. Použijte stíněné kabely, abyste se vyhnuli nepředvídatelným problémům.
 Vrtáte-li otvory nebo připojujete-li kabely či dráty, snažte se zabránit, aby se kousky

odstřižených vodičů, ucpávek či izolace nedostaly dovnitř jednotky.

Prostředí
 Neprovádějte instalaci v prostředích s nadměrným množstvím prachu, olejové mlhy,

vodivého prachu, žíravých plynů nebo hořlavých plynů.
 Zařízení nemontujte do míst, v nichž by byla vystavena otřesům či vibracím.
 Zařízení nemontujte do míst, v nichž by byla vystavena vysokým teplotám, vlhkosti nebo

dešti.

Pokud nejsou učiněna řádná bezpečnostní opatření, může dojít k smrtelnému
úrazu, těžkému zranění či značné škodě na majetku.



                             Instalační manuál k dotykovému panelu MT080/084/104/121

MT série - revize 1.1 0515 A-19

Poznámka:

Rozhraní HMI zn. Maxtech: MT-080-VNT a MT-508-TV 2007.1.10

Č. Informace o
produktu

"Nový" MT-080-VNT MT-508-TV

1 CPU 32bitový procesor RISC Intel PXA255

2 Displej 8 "TFT, 65535 barev 8 "TFT, 256 barev

3 Jas 350 cd / m 2 ~ 450 cd / m 2 400 cd / m 2

4 Podsvícení CCFL (U typ) x1 CCFLx1

5 Životnost
podsvícení

50000 hod. (za normální teploty) 40000 hod. (za normální teploty)

6 Rozlišení 640 x 480 (úhlopříčka 8") 640 x 480 (úhlopříčka 8")

7 Paměť typu flash flash paměť 16 MB ~ 64 MB
(volitelně)

flash paměť 2 MB

8 Záložní baterie 128 kB ~ 1 MB (volitelně) 128 kB

9

Komunikační port
1 RS-232 (PC-HMI nebo HMI-PLC)

1 RS232/422/485 (HMI-PLC)
1 RS232/422/485 (HMI-PLC)

1 RS-232 (HMI-PC)
1 RS232/485 (HMI-PLC)

1 port tiskárny

10 Rozšiřovací port (Volitelné: Profibus modul) žádný

11 USB port 2 USB host porty ver. 2.0 s plnou
rychlostí

žádný

12 Ethernet Ethernet port 10/100 (Volitelné)

13 Rozměr VxŠxH: 176x233x50mm VxŠxH: 231x176x55mm

14 Grafika BMP / JPG / GIF BMP

15 Hmotnost Přibližně: 0,9 kg Přibližně: 1,2 kg

16 EMI V souladu s FCC class A V souladu s FCC class A

17 Schváleno CE Ano Ano

18 Provozní teplota 0 ° ~ 50 ° C (32 ° ~ 120 ° F) 0 ° ~ 45 ° C (32 ° ~ 113 ° F)

19 Přední panel
splňuje

NEMA4 / IP65 NEMA4 / IP65

20 Relativní vlhkost 10% ~ 90%  @ 50 °C,
nekondenzující

10% ~ 90% @ 40 °C,
nekondenzující
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                             Instalační manuál k dotykovému panelu MT080/084/104/121

A-20 MT série - revize 1.1   0515

Poznámka:

Rozhraní HMI Maxtech: MT-104-VNT a MT-510-T  2007.1.10

Č. Informace o
produktu

"Nový" MT-104-VNT MT-510-T

1 CPU 32bitový procesor RISC 32bitový procesor RISC

2 Displej 10.4" TFT, 65535 barev 10.4" TFT, 256 barev

3 Jas 350 cd / m 2 ~ 450 cd / m 2 400 cd / m 2

4 Podsvícení CCFLx2 CCFLx2

5 Podsvícení
životnost

50000 hod. (za normální teploty) 50000 hod. (za normální teploty)

6 Rozlišení 640 x 480 (úhlopříčka 10,4") 640 x 480 (úhlopříčka 10,4")

7 Paměť typu flash flash paměť 16 MB ~ 64 MB
(volitelně)

flash paměť 2 MB

8 Záložní baterie 128 kB ~ 1 MB (volitelně) 128 kB

9

Komunikační port

1 RS-232 (PC-HMI nebo HMI-
PLC)

1 RS232/422/485 (HMI-PLC)
1 RS232/422/485 (HMI-PLC)

1 RS-232 (HMI-PC)
1 RS232/485 (HMI-PLC)

10 Rozšiřovací port (Volitelné: Profibus modul) žádný

11 USB port 2 host porty USB ver.2.0 s plnou
rychlostí

žádný

12 Ethernet Ethernet port 10/100 (Volitelně)

13 Rozměr VxŠxH: 224x297x52mm VxŠxH: 315x238x62mm

14 Grafika BMP / JPG / GIF BMP

15 Hmotnost Přibližně: 1,4 kg Přibližně: 2,0 kg

16 EMI V souladu s FCC class A V souladu s FCC class A

17 Schváleno CE Ano Ano

18 Provozní teplota 0 ° ~ 50 ° C (32 ° ~ 120 ° F) 0 ° ~ 45 ° C (32 ° ~ 113 ° F)

19 Přední panel
splňuje

NEMA4 / IP65 NEMA4 / IP65

20
Relativní vlhkost

10% ~ 90% @ 50 °C,
nekondenzující

10% ~ 90% @ 40 °C, nekondenzující

21 Software Panel Master Easy Builder


