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přehled trhu

Přehled trhu
 

Operátorské 
panely

Dodavatel/výrobce Bosch Rexroth, spol. s r. o. Bosch Rexroth, spol. s r. o. Bosch Rexroth, spol. s r. o.

   webová adresa www.boschrexroth.cz www.boschrexroth.cz www.boschrexroth.cz

   e-mailová adresa info@boschrexroth.cz info@boschrexroth.cz info@boschrexroth.cz

Obchodní označení výrobku DR VR21 VH

Typ výrobku grafický panel grafický panel přenosný grafický panel

Typické použití  univerzální, průmysl, stroje, budovy průmysl, stroje průmysl, stroje

Formát zobrazení grafický displej grafický displej grafický displej

Typ displeje TFT TFT TFT

Úhlopříčka displeje 12,1", 15,6", 18,5", 21,5" 4,3", 7", 9" 10,1"

Rozlišení (px) 1 280 × 800 až 1 920 × 1 080 480 × 272 (4,3“), 800 × 480 1 280 × 800

Počet barev, odstínů šedi 16 mil. barev 65 536; 262 144; 16 mil. barev 262 000 barev

Dotyková obrazovka ano, kapacitní ano, odporová i kapacitní ano, kapacitní

Vícedotykové ovládání ano, 10bodové ano ano

Počet tlačítek – – 1/5 stavů, STOP, E-STOP

Montáž do panelu do panelu, do výřezu –

Zástavbová hloubka 58 mm 40,2; 43,9; 49,9 mm –

Ethernet CDI+; Display port Ethernet Ethernet

USB 2 2 1

Jiné průmyslové sběrnice – OPC UA –

Osvědčení, certifikace – – –

Další funkce – – tlačítko mrtvého muže

Přehled trhu
 

Operátorské 
panely

Dodavatel/výrobce Teco a. s. Teco a. s. Teco a. s.

   webová adresa www.tecomat.cz www.tecomat.cz www.tecomat.cz

   e-mailová adresa teco@tecomat.cz teco@tecomat.cz teco@tecomat.cz

Obchodní označení výrobku ID-31 ID-32 ID-36

Typ výrobku grafický panel grafický panel grafický panel

Typické použití  budovy stroje, zařízení stroje, zařízení

Formát zobrazení grafický displej grafický displej grafický displej

Typ displeje TFT LCD TFT LCD TFT LCD

Úhlopříčka displeje 4,3" 4,3“ 10,4“

Rozlišení (px) 480 × 272 480 × 272 800 × 600

Počet barev, odstínů šedi 16,7 mil. barev 16,7 mil. barev 262 000 barev

Dotyková obrazovka ano, kapacitní ano, kapacitní/odporová ano, odporová

Vícedotykové ovládání ne ne ne

Počet tlačítek – – –

Montáž na stěnu do panelu/dveří rozváděče do panelu/dveří rozváděče

Zástavbová hloubka 20 mm nad povrch 29 mm 35 mm

Ethernet ano, proprietární protokol ano, proprietární protokol ano, proprietární protokol

USB USB host USB host USB host

Jiné průmyslové sběrnice RS-485, proprietární protokol RS-485, proprietární protokol RS-485, proprietární protokol

Osvědčení, certifikace CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Další funkce zobrazuje webové stránky PLC Tecomat zobrazuje webové stránky PLC Tecomat zobrazuje webové stránky PLC Tecomat


