
NB interaktív terminál család
Funkciókban gazdag, interaktív terminál 
Az Omron bemutatja az új interaktív terminál típusát, mely megnövelt funkcionalitással és felhasználhatósággal rendelkezik.
Az igen népszerű CP1 kompakt PLC családdal együtt egy igazán jó választás a gépépítők számára. Több félé - 3.5 - 10 colos
méretig -elérhető típusok. Az alkalmazások szerkesztése az új terminálokkal szinte gyerekjáték.
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65 ezer színű TFT kijelző kiemelkedően
hosszú élettartamú LED-es
háttérvilágítással

Megnövelt szélességű kijelző felület a
7 és a 10 col méretű típusoknál (WVGA
800x480 pixel)

Álló és fekvő elrendezésű kijelzési
lehetőség

Soros, USB és Ethernet kommunikációs
lehetőségek

Széleskörű adatgyűjtési és
adatkezelési lehetőségek

Egyszerű és rugalmas receptkezelési
képességek

Időrendi és valós idejű esemény és
hibakezelés

Kibővített biztonsági szintek,
mind a szerkesztésben, mind
pedig a működtetésben

Díjmentes NB-Designer
programozószoftver



Bevezető ajánlat

A feltűntetett szoftverárak kizárólag NB bevezető csomag vásárlása esetén érvényesek. Az ajánlat kizárólag végfelhasználók számára 1 darab NB bevezető csomag megvásárlása esetén
értendő 2013. március 1-től 2013. május 31-ig. Az árak az áfát nem tartalmazzák. Bár a hibátlanságra törekedtünk, az Omron Kft. nem vállal semmilyen garanciát vagy felelősséget a
jelen dokumentumban közölt információk helyességéért vagy teljességéért. Az Omron Kft. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztassa jelen
dokumentumban szereplő információkat.

További információk az NB interaktív terminálról:

i n d u st r i a l .o m ro n . h u /n b

Ezen összeállítások segítségével lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön kipróbálja az új NB interaktív terminálokat egy egyedi
összeállításban és speciális egyedi áron. Ezen csomagokban minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy elkészítse első alkalmazását
NB terminálra.
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NB7W-ETN-KIT:

•  NB7W-TW01B; 7 colos megnövelt szélességű 800x480 
WVGA TFT érintőképernyő, USB, Ethernet

•  Kapcsolóüzemű tápegység; 24VDC, 60 watt, DIN sínre 
szerelhető

• USB programozó kábel; 1.8 m
• Ethernet csatlakozó kábel; 2 m, Cat. 6
•  2GB USB adathordozó a programozó szoftverrel és 

dokumentációkkal együtt

NB7W-ETN-CP1-KIT:

•  NB7W-TW01B; 7 colos megnövelt szélességű 800x480 
WVGA TFT érintőképernyő, USB, Ethernet

•  CP1L-EM30DT1-D; Kompakt PLC Ethernet portal - 18/12 
be/PNP kimenet, DC tápfeszültség

•  Kapcsolóüzemű tápegység; 24VDC, 60 watt, DIN sínre 
szerelhető

• USB programozó kábel; 1.8 m
• Ethernet csatlakozó kábel; 2 m, Cat. 6
•    2GB USB adathordozó a programozó szoftverrel és  

 dokumentációkkal együtt
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116 500 Ft

178 500 Ft


