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10,1” ekran dotykowy
Kompleksowa personalizacja ekranu
Zdalna konfiguracja ustawień terminala

HY10

Zaawansowany
terminal wagowy
DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

HY10
WYSOKI STOPIEŃ
OCHRONY

Jakość i precyzja w trudnych środowiskach pracy
Adaptacja do wymagań procesu produkcyjnego
Pełna personalizacja ekranu
Ekran terminala HY10 może zostać samodzielnie zaprojektowany przez użytkownika i dostosowany
do specyficznych wymagań każdego procesu produkcyjnego.
Kreator procesów produkcyjnych
Funkcja „Procesy Identyfikacji” pozwala ściśle określić przebieg procesu wagowego i krok po kroku
kierować pracą operatora terminala, aby nie został pominięty żaden element procesu ważenia.

Szczelna, nierdzewna obudowa zapewniająca bezproblemowe działanie
terminalna w warunkach o wysokiej wilgotności i dużym zapyleniu.

WYŚWIETLACZ
10,1 CALA

Duży, 10,1 calowy kolorowy wyświetlacz pojemnościowy o rozdzielczości
1024×600 pikseli zapewniający doskonałą ergonomię pracy.

KREATOR
WYGLĄDU

Kompleksowana personalizacja dzięki możliwości zastosowania
własnego wyglądu oraz funkcjonalności menu.

Zdalna konfiguracja
Nowatorskie rozwiązanie konfiguracji zdalnej, pozwala na zarządzanie ustawieniami terminala
HY10 z dowolnego miejsca na świecie. Połączenie z terminalem jest realizowane przez internet
za pomocą programu komputerowego „Edytor Parametrów”.
Aplikacje na miarę wymagań przemysłu
Oprogramowanie terminala HY10 umożliwia wykorzystanie go do większości zastosowań
przemysłowych, jak np. etykietowanie, dozowanie, liczenie sztuk, recepturowanie, kontrola towarów
paczkowanych (KTP), statystyczna kontrola jakości.
Niezawodność i higiena w trudnych warunkach
Konstrukcja ze stali nierdzewnej i wysoki stopień ochrony IP68/69 umożliwiają pracę terminala
w trudnych warunkach przemysłowych oraz spełniają wysokie standardy higieny, wymagane
w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Zarządzanie systemami wieloplatformowymi
Terminal wagowy HY10 może zostać rozbudowany do obsługi 6 platform wagowych. Współpracuje
z platformami tensometrycznymi, magnetoelektrycznymi. Umożliwia też podłączenie do niego wag
laboratoryjnych oraz modułów wagowych.
Bazy danych z łatwością archiwizacji
Obszerna baza danych terminala HY10 umożliwia archiwizację wyników pracy i raportów
okresowych, wymianę danych pomiędzy terminalami oraz ich łatwy import i eksport.

Wyświetlacz
Stopień ochrony
Obudowa
Ilość platform wagowych

IP68/69
Stal nierdzewna
standardowo 1, opcjonalnie do 6

System

Microsoft Windows 7 Embedded Compact

Pamięć

256 MB DDR2, 8 GB - karta microSD

Procesor
Komunikacja
Terminal wagowy HY10 posiada bazę grafik, które moga być
podporządkowywane do ważonych produktów.

kolorowy 10,1 cala z panelem dotykowym

Opcje dodatkowe

Dwurdzeniowy 1 GHz
2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4×IN, 4×OUT, Modbus
12×IN, 12×OUT, Profibus, Wi-Fi, RS 232, RS 485,
wyjścia analogowe: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V
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