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5,7” kolorowy ekran dotykowy
Szeroki zakres zastosowań
Dedykowany do pracy sieciowej

Terminal wagowy
PUE 7.1
POZIOM ZAAWANSOWANY DLA WAG PRZEMYSŁOWYCH

PUE 7.1

Wiele różnych modów pracy
Wysoka wydajność
Ergonomia i wygoda pracy
Terminal wyposażony jest w 5,7” kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT z panelem dotykowym,
który zapewnia doskonałą czytelność oraz klawiaturę membranową. Urządzenie wyposażone
jest także w dwa czujniki ruchu umiejscowione na przodzie obudowy, które można dowolnie
konfigurować z poziomu menu zgodnie z potrzebami operatora. Takie rozwiązanie pozwala
wykonywać najważniejsze czynności w sposób bezdotykowy, co jest dużym ułatwieniem w pracy
a także wpływa korzystnie na utrzymanie terminala w czystości.
Stopień ochrony
Terminal PUE 7.1 posiada plastikową obudowę o stopniu ochrony IP43. W wersji panelowej PUE 7.1P
obudowa urządzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej. Taki sposób wykonania pozwala na montaż
terminala np. w panelu sterowniczym czy tablicy rozdzielczej i zapewnia wysoki stopień ochrony
IP66/67.
Szeroki zakres zastosowań
W oprogramowaniu terminala zaimplementowano wiele różnych modów pracy, które mogą
realizować różne funkcje i procesy wagowe, takie jak liczenie sztuk, dozowanie, receptury, realizacja
transakcji wagowych czy też wyznaczanie gęstości ciał stałych. Pozwala to na szerokie zastosowanie
terminala przy budowie wag i systemów ważących w różnych obszarach przemysłu.
Interfejsy komunikacyjne
Terminale PUE 7.1 i PUE 7.1P wyposażono w interfejsy RS232, USB-A, Ethernet oraz cztery cyfrowe
wejścia i wyjścia. Pozwalają one na współpracę z urządzeniami zewnętrznymi a także
na wymianę danych z wykorzystaniem nośników USB. Dodatkowo Terminal PUE 7.1 wyposażono
w moduł komunikacji bezprzewodowej Wireless Module, który pozwala na łączność z sieciami
bezprzewodowymi.
Wysoka wydajność
Wyposażenie termiala PUE 7.1 w szybki dwurdzeniowy procesor o mocy obliczeniowej 1GHz, 256
mb pamięci RAM oraz system operacyjny Windows CE 7.0 zapewnia wydajność pracy na wysokim
poziomie.

PUE 7.1

PUE 7.1P

5,7” kolorowy dotykowy

5,7” kolorowy dotykowy

Liczba działek legalizacyjnych

6000

6000

Stopień ochrony

IP43

IP66/67*

plastikowa

stal nierdzewna

2

2

System

Windows CE 7.0

Windows CE 7.0

Pamięć

256 MB RAM + 8 GB microSD

256 MB RAM + 8 GB microSD

Procesor

Dwurdzeniowy 1 GHz

Dwurdzeniowy 1 GHz

2×RS232, 2×USB-A, Ethernet,
4×IN/4×OUT (cyfrowe), Wireless Module

2×RS232, 2×USB-A, Ethernet,
4×IN/4×OUT (cyfrowe)

Wyświetlacz

Obudowa
Maksymalna liczba obsługiwanych platform wagowych

Interfejsy komunikacyjne

* IP66/67 dla montażu panelowego, IP32 bez montażu panelowego
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