multiDISPLAY (A)
Modbus touch screen display
Frit programmerbar
Modbus RTU kommunikation
Valgbar master eller slave-tilstand
250 I / O-punkter
μSD kort for kompleks grafik
Integreret temperaturføler
5 indbyggede kalender
Lokal kontrol og overvågning
Den primære brug af multiDISPLAY er som rum panel på hoteller,
kontorer, lejligheder, men det kan også anvendes som operativsystem til andre formål.
Tilslut multiDISPLAY til en af vores multi-24 enhedder,- understationer eller andre modbus kommunikation
system. Du kan montere multiDISPLAY i en standard plast box.
Lav din egen grafik med vores grafik editor til at måle, regulering og overvåge stort set ethvert program
eller system du forbinder displayet til. Du kan lave dit firmas logo eller bygningens ejerens logo, navn
osv.. i grafikken, du kan dermed giver displayet dit helt eget unikke udseende.
Som Modbus RTU master eller slave er det muligt at bruge displayet sammen med et stort udvalg af
Modbus-enhed på markedet.

Tekniske info
Størrelse:
Driftsspænding:
Driftstemperatur:
Skærmopløsning:
Antal af I / O punkter:
IP-klasse:
On-board temperaturføler:
Modbus:

85mm x 85mm x 19mm, passer på standard IEC 60670-1 forfradåse 68 (60) mm.
12-24V DC eller AC
0 til + 50 ° C
320 x 240 px
40 pr side, 250 i alt
20
NTC10
Vælges til master/slave, parameter, antal data- og stopbits, hastighed op til 115 200
bps (autodetect for slave, eller konfigureres til master)

Indstillinger: For at komme til den side i multiDISPLAY
hvor der kan fortage indstillingerne, skal der bare trykkes
et vilkårligt sted på multiDISPLAY i 10 sekunder. På siden
som åbner sig kan du indstille dato og tid, Modbus

adresse, skærmens lysstyrke, følsomhed og rotation af
multiDISPLAY. Her vil du også finde de 5 indbyggede uge
kalender.
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