DU11

7” dokunmatik ekran Veri Ünitesi
IP54

15W

WDL

Wi-Fi

DU11, BMSvision veri toplama terminallerinin yeni nesil üyesidir. 7”dokunmatik
ekran ve operatörle kullanıcı dostu etkileşim için grafiksel sezgisel web tabanlı
kullanıcı arabirimin sahiptir. Başlangıç aşamasında DU11 etkileşimde bulunur
ve ve tüm BMSvision Master sistemleri için kullanılabilir. Kağıtsız üretim sistemi
uygulayan şirketler için mükemmel bir arayüze sahiptir.

Fonksiyonlar

Özellikler

• Manuel giriş imkanı kapanma saati,
hurda girişi, vb...
• Üretim bilgilerini görüntüleme: OEE,
KPI’s, verimlilik, üretilen üniteler,
hurda oranları ...
• Planlama bilgileri görüntüleme:
gerçek iş durumu, planlanan sonraki
işler ...
• Doküman kontrolü: kurulum, kalite,
bakım, talimatlar ...
• Enerji izleme.
• Operatör izlemesi.
• İzlenebilirlik.
• Management Dashboard görüntülenir.

• Tüm sayfalara doğrudan erişim.
• Kablosuz (Bluetooth class 1 veya
Wi-Fi) veya kablolu (Ethernet) bağlantısı ile merkezi system kontrolü
• JavaScript HTML 5 tarayıcısına
sahip herhangi bir cihaz ile uzaktan
çalıştırılabilir.
• Şebeke veya sunucu arızası durumunda, çalışma ve makine izlemeye
devam edilmesi (isteğe bağlı).
• Ekran üzerinde dil seçimi ve Unicode
Çince desteği.
• İsteğe bağlı yapılandırılabilir sayfalar.

(tüm fonksiyonlar lisansa tabidir)

TR Veri Bilgisi A01065 (Plastics)
(PLASTİK) A01079 (Textiles)

Makine bağlantı konfigürasyon
Her makine için bir DU11
Her makine için bir kullanıcı arabirimi
gerekmektedir. DU11 giriş/çıkışları her
makine için mevcuttur.

Ethernet
MES-sunucu
DU2P

Müşteriler

DU11’in DU2P’ler ile bağlantısı
Tek bir kullanıcı arabirimi ile birçok makineyi kontrol etmek için sınırlı giriş/çıkış
gerekmektedir. (sadece WDL-Server ile
(WDL-Sunucu))

WDL-SERVER
veya
Wi-Fi

Uzun makineler
Çoklu DU11, giriş / çıkış sayısını arttırır ve
verileri farklı konumlarda erişilebilir hale
getirir. Örneğin. işleme ve montaj hatlar.

Ethernet

Uzaktan erişim
DU11 ekran, HTML 5 tarayıcı ve Javascript’e sahip düzenli bir
PC, tablet, akıllı telefon vb. üzerinden çalıştırılabilir.

Teknik özellikler
Dokunmatik ekran

BMSvision MES sunucusu ile ağ oluşturma

• 7” renkli LCD (152 x 91 mm).
• WVGA çözünürlük: 800 x 480 piksel.

• Kablosuz (Bluetooth class 1 veya Wi-Fi) veya kablolu
(Ethernet, LAN 2).

Güç

Diğer bağlantılar

• Güç için farklı yollar: 100 - 240 Vac, 24 Vdc veya Power
over Ethernet (48 Vdc).
• Düşük güç tüketimi: 15 W.

• 2 USB portu:
-- Barkod tarayıcı gibi müşteri cihazlarının bağlantısı için
USB1
-- USB2, hafıza kartı, harici WDL arayüzü, ...
• 1 yardımcı Ethernet portu (LAN 3)

Kasa
• Boyut: 250 x 170 x 90 mm (G x Y x D).
• Ağırlık: 1250 g.

Giriş koruması değerlendirmesi
• Standart: IP54 (toz korumalı / su sıçramalarına karşı).
İsteğe bağlı: IP65 (toz geçirmez / su püskürmelerine karşı).
• DU11’de havalandırma delikleri ve fan yoktur.

Ortam
• Çalışma sıcaklığı aralığı: 0° ila 50°C.
• Bağıl nem: %20 ila 80 yoğunlaşmayan nem.

Opsiyonlar
• Yedekleme ve Kurtarma fonksiyonu, sunucu veya ağ hatası
durumunda minimum 24 saat lokal veri depolamanın yapılmasına olanak tanır.
• RFID etiket okuyucu.
• Barkod okuyucu.
DU11 parça numaraları: A901170 (kablosuz), A9011701
(Ethernet).
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BMSvision Master systems
PlantMaster: plastik endüstrisi için.
EnergyMaster: enerji izleme sistemi.
PharMaster: İlaç endüstrisi için.
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Makine bağlantıları için giriş / çıkışlar
• 16 elektrik izolasyonlu dijital / sayaç girişi, 12 V ve 24 V
sistemlerine uygundur. Tümü sayaç girişi olarak veya “otomatik
dur” girişi olarak kullanılabilir.
• Lambaları çalıştırmak, makineyi durdurmak için kullanılabilen
5 röle çıkışı (12 V / 5 W) ...
• 2 adet elektrik yalıtımlı seri port, RS232 / 422/485 yazılımı
ile yapılandırılabilir, Modbus uyumludur.
• 1 Ethernet portu (LAN 1) makinenin Ethernet portuyla (eğer
mevcutsa) arayüz, ör. Euromap durumunda 63.

