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5 “ Micro Browser Panel – PCD7.D450WTPF

Kjære kunde!
Det nye 5- tommers Micro-browser webpanelet er nå i serieproduksjon etter at flere,
vellykkede pilotprosjekter er realisert.
Panelet er basert på aller siste type elektronisk design, som gir høyoppløselig grafikk(WVGA)
og raske responstider.
Pris/ytelse samt den gjennomprøvde S-Web teknologien, gjør panelet til et innovativt produkt
der små, semi-grafiske tekst paneler tidligere er benyttet.
Typiske applikasjoner
De kompakte dimensjonene gjør panelet ideelt på steder med begrenset plass:
F. eks: underfordelinger, understasjoner, rom kontroll, maskinkontroll etc.
Den høyoppløselige TFT- WVGA skjermen (800 x 480 pixel), gjengir skarpe bilder og grafikk
som resulterer i et flott brukergrensesnitt.
Og takket være den nye Web Editor 8.0, har det aldri vært lettere å lage dette!
5" Saia® Micro-Browser Panel har et interessant potensiale for å erstatte tradisjonelle semigrafiske tekst paneler.
Det er også mulig å laste eksisterende web prosjekter med VGA oppløsning(640 x 480pixel)
rett inn i panelet uten noen modifikasjoner.
Hvis et VGA web-prosjekt lastes ned til dette panelet, vil det bli justert automatisk inn i center.
(Etterlater 80 pixel ledig på høyre og venstre side)
Ved å gjøre små endringer på bakgrunnsside,kan man raskt og effektivt benytte de 160
ledige pixels for navigering eller ekstra informasjon.

Front plate B × H, 166,2 × 122,2
Display 5“ B × H, 109,4 × 66,2

Cut-out B × H, 157 × 117

Alle tekniske detaljer finner du i vedlagt brosjyre samt linker til produktinfo.
Panelet er allerede på lager her hos oss, og står oppført i oppdatert prisliste på våre nye
hjemmesider.
Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er behov for mer informasjon.

Dokumentasjon

•

Manual 27/621 og 26/575

Support Side

•

Saia-Burgess system katalog – Kap A2, side 87

Oversikt hovedkatalog

Link til nedlasting av oppdatert prisliste:
http://www.mwg.no/Automasjon/Download

Med vennlig hilsen

Trond Olsen
Malthe Winje Automasjon AS

