
Operação orientada  
a máquina.

Implemente visualizações descentralizadas facilmente 
escalonáveis para sua máquina – com o v800 protec e 
v200 protec.

As diagonais de tela e capacidades de processador variadas 
são feitas sob medida para os requisitos necessários dos 
sistemas de visualização modernos e podem ser integradas 
em qualquer conceito de máquina.

Todos os dispositivos estão equipados com sensores 
multitouch em vidro de última geração adequados para 
operação com luvas. O programa operacional pode ser criado 
intuitivamente com o software de engenharia VisiWinNET®.

Destaques
• Modelo do dispositivo fascinante e elegante 
• Display full HD de alta resolução de 17,3" e 24"
• Baseado em design higiênico, sem parafusos visíveis
• Grau de proteção IP65, fácil de limpar
• Individualização via switch box opcional
• VisiWinNET® para modelos de visualizações intuitivas

Monitor v200 protec e PC industrial v800 protec



Integrado em todo o sistema
Com o recurso de visualização, o PC industrial v800 protec 
entrega a solução completa da máquina de um jeito fácil 
de usar. Além da troca de dados, o PC industrial também é 
usado para o gerenciamento da máquina. Isso permite vários 
estados de operação com gerenciamento fácil.

Na interação com o controle de motion, presente nas 
unidades de controle c520, c550 e c750, os acionamentos 
por inversores são integrados no controle principal.

Os módulos de software do Lenze FAST Application Software 
Toolbox são usados no próprio controle de máquina. Isso 
simplifica significativamente a engenharia da máquina.

EtherCAT
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Dados técnicos
Versão v200 protec v800 protec

Diagonal da tela 43,9 cm
(17,3")

61 cm
(24")

43,9 cm
(17,3")

61 cm
(24")

43,9 cm
(17,3")

61 cm
(24")

Resolução (pixels) 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Tipo do processador -
Intel® Celeron®

Processador 2980U
(2M Cache, 1,60 GHz)

Intel® Core™ i5-4300U
Processador (3M Cache,

1,90 ... 2,90 GHz)

Interfaces
(traseira)

3x USB 2.0
1x HDMI

1x porta de display

2x USB 3.0
1x USB 2.0

2x Ethernet 1000 Mbps

Sistema operacional - Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Touchscreen Superfície de vidro capacitiva, multitouch

Grau de proteção IP65
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