EDP Support Polska

Nowe Produkty
EDP Support Polska

Terminal do Rejestracji Czasu Pracy
i Rejestracji Produkcji

Terminal jest przeznaczony do rejestracji czasu pracy i danych produkcyjnych. Terminal spełnia wymogi klasy odporności IP67 i dzięki temu
może być stosowany w trudnych warunkach przemysłowych i na wolnym powietrzu. Wewnętrzne oprogramowanie terminala umożliwia
sprawne dostosowanie go do wymagań rejestracji zdarzeń i czynności zgodnie z wymaganiami użytkowników. Barwny wyświetlacz graficzny
zapewnia czytelną prezentację informacji.
Wszystkie funkcje są dostępne poprzez ekran dotykowy, a terminal nie posiada żadnych przycisków mechanicznych. Na panelu dotykowym
konfiguruje się zazwyczaj nie więcej niż 16 przycisków funkcyjnych, a ich rozmiary mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań. Ilość
paneli jest praktycznie nieograniczona, a użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać się między nimi. Terminal umożliwia również wprowadzanie dodatkowych informacji za pomocą klawiatury ekranowej.
Terminal może być dostosowywany do indywidualnych wymagań poprzez instalację własnych aplikacji lub zdalny dostęp do systemów korporacyjnych poprzez przeglądarki internetowe.
Terminal może być dostarczany w różnych wersjach montażowych:
 naściennej,
 stojącej
 podwieszanej.
Terminal może być stosowany w wielu aplikacjach z oprogramowaniem dedykowanym lub dostarczanym przez użytkownika. posiada już szereg gotowych aplikacji wbudowanych, np.:








rejestracja czasu pracy
rejestracja procesów produkcyjnych
obsługa i sterowanie linami produkcyjnymi
kiosk informacyjny
obsługa wniosków urlopowych
obsługa stołówek

Producent: EDP Support Polska Sp. z o.o.

EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17, 02-828 Warszawa

Zastosowania terminala


Rejestracja Czasu Pracy



Rejestracja Produkcji



Sterowanie maszynami



Obsługa urządzeń zewnętrznych:
wagi, sterowniki, czytniki kodów, maszyny, linie produkcyjne, …



Wizualizacja procesów

Podstawowe komponenty


Kamera HD (opcja)



Ekran dotykowy 12,1”



Czytnik kart RFiD (Legic, Mifare, inne)



Odporność IP67

Przykłady aplikacji
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Rejestracja czasu pracy



Rejestracja stanu maszyn



Kioski informacyjne



Rejestracja produkcji



Obsługa stanowisk produkcyjnych



Obsługa stołówek



Wizualizacja procesów



Sterowanie liniami produkcyjnymi



Wnioski urlopowe

Dane techniczne
procesor

NXP i.MX 8, 2xARM Cortex-A72, 4xCortex-A53, 2xCortex-M, 1,44 MHz

pamięć

DRAM 2GB

LAN

Ethernet 1000Base-TX / 10Base-T

interfejs dyskowy

SATA

wyświetlacz

12,1”, 1024x768, 500cd/m²

panel dotykowy

panel szklany IR

zasilanie

230 VAC

pobór mocy

25 W maks

czytnik kart (opcje)

Legic Prime & Advant, Mifare, Uniqe, inne

czytnik biometryczny (opcja)

linie papilarne CBM-V3

czujnik antysabotażowy
wewnętrzny czujnik temperatury
wewnętrzny czujnik wilgotności
wewnętrzny czujnik położenia
system operacyjny

Linux

ilość rekordów osobowych

10000

ilość buforowanych odczytów

50000

mocowanie naścienny
obudowa

PC/ABS i aluminium

wymiary

W x S x G: 367 x 278 x 67 [mm]

temperatura pracy

-25ºC ÷ +50ºC

klasa szczelności:

IP67

kolor obudowy

szary RAL 7015

Moduły rozszerzen
HDD

32GB SSD

system operacyjny

Windows WE8 Standard

mocowanie

kolumna, podwieszany

zasilanie

48V, 24V, PoE+

6 przekaźników bezpotencjałowych NO/NC
6 wejść czujnikowych
6 portów szeregowych dowolnie konfigurowanych: USB 2.0, RS-232, RS-422, RS-485
dodatkowe łącza

2 linie LAN 1000Mbps, światłowód

moduł komunikacji

WiFi

moduł komunikacji

GSM

Wbudowana kamera

EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17, 02-828 Warszawa
www.edps.com.pl

przetwornik

1/4 " Progressive scan RGB CMOS

GS 97038:2016

czułość

1.2 Lux

PN-EN ISO 4892-2 m A

obiektyw

3.7 mm

PN-EN ISO 179-1

migawka elektroniczna 1/25000~1/6

PN-EN 60529:2003

funkcja Sens-Up

Tak

Klasa B

kompresja wizji

H.264/MJPEG

maks. rozdzielczość obrazu
maks. ilość obrazów
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Normy

1920x1080 pikseli

30 kl./s 60Hz dla H.264/MJPEG

