WYŚWIETLACZ TEKSTOWY PRZEMYSŁOWY

F
F
F
F
F
F
F
F

LD120A/64(128)(192)

WYSOKOŚĆ ZNAKÓW 120mm
OD 6 DO 18 ZNAKÓW WYSOKICH
2 WIERSZE PO 10-32 ZNAKI NISKIE
PRZEWIJANIE DŁUGICH TEKSTÓW
DEFINIOWANE POLA ODCZYTOWE
ZAKRES WIDOCZNOŚCI DO 60m
STEROWANIE RS-485, RS-232, TTY
TRWAŁA OBUDOWA NAŚCIENNA IP-54

Charakterystyka.
Wyświetlacz tekstowy LD120A przeznaczony jest do
pracy w warunkach przemysłowych, wewnątrz
pomieszczeń. Są w nim stosowane matryce diodowe LED
o wysokości 120mm, o podwyższonej jasności w kolorze
czerwonym. Dostępny jest w 3 wersjach: o długości 64,
128 i 192 pikseli. Rozdzielczość matrycy LED w pionie
wynosi 16 pikseli. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie
wysokich „soczystych” znaków i liczb pełnej wysokości
lub niskich znaków w 2 wierszach. Możliwe jest także
wyświetlanie ekranów zawierających pola z wysokimi i
niskimi znakami jednocześnie oraz bezpośrednie
wyświetlanie bitmap zdefiniowanych przez użytkownika.
Wyświetlacz LD120A wyposażony jest w trzy rodzaje
interfejsów szeregowych. Wewnętrzny mikrokontroler
zapewnia możliwość współpracy z większością
przemysłowych urządzeń pomiarowych i sterujących
oraz komputerami PC. Przewidziano możliwość
formatowania wyświetlanych tekstów i wyświetlania
dłuższych tekstów z automatycznym przewijaniem.
Można użyć szeregu opcji formatowania tekstu i kilku
wbudowanych fontów.
Wyświetlacz konfiguruje się programowo z użyciem
przycisków umieszczonych wewnątrz obudowy. Możliwe
jest formatowanie odczytu i ustawianie parametrów
transmisji szeregowej.
Obudowa wyświetlacza zbudowane jest ze sztywnego
profilu aluminiowego, zamkniętego na końcach
pokrywami z tworzywa sztucznego. Przewody są
wprowadzane do obudowy przez szczelne przepusty
kablowe. Wyświetlacz montuje się do podłoża z użyciem
uchwytów o regulowanym położeniu.
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Dane techniczne
matryca LED
64(128)(192) x16 pikseli
wysokość znaków wysokich (9x16pikseli)
120mm
wysokość znaków niskich (5x7pikseli)
58mm
pojemność matrycy (typowo):
znaki wysokie
6 (12)(18) znaków
znaki niskie
2 wiersze po 10 (21)(32) znaków
kolor znaków
czerwony
jasność diod
50mcd
interfejsy komunikacyjne (IRS)
protokoły komunikacyjne
napięcie zasilania
stopień ochrony

RS232, RS485, TTY
ASCII, MODBUS RTU
24VDC +/-10%
IP 54

WYMIARY:
LD120A/x-...

538(1026)(1514)x160x50mm

Sposób oznaczenia (przykład)

LD120A/64-SR-24-IRS
Typ wejścia
Napięcie zasilania
Kod koloru
Długość matrycy LED
Typ obudowy
Wysokość matrycy LED
Typ wyświetlacza
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Pokrywa ABS

Uchwyt ścienny

Korpus Al

Filtr PMMA 3mm Przepusty kablowe PG-7
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LD120A/64 - SR - 24 - IRS
Rodzaj wejścia:
IRS – interfejs szeregowy
RS485/RS232/TTY

Rodzaj wyświetlacza:
LD120A
- wyświetlacz tekstowy o
wysokości matrycy 120mm
w obudowie typu A

Napięcie zasilania:
24 – 24VDC

Liczba znaków:
64, 128, 192
Kolor i jasność znaków:
SR – czerwony jasny
(wykonanie podstawowe)
SY – żółty jasny

Botaniczna 68A
04-543 Warszawa

www.sem.pl
sem@sem.pl

tel/fax 22 825 88 52
tel/fax 22 825 84 51
03.2015

