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  (USB)پروژه از طریق فلش و دانلود قابلیت آپلود  -

 یا mini-USBاز طریق کابل ( USBیا فلش )حافظه داخلی  PCبه  HMIفایلهای ذخیره شده در حافظه کردن  انتقال یا کپی -

 ( N,N1)سری  Ethernet پورت

  USBهمزمان با دانلود برنامه از طریق کابل یا فلش  HMIدانلود تنظیمات منوی سیستمی  -

  HMIپسورد گذاری جهت آپلود و دانلود برنامه  -

 و آبجکتها HMIاختصاص پسورد جهت دسترسی به صفحات  -

  HMIپریودهای زمانی جهت قفل شدن  در Installment هایپسوردتعیین  -

 (N,N1)سریهای  )ارسال ایمیل( SMTPپشتیبانی از سرور  -

 (N,N1( )سریهای  PCروی موبایل و  HMIو اپراتوری ) مانیتورینگ  VNC پشتیبانی از سرور -

 (N,N1( )سریهای  USBو فلش  HMIداخلی  )دسترسی به حافظه های FTPپشتیبانی از سرور  -

 Fatek Ethernet Configurationبدون نیاز به نرم افزار  HMIاز طریق  PLCروی  CBEH/CBEکانفیگ برد  -

Tools 

  HMIبه  USBاز طریق اتصال فلش  PLCآپدیت برنامه  -

 PLCبدون نیاز به کابل دانلود  WinProLadderو نرم افزار  HMIواسط  از طریق PLCآپدیت برنامه  -

  Ladderبا فرمت  HMIروی صفحه رجیسترها و مقدار بیتها بهمراه وضعیت  PLCنمایش برنامه  -

 یسهای بدون پروتکل برای ارتباط با دیوا User-Definedپروتکل  -

  Master HMIاز طریق PLCبه دیتای  Slave HMIبرای دسترسی  Multi-Linkقابلیت  -

 USB (PIC Bridge)و (SPRT A series , EPSON ESC/POS) اتصال به پرینتر از طریق پورت سریال  -

 و چاپ دیتاها Printerبه  دیتاهای الگ شدهمستقیم  انتقال -

 PDFیا  TEXT  ،Excelفایلها با فرمت دلخواه  نمایشو  FBFفایلهای الگ شده با فرمت ذخیره -

 USBاز طریق پورت سریال و  (Barcode Reader) قابلیت اتصال به بارکد خوان -

 GIFپشتیبانی از فایلهای با فرمت  -

 )اختصاص رجیستر برای مقدار آالرم ( Alarm Settingقابلیت تنظیم دینامیک مقادیر آالرم در  -

یا  USB ، فلش روی حافظه داخلی imageو ذخیره  USBبرای اتصال به دوربین از طریق پورت  Video Inputتنظیمات  -

 SDمیکرو 

 (N,N1)سری  وقوع آالرمپیغام مربوطه و تاریخ  بهمراهدریافتی  تصویربا پیوست  در زمان وقوع آالرمارسال ایمیل  -

 کنترلی جهت سیال با رجیسترو نمایش  Pipelineقابلیت لوله کشی با آبجکت  -

   و میالدیپشتیبانی از تقویم شمسی  -

 با سپاس از انتخاب شما، در صورت نیاز به آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید.


