IHM1000
Interface de rede
A IHM1000 é uma interface moderna e de fácil operação
para o sistema Carrier de automação. Permite a
configuração personalizada de acesso às variáveis da
rede, permitindo seu uso como interface de operação do
sistema.

Funções

Especificações

P Acesso a até 100 variáveis da rede, de diversos
controladores, separadas em até 20 grupos para
facilitar a navegação.

P Alimentação 24VAC.

P Permite o forçamento e a liberação das variáveis.

P Display gráfico 128 x 64 com backlight, na cor azul.
P 7 teclas para navegação.
P Canal de comunicação RS-485 isolado.

P Ajuste de até 10 programações horárias de
equipamentos da rede.

P Montagem em parede (sobrepor). Proteção IP50.

P Ajuste de até 10 tabelas de setpoints.

P Ligação traseira, através de conector destacável.

P Reconhecedor de alarmes da rede, com histórico
das últimas 100 ocorrências.

P Leds indicador de alarme ativo.

P Relógio interno, com possibilidade de envio para a
rede.

P Possibilidade de atualização de firmware em campo.

Dimensões

P Sensor local de temperatura, com possibilidade de
broadcast para a rede.
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P Histórico de eventos de escrita iniciados a partir da
interface.
P Controle de acesso com 3 níveis de senha. Todas as
telas podem ser programadas para o acesso
desejado.

25

137

Modelos disponíveis
Código

Modelo

Descrição

35400139

IHM1000

Interface de rede IHM1000

ISO 9001
Para a instalação de seu controlador, escolha sempre
as empresas credenciadas Springer e garanta a
segurança e o conforto de seu empreendimento.

ISO 14001

OHSAS 18001

0800 788668
www.springer.com.br

SOLUÇÕES PARA O SEU EMPREENDIMENTO

IHM1000 - A - 08/08
A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Através dela é possível a monitoração e alteração dos
parâmetros de operação do sistema, reconhecimento de
alarmes e visualização das grandezas controladas.

