VisEx C

Visualização de processo VisEx C
Descrição
O módulo VisEx C é um painel de
operação e visualização de
processo. Fornecido com o
controle de processo ScenEx C,
ScenEx M ou ScenEx SL, como
uma só unidade funcional, é usado
como um painel central de
operação para a medição e
controle de sistemas em linhas de
extrusão. Seu painel simples inclui
teclado, chaves de controle e
mostrador LCD colorido.

Tarefas
O módulo VisEx C é usado em
conexão com os módulos ScenEx,
como o controle de perfil SmartLip,
os medidores de perfil de
espessura, de produção e de
largura, em linhas de mono ou
coextrusão.

Software intercambiável
Pela simples troca do software, a
visualização VisEx pode ser
facilmente
adaptada
para
diferentes tarefas.
Isto permite ao sistema ser
expandido com outros módulos de
medição e controle Octagon em
estágios posteriores.

Visualização VisEx C acoplado num rack conectado a uma impressora jato de tinta

Visualização

Simples de operar

Funcionamento seguro

• Apresentação contínua de
todos os dados do processo
• Vários gráficos
• Apresentação de alarmes
• Apresentação inteligível de
todas as informações
• Todos os textos disponíveis
nas línguas mais comuns

• Utilização confortável de todas
as funções com painel de
operação central para todos
módulos de medição e controle
• Fácil entrada de dados
• Todos parâmetros colocados
durante a partida

• Apresentação clara de todos
os dados e gráficos em um
mostrador LCD de qualidade
• Todas chaves e botões do
operador integrados no painel
de operação
• Monitor industrial

Visualização Octagon:
Mostrador claro, compacto, de alta tecnologia

Página de processo VisEx C
Visão geral
• Alarme geral
• Mostrador amplo dos dados
Filme
• Entrada de parâmetros de ajuste
• Valores desejado e ajustado
Dosagem
• Entrada e apresentação dos
parâmetros de dosagem, em
linhas equipadas com módulos
de dosagem e/ou linhas de coex
Perfil
• Gráficos cartesiano e polar com
parâmetros para medição e
controle do perfil de espessura
Status
• Resumo dos alarmes e estado
da linha

Visualização VisEx C com monitor LCD colorido 15"

Gráficos
• Apresentação dos gráficos de
produção, peso por metro,
largura e perfil de espessura
Impressão
Todas as páginas selecionadas
podem
ser
imprimidas.
A
impressão
de
relatórios
de
produção também são possíveis.
Memória de fórmulas
O sistema permite o armazenamento de até 99 fórmulas, uma
ajuda importante para quando se
trabalha
regularmente
com
pedidos repetidos.
Vista geral da linha
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Instalação

Painel de operação

O VisEx C é fornecido em um
painel
juntamente
com
o
controlador de processo ScenEx
C, ScenEx M ou ScenEx SL.
São adequados para instalação
em um painel industrial, mas
também podem ser usados como
uma
unidade
independente
colocada em um rack.

• Teclado de entrada
• 10 teclas de função no VisEx C
• Chaves de operação para todos
os elementos de medição e
controle conectados
• Chave giratória para ajuste de
parâmetros de entrada

Dados técnicos sujeitos a alteração

