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حافظه ماند�ار
ە اطالعات حافظه ذخ��

داخ�
حافظه پروژە

USB

 

RS-485

Ethernet

PLCپورت 

Micro-SD
Audio

 گروە2

_

_

_
)Level( سطح �ار�ری 8

)User( نام �ار�ری 10

PLC HB1
ش  B1ماژولهای گس��

1
)N1 و Nفقط در �ی (

40

20

1
)RS-422قا�ل انتخاب  (

PLC HB1
ش  B1ماژولهای گس��

_

_

 گروە رس��2
 گروە آالرم2

IP20 ، �شت IP65رو�ه رو  IP20 ، �شت IP65رو�ه رو 

 گروە آالرم64
 گروە رس��16

ساعت و تق��م داخ�
حفاظت �دنه

TFT LCD م�لیون رنگ ، TFT LCD16.7 م�لیون رنگ ، 16.7

800*480
60KB

8MB

16MB
1 PORT mini USB ( B Type)

1 PORT USB2.0 HOST (A Type)
1 Port

 � )VGAپورت (اتصال �ه دور���

�سوورد گذاری

دیتا ال�
RECIPE
آالرم

 گروە64

)Level( سطح �ار�ری 15
)User( نام �ار�ری 100

VSدر �ی 

پورت های ارت�ا� 

تعداد صفحات
 در هر صفحهObjectما���مم تعداد 

 برای ارت�اط �ا گو�� هوشمند و ت�لتVNCقا�ل�ت 

 �ه صورت آنالین HMI روی  PLCنما�ش برنامه 
)PLCدر صورت اتصال (

N1 و Nدر �ی 

1000

5000

1 Port

2
)RS-422�ک پورت قا�ل انتخاب (

1 PORT mini USB ( B Type)
1 PORT USB2.0 HOST (A Type)

N1در �ی 

N1در �ی 

تفک�ک رنگ
رزولوشن

حافظه

P2 و P5مقا�سه �ی 
P5P2مشخصات

32MB

64MB

120KB
800*480







ج��انولتاژما���مم ج��ان ورودیج��ان استارت اول�هفر�ا�سورودی ولتاژ
AD-1024-24F12VDC1A

AD-1048-24FS24VDC2A
AD-1100-24F1.5A max24VDC4A
AD-1150-24F2.5A max24VDC6.5A

AD-1240-24S24VDC10A

AD-1360-24C24VDC15 A
AD-1500-24S12A max24VDC21A

1.0A max

230VAC / 
115VAC

(قا�ل انتخاب)

 50/60Hz22A/115Vac 
44A/230VacCE & UL

 100~240VAC 
120~370VDC

5A max

ACROمنابع تغذ�ه سوئ�چینگ 

مدل
خرو�� ورودی

استاندارد
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محصوالت  تولیدى

لوازم جانبى و رله برد

محصوالت تولیدى
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