POLARIS

POLARIS: a solução de sistema HMI eficiente para Zona 1/21 e Zona 2/22

Com os inovadores aparelhos e soluções de sistema, a BARTEC conquistou um lugar de ponta entre os fornecedores de técnica de automação em todo o mundo. Uma consequente gestão de produtos e o seu desenvolvimento contínuo são o fundamento para soluções sempre inovadoras, para novas áreas de aplicação, para mais conforto e segurança. Nossa série de Human-Machine-Interface da POLARIS é a resposta inteligente para processos
cada vez mais complexos e exigências cada vez mais altas impostas à funcionalidade da máquinas e sistemas.

Características de sistema POLARIS
 Soluções HMI/PC e remotas
Para a integração de diferentes
Estruturas de automatização

 Soluções remotas
KVM (Realtime)
ZeroClient (Remote PC)

 Soluções PC
Windows OS aberto

 Soluções HMI
Com software próprio de
visualizaçãoeficiente

 Diversos tamanhos de display
Formato clássico e wide
Compatível com diversos
padrões industriais

Perfeito para ambientes industriais severos em áreas Ex
Com POLARIS, a BARTEC lhe oferece um portfólio de Human-Machine-Interface completo e contínuo, aparelhos de primeira classe e soluções para todas as tarefas em torno da visualização de processos ou a operação
e monitoramento de primeira mão.
Desde aparelhos de comando e software de visualização para a operação e supervisão próximos a máquinas até os multifuncionais, o sistema aberto para as mais diversas exigências na visualização de processos
- POLARIS é sempre robusto e compacto. Com diversas possibilidades de conexão.
Tecnologia LED e visibilidade à luz solar garantem imagens brilhantes e máximo conforto, mesmo sob condições
de luz desfavoráveis. Para uma operação segura e intuitiva, escolha entre teclado e display tátil.

 Acessórios compatíveis
Variantes de teclado e mouse
Bluetooth e WLAN
Escâner
Invólucro das soluções de sistema

POLARIS pode ser obtido não somente no
modelo padrão, mas também como solução
customizada.
Solicite os nossos produtos e serviços!

Brilhante, confortável, sem fio. POLARIS.
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¡Pónganos a prueba!

