
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tại sao nhiều khá
hàng chọn RP 410
điều khiển từ xa?
� “Cắm và Chạy” – tự động
      tuyệt vời giúp giảm chi p

� 13 ngôn ngữ có thể lựa c

� Cổng USB cho phép cập
     dữ liệu nhanh chóng và 

� Các mẫu cấu hình xác đị
     ứng dụng và người dùng

� Nhiều bảng điều khiển từ

� Cấu hình Logic cho các t
     và điều khiển mức độ ưu

� Được chấp nhận bới các

� Hỗ trợ tối đa 4 camera IP
     không cùng cấp, loại bỏ 
     hệ thống camera quan s
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� Màn hình cảm ứng độ phân
     giải cao 8.4"

� Giao diện Ethernet để kết nối
     với mạng DCU

� 4 đầu vào chuyển đổi

� 4 đầu ra rơ le điều khiển sự kiện

� Nguồn cấp 24 VDC

� Hỗ trợ lên đến 8 DCU

� Đầu ra đường âm thanh cho  
     loa phụ

� Khả năng mở rộng rơ le bổ               
     sung bằng cách sử dụng mô-đun
     mở rộng MK 14

� Bảng điều khiển gắn kết, 
     cấp bảo vệ mặt trước IP65

Tổng quan

ch 
E Bảng 

 điều khiển
hí lắp đặt

họn trực tiếp

 nhật / tải xuống
dễ dàng

nh để phù hợp với

 xa có thể kết nối 

àu đang hoạt động
 tiên

 thành viên hội IACS 

 trong các hệ thống 
sự cần thiết của một
át

400 
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Item Part no Item Part no

Dòng Marine Pro 400 có nhiều
kiểu dáng và ứng dụng có thể 
được phân loại hoặc không 
phân loại.

Tính năng và lợi ích

 Cài đặt dễ 
dàng

Không yêu 
cầu cấu 

hình User

Nhiều vị 
trí giám 

sát

Chỉ định rõ 
ràng, chính 

xác

Chỉ một cáp Ethernet 
tới không gian động cơ

�
Nhiều động cơ có thể 

được hiển thị trên một 
bảng điều khiển

�
Không có công cụ 
đặc biệt để kết nối

Tự động kết nối từ các 
DCU được kết nối

�
Không cần lập trình

 

 

 

 

Màn hình cảm ứng 8.4", độ phân
  giải 640x480

�
  Có thể lựa chọn chế độ

làm mờ tự động tùy thuộc
  vào ánh sáng xung quanh

�
Nhiều Âm thanh có sẵn và được 
liên kết với các sự kiện cung cấp 

thông tin nhận dạng duy nhất
của sự kiện

�
Thao tác trực quan qua các

  biểu tượng thay vì văn bản

Không có giới hạn
thực tế đối với số

lượng vị trí giám sát
�

Mỗi RP 410E dành
riêng cho các DCU 
đặc biệt nếu cần

�
13 ngôn ngữ, bao gồm 

tiếng Trung quốc và
tiếng Nga, đã được cài 

đặt


