Strona 1/2

Panel pasażera ENI-PP640/480
Karta produktu

ZASTOSOWANIE
Panel pasażera ENI-PP640/480 przeznaczony jest do sterowania klimatyzacją, oświetleniem, układem rozgłoszeniowym przedziału
pasażerskiego oraz wyświetlania informacji dla pasażera. Panel cechuje wysoka estetyka, łatwość obsługi i trwałość.
Panel pasażera ENI-PP640/480 przeznaczony jest do montażu wewnątrz wagonów pasażerskich (np. nad drzwiami przedziału
pasażerskiego). Zapewnia możliwość wizualizacji wielu parametrów otrzymywanych po magistrali CAN oraz załączanie
i diagnostykę wyjść przekaźnikowych.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilania

Wyświetlacz

Oddziaływanie operatora
Interfejsy komunikacyjne
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Waga
Temperatura pracy
Wyjścia

ENIKA Sp. z o.o.
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź

24 VDC
typ: matryca TFT, 262144 kolorów
przekątna: 10,4”
rozdzielczość: 640 x 480
rzeczywisty kąt widzenia (dla CR>10): ≥170°
jasność podświetlenia: 450 cd/m2
stopień kontrastu: CR=1500
ekran dotykowy „wandaloodporny”
CAN/CAN Open, SPI
320 x 230 x 65 mm
3,3 kg
-30 ÷ +50°C
6 wyjść przekaźnikowych - styk NO 6A/24VDC
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BUDOWA
Obudowa panelu od strony pasażera wykonana jest z blachy aluminiowej grubości 5 mm. Pośrodku blachy elewacyjnej zamontowano wyświetlacz graficzny. Osłonę ekranu LCD stanowi specjalny ekran dotykowy w wykonaniu wandaloodpornym.
Z tyłu zaprojektowano stalową, prostopadłościenną obudowę z zabudowanymi złączami. Przewidziano montaż dwóch gniazd DB9
(męskie i żeńskie) dla magistrali CAN oraz gniazd i wtyków sprężynowych (Wago) dla pozostałych połączeń.

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PANEL
Przyciski realizujące funkcje panelu oraz wyświetlane informacje pogrupowane są w tzw. ekranach. Przełączanie między aktualnie
wyświetlanymi ekranami oraz załączanie funkcji odbywa się poprzez dotyk ekranu w miejscu wirtualnego przycisku.
Przyciski stanowią intuicyjne ikony.
Funkcje układu oświetleniowego i rozgłoszeniowego
Panel poprzez wyjścia przekaźnikowe umożliwia załączanie oświetlenia w różnych konfiguracjach. Panel umożliwia również
pięciostopniową regulację natężenia głośności układu rozgłoszeniowego.
Funkcje sterownika przedziałowego układu klimatyzacji
Panel komunikuje się ze sterownikiem układu klimatyzacji wagonu poprzez magistralę CAN. Panel odczytuje wartości temperatur
z czujników oraz załącza dogrzewacz przedziałowy w zależności od poleceń z nadrzędnego układu sterowania.

Funkcje wizualizacyjne
Panel wyświetla różne informacje otrzymane po magistrali CAN ze sterownika wagonu takie jak aktualna prędkość, temperatura
zewnętrzna, nazwy kolejnych stacji, stan zajętości WC itp.

Funkcje diagnostyczne
Panel poprzez magistralę CAN wysyła do sterownika wagonu informacje o uszkodzeniu obwodu zasilanego z przekaźnikowego
wyjścia cyfrowego gdy prąd płynący przez styk przekaźnika nie mieści się w ustawionym zakresie. Wartości prądów przekaźników
mogą być ustawiane indywidualnie na ekranie serwisowym.
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