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EGENSKAPER

BAS2 OP-FG15W2 har en widescreen pekskärm 
och är en fullgrafisk fläktlös panel-PC, avsedd för 
montering i apparatskåpsfront. 

I kombination med det flexibla objektorienterade 
BAS2-konceptet ger den ett fantastiskt bra använ-
dargränssnitt i fläktrum eller undercentral.

Enkelt och användarvänligt

Mätvärden, driftstatus och inställningar kan enkelt 
avläsas och ändras direkt på pekskärmen. 

Panelen ansluts till en valfri BAS2-datorundercen-
tral (DUC) i anläggningen och ger då tillgång till 

samtliga anslutna enheter inom hela anläggningen 
i en enhetlig bildstruktur. 

Operatörspanelen kräver inget ingenjörsarbete 
eftersom all konfiguration och alla flödesbilder, 
funktionsbeskrivningar etc. hämtas direkt från 
objekten i anläggningens samtliga DUC:ar. 

Ett enkelt och flexibelt system

BAS2-systemets enkelhet och flexibilitet gör att 
kostnaderna hålls nere och energibesparingen 
ökar. 
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Widescreen fullgrafisk operatörspanel med pekskärm

 � För montering på apparatskåpsfront 

 � Pekskärm med BAS2 användargränssnitt

 � Ansluts till valfri enhet, visar hela anläggningen

 � Bara att ansluta, fungerar direkt
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Tekniska data BAS2 OP-FG15W2

Matningsspänning: 12 V DC alternativt 230 V AC via medföljande adapter

Effektförbrukning: Max 60 VA

Display: 15.6” TFT färg LED Backlight (16:9)

Upplösning: 1366 * 768

Pekskärm: Capacitive

Operativsystem: Windows 10 IoT

CPU: Intel® Pentium® Processor N3710 (upp till 2.56 GHz)

Lagringsutrymme: 60 GB 2.5” SSD

Internminne: 4 GB RAM

I/O-portar: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x RS232/RS422/RS485, 1 x HDMI, 2 x LAN 

RJ45, 1 x Ljudutgång

Mått (BxHxD): 397 x 248 x 59 mm

Håltagning vid infällt monta-

ge BxH):

385 mm x 235 mm (Pekskärm och fästplatta bygger totalt 50 mm på baksidan av 

skåpsdörren.)

Vikt: 4,5 kg (exkl. adapter)

Montering: VESA-100 fäste eller via medföljande skruvar för skåpsfrontmontering

Kapslingsklass: IP65

Certifiering: CE, SundaHus miljöklassificering
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Håltagnings- och monteringsinstruktion BAS2 OP-FG15W2

Använd de medföljande fästena 
för infällt montage.
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