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DOKUNMATÍK EKRAN BRÜLÖR YÖNETÍM SÍSTEMÍ ARAYÜZÜ

Son teknoloji ürünü ETC6075 dokunmatik ekran ETC6000 serisi brülör ve yakıt hava karışım kontrol sistemleri ile birlikte 

mükemmel birliktelik sağlamaktadır. 

Pazar araştırmalarına ve müşteri isteklerine, ETC mühendislerinin de bilgi birikimleri eklenerek devreye alan mühendisler-

den, son kullanıcıya kadar tüm brülör işletmecilerinin rahatlıkla kullanabileceği yenilikçi bir dokunmatik arayüz üretildi. 

10.4” geniş dokunmatik ekran standart ekran özelliklerinin dışında kullanıcılara daha fazla olanak sunmaktadır. Dokunma-

tik ekran, günümüze kadar gelen ve kullanıcı dostu olan ETC felsefesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmış ve bundan sonra 

tasarlanan sistemler ile de uyumlu olacaktır. Hem mevcut hem de yeni kullanıcılar dokunmatik ekranın kullanılmasından 

ve işletilmesinden fayda sağlayacaklardır.

Ana ekran sayfasında brülör, kazan ve yakıt hatları grafik olarak gösterilmektedir. Çalışma konumlarına ilave olarak, 

basınç veya sıcaklık sensörlerinden gelen bilgiler ve hata mesajları ekrandan anlık olarak takip edilebilmektedir.

 

Devreye girme anında ekranda açılan bir pencerede motorların ve emniyet zamanlarının hangi evrede olduğu modülasyon 

başlayana kadar verilmektedir. Benzer bir pencere brülörün devreden çıkmasında da ekranda belirmektedir. 

Brülör çalıştırma/durdurma, yakıt seçimi, kontrol konumu, reset ve birçok menüye geçiş ekranın altında bulunan düğmeler 

sayesinde yapılmaktadır
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Dokunmatik ekran üzerinde müşterilerden gelen talepler doğrultusunda grafik değişikliği ve çeşitli ilaveler yapmak 

mümkün olmaktadır. Brülör üreticisi firmaların ekran tasarımları, logoları ve ticari isimlerinin bulunduğu ekran tasarımları 

yapılabilmektedir. Ruşça ve Çince gibi farklı karakterleri olan dil seçenekleri uygulanabilmektedir. 

Diğer özelliklerinden başlıcaları gerçek zamanlı veri toplama, Ethernet haberleşmesi ve ikinci ekran ile bilgilerin gösterilebi-

liyor olmasıdır. MMC kart girişi sayesinde yazılım sahada güncellenebilmektedir.

Ekrandan şifre girilerek devreye alma konumuna geçiş ve parametrelerin değiştirilmesine imkan vermektedir. 

ETC6075 dokunmatik ekran ve diğer ETC ürünleri ile ilgili daha geniş bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

ÖZELLÍKLER;

• Parlak 10.4” dokunmatik ekran 

• 640x480 çözünürlük 

• 4’lü kablo ile CANbus üzerinden kolay bağlantı 

• Şifre korumalı derveye alma konumu 

• Bazı parametrelerin sadece değiştirilebildiği ikinci bir şifre 

• Tüm kontrol elemanlarını ekranda grafik olarak görme

• Brülör kontrol panosu üzerine montajda IP65 konuma  

• Otomatik backup özelliği sayesinde ana kontrol cihazı 
değiştirildiğinde tüm bilgilerin ana kontrol cihazına otomatik 
olarak aktarılması 

• Ethernet imkanı 

• MMC kart girişi sayesinde güncellemelerin yapılması .

• Gerçek zamanlı veri toplama ve grafik üzerinde gösterme 

• 100’ün üzerinde değişikliği hafızasında tutma 

• Brülör kontrol panosu üzerine montajda IP65 konuma 
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