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IHM TOUCHSCREEN INTERFACE DE GERENECIAMENTO 

O ETC6075 é uma interface de tela de toque de gerenciamento de queimador de última geração que complementa 
perfeitamente a linha ETC6000 de controladores integrados de queimador e proporção combustível: ar.

A riqueza de experiência da ETC, juntamente com pesquisas de mercado e feedback dos clientes, permitiu que os engenheiros 
da ETC produzissem uma interface inovadora que agrada a todos os usuários, desde engenheiros de instalação e 
comissionamento até os usuários finais.

A tela TFT grande de 10,4 "incorpora todos os recursos das interfaces de membrana padrão e muito mais. A funcionalidade não 
é mais restrita pelo número de teclas ou caracteres de exibição disponíveis em uma interface convencional. A tela sensível ao 
toque foi desenvolvida de acordo com a filosofia da ETC para desenvolver novos produtos que usam convenções operacionais 
semelhantes aos produtos herdados.Os usuários novos e os atuais acharão a tela sensível ao toque intuitiva em seu uso e 
operação.

A tela inicial é uma representação gráfica do sistema de fornecimento de caldeira, queimador e combustível. Além disso, o status 
operacional atual, os valores de qualquer sensor de pressão ou temperatura instalado e quaisquer condições de alarme também são 
exibidos.
Durante a inicialização do queimador, um painel pop-up dedicado parece indicar o progresso nos vários estágios da inicialização, desde a 
comprovação das posições fechadas dos inversores até a modulação. No desligamento do queimador, um painel semelhante também é 
exibido.
Os 'botões' na parte inferior da tela sensível ao toque permitem que os usuários iniciem funções como partida / parada do queimador, 
seleção de combustível, modo de controle, manuseio de alarmes e entrada nos vários modos operacionais.A tela inicial é uma representação 
gráfica do sistema de fornecimento de caldeira, queimador e combustível. Além disso, o status operacional atual, os valores de qualquer 
sensor de pressão ou temperatura instalado e quaisquer condições de alarme também são exibidos.
Durante a inicialização do queimador, um painel pop-up dedicado parece indicar o progresso nos vários estágios da inicialização, desde a 
comprovação das posições fechadas dos inversores até a modulação. No desligamento do queimador, um painel semelhante também é 
exibido.
Os 'botões' na parte inferior da tela sensível ao toque permitem que os usuários iniciem funções como partida / parada do queimador, 
seleção de combustível, modo de controle, manuseio de alarmes e entrada nos vários modos operacionais.
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A tela sensível ao toque é uma tela em branco1, permitindo que a ETC trabalhe com seus clientes para projetar 

gráficos e layouts de tela com suas especificações e requisitos exatos. Os clientes OEM da ETC podem ter 

produtos desenvolvidos que refletem suas filosofias e personalidades exclusivas de design e incorporam suas 

marcas e logotipos. Restrições previamente associadas a conjuntos de caracteres de idiomas, como russo e 

chinês, não são mais problemas. O painel da tela sensível ao toque também pode ser fornecido para atender 

às necessidades do cliente.Outros recursos aprimorados incluem o registro em tempo real de comunicações 

Ethernet e a opção de exibir um segundo leilão. Uma porta USB permite que o software operacional seja 

atualizado localmente.

Ao inserir o modelo de comissionamento protegido por senha, a interface da tela de toque permite que o 

comissionamento total do queimador seja realizado, além de permitir acesso aos parâmetros operacionais 

usados para configurar os controladores ETC6000 para atender a uma ampla gama de aplicações de 

queimadores.

Recursos incluidos: 

• Painel de 10.411 TFT  touchscreen brilhante

• Resolução 800 x 600

• Sistema operacional intuitivo com função de ajuda 

on-line

• Fácil instalação usando conexão CANbus de 4 

fios

• Quatro relés de comutação para interface com 

sistemas de terceiros

• Classificação IP65 quando instalado no armário 

de controle da caldeira. (Parte traseira da unidade 

é IP20)

• Comissionamento protegido por senha e modos 

de operador do local, permitindo acesso a todos 

os parâmetros operacionais

• Capacidade em vários idiomas 

• Representação gráfica de todos os elementos 

controlados

• Backup automático de todos os parâmetros do sistema 

e pontos de perfil, permitindo o upload de dados da tela 

sensível ao toque, se um novo controlador ETC6000 

estiver instalado

• Capacidade Ethernet

• Porta USB para permitir downloads de software local e 

capacidade de registro de dados

• Registro de dados em tempo real com representação 

gráfica

• Amplo histórico de alarmes e eventos

• Conexão da segunda tela sensível ao toque do leilão 

Para obter mais informações sobre a interface de gerenciamento do queimador de tela sensível ao toque 

ETC6075 ou outros produtos da linha ETC6000, entre em contato.

ETC 

www.energytechnologycontrol.com 




