
VERSIE 1.0 11/2/2018

De XTX Sixway-bedieningsconsole is de meest geavanceerde 
warmtebehandelingsconsole in de sector. Het levert de 
nieuwste digitale besturing en gegevensverzameling, met een 
10 inch aanraakscherm dat de controllers, recorder en 
programmeur in één apparaat combineert. De XTX biedt zes 
onafhankelijk geregelde, laagspannings- en 
hoogstroomuitgangen die de temperatuur van het werkstuk 
nauwkeurig regelen en de ultieme optie bieden voor vrijwel 
elke warmtebehandelingstoepassing.

Functies en voordelen

•	Gebruikersinterface met 10 inch aanraakscherm met alle 
standaard Sixway functionele veiligheidssystemen.

•	Kan worden bediend vanaf het lokale aanraakscherm of op 
afstand via een met een wachtwoord beveiligde webpagina 
op een netwerkcomputer.

•	Acht toetsen op het scherm voor eenvoudige toegang tot 
het menu vanuit elke schermweergave.

•	Kleurgecodeerde indicatoren op alle programmaschermen 
om	identificatie	en	betekenis	te	vergemakkelijken.

•	In staat om door de klant ontworpen 
warmtecyclusprogramma’s op te slaan.

•	Met de geïntegreerde help-functie kunnen gebruikers direct 
met alle programmafuncties worden geholpen.

•	Het XTX-systeem heeft de veelzijdigheid van het gebruik in 
het Engels of Spaans.

•	Zes controle- en zes bewakingsthermokoppels.

•	De gratis TEAMScada View-software stelt gebruikers in 
staat om logbestanden te bekijken die gedownload zijn naar 
een	USB-stick	om	trendgrafieken	te	maken	en	af	te	drukken	
of op te slaan in PDF-formaat.

•	Intuïtieve interface vermindert de trainingstijd en 
bedieningsfouten.
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De menu’s zijn eenvoudig te navigeren met behulp 
van de knoppen op het scherm of de softkeys op de 
console. Het aanraakscherm met led 
achtergrondverlichting maakt het gemakkelijk om 
alle informatie te bekijken, ongeacht de omgeving 
waarin het wordt gebruikt.

Zones kunnen individueel worden geprogrammeerd 
of naar andere zones worden gekopieerd om tijd te 
besparen. Het opslaan van veelgebruikte 
programma’s kan het programmeren van 
terugkerende opdrachten nog gemakkelijker maken.

Door alle zes de zones in één oogopslag te 
bekijken, kan de operator de voortgang van alle 
lopende opdrachten eenvoudig bewaken en 
controleren. Alle ingestelde alarmcondities zijn 
eenvoudig	te	identificeren	voor	onmiddellijke	actie.

Gedrukte	grafieken	kunnen	worden	geconfigureerd	
met meerdere opties, waaronder oriëntatie, 
tijdsinterval en welke pennen moeten worden 
weergegeven. De vast ingegeven taakinformatie in 
de kop zorgt voor de gegevensintegriteit, zodat 
uitgevoerde opdrachten kunnenworden getraceerd.
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Extra eigenschappen en voordelen

•	De mogelijkheid om de machine lokaal of op afstand te bedienen maakt een 
grotere	flexibiliteit	in	de	bediening	mogelijk.

•	Een met een wachtwoord beveiligde externe aanmelding zorgt ervoor dat alleen 
geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot het systeem.

•	Alle programma-informatie is gemakkelijk te bekijken op één scherm in plaats 
van door de menu-opties te scrollen op een controller, wat de kans op onjuiste of 
gemiste instellingen verkleint.

•	De	mogelijkheid	om	grafieken	op	te	slaan	in	PDF-formaat,	zodat	ze	gemakkelijk	
kunnen worden gedeeld via e-mail of USB-stick.

•	Logbestanden	creëren	historische	gegevens	van	de	op	te	slaan	grafieken,	wat	
nog nooit mogelijk was met de papierbandschrijvers.

•	De	mogelijkheid	om	grafieken	op	te	slaan	in	PDF-formaat,	zodat	ze	gemakkelijk	
kunnen worden gedeeld via e-mail of USB-stick.

•	De XTX Sixway bevat dezelfde veiligheidskenmerken die in alle TEAM-
warmtebehandelingsconsoles zijn ingebouwd, evenals extra 
waarschuwingsfuncties om potentiële problemen, zoals omgekeerde of 
ontbrekende	thermokoppelinvoeren,	onmiddellijk	te	helpen	identificeren.
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