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Kích thước nhỏ gọn, tính năng hoạt động cao 
 Vùng hiển thị  rộng : 117 x 63 mm.  

 Bộ nhớ lớn cho phép 3,999 màn hình hiển thị. 

 31 chức năng:  Recipe, nhật ký báo động, thư viện hình 
ảnh, đồ thị, các đồng hồ analog. 

 Có 2 cổng RS-232C cho phép kết nối đồng thời PLC, 
Bar code reader và công cụ lập trình màn hình (máy 
tính) 

 Có chức năng như Bàn phím lập trình (PLC) cầm tay (Handheld) 

 Tương thích dữ liệu với NT20/NT31. 

 
Thông tin đặt hàng 
 

Kiểu Đặc tính kỹ thuật Model 
Màu viền: màu be NT21-ST121-E Màn hình giao 

diện NT21 
LCD đơn sắc STN 

Màu viền: màu đen NT21-ST121B-E 
Windows 98, ME, NT, 2000, XP CD-ROM NT-ZJCAT1-EV4 Hỗ trợ lập trình 
Cáp truyền thông XW2Z-S002 
Tấm bảo vệ phản xạ Bảo vệ vùng hiển thị (5 tấm) NT20M-KBA04 

Vỏ ngoài chịu được hoá chất Vỏ bọc Silicon NT20S-KBA01 
Pin Nhớ dữ liệu báo động/nhật ký hoạt 

động 
C500-BAT08 

Bộ nhớ Chứa dữ liệu màn hình và hệ thống NT-MF161 

Tuỳ chọn 

Adapter RS-232C/ 422A NS-AL002 
 

Chú ý: Hãy liên hệ văn phòng OMRON hoặc đại lý để biết thêm thông tin sản phẩm. 
 
Đặc tính kỹ thuật 
 

Mục Đặc tính kỹ thuật 
Điện áp nguồn 24 VDC ± 15% 
Tiêu thụ điện Tối đa 7W. 
Chịu nhiễu Đáp ứng chuẩn IEC61000-4-4. Dây nguồn cấp : 2 kV 
Chịu dao động 10 đến 57Hz với biên độ đơn 0,075-mm 

57 đến 150Hz với gia tốc 9,8 m/s2 trong 60 phút theo các hướng X,Y,Z. 
Chịu chấn động Gia tốc đỉnh 15G 

3 lần, mỗi lần theo các hướng X,Y,Z 
Nhiệt độ hoạt động môi trường 0 đến 50oC ( không đóng băng ) 
Nhiệt độ cất giữ -20 đến +70oC ( không đóng băng) 
Độ ẩm hoạt động môi trường 35% đến 85% ( không ngưng tụ) (0 đến 40oC) 

35% đến 55% ( không ngưng tụ) (40 đến 50oC) 
Kích thước 190 x 110 x 53,5 mm ( W x H x D)  

(độ dày panel: 49,0 mm) 
Trọng lượng Tối đa 0,6 kg 

 
 
 

Màn hình giao diện cảm ứng NT21
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 Dung lượng của màn hình 

 

Mục Đặc điểm kỹ thuật 
Ký tự hiển thị 
Dữ liệu ký tự 
Đồ họa 
Dấu 

Tổng cộng 65.535 mỗi trang màn 
hình Đồ hoạ:  
Các đường thẳng liên tiếp, hình chữ 
nhật, vòng tròn, hình đa giác, hình 
vòng cung, hình quạt  

Với các trang màn hình chồng lên 
nhau, tổng cộng 524.280 mỗi trang 
màn hình. 

Hiển thị số 256 vị trí trên 1 trang màn hình, hiển thị tối đa 10 chữ số (2 words) 
Hiển thị dãy ký tự Tối đa 256 vị trí trên 1 trang màn hình,  

1.024 yếu tố hiển thị cho các màn hình chồng lên nhau. 
Hiển thị đồ hoạ 50 vị trí trên 1 trang màn hình, có thể hiển thị được dấu và %. 
Đồng hồ analog 50 vị trí trên 1 trang màn hình, có thể hiển thị được dấu và %. 
Đồ thị liên tục Mỗi trang màn hình hiển thị một khung đồ thị, 50 đồ thị cho một khung đồ 

thị 
(Tối đa 8 đồ thị nếu sử dụng đồ thị data logging) 

Đồ thị đường đứt đoạn Mỗi trang màn hình hiển thị một khung đồ thị, 256 đồ thị trên một khung 
đồ thị, 260 điểm trên 1 đồ thị 

Đèn 256 vị trí trên 1 trang màn hình 
Hình ảnh trong thư viện 
ảnh 

256 vị trí trên 1 trang màn hình 

Công tắc chạm 
(Touch switch) 

256 vị trí trên 1 trang màn hình, tối đa 256 ô lưới 

Các phép đặt số 256 vị trí trên 1 trang màn hình 
(Bàn phím số) 

 Thumbwheel 26 vị trí trên 1 trang màn hình 

Tổng cộng 256 vị trí cho cả các 
setting số và thumbwheel 

Chuổi ký tự 256 vị trí trên 1 trang màn hình 
Ngõ vào tạm thời Một vị trí trên 1 trang màn hình 

Các yếu 
tố của 
màn 
hình 

Nhật ký báo động 4 nhóm trên một trang màn hình 
Recipes Một vị trí trên một trang màn hình 
Các trang màn hình bình 
thường 

Hiển thị các trang màn hình đã đăng ký như bình thường 

Màn hình chồng Có thể hiển thị được tối đa 8 trang màn hình chồng lên nhau 
Các cửa sổ Có thể hiển thị tới 3 cửa sổ màn hình 
Hiển thị nhật  ký trang 
màn hình 

Thứ tự xuất hiện (tối đa 1.024 trang màn hình), thứ tự tần suất (tối đa 255 
lần) 

Màn hình khởi động hệ 
thống 

Được hiển thị khi bật điện màn hình giao diện ( hoặc đặt lại ), và khi 
chuyển sang chế độ RUN 

Các loại 
trang 
màn 
hình 

Màn hình hiển thị bộ lập 
trình bằng tay 
(Programming console) 

Có các chức năng của bộ lập trình PLC bằng tay, có thể gọi được màn 
hình này từ chế độ RUN 

Các thuộc tính trang màn hình  Còi, nhật ký hiển thị, các màu nền bình thường, chế độ đèn chiếu nền, 
các cửa sổ  

Số trang màn hình đăng 
ký tối đa 

3.999 Số trang 
màn 
hình Số của trang màn hình 0:        Không hiển thị             

1 đến 3999:  Dùng các màn hình đã đăng ký  
                     ( bình thường, chồng lên nhau,các cửa sổ ) 
9000:  Màn hình khởi động hệ thống 
9001:  Các trang của màn hình hiển thị, thứ tự xuất hiện 
9002:  Các trang của màn hình hiển thị, thứ tự tần suất 
9020:  Trang màn hình bộ lập trình bằng tay 
9021 đến 9023, 9030: Dùng riêng          
9999: Trở về  lựa chọn của trang màn hình trước đó. 
Bằng cách truyền dữ liệu trang màn hình từ phần mềm hỗ trợ tới màn 
hình giao diện thông qua các cổng truyền thông 

Cách đăng ký trang màn hình 

Bằng cách lắp bộ nhớ vào và download (tự động/ bằng tay) dữ liệu tới 
màn hình giao diện 

Lưu dữ liệu trang màn hình Flash memory ( Bộ nhớ bên trong của màn hình giao diện) 
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 Các đặc tính của màn hình 

 
Mục Đặc điểm 
Thiết bị hiển thị LCD đơn sắc STN. 
Độ phân giải 260 điểm theo chiều ngang x 140 điểm theo chiều dọc 
Vùng hiển thị 117 mm theo chiều dọc x 63 mm theo chiều ngang 
Góc nhìn Hướng bên trái/ phải : 30o, trên/dưới: 30o 
Màu của màn hình Đen và trắng ( có chế độ màu xanh) 

Màn hình 

Tự động tắt (OFF) Có thể đặt thời gian tắt màn hình từ 1 đến 255 phút hoặc vẫn bật 
màn hình và để ở chế độ bảo vệ màn hình (screen saver) 

Tuổi thọ Tối thiểu 50 nghìn giờ ( với nhiệt độ trong phòng cho tới khi độ sáng 
giảm xuống 50%) 

Chiếu sáng nền  
(đèn âm cực) 

Thay thế Không thay được 

 
 Đặc điểm của màn hình 

 
Mục  Đặc điểm kỹ thuật 

Số phím nhấn 91 ( 13 theo chiều dọc x 7 theo chiều ngang ) 
Tác động trên màn hình Áp lực 
Ngưỡng của lực tác động Tối đa 1N 

Màn hình 
chạm 

Tuổi thọ Tối thiểu 1 triệu lần hoạt động 

 
 

 
 
 
 


