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OFERTA SPECJALNA WEB-PANEL ESAWARE 

HMI z przeglądarką www z HTML 5 i systemem Android 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

EW107BD to operatorskie panele webowe serii Esaware, które mają wbudowaną przeglądarkę www 

obsługującą technologię HTML 5. Za jej pośrednictwem można wyświetlać aplikacje wizualizacyjne  

z różnych urządzeń systemu automatyki, niezależnie od producenta. Web-panele umożliwiają korzystanie 

z przeglądarki Chrome na Androida i wizualizowanie treści internetowych dzięki pełnemu wsparciu  

HTML 5 i Web Socket. Wbudowany system operacyjny Android umożliwia instalację aplikacji 

użytkownika opartych na tym systemie. 

• Panoramiczny ekran 7" 1024x600, LCD TFT z matrycą pojemnościową 

• Aluminiowy front pokryty teflonem, IP66   

• Żywotność podświetlenia: 50 000 godzin 

• Zasoby pamięci: 4 GB DDR3L RAM, 8 GB Flash 

• Preinstalowana mikro przeglądarka www Spider Control 

• Wizualizacja stron z web-serwerów sterowników PLC (m.in. Saia Burgess Controls, Beckhoff, 

Panasonic, Phoenix-Contact, Samson, Siemens, Wago i innych)  

• Obsługa wizualizacji stworzonych w środowisku CODESYS (CODESYS Web Visu) 

 

 

OFERTA OBOWIĄZUJE DO 15.05.2017 

Cena specjalna: 

470,00 EUR/ netto 
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
 

Tak! Zamawiam web-panel ESAWARE: 

 

 

� Cena specjalna 470,00 EUR +VAT 

Panel operatorski 7” EW107BD  

 

 

 
 

Dane kontaktowe zamawiającego/dane do faktury (proszę wpisać drukowanymi literami): 

 

Imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

 

Pełna nazwa firmy ...................................................................................................................... 

 

Adres .......................................................................................................................................... 

 

e-mail……….................................................................................................................................. 
 

Telefon/Fax………......................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych danych osobowych w bazie firmy Sabur Sp. z o.o.  
W szczególności, zgadzam się, by moje dane były wykorzystywane do bezpośrednich działań marketingowych, takich jak 

okresowa korespondencja, e-maile i kontakt telefoniczny z pracownikami Sabur Sp. z o.o. 

Moje dane będą chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U.1997 nr 
133 poz. 883). Mam prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 

 

 

.......................................        ..............................................        ........................................................       

                NIP firmy   Miejscowość, data           Pieczęć i podpis zamawiającego 

 

Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto firmy SABUR Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A.  

VII O/W-wa, nr konta: 56 1240 1109 1111 0000 0514 8433 po otrzymaniu faktury VAT. 

Upoważniamy firmę SABUR Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez naszego podpisu. 

 

Proszę o poinformowanie mnie o przewidywanym terminie dostawy. 

 
 

 

..............................................                   ........................................................ 

Miejscowość, data                          Pieczęć i podpis zatwierdzającego 

 

 

 

OFERTA OBOWIĄZUJE DO 15.05.2017 


