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A GOT2000 Open Frame complementa o projeto da máquina

 

Instruções de instalação

DepoisAntes

Película protetora para ambientes 
agressivos

GOT

Painel touch 
protegido
pelo molde

U m  n o v o  e s t i l o  d e  G O T 2 0 0 0

A instalação da GOT2000 Open Frame no painel de controle  

complementa a superfície do projeto visual da máquina.  

Devido à película protetora para ambientes agressivos 

com aspecto de inox, o painel touch

pode se integrar perfeitamente às

máquinas dos setores farmacêutico

e alimentício.

Fácil instalação

Ajustável a vários painéis Projetada para uma instalação segura

É possível ajustar o encaixe de 

instalação entre 1,5mm e 4mm da 

espessura do painel de controle.

A GOT2000 Open Frame pode se ajustar 

à diferença de espessura do painel de 

controle. A instalação vertical também 

está disponível.

A borda do painel touch é protegida,

a fim de evitar danos ao painel ou 

ferimentos devido ao toque em pontas 

afiadas. A instalação da GOT2000 

Open Frame é segura.

A GOT2000 Open Frame vem com 

encaixes de instalação (vertical/horizontal) 

e parafusos. Fixe os encaixes de 

instalação apropriados dependendo da 

orientação da instalação.

* : Os usuários devem preparar as cavilhas. (Não incluídas)

Para cumprir o padrão IP67F, utilize a película protetora para ambientes 

agressivos.*

A GOT pode ser operada com as mãos molhadas e pode ser limpa 

com um pano úmido e lavada com água.

*  Observe que a estrutura não garante a proteção em todos os ambientes de usuários. 

A GOT não pode ser utilizada em alguns ambientes em que esteja sujeita a respingos de óleo 

ou de produtos químicos por um período de tempo, ou molhada em neblina de óleo.

A superfície nivelada, sem lacunas e ranhuras, evita o acúmulo de 

sujeira, poeira e detritos na borda da IHM.

Encaixe de instalação (espessura do painel: 
1,5mm a 4mm (0,06pol. a 0,16pol.))

Projetado para uma instalação segura

Película protetora 
para ambientes 
agressivos
(opcional ou deve ser
preparado pelos usuários)

Superfície do
painel de controle

Cavilha
(os usuários devem preparar) Encaixe de instalação 

da unidade. Parafuso de 
instalação da unidade

Proteção IP67F

Encaixes de instalação dedicados

Aparência externa / Nomes dos componentes

É possível adicionar unidades 
de comunicação e opcionais.

Salve grandes volumes de dados, 
incluindo alarmes e dados de registro.

Conecte uma unidade de 
comunicação LAN sem fio.

Transfira dados de projeto ou outros 
dados (dados de registro etc.) de ou 
para a GOT utilizando a memória 
USB. Também há suporte para a 
conexão de mouse e teclado USB.

Conecte a um computador pessoal 
e transfira dados.

É necessário usar uma 
película protetora para 
ambientes agressivos 
(opcional ou preparada pelos 
usuários).

Utilize Ethernet para conectar 
simultaneamente em até quatro 
tipos de dispositivos industriais 
de diferentes fabricantes.

Conecte a vários dispositivos 
industriais, leitores de código 
de barra e impressoras seriais.

Conecte a vários dispositivos 
industriais e leitores de código de 
barra.

Encaixe de instalação da unidade

Interface USB: dispositivo (USB Mini-B)

Interface de extensão Entrada para cartão de memória SD Interface lateral

Interface USB: host (USB-A)

Interface Ethernet Interface RS-232 Interface RS-422/485

Painel sensível ao toque

Estão incluídos encaixes para 
instalar a GOT em um painel.

Ideal para os setores farmacêutico e alimentício
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CLP

Inclui várias funções ideais para os     setores farmacêutico e alimentício

Identifique a causa do erro e solucione rapidamenteFácil coleta de dados

Registro e grá�cos/lista

Maior segurança e gerenciamento da operação
Autenticação do operador Registro de operação

Exibição de grá�co Exibição de lista

Área de buffering 
(memória no GOT)

Cartão de 
memória SD 
etc.

Vantagem do uso conjunto

Rápida substituição

Função de receita

Rápida inicialização, fácil depuração
Função transparente FA e conexão LAN sem �o*

Função de exibição de documentosFunção de alarme

Erro do dispositivo "A"
Tanque 1 sem material

Solução de problema

Linha "A" para

Lista de registro de operação

Para mais detalhes

Informações detalhadas

Computador pessoal
para programação e 
software de configuração

Instale a unidade de 
comunicação LAN sem fio
(GT25-WLAN) na GOT

CLP

Linha A 

ETAPA 1
ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

CLP

Controladores de
temperatura

A GOT coleta os dados de controladores 

programáveis e controladores de 

temperatura e os exibe em gráfico ou lista. 

Os dados de registro podem ser salvos 

em um cartão de memória SD ou SRAM 

integrado mesmo quando a fonte de 

alimentação falhar.

Falha
de

login

Login
com

sucesso

Não exibido

Receita A

Receita B

Receita C

Basta conectar um computador pessoal à GOT para utilizá-la 

como um gateway transparente que permite a programação, 

inicialização e o ajuste de dispositivos industriais. Os usuários 

não precisam se incomodar em abrir o gabinete ou trocar as 

conexões de cabo. Além disso, a GOT pode se conectar a um 

computador pessoal por conexão LAN sem fio*. Ainda é possível 

inicializar e ajustar sistemas de automação industrial mesmo sem 

conexão por cabo.
*    Para utilizar a conexão LAN sem fio, é necessário que a unidade de comunicação 

LAN sem fio (GT25-WLAN) seja instalada no GOT. Para detalhes sobre a unidade de 
comunicação LAN sem fio e as precauções quanto ao uso da conexão LAN sem fio, 
consulte o respectivo catálogo.

A GOT salva informações de receita de produtos individuais. Você pode selecionar uma receita a ser gravada no 

controlador programável, que realiza a rápida substituição para a linha de produção.

Gerencie as informações de login utilizando 

nomes de operador e senhas.

A configuração de permissões de 

operação e de permissões de 

visualização resulta em "segurança 

aprimorada" e em "gerenciamento de 

acesso por operador".

O uso da função de autenticação do 

operador em conjunto com a função de 

registro de operação permite verificar 

quem realizou a operação, quando, 

como e com que propósito.

A GOT registra as informações da 

operação em ordem cronológica em um 

cartão de memória SD ou memória USB.

Os alarmes são exibidos com um número de estação e número 

de CPU na lista, agrupados por sistema ou nível. Isso ajuda a 

identificar o local onde o erro ocorreu, principalmente em um 

sistema maior, agilizando a solução de problemas. Verifique os 

dados de erro fazendo a interação dos alarmes com o gráfico 

de tendência histórica.

A GOT exibe vários documentos que estão associados ao 

alarme selecionado, como manuais. Assim, não é mais 

necessário levar manuais impressos para locais de produção 

para a solução de problemas.

Armazene dados 
de documentos

Insira o cartão 
de memória SD na GOT

Dispositivo D1000 D2000 D2001 D2002

Formato do dispositivo Sequência de caracteres BIN BIN BIN

Comentário do dispositivo Nome do produto Carne Frango Frutos do mar

Valor do dispositivo Curry bovino 300 0 0

Valor do dispositivo Curry de frango 0 300 0

Valor do dispositivo Curry de frutos do mar 0 0 150
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CLP
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conexões de cabo. Além disso, a GOT pode se conectar a um 
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acesso por operador".

O uso da função de autenticação do 

operador em conjunto com a função de 
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como e com que propósito.

A GOT registra as informações da 
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de tendência histórica.

A GOT exibe vários documentos que estão associados ao 

alarme selecionado, como manuais. Assim, não é mais 

necessário levar manuais impressos para locais de produção 

para a solução de problemas.

Armazene dados 
de documentos

Insira o cartão 
de memória SD na GOT
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Fazer backup de vários controladores

Backup automático

Além de backup manual por meio de toques na tela, é possível programar um 

dispositivo acionador para um determinado dia e horário da semana para 

execução do backup automático, a fim de solucionar rapidamente problemas 

inesperados.

Reduza o custo total de produção
Função GOT Mobile*1 e conexão LAN sem �o*2

Especificações

A GOT oferece suporte a vários dispositivos industriais e tipos de conexão. 

Com a função multicanal e a função de transferência de dados de dispositivo, 

é possível monitorar vários tipos de dispositivos industriais de diferentes fabricantes.

É possível verificar rapidamente o sistema do 

controlador programável na GOT. Não é preciso ter 

um computador no local de trabalho.

Útil para solução de problemas
Função de backup/restauração

Faça backup ou restaure os programas e os parâmetros de CPUs de controladores programáveis ou outros dispositivos no 

cartão de memória SD ou memória USB da GOT. Com o backup de dados na GOT, é possível realizar toda a substituição e 

restauração apenas com a GOT, sem utilizar um computador pessoal.

Interação com vários dispositivos industriais
Vários tipos de conexão

Faça mais com a 
GOT2000 Open Frame

2 3

41 5

Smartphone TabletTablet
GOT + unidade de
comunicação LAN 
sem fio

Função 
GOT Mobile PCPC e monitor 

de tela grande

Local de 
produção

Escritório

*1 : Para as precauções quanto ao uso da função GOT Mobile, consulte o 
manual apropriado.

*2 : 

Local remoto ou escritório

Função de inicialização do sistema
Diagrama de 
configuração do sistemaExemplos de aplicação

Conecte CLPs de vários fabricantes via Ethernet

Restaurar

Substituir a CPU

Ethernet

Ethernet

HUB

CLPs, controladores de temperatura, 
inversores

 CLP M

 CLP

 CLP C CLP A

Controlador de 
temperatura

Inversor CLP B

Lista de função 
estendida

É possível evitar a 
operação simultânea 
na mesma rede.

Ícones mostram o status do módulo. 
Você pode verificar o módulo com
erro rapidamente.

1 2 3

3

4

1

2

GOT 2000 Open Frame e
Unidade de comunicação LAN sem fio

É possível monitorar o status do equipamento utilizando 

tablets fora da sala de controle ou em um local remoto.

Para utilizar a conexão LAN sem fio, é necessário que a unidade de comunicação 
LAN sem fio (GT25-WLAN) seja instalada na GOT. Para detalhes sobre a unidade 
de comunicação LAN sem fio e as precauções quanto ao uso da conexão LAN 
sem fio, consulte o respectivo catálogo.

Até cinco dispositivos de informação podem se conectar 

à GOT ao mesmo tempo. Vários funcionários de manutenção 

podem acessá-la simultaneamente para verificar o status

de equipamentos em diferentes unidades de produção ou escritórios.

É possível realizar o backup de vários controladores via 

Ethernet ao mesmo tempo, reduzindo o tempo necessário para 

o backup de cada controlador separadamente.

�����������GOT_��.indd   6 27/12/2016   09:44:52



7
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É possível realizar o backup de vários controladores via 

Ethernet ao mesmo tempo, reduzindo o tempo necessário para 

o backup de cada controlador separadamente.

Especificações da fonte de alimentação

Item
Especificações

GT2512F-STNA GT2510F-VTNA GT2508F-VTNA GT2512F-STND GT2510F-VTND GT2508F-VTND
Tensão da fonte de alimentação 100VCA a 240VCA (+10%, -15%) 24VCC (+25%, -20%)
Frequência da fonte de alimentação 50Hz/60Hz (±5%) —

Consumo de 
energia

Sob carga máxima 35W ou menos 34W ou menos 31W ou menos 37W ou menos 33W ou menos 31W ou menos
Unidade principal 14W 12W 11W 13W 10W 8W
Unidade principal (backlight 
desligada) 7W 7W 7W 6W 6W 6W

Corrente de partida 60A ou menos
(2ms, temperatura ambiente: 25°C, sob carga máxima)

5A ou menos
(20ms, temperatura ambiente: 25°C, sob carga máxima)

Tempo de falha de energia instantânea permitido 20ms ou menos (100VCA ou mais) 10ms ou menos

Imunidade a ruídos Tensão de ruído: 1500Vp-p, largura de ruído: 1μs, medido por um simulador de 
ruído com frequência de ruído de 25Hz a 60Hz

Tensão de ruído: 500Vp-p, largura de ruído: 1μs, medido por um simulador 
de ruído com frequência de ruído de 25Hz a 60Hz

Tensão suportada 1500VCA por 1 minuto entre terminais de energia e o terra 350VCA por 1 minuto entre terminais de energia e o terra
Resistência do isolamento 500VCC entre os terminais de potência e o terra, 10 MΩ ou mais por um testador de resistência do isolamento

Especificações de desempenho

Item
Especificações

GT2512F-STNA
GT2512F-STND

GT2510F-VTNA
GT2510F-VTND

GT2508F-VTNA
GT2508F-VTND

Seção do
visor*1*2

Dispositivo do visor LCD colorido TFT
Tamanho da tela 12,1" 10,4" 8,4"
Resolução SVGA: 800 × 600 pontos VGA: 640 × 480 pontos
Tamanho do visor (L x A) 246 × 184,5mm (9.685 × 7.264 polegadas) 211,2 × 158,4mm (8.315 × 6.236 polegadas) 170,9 × 128,2mm (6.728 × 5.047 polegadas)

Número de caracteres exibidos

Fonte padrão de 16 pontos:
 50 caracteres x 37 linhas (caracteres de dois bytes)

Fonte padrão de 12 pontos: 
66 caracteres x 50 linhas (caracteres de dois bytes)

Fonte padrão de 16 pontos: 40 caracteres x 30 linhas (caracteres de dois bytes)
Fonte padrão de 12 pontos: 53 caracteres x 40 linhas (caracteres de dois bytes)

Cor de exibição 65.536 cores
Ajuste do brilho 32 níveis
Backlight LED (não substituível)
Vida útil da backlight *4 Aprox. 60.000h (temperatura ambiente operacional: 25°C, intensidade do visor: 50%)

Painel touch*3

Tipo Filme resistivo analógico
Tamanho da tecla Mínimo de 2 x 2 pontos (por tecla)
Pressionamento simultâneo Não disponível*5 (É possível tocar apenas em um ponto.)
Vida útil 1 milhão de toques ou mais (força operacional: 0,98N ou menos)

Sensor humano —

Memória do 
usuário

Capacidade de memória do 
usuário Memória para armazenamento (ROM): 32 MB   Memória para operação (RAM): 80MB

Vida útil (número de gravações) 100.000 vezes
Precisão do relógio integrado ±90 segundos/mês (temperatura ambiente: 25°C)

Bateria
Bateria de lítio GT11-50BAT

Vida útil Aprox. 5 anos (temperatura ambiente: 25°C)

Interface 
integrada

RS-232 1 canal  Velocidade de transmissão: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 bps  Formato do conector: D-sub 9 pinos (macho)
RS-422/485 1 canal  Velocidade de transmissão: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 bps  Formato do conector: D-sub 9 pinos (fêmea)
Ethernet 1 canal  Método de transferência de dados: 10BASE-T, 100BASE-TX  Formato do conector: RJ-45 (conector modular)
USB (host) 1 canal (superfície traseira)   Taxa de transferência máxima: Alta velocidade de 480Mbps   Formato do conector: USB-A
USB (dispositivo) 1 canal (superfície traseira)   Taxa de transferência máxima: Alta velocidade de 480Mbps   Formato do conector: USB Mini-B
Cartão de memória SD 1 canal, compatível com SDHC (máximo de 32GB)
Interface de extensão Para instalar uma unidade de comunicação ou unidade opcional
Interface de extensão auxiliar —
Interface lateral Para instalar uma unidade de comunicação

Saída do alarme Tom único (o tom e a duração do tom são ajustáveis)
LED DE ENERGIA 2 cores (azul e laranja)
Estrutura protetora Frente: IP67F*6  Dentro do painel de controle: IP2X

Dimensões externas (L x A x D) 311 × 237 × 54mm (12,24 × 9,33 × 2,13 polegadas) 298 × 209 × 54mm (11,73 × 8,23 × 2,13 
polegadas)

236 × 185 × 54mm (9,29 × 7,28 × 2,13 
polegadas)

Dimensões do corte do painel (L x A) 269 × 214mm (10,59 × 8,43 polegadas) 234 × 187mm (9,21 × 7,36 polegadas) 194 × 158mm (7,64 × 6,22 polegadas)
Peso (excluindo um encaixe) 2,4kg (5,3lb) 2,1kg (4,6lb) 1,5kg (3,3lb)
Pacote de software compatível GT Works3 Versão 1.150G ou posterior

*1 : Como é característico dos painéis de cristal líquido, pontos brilhantes (sempre acesos) e pontos escuros (nunca acesos) podem aparecer no painel. Dado que os painéis de cristal líquido contêm um grande número de elementos, não é possível reduzir 
a zero o surgimento de pontos brilhantes e escuros. Diferenças individuais nos painéis de cristal líquido podem causar diferenças de cor, brilho desigual e cintilação. Observe que esses fenômenos são característicos dos painéis de cristal líquido, não 
indicando que os produtos estão defeituosos ou danificados.

*2 : Pode ocorrer cintilação devido à vibração, ao choque ou às cores exibidas.
*3 : Quando se usa uma caneta (stylus), o painel sensível ao toque tem uma vida útil de 100 mil toques. A caneta deve estar de acordo com as seguintes especificações.
  • Material: resina de poliacetal   • Raio da ponta: 0,8mm ou mais
*4 : Para evitar a "queima" da seção de exibição e estender a vida útil da backlight, ative a função de descanso de tela e desligue a backlight.
*5 : Se você tocar em dois ou mais pontos simultaneamente no painel touch, um interruptor de toque próximo aos pontos tocados pode se ativar inesperadamente. Não toque em dois ou mais pontos simultaneamente no painel touch.
*6 : Para cumprir o padrão IP67F, conecte a película de proteção para ambientes agressivos. Observe que a estrutura não garante a proteção em todos os ambientes de usuários.
 A GOT não pode ser usado em alguns ambientes em que esteja sujeito a respingos de óleo ou de produtos químicos por um período de tempo, ou molhado em neblina de óleo.

Especificações gerais
Item Especificações

Temperatura ambiente 
operacional*1 0°C a 55°C*2

Temperatura ambiente de 
armazenamento -20°C a 60°C

Umidade ambiente
de operação/armazenamento 10% a 90% de RH, sem condensação

Resistência a vibração
De acordo com
JIS B 3502 e
IEC 61131-2

Frequência Aceleração Meia amplitude Contagem de 
varredura

Sob
vibração

intermitente

5 a 8,4Hz — 3,5mm 10 vezes em 
cada 

Direção X, Y ou 
Z

8,4 a 150Hz 9,8m/s2 —

Sob 
vibração

intermitente

5 a 8,4Hz — 1,75mm
—

8,4 a 150Hz 4,9m/s2 —

Resistência a choque De acordo com JIS B 3502 e IEC 61131-2
(147m/s2 (15G), 3 vezes em cada direção X, Y ou Z)

Atmosfera operacional Sem vapores gordurosos, gás corrosivo, gás inflamável, poeira condutora em excesso 
e luz solar direta (bem como no armazenamento)

Altitude operacional*3 2.000m (6.562 pés) ou menos
Local de instalação Dentro do painel de controle
Categoria de sobretensão*4 II ou menos
Grau de poluição*5 2 ou menos
Método de resfriamento Autorresfriamento

Aterramento Aterramento com uma resistência de 100Ω ou menos.
Se for impossível, conecte o cabo terra ao painel de controle.

*1 : A temperatura ambiente operacional inclui a temperatura dentro do gabinete 
do painel de controle no qual a GOT está instalado.

*2 : Quando alguma das unidades a seguir está montada, a temperatura 
ambiente operacional máxima deve ser 5°C inferior àquela que consta nas 
especificações gerais: Unidade de comunicação MELSECNET/H (GT15-
J71LP23-25,     GT15-J71BR13), unidade de comunicação CC-Link (GT15-
J61BT13).

*3 : Não use nem armazene a GOT a uma pressão maior do que a pressão 
atmosférica à altitude de 0m. Isso pode causar seu mau funcionamento. A 
purga de ar por meio da aplicação de pressão no painel de controle pode 
criar um espaço entre a película de proteção e o painel touch. Isso pode 
alterar a sensibilidade do painel, ou fazer com que a película se solte.

*4 : Indica a seção da fonte de alimentação em que supõe-se que o equipamento 
esteja conectado, entre a rede pública de distribuição de energia e o 
maquinário dentro das instalações. A categoria II refere-se a equipamentos 
cuja energia elétrica é fornecida por instalações fixas. A tensão de pico 
suportada do equipamento com tensão nominal de até 300V é de 2.500V.

*5 : Isso indica a taxa de ocorrência de material condutor em um ambiente em 
que o dispositivo é usado. O grau de poluição 2 indica um ambiente em 
que poluição não condutora ocorre normalmente, devendo-se esperar uma 
condutividade temporária causada pela condensação, dependendo das 
condições.

Os modelos de estrutura aberta estão de acordo com as 
normas de segurança (CE, UL/cUL) e as leis de rádio (KC).

Opere e armazene a GOT em ambientes sem luz solar direta, 
alta temperatura, poeira, umidade e vibrações.
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Lista de produtos

Classificação Modelo Tamanho da tela
Seção de exibição/
Estrutura produtiva

Cor do painel/ cor da película Energia

GT25
GOT de modelo de estrutura aberta*

GT2512F-STNA
12,1" SVGA

TFT colorido
65.536 cores

Sem estrutura

100 a 240VCA

GT2512F-STND 24VCC

GT2510F-VTNA
10,4" VGA

100 a 240VCA

GT2510F-VTND 24VCC

GT2508F-VTNA
8,4" VGA

100 a 240VCA

GT2508F-VTND 24VCC

Película protetora para ambientes agressivos 
para o modelo de estrutura aberta GT25

GT25F-12ESGS Para 12,1"

IP67F
Banda

1 película
—GT25F-10ESGS Para 10,4"

GT25F-08ESGS Para 8,4"

* : Sempre conecte uma película protetora para ambientes agressivos dedicada ao modelo de estrutura aberta (vendida separadamente)  
à seção de exibição. Ou conecte uma película protetora para ambientes agressivos preparada pelo usuário. Se isso não for feito,  
a GOT poderá ser danificado, ou matérias estranhas poderão entrar na GOT, resultando em falhas ou mau funcionamento.

Dimensões externas

Dimensões do corte do painel/distância entre as cavilhas

Modelo
Dimensões do corte do painel Centro da tela

X Y X1 X2 Y1 Y2

GT2512F
214(8,43)

(+2(0,08), 0(0))
269(10,59)

(+2(0,08), 0(0))
103(4,06)

(+2(0,08), 0(0))
111(4,37)

134.5(5,30)
(+1(0,04), 0(0))

134.5(5,30)

GT2510F
187(7,36)

(+2(0,08), 0(0))
234(9,21)

(+2(0,08), 0(0))
89,5(3,52)

(+1(0,04), 0(0))
97,5(3,84)

117(4,61)
(+1(0,04), 0(0))

117(4,61)

GT2508F
158(6,22)

(+2(0,08), 0(0))
194(7,64)

(+2(0,08), 0(0))
75,25(2,96)

(+1(0,04), 0(0))
82,75(3,26)

97,5(3,84)
(+1(0,04), 0(0))

96,5(3,80)

Modelo
Distância entre as cavilhas*

A1 A2 A3 B1 B2

GT2512F
98(3,86)±
0,15(0,01)

113(4,45)±
0,15(0,01)

7,5(0,30)±
0,15(0,01)

75,5(2,97)±
0,15(0,01)

79,5(3,13)±
0,15(0,01)

GT2510F
105,5(4,15)±

0,15(0,01)
105,5(4,15)±

0,15(0,01)
0(0)

58(2,28)±
0,15(0,01)

58(2,28)±
0,15(0,01)

GT2508F
64,5(2,54)±
0,15(0,01)

74,5(2,93)±
0,15(0,01)

—
58(2,28)±
0,15(0,01)

58(2,28)±
0,15(0,01)

Modelo
Distância entre as cavilhas*

C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4

GT2512F
98(3,86)±
0,15(0,01)

113(4,45)±
0,15(0,01)

7,5(0,30)±
0,15(0,01)

160(6,30)±
0,15(0,01)

175(6,89)±
0,15(0,01)

128,5(5,06)±
0,15(0,01)

132,5(5,22)±
0,15(0,01)

75,5(2,97)±
0,15(0,01)

79,5(3,13)±
0,15(0,01)

GT2510F
105,5(4,15)±

0,15(0,01)
105,5(4,15)±

0,15(0,01)
0(0)

161(6,34)±
0,15(0,01)

161(6,34)±
0,15(0,01)

114,5(4,51)±
0,15(0,01)

118,5(4,67)±
0,15(0,01)

58(2,28)±
0,15(0,01)

58(2,28)±
0,15(0,01)

GT2508F
64,5(2,54)±
0,15(0,01)

74,5(2,93)±
0,15(0,01)

—
126(4,96)±
0,15(0,01)

134(5,28)±
0,15(0,01)

104,5(4,11)±
0,15(0,01)

104,5(4,11)±
0,15(0,01)

58(2,28)±
0,15(0,01)

58(2,28)±
0,15(0,01)

* : As cavilhas são necessárias para montar a GOT no painel de controle. Alinhe as cavilhas aos furos de instalação dos encaixes e instale-as.
 Os encaixes devem ser instalados nas partes superior e inferior, ou à direita e à esquerda da GOT. Para GT2512F, recomendamos instalar os encaixes nos lados mais longos da GOT.

Unidade: mm (polegada)

Unidade: mm (polegada)
* : Os encaixes devem ser instalados nas partes superior e inferior, ou à direita e à esquerda da GOT.
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Precauções para o uso seguro

Marcas comerciais e marcas registradas

Nova publicação, em vigor em janeiro de 2017.
Especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

A data de lançamento varia dependendo do produto e da sua região. Para mais detalhes, procure o escritório de vendas local.

A cor real pode ser um pouco diferente das imagens neste catálogo. A tela real pode ser um pouco diferente do que 
é mostrado nas imagens de tela do GOT.

SEDE CORPORATIVA: TOKIO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPÃO
NAGOYA WORKS : 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPÃO

P-IHN-392-A  1602(MEE)

GOT 2000 Open Frame
Modelo de IHM Embutida

IHM (Interface homem máquina) GOT2000 Modelo Open Frame 
(sem moldura) é uma marca registrada da Xerox Corp. SD, e 
Logotipos SDHC são uma marca registrada da SD-3C, LLC. 
Outros nomes de produtos ou empresas são marcas comerciais 
ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Para utilizar corretamente os produtos mostrados nesta 
publicação, sempre leia os manuais relevantes antes de 
começar a operação.

MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
AV. ADELINO CARDANA, 293 - 21o ANDAR - CENTRO - BARUERI/SP

(11) 4689-3000 | www.mitsubishielectric.com.br/ia 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
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