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A tela real pode ser diferente deste panfleto.

[Dimensões do corte do painel]
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Consulte os detalhes de modelos conectáveis no manual de conexão.

*: Este cabo pode ser usado se conectado com o cabo de conversão de conector RS-422 GT10-C02H-9SC.

Peso: 0,4kg

Espessura do painel: 1 a 4

Unidade: mm (polegada)

 Especificações do produto

Nome do produto Nome do modelo Conteúdo, especificações

Unidade principal GT2104-RTBD Tela widescreen de 4,3 polegadas, TFT, 65.536 cores, Ethernet, 
RS-422/485, RS-232

Película protetora

GT21-04RPSGC-UC
Tratamento de superfície: antirreflexo, Cor da película: transparente,
Área de cobertura de proteção ambiental do USB: fechada, 
Número de películas incluídas em um conjunto: 5

GT21-04RPSCC-UC
Tratamento de superfície: transparente, Cor da película: transparente,
Área de cobertura de proteção ambiental do USB: fechada, 
Número de películas incluídas em um conjunto: 5

RS-422
cabo de conversão

FA-CNV2402CBL
Entre QCPU/L02SCPU(-P) e o cabo RS-422
(GT01-C[]R4-25P, GT10-C[]R4-25P)
Entre L6ADP-R2 e o cabo RS-422
(GT01-C[]R4-25P, GT10-C[]R4-25P)
[Pino MINI-DIN6 e D-sub 25 pinos] 

0,2m

FA-CNV2405CBL 0,5m

RS
-4

22

Cabo de conexão 
direta QnA/A/
FXCPU
Cabo de conexão 
com link de 
computador
Cabo de conexão 
CC-Link (G4)

GT01-C30R4-25P* Entre a CPU do QnA/ACPU/controlador de movimento (série A)/
FXCPU e a GOT
Entre o cabo de conversão RS-422 (FA-CNV[]CBL) e a GOT
Entre o módulo de comunicação serial e a GOT
Entre o módulo de conexão de periférico (AJ65BT-G4-S3) e a GOT
[Entre D-sub de 25 pinos e D-sub de 9 pinos]

3m
GT01-C100R4-25P* 10m
GT01-C200R4-25P* 20m

GT01-C300R4-25P* 30m

GT10-C30R4-25P Entre a CPU do QnA/ACPU/controlador de movimento (série A)/
FXCPU e a GOT
Entre o cabo de conversão RS-422 (FA-CNV[]CBL) e a GOT
Entre o módulo de comunicação serial e a GOT
Entre o módulo de conexão de periférico (AJ65BT-G4-S3) e a GOT
[Entre o D-sub de 25 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector de 
9 pinos)]

3m
GT10-C100R4-25P 10m
GT10-C200R4-25P 20m

GT10-C300R4-25P 30m

Cabo de conexão 
com link de 
computador

GT09-C30R4-6C*
Entre o módulo de comunicação serial e a GOT
Entre módulo de link de computador e a GOT
[Entre fio solto e D-sub de 9 pinos]

3m
GT09-C100R4-6C* 10m
GT09-C200R4-6C* 20m
GT09-C300R4-6C* 30m

Cabo de conexão 
direta FXCPU
Cabo de conexão da 
placa de expansão 
de comunicação 
FXCPU

GT01-C10R4-8P*

Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre MINI-DIN de 8 pinos e D-sub de 9 pinos]

1m
GT01-C30R4-8P* 3m
GT01-C100R4-8P* 10m
GT01-C200R4-8P* 20m
GT01-C300R4-8P* 30m
GT10-C10R4-8P

Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 8 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

1m
GT10-C30R4-8P 3m
GT10-C100R4-8P 10m
GT10-C200R4-8P 20m
GT10-C300R4-8P 30m

GT10-C10R4-8PL

Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 8 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]
* Não pode ser usado para FX1NC, FX2NC, FX3UC-D/DSS ou FX3G

1m

GT10-C10R4-8PC
Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 8 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

1m
GT10-C30R4-8PC 3m
GT10-C100R4-8PC 10m
GT10-C200R4-8PC 20m
GT10-C300R4-8PC 30m

Cabo de conversão do 
conector RS-422 GT10-C02H-9SC

Entre o CLP e a GOT
[Converta D-sub de 9 pinos para o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

0,2m

RS
-2

32 Cabo de conexão 
direta Q/LCPU GT10-C30R2-6P

Entre Q/LCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 6 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

3m

Entre a GOT e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 6 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

3m

Cabo USB GT09-C30USB-5P
Entre o computador pessoal (software de design de tela) e a GOT
Entre computador pessoal (GT SoftGOT2000) e a QnU/L/FXCPU
[Entre USB-A e USB Mini-B]

3m

USB montada em painel
Extensão de porta GT10-C10EXUSB-5S Para estender uma porta USB da GOT até o painel de controle. 1m

Unidade de conexão 
multidrop serial GT01-RS4-M Para conexão multidrop de GOT

Cartão SD

NZ1MEM-2GBSD Cartão de memória SD de 2GB para GOT
NZ1MEM-4GBSD Cartão de memória SDHC de 4GB para GOT
NZ1MEM-8GBSD Cartão de memória SDHC de 8GB para GOT
NZ1MEM-16GBSD Cartão de memória SDHC de 16GB para GOT

Manual SH-081194ENG Manual do usuário da Série GOT2000 (hardware) 

 Especificações de desempenho

Item
Especificações

GT2104-RTBD

Seção 
do
visor

Dispositivo do visor LCD colorido TFT

Tamanho da tela Tela widescreen de 4,3 polegadas

Resolução 480 × 272 pontos

Tamanho do visor 95,0 (3,74) (L) × 53,8 (2,12) (A) mm (polegadas)
Número exibido de
caracteres

Fonte padrão de 16 pontos: 30 caracteres × 17 linhas (caracteres de dois bytes)/
Fonte padrão de 12 pontos: 40 caracteres × 22 linhas (caracteres de dois bytes)

Cor de exibição 65.536 cores

Ajuste do brilho 32 níveis

Backlight LED (não substituível)

Vida útil da backlight Aprox. 50.000h (temperatura ambiente operacional: 25°C, intensidade do visor: 50%)

Painel
touch

Tipo Filme resistivo analógico

Tamanho da tecla Mínimo de 2 × 2 pontos (por tecla)
Pressionamento 
simultâneo O pressionamento simultâneo é proibido (é possível pressionar apenas 1 ponto)

Vida útil 1 milhão de vezes ou mais (força operacional: 0,98N ou menos)

Memória
do 
usuário

Capacidade de 
memória do usuário Memória para armazenamento (ROM): 9MB

Vida útil (número de 
gravações) 100.000 vezes

Bateria
Bateria de lítio GT11-50BAT

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

Interface 
integrada

RS-232 1 canal    Velocidade de transmissão: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Formato do conector: bloco do terminal de 9 pinos

RS-422/485 1 canal    Velocidade de transmissão: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Formato do conector: bloco do terminal de 9 pinos

Ethernet 1 canal    Método de transferência de dados:10BASE-T/100BASE-TX
Formato do conector:RJ-45 (conector modular)

USB (dispositivo) 1 canal    Taxa máxima de transferência: Velocidade total 12Mbps
Formato do conector: USB Mini-B

Cartão SD 1 canal    Suporte para cartão SDHC (máx. 32GB)
Saída do alarme Tom único (a duração do tom é ajustável)
Estrutura protetora Frente: IP67F        No painel de controle: IP2X

Pacote de software compatível GT Works3 Ver. 1.130L ou posterior

 Dimensões externas

Escritório

Exemplo de con�guração do sistema

Inversor Inversor

GOT

CLP

RS-485RS-485

Computador

CLP

Condicionador de energia

GOT

Painel solar

EthernetEthernet

A estrutura compacta é fácil de instalar, e a tela de alta 
resolução permite uma operação confortável e fácil de 
entender.

Confirme operação, geração e consumo rapidamente, 
com melhor exibição e conexão expandida com 
microcomputador. Colete e exiba dados em um 
gráfico, ou transfira os dados para um controlador de 
nível mais alto.

+TFT com 65.536 cores

Crie suas próprias telas com 

Pequeno, porém fácil de ver Resolução

L480 × A272 pontos

Exibe claramente 
medidores e gráficos

Exibe peças reais de forma vívida

Programe usando GT Works3 versão 1.130L ou posterior.

Exibe informações de forma vívida em uma tela 
pequena, incluindo medidores reais, grá�cos e peças!

Painel de controle para geração de energia solar

Painel de controle para instalações de atendimento médico e enfermagem

Sala de
controle

GT2104-R

Inversor

Software de design de tela GOT

Modelo compacto com inúmeras aplicações

GT2104-R

Terminal de operação gráfico

 Aviso de segurança
Para garantir a utilização correta dos produtos neste documento, não deixe de ler o manual de instrução antes de 

utilizá-los.
 •  Ethernet é uma marca registrada da Xerox Corporation nos Estados Unidos.

 • MODBUS é uma marca registrada da Schneider Electric SA.

 • Os logotipos SD e SDHC são marcas comerciais ou marcas registradas da SD-3C, LLC.

 •  Todos os outros nomes de produtos e empresas usados neste documento são marcas comerciais ou marcas 
registradas das respectivas empresas.

Registro

IHM - Interface homem-máquina
Série GOT2000
GT2104-RTBD

 Especificações da fonte de alimentação 
(As especificações gerais são iguais às da Série GOT2000.  Consulte o Catálogo geral da Série GOT2000.)

Item
Especificações
GT2104-RTBD

Tensão da fonte de alimentação 24VCC (+10%, -15%)

Consumo de energia
Sob carga máxima 4,4W ou menos

Backlight desligada 2,9W
Corrente de partida 18A ou menos (2ms, 25°C, na carga máxima)
Tempo de falha de energia instantânea permitido 5ms ou menos

GT2104�������.indd   1 06/02/2017   14:03:27
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A tela real pode ser diferente deste panfleto.

[Dimensões do corte do painel]
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Consulte os detalhes de modelos conectáveis no manual de conexão.

*: Este cabo pode ser usado se conectado com o cabo de conversão de conector RS-422 GT10-C02H-9SC.

Peso: 0,4kg

Espessura do painel: 1 a 4

Unidade: mm (polegada)

 Especificações do produto

Nome do produto Nome do modelo Conteúdo, especificações

Unidade principal GT2104-RTBD Tela widescreen de 4,3 polegadas, TFT, 65.536 cores, Ethernet, 
RS-422/485, RS-232

Película protetora

GT21-04RPSGC-UC
Tratamento de superfície: antirreflexo, Cor da película: transparente,
Área de cobertura de proteção ambiental do USB: fechada, 
Número de películas incluídas em um conjunto: 5

GT21-04RPSCC-UC
Tratamento de superfície: transparente, Cor da película: transparente,
Área de cobertura de proteção ambiental do USB: fechada, 
Número de películas incluídas em um conjunto: 5

RS-422
cabo de conversão

FA-CNV2402CBL
Entre QCPU/L02SCPU(-P) e o cabo RS-422
(GT01-C[]R4-25P, GT10-C[]R4-25P)
Entre L6ADP-R2 e o cabo RS-422
(GT01-C[]R4-25P, GT10-C[]R4-25P)
[Pino MINI-DIN6 e D-sub 25 pinos] 

0,2m

FA-CNV2405CBL 0,5m

RS
-4

22

Cabo de conexão 
direta QnA/A/
FXCPU
Cabo de conexão 
com link de 
computador
Cabo de conexão 
CC-Link (G4)

GT01-C30R4-25P* Entre a CPU do QnA/ACPU/controlador de movimento (série A)/
FXCPU e a GOT
Entre o cabo de conversão RS-422 (FA-CNV[]CBL) e a GOT
Entre o módulo de comunicação serial e a GOT
Entre o módulo de conexão de periférico (AJ65BT-G4-S3) e a GOT
[Entre D-sub de 25 pinos e D-sub de 9 pinos]

3m
GT01-C100R4-25P* 10m
GT01-C200R4-25P* 20m

GT01-C300R4-25P* 30m

GT10-C30R4-25P Entre a CPU do QnA/ACPU/controlador de movimento (série A)/
FXCPU e a GOT
Entre o cabo de conversão RS-422 (FA-CNV[]CBL) e a GOT
Entre o módulo de comunicação serial e a GOT
Entre o módulo de conexão de periférico (AJ65BT-G4-S3) e a GOT
[Entre o D-sub de 25 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector de 
9 pinos)]

3m
GT10-C100R4-25P 10m
GT10-C200R4-25P 20m

GT10-C300R4-25P 30m

Cabo de conexão 
com link de 
computador

GT09-C30R4-6C*
Entre o módulo de comunicação serial e a GOT
Entre módulo de link de computador e a GOT
[Entre fio solto e D-sub de 9 pinos]

3m
GT09-C100R4-6C* 10m
GT09-C200R4-6C* 20m
GT09-C300R4-6C* 30m

Cabo de conexão 
direta FXCPU
Cabo de conexão da 
placa de expansão 
de comunicação 
FXCPU

GT01-C10R4-8P*

Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre MINI-DIN de 8 pinos e D-sub de 9 pinos]

1m
GT01-C30R4-8P* 3m
GT01-C100R4-8P* 10m
GT01-C200R4-8P* 20m
GT01-C300R4-8P* 30m
GT10-C10R4-8P

Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 8 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

1m
GT10-C30R4-8P 3m
GT10-C100R4-8P 10m
GT10-C200R4-8P 20m
GT10-C300R4-8P 30m

GT10-C10R4-8PL

Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 8 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]
* Não pode ser usado para FX1NC, FX2NC, FX3UC-D/DSS ou FX3G

1m

GT10-C10R4-8PC
Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 8 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

1m
GT10-C30R4-8PC 3m
GT10-C100R4-8PC 10m
GT10-C200R4-8PC 20m
GT10-C300R4-8PC 30m

Cabo de conversão do 
conector RS-422 GT10-C02H-9SC

Entre o CLP e a GOT
[Converta D-sub de 9 pinos para o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

0,2m

RS
-2

32 Cabo de conexão 
direta Q/LCPU GT10-C30R2-6P

Entre Q/LCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 6 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

3m

Entre a GOT e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 6 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

3m

Cabo USB GT09-C30USB-5P
Entre o computador pessoal (software de design de tela) e a GOT
Entre computador pessoal (GT SoftGOT2000) e a QnU/L/FXCPU
[Entre USB-A e USB Mini-B]

3m

USB montada em painel
Extensão de porta GT10-C10EXUSB-5S Para estender uma porta USB da GOT até o painel de controle. 1m

Unidade de conexão 
multidrop serial GT01-RS4-M Para conexão multidrop de GOT

Cartão SD

NZ1MEM-2GBSD Cartão de memória SD de 2GB para GOT
NZ1MEM-4GBSD Cartão de memória SDHC de 4GB para GOT
NZ1MEM-8GBSD Cartão de memória SDHC de 8GB para GOT
NZ1MEM-16GBSD Cartão de memória SDHC de 16GB para GOT
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 Especificações de desempenho

Item
Especificações

GT2104-RTBD

Seção 
do
visor

Dispositivo do visor LCD colorido TFT

Tamanho da tela Tela widescreen de 4,3 polegadas

Resolução 480 × 272 pontos

Tamanho do visor 95,0 (3,74) (L) × 53,8 (2,12) (A) mm (polegadas)
Número exibido de
caracteres

Fonte padrão de 16 pontos: 30 caracteres × 17 linhas (caracteres de dois bytes)/
Fonte padrão de 12 pontos: 40 caracteres × 22 linhas (caracteres de dois bytes)

Cor de exibição 65.536 cores

Ajuste do brilho 32 níveis

Backlight LED (não substituível)

Vida útil da backlight Aprox. 50.000h (temperatura ambiente operacional: 25°C, intensidade do visor: 50%)

Painel
touch

Tipo Filme resistivo analógico

Tamanho da tecla Mínimo de 2 × 2 pontos (por tecla)
Pressionamento 
simultâneo O pressionamento simultâneo é proibido (é possível pressionar apenas 1 ponto)

Vida útil 1 milhão de vezes ou mais (força operacional: 0,98N ou menos)

Memória
do 
usuário

Capacidade de 
memória do usuário Memória para armazenamento (ROM): 9MB

Vida útil (número de 
gravações) 100.000 vezes

Bateria
Bateria de lítio GT11-50BAT

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

Interface 
integrada

RS-232 1 canal    Velocidade de transmissão: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Formato do conector: bloco do terminal de 9 pinos

RS-422/485 1 canal    Velocidade de transmissão: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Formato do conector: bloco do terminal de 9 pinos

Ethernet 1 canal    Método de transferência de dados:10BASE-T/100BASE-TX
Formato do conector:RJ-45 (conector modular)

USB (dispositivo) 1 canal    Taxa máxima de transferência: Velocidade total 12Mbps
Formato do conector: USB Mini-B

Cartão SD 1 canal    Suporte para cartão SDHC (máx. 32GB)
Saída do alarme Tom único (a duração do tom é ajustável)
Estrutura protetora Frente: IP67F        No painel de controle: IP2X

Pacote de software compatível GT Works3 Ver. 1.130L ou posterior

 Dimensões externas

Escritório

Exemplo de con�guração do sistema

Inversor Inversor

GOT

CLP

RS-485RS-485

Computador

CLP

Condicionador de energia

GOT

Painel solar

EthernetEthernet

A estrutura compacta é fácil de instalar, e a tela de alta 
resolução permite uma operação confortável e fácil de 
entender.

Confirme operação, geração e consumo rapidamente, 
com melhor exibição e conexão expandida com 
microcomputador. Colete e exiba dados em um 
gráfico, ou transfira os dados para um controlador de 
nível mais alto.

+TFT com 65.536 cores

Crie suas próprias telas com 

Pequeno, porém fácil de ver Resolução

L480 × A272 pontos

Exibe claramente 
medidores e gráficos

Exibe peças reais de forma vívida

Programe usando GT Works3 versão 1.130L ou posterior.

Exibe informações de forma vívida em uma tela 
pequena, incluindo medidores reais, grá�cos e peças!

Painel de controle para geração de energia solar

Painel de controle para instalações de atendimento médico e enfermagem

Sala de
controle

GT2104-R

Inversor

Software de design de tela GOT

Modelo compacto com inúmeras aplicações

GT2104-R

Terminal de operação gráfico

 Aviso de segurança
Para garantir a utilização correta dos produtos neste documento, não deixe de ler o manual de instrução antes de 

utilizá-los.
 •  Ethernet é uma marca registrada da Xerox Corporation nos Estados Unidos.

 • MODBUS é uma marca registrada da Schneider Electric SA.

 • Os logotipos SD e SDHC são marcas comerciais ou marcas registradas da SD-3C, LLC.

 •  Todos os outros nomes de produtos e empresas usados neste documento são marcas comerciais ou marcas 
registradas das respectivas empresas.

Registro

IHM - Interface homem-máquina
Série GOT2000
GT2104-RTBD

 Especificações da fonte de alimentação 
(As especificações gerais são iguais às da Série GOT2000.  Consulte o Catálogo geral da Série GOT2000.)

Item
Especificações
GT2104-RTBD

Tensão da fonte de alimentação 24VCC (+10%, -15%)

Consumo de energia
Sob carga máxima 4,4W ou menos

Backlight desligada 2,9W
Corrente de partida 18A ou menos (2ms, 25°C, na carga máxima)
Tempo de falha de energia instantânea permitido 5ms ou menos
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Funções básicas aprimoradas!

Série GT21 Série GT25 Série GT23 Série GT27

NOVO

NOVO

GT2104-RTBD

Função FA transparente

Acesse o CLP remotamente 
por meio da GOT!

CLP
Computador
pessoal GOT

USB

Conexão 
Ethernet 
Conexão serial

Transferência/monitoramento/teste do programa do CLP

Função de backup/restauraçãoFunção de registro

Gerencie uniformemente dados de 
dispositivos industriais conectados à GOT. 
É possível coletar dados em qualquer 
periodicidade arbitrária, o que é útil para 
análise e feedback.

Conecte o PC à GOT e configure, 
programe e modifique dispositivos industriais
por meio da GOT.

Faça backup do programa e de parâmetros do 
CLP para o cartão SD. Em caso de problema 
inesperado, é possível restaurar programas 
em backup instantaneamente para o CLP.

Colete dados de vários dispositivos 
industriais com a GOT!

Faça backup de programas 
importantes com a GOT!

Aquisição de dadosCLP

Equipamento
MODBUS®, etc.

GOT

Cartão SD

EscritórioFábrica

Restaurar

Backup

GOTCLP

Fábrica

Cartão SD

Lista de funções da série GT21

Família GOT2000 

Configuração do sistema GT2104-RTBD

3,8 pol 8,4 pol 10,4 pol 8,4 pol 10,4 pol 12,1 pol 8,4 pol5,7 pol 10,4 pol 12,1 pol 15  pol
4,3 pol

tela widescreen

Dispositivo
USB 

integrado

Ethernet
integrada

TFT de 
65.536 
cores

Entrada 
para 

cartão SD 
integrada

Apresentamos um modelo compacto, com visor TFT de alta resolução e 65.536 cores! 

Melhor visualização em ambientes industriais e uma excelente escolha

também para aplicações que não são industriais.

Nova linha com tela widescreen de 4,3 polegadas!

Energia de 24VCC

GT10-C30R2-6PGT10-C[ ]R4-25P 
GT10-C[ ]R4-8P
GT10-C[ ]R4-8PL
GT10-C[ ]R4-8PC

RS-232

CLP, RFID, leitor 
de código de barra, etc.

RS-422/485

CLP, inversor, 
amplificador servo, etc.

USB

Ethernet

CLP, etc.

Computador pessoal

Cabo Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)

Alta resolução, 480 × 272 pontos em um visor compacto!

NOVO

4,7 polegadas

  Tela widescreen de 4,3 polegadas

GT2104-RTBD

GT1045-QSBD

Tamanho mais 
compacto!

Tamanho mais 
compacto!

Sistemas de pedido e reserva de restaurante Sistemas de pagamento para garagens Ar condicionado e iluminação de prédios

Aplicações não industriais
[Tamanho real]

Colorindo o cenário industrial e 
enriquecendo o cotidiano

NOVONOVO

Resolução 
significativamente 
maior!

Resolução 
significativamente 
maior!

Porta 
Ethernet

Dispositivo USB

Porta RS-232Porta RS-422/485

Entrada para
cartão SD

GT2104-RTBD
Categoria Nome da função GT21 GT10

Funções de 
figura/objeto

Figura l l

Texto do logotipo l l

Interruptor touch l l

Lâmpada l l

Exibição numérica, entrada numérica l l

Exibição de texto, entrada de texto l l

Exibição de data, exibição de hora l l

Exibição de comentário l l

Exibição de peças l*2 l

Movimento de peças l*2 ―

Exibição de lista de dados históricos l*2 ―

Exibição de alarme simples l l

Exibição de alarme (usuário) l*2 *3

Nível l ―

Medidor de painel l l

Gráfico de linhas l l

Gráfico de tendências l l

Gráfico de barras l l

Gráfico de barras estatístico l l

Gráfico de pizza estatístico l l

Gráfico de dispersão l ―

Gráfico de tendência histórica l*2 ―

Controle deslizante l ―

*1: Cartão SD vendido separadamente é necessário.
*2: O cartão SD pode ser necessário, dependendo do uso.
*3: Não há suporte para alarmes avançados.
*4: Não há suporte para receitas avançadas.

Categoria Nome da função GT21 GT10

Funções 
realizadas no 
segundo plano da 
GOT

Registro l*1 ―

Receita l*2 *4

Transferência de dados de dispositivo l ―

Ação de acionamento l l

Ação de tempo l l

Cópia 
impressa

Saída de arquivo l*1 ―

Saída de impressora 
serial l l

Script de projeto/tela l ―

Funções usadas 
com dispositivos 
periféricos

Funções de código de barras l l

Função do RFID l ―

Função de relatório (Saída de impressora 
serial) l ―

Funções da GOT

Tela básica l l

Janela de sobreposição l l

Janela de superimposição l l

Janela de diálogo l ―

Janela de chave l l

Alternância de idioma l l

Informações do sistema l l

Autenticação do operador l*2 ―

Logotipo de inicialização l l

FA transparente l l

Backup/restauração l*1 ―

Função multicanal 2 canais ―

Alternância de número de estação l ―

Exibição vertical l l

Funções de depuração Monitor do dispositivo l l

D
es

ig
n 

de
 te

la

D
es

ig
n 

de
 te

la
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Funções básicas aprimoradas!

Série GT21 Série GT25 Série GT23 Série GT27

NOVO

NOVO

GT2104-RTBD

Função FA transparente

Acesse o CLP remotamente 
por meio da GOT!

CLP
Computador
pessoal GOT

USB

Conexão 
Ethernet 
Conexão serial

Transferência/monitoramento/teste do programa do CLP

Função de backup/restauraçãoFunção de registro

Gerencie uniformemente dados de 
dispositivos industriais conectados à GOT. 
É possível coletar dados em qualquer 
periodicidade arbitrária, o que é útil para 
análise e feedback.

Conecte o PC à GOT e configure, 
programe e modifique dispositivos industriais
por meio da GOT.

Faça backup do programa e de parâmetros do 
CLP para o cartão SD. Em caso de problema 
inesperado, é possível restaurar programas 
em backup instantaneamente para o CLP.

Colete dados de vários dispositivos 
industriais com a GOT!

Faça backup de programas 
importantes com a GOT!

Aquisição de dadosCLP

Equipamento
MODBUS®, etc.

GOT

Cartão SD

EscritórioFábrica

Restaurar

Backup

GOTCLP

Fábrica

Cartão SD

Lista de funções da série GT21

Família GOT2000 

Configuração do sistema GT2104-RTBD

3,8 pol 8,4 pol 10,4 pol 8,4 pol 10,4 pol 12,1 pol 8,4 pol5,7 pol 10,4 pol 12,1 pol 15  pol
4,3 pol

tela widescreen

Dispositivo
USB 

integrado

Ethernet
integrada

TFT de 
65.536 
cores

Entrada 
para 

cartão SD 
integrada

Apresentamos um modelo compacto, com visor TFT de alta resolução e 65.536 cores! 

Melhor visualização em ambientes industriais e uma excelente escolha

também para aplicações que não são industriais.

Nova linha com tela widescreen de 4,3 polegadas!

Energia de 24VCC

GT10-C30R2-6PGT10-C[ ]R4-25P 
GT10-C[ ]R4-8P
GT10-C[ ]R4-8PL
GT10-C[ ]R4-8PC

RS-232

CLP, RFID, leitor 
de código de barra, etc.

RS-422/485

CLP, inversor, 
amplificador servo, etc.

USB

Ethernet

CLP, etc.

Computador pessoal

Cabo Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)

Alta resolução, 480 × 272 pontos em um visor compacto!

NOVO

4,7 polegadas

  Tela widescreen de 4,3 polegadas

GT2104-RTBD

GT1045-QSBD

Tamanho mais 
compacto!

Tamanho mais 
compacto!

Sistemas de pedido e reserva de restaurante Sistemas de pagamento para garagens Ar condicionado e iluminação de prédios

Aplicações não industriais
[Tamanho real]

Colorindo o cenário industrial e 
enriquecendo o cotidiano

NOVONOVO

Resolução 
significativamente 
maior!

Resolução 
significativamente 
maior!

Porta 
Ethernet

Dispositivo USB

Porta RS-232Porta RS-422/485

Entrada para
cartão SD

GT2104-RTBD
Categoria Nome da função GT21 GT10

Funções de 
figura/objeto

Figura l l

Texto do logotipo l l

Interruptor touch l l

Lâmpada l l

Exibição numérica, entrada numérica l l

Exibição de texto, entrada de texto l l

Exibição de data, exibição de hora l l

Exibição de comentário l l

Exibição de peças l*2 l

Movimento de peças l*2 ―

Exibição de lista de dados históricos l*2 ―

Exibição de alarme simples l l

Exibição de alarme (usuário) l*2 *3

Nível l ―

Medidor de painel l l

Gráfico de linhas l l

Gráfico de tendências l l

Gráfico de barras l l

Gráfico de barras estatístico l l

Gráfico de pizza estatístico l l

Gráfico de dispersão l ―

Gráfico de tendência histórica l*2 ―

Controle deslizante l ―

*1: Cartão SD vendido separadamente é necessário.
*2: O cartão SD pode ser necessário, dependendo do uso.
*3: Não há suporte para alarmes avançados.
*4: Não há suporte para receitas avançadas.

Categoria Nome da função GT21 GT10

Funções 
realizadas no 
segundo plano da 
GOT

Registro l*1 ―

Receita l*2 *4

Transferência de dados de dispositivo l ―

Ação de acionamento l l

Ação de tempo l l

Cópia 
impressa

Saída de arquivo l*1 ―

Saída de impressora 
serial l l

Script de projeto/tela l ―

Funções usadas 
com dispositivos 
periféricos

Funções de código de barras l l

Função do RFID l ―

Função de relatório (Saída de impressora 
serial) l ―

Funções da GOT

Tela básica l l

Janela de sobreposição l l

Janela de superimposição l l

Janela de diálogo l ―

Janela de chave l l

Alternância de idioma l l

Informações do sistema l l

Autenticação do operador l*2 ―

Logotipo de inicialização l l

FA transparente l l

Backup/restauração l*1 ―

Função multicanal 2 canais ―

Alternância de número de estação l ―

Exibição vertical l l

Funções de depuração Monitor do dispositivo l l

D
es

ig
n 

de
 te

la

D
es

ig
n 

de
 te

la
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Funções básicas aprimoradas!

Série GT21 Série GT25 Série GT23 Série GT27

NOVO

NOVO

GT2104-RTBD

Função FA transparente

Acesse o CLP remotamente 
por meio da GOT!

CLP
Computador
pessoal GOT

USB

Conexão 
Ethernet 
Conexão serial

Transferência/monitoramento/teste do programa do CLP

Função de backup/restauraçãoFunção de registro

Gerencie uniformemente dados de 
dispositivos industriais conectados à GOT. 
É possível coletar dados em qualquer 
periodicidade arbitrária, o que é útil para 
análise e feedback.

Conecte o PC à GOT e configure, 
programe e modifique dispositivos industriais
por meio da GOT.

Faça backup do programa e de parâmetros do 
CLP para o cartão SD. Em caso de problema 
inesperado, é possível restaurar programas 
em backup instantaneamente para o CLP.

Colete dados de vários dispositivos 
industriais com a GOT!

Faça backup de programas 
importantes com a GOT!

Aquisição de dadosCLP

Equipamento
MODBUS®, etc.

GOT

Cartão SD

EscritórioFábrica

Restaurar

Backup

GOTCLP

Fábrica

Cartão SD

Lista de funções da série GT21

Família GOT2000 

Configuração do sistema GT2104-RTBD

3,8 pol 8,4 pol 10,4 pol 8,4 pol 10,4 pol 12,1 pol 8,4 pol5,7 pol 10,4 pol 12,1 pol 15  pol
4,3 pol

tela widescreen

Dispositivo
USB 

integrado

Ethernet
integrada

TFT de 
65.536 
cores

Entrada 
para 

cartão SD 
integrada

Apresentamos um modelo compacto, com visor TFT de alta resolução e 65.536 cores! 

Melhor visualização em ambientes industriais e uma excelente escolha

também para aplicações que não são industriais.

Nova linha com tela widescreen de 4,3 polegadas!

Energia de 24VCC

GT10-C30R2-6PGT10-C[ ]R4-25P 
GT10-C[ ]R4-8P
GT10-C[ ]R4-8PL
GT10-C[ ]R4-8PC

RS-232

CLP, RFID, leitor 
de código de barra, etc.

RS-422/485

CLP, inversor, 
amplificador servo, etc.

USB

Ethernet

CLP, etc.

Computador pessoal

Cabo Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)

Alta resolução, 480 × 272 pontos em um visor compacto!

NOVO

4,7 polegadas

Tela widescreen de 4,3 polegadas

GT2104-RTBD

GT1045-QSBD

Tamanho mais 
compacto!

Tamanho mais 
compacto!

Sistemas de pedido e reserva de restaurante Sistemas de pagamento para garagens Ar condicionado e iluminação de prédios

Aplicações não industriais
[Tamanho real]

Colorindo o cenário industrial e 
enriquecendo o cotidiano

NOVONOVO

Resolução 
significativamente 
maior!

Resolução 
significativamente 
maior!

Porta 
Ethernet

Dispositivo USB

Porta RS-232Porta RS-422/485

Entrada para
cartão SD

GT2104-RTBD
Categoria Nome da função GT21 GT10

Funções de 
figura/objeto

Figura l l

Texto do logotipo l l

Interruptor touch l l

Lâmpada l l

Exibição numérica, entrada numérica l l

Exibição de texto, entrada de texto l l

Exibição de data, exibição de hora l l

Exibição de comentário l l

Exibição de peças l*2 l

Movimento de peças l*2 ―

Exibição de lista de dados históricos l*2 ―

Exibição de alarme simples l l

Exibição de alarme (usuário) l*2 *3

Nível l ―

Medidor de painel l l

Gráfico de linhas l l

Gráfico de tendências l l

Gráfico de barras l l

Gráfico de barras estatístico l l

Gráfico de pizza estatístico l l

Gráfico de dispersão l ―

Gráfico de tendência histórica l*2 ―

Controle deslizante l ―

*1: Cartão SD vendido separadamente é necessário.
*2: O cartão SD pode ser necessário, dependendo do uso.
*3: Não há suporte para alarmes avançados.
*4: Não há suporte para receitas avançadas.

Categoria Nome da função GT21 GT10

Funções 
realizadas no 
segundo plano da 
GOT

Registro l*1 ―

Receita l*2 *4

Transferência de dados de dispositivo l ―

Ação de acionamento l l

Ação de tempo l l

Cópia 
impressa

Saída de arquivo l*1 ―

Saída de impressora 
serial l l

Script de projeto/tela l ―

Funções usadas 
com dispositivos 
periféricos

Funções de código de barras l l

Função do RFID l ―

Função de relatório (Saída de impressora 
serial) l ―

Funções da GOT

Tela básica l l

Janela de sobreposição l l

Janela de superimposição l l

Janela de diálogo l ―

Janela de chave l l

Alternância de idioma l l

Informações do sistema l l

Autenticação do operador l*2 ―

Logotipo de inicialização l l

FA transparente l l

Backup/restauração l*1 ―

Função multicanal 2 canais ―

Alternância de número de estação l ―

Exibição vertical l l

Funções de depuração Monitor do dispositivo l l
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IHM - Interface homem-máquina

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

Impresso em fevereiro de 2017.
Especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.P-IHN-362-A 1702

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 | contato@mitsubishielectric.com.br

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

A tela real pode ser diferente deste panfleto.

[Dimensões do corte do painel]

GT2104-RTBD
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Consulte os detalhes de modelos conectáveis no manual de conexão.

*: Este cabo pode ser usado se conectado com o cabo de conversão de conector RS-422 GT10-C02H-9SC.

Peso: 0,4kg

Espessura do painel: 1 a 4

Unidade: mm (polegada)

 Especificações do produto

Nome do produto Nome do modelo Conteúdo, especificações

Unidade principal GT2104-RTBD Tela widescreen de 4,3 polegadas, TFT, 65.536 cores, Ethernet, 
RS-422/485, RS-232

Película protetora

GT21-04RPSGC-UC
Tratamento de superfície: antirreflexo, Cor da película: transparente,
Área de cobertura de proteção ambiental do USB: fechada, 
Número de películas incluídas em um conjunto: 5

GT21-04RPSCC-UC
Tratamento de superfície: transparente, Cor da película: transparente,
Área de cobertura de proteção ambiental do USB: fechada, 
Número de películas incluídas em um conjunto: 5

RS-422
cabo de conversão

FA-CNV2402CBL
Entre QCPU/L02SCPU(-P) e o cabo RS-422
(GT01-C[]R4-25P, GT10-C[]R4-25P)
Entre L6ADP-R2 e o cabo RS-422
(GT01-C[]R4-25P, GT10-C[]R4-25P)
[Pino MINI-DIN6 e D-sub 25 pinos] 

0,2m

FA-CNV2405CBL 0,5m

RS
-4

22

Cabo de conexão 
direta QnA/A/
FXCPU
Cabo de conexão 
com link de 
computador
Cabo de conexão 
CC-Link (G4)

GT01-C30R4-25P* Entre a CPU do QnA/ACPU/controlador de movimento (série A)/
FXCPU e a GOT
Entre o cabo de conversão RS-422 (FA-CNV[]CBL) e a GOT
Entre o módulo de comunicação serial e a GOT
Entre o módulo de conexão de periférico (AJ65BT-G4-S3) e a GOT
[Entre D-sub de 25 pinos e D-sub de 9 pinos]

3m
GT01-C100R4-25P* 10m
GT01-C200R4-25P* 20m

GT01-C300R4-25P* 30m

GT10-C30R4-25P Entre a CPU do QnA/ACPU/controlador de movimento (série A)/
FXCPU e a GOT
Entre o cabo de conversão RS-422 (FA-CNV[]CBL) e a GOT
Entre o módulo de comunicação serial e a GOT
Entre o módulo de conexão de periférico (AJ65BT-G4-S3) e a GOT
[Entre o D-sub de 25 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector de 
9 pinos)]

3m
GT10-C100R4-25P 10m
GT10-C200R4-25P 20m

GT10-C300R4-25P 30m

Cabo de conexão 
com link de 
computador

GT09-C30R4-6C*
Entre o módulo de comunicação serial e a GOT
Entre módulo de link de computador e a GOT
[Entre fio solto e D-sub de 9 pinos]

3m
GT09-C100R4-6C* 10m
GT09-C200R4-6C* 20m
GT09-C300R4-6C* 30m

Cabo de conexão 
direta FXCPU
Cabo de conexão da 
placa de expansão 
de comunicação 
FXCPU

GT01-C10R4-8P*

Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre MINI-DIN de 8 pinos e D-sub de 9 pinos]

1m
GT01-C30R4-8P* 3m
GT01-C100R4-8P* 10m
GT01-C200R4-8P* 20m
GT01-C300R4-8P* 30m
GT10-C10R4-8P

Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 8 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

1m
GT10-C30R4-8P 3m
GT10-C100R4-8P 10m
GT10-C200R4-8P 20m
GT10-C300R4-8P 30m

GT10-C10R4-8PL

Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 8 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]
* Não pode ser usado para FX1NC, FX2NC, FX3UC-D/DSS ou FX3G

1m

GT10-C10R4-8PC
Entre FXCPU e a GOT
Entre a placa de expansão de comunicação FXCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 8 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

1m
GT10-C30R4-8PC 3m
GT10-C100R4-8PC 10m
GT10-C200R4-8PC 20m
GT10-C300R4-8PC 30m

Cabo de conversão do 
conector RS-422 GT10-C02H-9SC

Entre o CLP e a GOT
[Converta D-sub de 9 pinos para o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

0,2m

RS
-2

32 Cabo de conexão 
direta Q/LCPU GT10-C30R2-6P

Entre Q/LCPU e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 6 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

3m

Entre a GOT e a GOT
[Entre o MINI-DIN de 6 pinos e o fio solto (bloco do terminal conector 
de 9 pinos)]

3m

Cabo USB GT09-C30USB-5P
Entre o computador pessoal (software de design de tela) e a GOT
Entre computador pessoal (GT SoftGOT2000) e a QnU/L/FXCPU
[Entre USB-A e USB Mini-B]

3m

USB montada em painel
Extensão de porta GT10-C10EXUSB-5S Para estender uma porta USB da GOT até o painel de controle. 1m

Unidade de conexão 
multidrop serial GT01-RS4-M Para conexão multidrop de GOT

Cartão SD

NZ1MEM-2GBSD Cartão de memória SD de 2GB para GOT
NZ1MEM-4GBSD Cartão de memória SDHC de 4GB para GOT
NZ1MEM-8GBSD Cartão de memória SDHC de 8GB para GOT
NZ1MEM-16GBSD Cartão de memória SDHC de 16GB para GOT

Manual SH-081194ENG Manual do usuário da Série GOT2000 (hardware) 

 Especificações de desempenho

Item
Especificações

GT2104-RTBD

Seção 
do
visor

Dispositivo do visor LCD colorido TFT

Tamanho da tela Tela widescreen de 4,3 polegadas

Resolução 480 × 272 pontos

Tamanho do visor 95,0 (3,74) (L) × 53,8 (2,12) (A) mm (polegadas)
Número exibido de
caracteres

Fonte padrão de 16 pontos: 30 caracteres × 17 linhas (caracteres de dois bytes)/
Fonte padrão de 12 pontos: 40 caracteres × 22 linhas (caracteres de dois bytes)

Cor de exibição 65.536 cores

Ajuste do brilho 32 níveis

Backlight LED (não substituível)

Vida útil da backlight Aprox. 50.000h (temperatura ambiente operacional: 25°C, intensidade do visor: 50%)

Painel
touch

Tipo Filme resistivo analógico

Tamanho da tecla Mínimo de 2 × 2 pontos (por tecla)
Pressionamento 
simultâneo O pressionamento simultâneo é proibido (é possível pressionar apenas 1 ponto)

Vida útil 1 milhão de vezes ou mais (força operacional: 0,98N ou menos)

Memória
do 
usuário

Capacidade de 
memória do usuário Memória para armazenamento (ROM): 9MB

Vida útil (número de 
gravações) 100.000 vezes

Bateria
Bateria de lítio GT11-50BAT

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

Interface 
integrada

RS-232 1 canal    Velocidade de transmissão: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Formato do conector: bloco do terminal de 9 pinos

RS-422/485 1 canal    Velocidade de transmissão: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Formato do conector: bloco do terminal de 9 pinos

Ethernet 1 canal    Método de transferência de dados:10BASE-T/100BASE-TX
Formato do conector:RJ-45 (conector modular)

USB (dispositivo) 1 canal    Taxa máxima de transferência: Velocidade total 12Mbps
Formato do conector: USB Mini-B

Cartão SD 1 canal    Suporte para cartão SDHC (máx. 32GB)
Saída do alarme Tom único (a duração do tom é ajustável)
Estrutura protetora Frente: IP67F        No painel de controle: IP2X

Pacote de software compatível GT Works3 Ver. 1.130L ou posterior

 Dimensões externas

Escritório

Exemplo de con�guração do sistema

Inversor Inversor

GOT

CLP

RS-485RS-485

Computador

CLP

Condicionador de energia

GOT

Painel solar

EthernetEthernet

A estrutura compacta é fácil de instalar, e a tela de alta 
resolução permite uma operação confortável e fácil de 
entender.

Confirme operação, geração e consumo rapidamente, 
com melhor exibição e conexão expandida com 
microcomputador. Colete e exiba dados em um 
gráfico, ou transfira os dados para um controlador de 
nível mais alto.

+TFT com 65.536 cores

Crie suas próprias telas com 

Pequeno, porém fácil de ver Resolução

L480 × A272 pontos

Exibe claramente 
medidores e gráficos

Exibe peças reais de forma vívida

Programe usando GT Works3 versão 1.130L ou posterior.

Exibe informações de forma vívida em uma tela 
pequena, incluindo medidores reais, grá�cos e peças!

Painel de controle para geração de energia solar

Painel de controle para instalações de atendimento médico e enfermagem

Sala de
controle

GT2104-R

Inversor

Software de design de tela GOT

Modelo compacto com inúmeras aplicações

GT2104-R

Terminal de operação gráfico

 Aviso de segurança
Para garantir a utilização correta dos produtos neste documento, não deixe de ler o manual de instrução antes de 

utilizá-los.
 •  Ethernet é uma marca registrada da Xerox Corporation nos Estados Unidos.

 • MODBUS é uma marca registrada da Schneider Electric SA.

 • Os logotipos SD e SDHC são marcas comerciais ou marcas registradas da SD-3C, LLC.

 •  Todos os outros nomes de produtos e empresas usados neste documento são marcas comerciais ou marcas 
registradas das respectivas empresas.

Registro

IHM - Interface homem-máquina
Série GOT2000
GT2104-RTBD

 Especificações da fonte de alimentação 
(As especificações gerais são iguais às da Série GOT2000.  Consulte o Catálogo geral da Série GOT2000.)

Item
Especificações
GT2104-RTBD

Tensão da fonte de alimentação 24VCC (+10%, -15%)

Consumo de energia
Sob carga máxima 4,4W ou menos

Backlight desligada 2,9W
Corrente de partida 18A ou menos (2ms, 25°C, na carga máxima)
Tempo de falha de energia instantânea permitido 5ms ou menos
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