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Graficzny ekran dotykowy doskonale 
integruje prezentację informacji 
dla operatora z funkcją sterowania 
i wprowadzania danych. Dzięki intuicyjnej 
obsłudze upraszcza sterowanie oraz 
eliminuje błędy. Firma Pro-Face od 
ponad 30 lat jest światowym liderem 
w zakresie graficznych interfejsów 
operatora. Znana jest przede wszystkim 
z produktów o bardzo wysokiej 
niezawodności. Ciągle rozwijając 
i udoskonalając swoją ofertę, firma 
Pro-Face wprowadza na rynek nową, 
rozszerzoną linię paneli operatorskich 
z ekranem dotykowym oraz nowe 
rozwiązania w zakresie platformy 
oprogramowania.

Nowa linia paneli operatorskich z ekra-
nem dotykowym zawiera ponad 54 

modele, które można podzielić na trzy 
grupy: Standard, Multimedia, Control. 
Uzupełnieniem oferty są sterowniki PLC 
z ekranem dotykowym oraz zintegrowa-
ne środowisko programistyczne GP-Pro-
-EX.

Panele operatorskie  
– Standard – 18 modeli

Panele tej grupy de-
dykowane są do współ-
pracy ze sterownikiem 
PLC. Wyposażone są   
w rezystancyjny ekran dotykowy o prze-
kątnych od 3,8’’, 5,7’’, 7,5’’, 10,4’’, 

12,1’’ oraz 15’’. W prawie każdym roz-
miarze można znaleźć panele z matryca-
mi: TFT (65 536 kolorów), STN (4 092 
kolory) oraz monochromatyczne (16 od-
cieni). Nowością są rozwiązania o pod-
wyższonej rozdzielczości, czyli np. mo-
del AGP3510 z ekranem 10’’ o rozdziel-
czości SVGA (800 x 600) spotykanej 
dotychczas w panelach 12’’!

Wszystkie panele są bogato wyposażo-
ne w interfejsy: USB host, Ethernet , dwa 
programowalne porty szeregowe RS232/
422/485, karta CF, wyjście AUX/Sound 
Out  oraz port rozszerzeń do podłączenia 
modułu Profibus DP Slave. Obsługiwa-
nych jest ponad 100 różnych protokołów 
(w tym szybki MPI). Interfejsy te umoż-
liwiają ponadto bezproblemowe podłą-
czenia do panelu czytników kodów kres- 
kowych (USB, RS232), drukarek (USB, 
RS232, LAN) czy też przenoszenie in-

formacji przy pomocy zewnętrznej pa-
mięci typu Pen-drive. 

Dzięki zastosowaniu superszybkiego 
procesora 64-bitowego typu RISK moż-
liwa jest jednoczesna obsługa do czte-
rech różnych protokołów z pełną wymia-
ną informacji pomiędzy urządzeniami. 
Dzięki temu konstruktorzy mogą stoso-
wać elementy najlepszych producentów 
w jednej maszynie (np. PLC firmy „X”, 
falownik firmy „Y”, czujniki temperatu-
ry firmy „Z”), nie martwiąc się proble-
mem wspólnego podłączenia i wymiany 
informacji pomiędzy nimi. Do jednego 
panelu Pro-Face można bowiem podłą-
czyć wszystkie te elementy, a panel za-
dba o błyskawiczną wymianę informacji 
pomiędzy każdym z nich.

Panele operatorskie  
– Multimedia – 6 modeli

Są to panele z ma-
trycą TFT (65 536 ko-
lorów) o przekątnych 
7,5’’, 10,4’’, 12,1’’ 
oraz 15’’. 

Jest to wersja paneli standardowych 
rozbudowana o funkcje multimedialne. 
Wyposażone są one dodatkowo w dwa 
interfejsy: analogowe wejście wideo 
oraz wejście mikrofonowe. Panele te wy-
posażone są aż w trzy procesory: (pod-
stawowy 64-bitowy RISK, procesor gra-
ficzny oraz dodatkowy procesor DSP 
do obróbki wideo). Dzięki temu dyspo-
nują one olbrzymią mocą obliczeniową, 
co przekłada się na znakomitą szybkość 
działania. 

Pro-face – innowacyjna 
technologia i wysoka jakość! 
Andrzej Okoniewski

Standardowe interfejsy w panelu firmy Pro-Face

Produkty firmy Pro-Face
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Sterownik PLC z ekranem dotykowym 3,8’’

Obraz z kamery może być wyświetlo-
ny w okienku bądź na całym ekranie pa-
nelu operatorskiego. Przy wyświetlaniu 
obrazu w okienku pozostała część ekra-
nu jest aktywna i może służyć do typo-
wej kontroli i sterowania maszyną. Dzię-
ki podglądowi z kamery operator może 
obserwować, co dzieje się w obszarze, 

Panele operatorskie  
– Control – 30 modeli

Panele te mogą peł-
nić funkcje samodziel-
nego centrum sterowa-
nia maszyną. Jest to 
wersja paneli standardowych wypo-
sażonych dodatkowo w bezpośrednie 
wejścia/wyjścia (panele DIO) bądź     
w złącze umożliwiające podłączenie wysp 
wejść/wyjść (panele FLEXNetwork).

W obu przypadkach możliwe jest 
również podłączenie dodatkowego 
zewnętrznego urządzenia (PLC, fa-
lownik itp.).

W przypadku paneli DIO posiadają 
one wbudowanych 6 wejść i 2 wyjścia 

Panele wyposażone w złącze sieci 
Flex Network mogą stanowić samodziel-
ne centrum sterowania maszyną. W sieci 
FlexNetwork wyspy wejść/wyjść mogą 
być oddalone od panelu do max. 200 m. 
Możliwe jest podłączanie maksymalnie 
do 512 punktów w jednej sieci. Rozpro-
szone wejścia/wyjścia to moduły cyfro-
we, analogowe, szybkie liczniki, jednost-
ki pozycjonujące. Dzięki rozproszonej 
topologii konstrukcja rozbudowanej ma-
szyny jest bardziej przejrzysta: elemen-
ty maszyny zamiast wiązki np. 64 sygna-
łów, połączone są ze sterownikiem-pa-
nelem tylko siecią FlexNetwork – sześć 
przewodów. Możliwa jest też dowolna 
rozbudowa o kolejne elementy w przy-
padku modernizacji urządzenia. Zinte-
growana jednostka sterująca w pane-
lu, ekonomiczne rozwiązania modułów 
rozproszonych i oszczędność oprzewo-
dowania powodują, iż takie rozwiązanie 
jest idealne w przypadku potrzeby obni-
żania kosztów maszyny.

Nowość! Sterowniki PLC z ekranem 
dotykowym 3,8’’

 Firma Pro-Face kontynuuje rozwią-
zania zintegrowane dla małych aplika-
cji. Urządzenie LT 3200 jest to nowy ste-
rownik PLC wyposażony w monochro-
matyczny (8 odcieni) ekran o przekątnej 
3,8”. Ekran wyposażony jest w analo-
gową rezystancyjną matrycę dotykową. 
Podstawowa jednostka zawiera wbudo-
wane 12 wejść i 6 wyjść cyfrowych. Mo-
gą one pełnić również funkcje szybkie-
go licznika (max. 100 kHz) czy wyjścia 
PWM (max. 65 kHz). Urządzenie moż-
na rozbudować o dwa dodatkowe spo-
śród 13 rodzajów rozszerzeń (tabela 1). 
Wśród nich są cyfrowe moduły wejścio-
we lub wyjściowe (przekaźnikowe i tran-
zystorowe), wejścia i wyjścia analogowe 
oraz wejścia na termopary J/K/T, czy 

do którego nie ma dostę-
pu (np. znacznie oddalona/
zasłonięta część maszyny, 
obszar niebezpieczny, stre-
fa wybuchowa). 

Panele multimedial-
ne mają ponadto możli-
wość nagrywania obrazu 
z kamery, a następnie je-
go odtwarzania. Użytecz-
ną funkcją jest nagrywa-
nie zdarzeń. Polega ona na 
tym, że panel może moni-
torować w trybie ciągłym 

cyfrowe. Znajdują one zastosowanie                                                                           
w aplikacjach, gdzie sterownik jest 
znacznie oddalony od panelu sterują-
cego. Wtedy do wbudowanych wejść/
wyjść można podłączyć sterowanie lo-
kalnymi przyciskami, lampkami czy 
kolumną świetlną. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu zyskuje się wolne wejścia/
wyjścia w sterowniku, upraszcza in-
stalację elektryczną (między panelem 
a sterownikiem jest tylko kabel komu-
nikacyjny) oraz poprawia się przejrzy-
stość programu w sterowniku.

Zintegrowane oprogramowanie HMI i PLC

obraz z kamery, np. obszar linii produk-
cyjnej. W tym czasie rejestruje max. ostat-
nie 60 s obrazu z kamery. W przypadku 
awarii, np. zatoru na linii, rejestruje do-
datkowe max. 60 s Cały film zawierają-
cy obraz 60 s przed zdarzeniem i 60 s po 
zdarzeniu zostaje zapisany na karcie CF 
lub serwerze FTP. Dzięki temu operator, 
przeglądając film, nie tylko widzi skutek 
awarii, ale również jej przyczynę. Zna-
jomość powodów, dla których doszło do 
awarii, często jest wystarczająca do jej 
wyeliminowania w przyszłości.

 Obraz z kamery na panelu firmy Pro-Face

Panele multimedialne
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PT100. Rozwiązanie daje możliwość po-
nad 100 różnych kombinacji, dzięki cze-
mu w prosty sposób pozwala na zrealizo-
wanie nawet bardzo skomplikowanych 
funkcji. Dodatkowo LT3200 posiada 
port USB host, który można wykorzystać 
nie tylko do programowania, ale również 
do bezpośredniego podłączenia czytni-
ków kodów kreskowych, drukarki lub 
zewnętrznej pamięci. Dzięki małym wy-
miarom (130 mm szer., 104 mm wys. 70,5  
mm gł.) uzyskane wolne miejsce na panelu 
sterującym może być dowolnie wykorzy-
stane. Pełna integracja – PLC+ HMI + I/O 
– pozwala na znaczną redukcję kosztów 
i dodatkowych elementów.

Programowanie wbudowanego ste-
rownika PLC jest zintegrowane w opro-
gramowaniu GP-Pro-EX. W sterowni-
ku PLC poza podstawowymi funkcjami 
do dyspozycji mamy dostępne zaawan-

sowane funkcje m.in. konwersji warto-
ści, konwersji danych, operacje na reje-
strach, funkcje arytmetyczne, wykład-
nicze, logiczne, PID. Ponadto można 
skorzystać z prawie 512 timerów oraz 
liczników różnych typów. Warto nad-
mienić, iż wbudowany sterownik PLC 
posiadają wszystkie panele operatorskie 
serii AGP3000.

Nowość! Dostęp do komputera z ekranu 
panelu, czyli RPA

Nowością w ofercie firmy Pro-Face 
jest dostęp do komputera z ekranu pa-
nelu operatorskiego: RPA (Remote PC 
Access). Oprogramowanie to umożliwia 
przekształcenie pulpitu operatorskiego 
lub tylko kawałka jego ekranu w zdalny 
pulpit komputera. Oznacza to, że opera-
tor znajdujący się przy panelu operator-

1. 8-wejść cyfrowych (NPN/PNP)
2. 16-wejść cyfrowych (NPN/PNP)
3. 8-wyjść cyfrowych (PNP)
4. 8-wyjść cyfrowych (NPN)
5. 8-wyjść cyfrowych (przekaźnik)
6. 16-wyjść cyfrowych (NPN)
7. 16-wyjść cyfrowych (PNP) 
8. 16-wyjść cyfrowych (przekaźnik)
9. 4-wejścia cyfrowe (NPN/PNP), 4-wyjścia cyfrowe (przekaźnik)
10. 1-wyjście analogowe (napięcie/prąd)
11. 2-wejścia analogowe (napięcie/prąd)
12. 3-wejścia analogowe (napięcie/prąd), 1-wyjście analogowe (napięcie/prąd)
13. 2-wejścia analogowe (temperatura), 1-wyjście analogowe (napięcie/prąd)

skim ma możliwość wywołania obrazu 
pulpitu swojego komputera i przy pomo-
cy ekranu dotykowego pełnej jego ob-
sługi. W celu ułatwienia obsługi możli-
we jest również podłączenie zewnętrznej 
myszki i/lub klawiatury przez port USB. 
Jest to wykorzystywane np. w celu wy-
świetlania dokumentacji z serwera. Ope-
rator, uruchamiając podgląd z kompute-
ra-serwera, ma możliwość przeglądania 
dokumentacji w (PDF, Autocad, WWW, 
e-mail). Program z dokumentacją jest 
uruchamiany na komputerze-serwerze, 
a panel jedynie wyświetla obraz z ekranu 
tego komputera. 

W przypadku podłączania w sieci 
Ethernet sterownika PLC i panelu istnie-
je również możliwość modyfikacji pro-
jektu w sterowniku bez konieczności 
podłączania laptopa. Operator uruchamia 
zdalnie z panelu oprogramowanie konfi-
guracji PLC. Następnie modyfikuje pro-
gram i wprowadza zmiany do PLC, ca-
ły czas stojąc przy panelu operatorskim. 
Komunikacja pomiędzy PLC, panelem 
a komputerem odbywa się tylko po sie-
ci Ethernet.

Szeroka oferta rozwiązań, jakie propo-
nuje firma Pro-Face, zaspokaja potrzeby 
nawet najbardziej wymagających klien-
tów. Jednocześnie bardzo wysoka ja-
kość, wieloletnia niezawodność produk-
tów i duża innowacyjność powodują, iż 
produkty firmy Pro-Face cieszą się stale 
rosnącym powodzeniem.



Pro-Face Europe B.V.
www.proface.plDostęp do komputera z ekranu panela dotykowego
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