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PRODUKTY

Japońska firma Pro-face, 
należąca od 2002 roku do 
grupy  Schneider Electric, to 
globalny koncern  specjali-
zujący się od 30 lat w do-
starczaniu najwyższej jako-
ści rozwiązań z zakresu HMI, czyli interfejsów człowiek-maszyna. 
Jako jeden z największych producentów tego typu sprzętu oferuje: 
 � panele operatorskie z ekranami dotykowymi – oferta obejmu-
je rodzinę paneli z  ekranami o  przekątnych od 3,4’’ do 19’’, 
z doskonałymi wyświetlaczami LED o szerokich kątach widzenia 
i 16 mln kolorów, wyposażonych w  interfejs Ethernet, a  także 
rozwiązania przenośne
 �Web HMI
 � sterowniki PLC z ekranem dotykowym – urządzenia typu „all in one”, 
integrujące HMI (ekrany od 3,5’’ do 19’’), sterownik programowalny 
oraz bogatą gamę interfejsów we/wy
 � panelowe komputery przemysłowe (od 10” do 22”) z procesorami 
firmy Intel (w tym wersje bezwentylatorowe)
 �monitory z ekranami dotykowymi o wysokiej rozdzielczości i moż-
liwości wyświetlania 16 mln kolorów
 � systemy wizualizacji na PC
 � system raportowy oraz system zbierania danych z  produkcji 
i integracji z bazami danych SQL, Oracle
 � przemysłowe, niezawodne komputery PC typu BOX (w tym IIoT BOX) 
 � oprogramowanie do tworzenia wizualizacji i systemów sterowania
 � import symboli (Siemens, Rockwell, Beckhoff Twincat, Codesys) 
passthrough (programowanie transparentne, monitoring) oraz 
zdalny dostęp (Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Omron)
 � rozwiązania zdalnego dostępu przez sieć Internet, w tym dostęp 
z urządzeń mobilnych (Pro-face Connect, Remote HMI)
 � komunikację z chmurą
 � rozszerzoną rzeczywistość do zastosowań przemysłowych w celu 
optymalizacji produkcji i redukcji czasu zatrzymania maszyny
 � ponad 5 milionów sprzedanych paneli operatorskich

NOWOŚCI

BLUE – wizualizacja na 
miarę Przemysłu 4.0
 � nowoczesna prezentacja danych 
w bardzo intuicyjny sposób
 � wykorzystanie grafiki wektorowej
 � obsługa gestów dla ułatwienia 
obsługi

SP5000X – panele do zadań 
specjalnych
 �możliwość zastosowania 
na zewnątrz
 � praca w temp. –30 st. C
 � doskonała czytelność w słońcu 
 � odporność na promienie UV, 
drgania i wibracje
 � certyfikat ATEX 

Nowa technologia – Smart Portal  
– SP5000 
 � Nowy rozdział w dziedzinie HMI:
 � 10 modeli wyświetlaczy Wide: 7’’, 10’’, 12’’, 
15”, 19”, Standard (4:3) – 10’’, 12’’, 15’’, 
 � wysokie rozdzielczości np.: 10’’ Wide: 
1280×800, 12’’ (4:3): 1024×768,

 � doskonałe kolory: 16 mln (4:3) 262 k (Wide),
 � 3 modele jednostki centralnej – Open Box, Power Box, Standard Box,
 � 2 niezależne porty LAN = 2 niezależne numery IP pozwalają 
na jednoczesne podłączenie do 2 różnych sieci LAN,

 � Power Box – najszybsze panele Pro-face na rynku – 10-krotnie 
szybsze niż poprzednie serie urządzeń,
 � Open Box – możliwość uruchamiania aplikacji Windows na panelu. 
Obsługa m.in. instrukcji w  formacie PDF, 
filmów instruktażowych,
 �możliwość uruchamiania własnych aplikacji 
(API) na panelu,
 � nieulotna pamięć 
NVRAM zabezpiecza 
dane systemu przy 
nagłych wyłączeniach.

USŁUGI

 � Profesjonalne doradztwo techniczne
 � Profesjonalne bezpłatne szkolenia: Warszawa, Poznań, 
Wrocław, Katowice, Gdańsk
 � Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 � Oferujemy rabaty dla stałych klientów i przy dużych zamówieniach

ODDZIAŁY

Oddział Zachód
tel. 662 114 113

Oddział Centrum, Północ
tel. 602 789 711

Oddział Południe
tel. 662 002 011

Oddział Dolny Śląsk
tel. 506 399 397

pr
of

ac
e.

au
to

m
at

yk
ab

2b
.p

l


