
VOLBA PRO-FACE JE VOLBA 
ROZHRANÍ SVĚTOVÉ TŘÍDY

Společnost ServisControl s.r.o. je výhradním distributorem japonské společnosti Pro-face 
pro Českou, Slovenskou a Maďarskou republiku. Pro-face je leaderem na trhu s dotykovými 
operátorskými panely, průmyslovými počítači a dotykovými monitory a nabízí skvělý poměr 
cena/výkon. V současné době společnost ServisControl poskytuje veškerou obchodní, technic-
kou i servisní podporu a nabízí veškerý záruční i pozáruční servis, školení a opravy vadných dílů. 
Pro-face poskytuje zákazníkům po celém světě služby dokonalé konektivity, inovací, servisu 
a podpory, které uspokojí požadavky zákazníků při spouštění jejich systémů IoT. 
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SNADNÉ SPUŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ IoT

Produkty Pro-face se připojují k více než 800 ty-
pům zařízení včetně PLC. Systém s centrovaným HMI 
umožní síti zapojit nová a stávající zařízení a propojit 

kancelářské a tovární sítě. Otevřená konektivita na-
víc umožňuje spolupráci mezi HMI a zařízením a na-
bízí širokou škálu řešení.
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POKROKOVÝ VÝVOJ PRODUKTU

Řada GP byla světově prvním programovatelným displejem (HMI), byla od svého vzniku v roce 1989 nejprodávanější 
značkou Pro-face a dodnes pokračuje v produkci moderního HW a SW s nejmodernějšími technologiemi.

Jedinečné specifikace a funkce, které 
splňují přesné potřeby zákazníků.

Kombinace více softwarových nástrojů 
pro dosažení přidané hodnoty

bezdrátová 
síť

možnosti 
rozšíření 
USB

použitelné 
bezprostředně 
po dodání 

instalace 
otvorem  
o ø 22 mm

lokální 
podpora 
a vyřizování 
objednávek

Auto-Scaling

shromažďování 
dat ze starších 
zařízení

celosvětové 
objednávání 
podle globálního 
číslování dílů

Snadno tvořte 
a upravujte 
dynamické 
obrazovky HMI.

v souladu se 
všemi meziná-
rodními norma-
mi pro export

programování 
pomocí 
ladderu 
a grafiky

Line 
management
Lite SCADA

Zkontrolujte 
informace 
o zařízeních 
v tabletu nebo 
smartphonu.

SERVIS A PODPORA POSKYTUJÍCÍ JISTOTU PO CELÉM SVĚTĚ
Pomáháme zákazníkům po celém světě poskytováním přizpůsobených, flexibilních služeb a podpory.

PREMIUM DISPLEJ
Multi-touch | Auto-scaling | Brightness sensor | Front USB (Type A & mini B)

VYSOCE VÝKONNÉ HMI – SP5000 SERIES
Vlajková loď nabízí vysoký výkon a robustní síťové zabezpečení. Řada SP5000 nabízí HMI, 
která poskytují informace rychle a efektivně a podporují „smartifikaci“ vašich továren. 

Snížení nákladů a vylepšení za-
řízení s rozšířením I/O: Použití 
doplňkové jednotky umožňuje 
připojení zařízení, které vyžadu-
je jednoduché ovládání + HMI, 
další rozšíření I/O a rozšíření I/O 
dálkového ovládání. 

Modulární konstrukce SP5000 
umožňuje různé kombinace 

součástí. Snadná údržba  
a výměna.

SP-5700WC SP-5600TP SP-5500TPSP-5800WC SP-5700TP SP-5660TP

Wireless
LAN

19” wide 15” wide 15” 12” 12” 10”

Správa více informací v různých 
formách
Plně kompatibilní pro přímé použití s aplikacemi 
systému Windows, SP5000 dokáže zpracovat 
podklady (jako jsou manuály a chybové kódy) bez 
konverze.

Jednoduchá aktivace vložením karet
Zobrazovací data jsou škálovatelná, aby se vešla 
do několika velikostí monitorů, které lze apliko-
vat na nové zařízení pro sériovou výrobu. Není 
zapotřebí přenos dat na místě, protože modely 
SP5000 se aktivují po vložení karty SD.

Segmentace sítě
Všechny displeje řady SP5000 mají jako stan-
dard dva Ethernet porty, pro možnost připojení 
do dvou nezávislých sítí. 

ADVANCED DISPLAYpřipojení pouze 
k modulu open box

12”15” 10”

15” 12” 10”19” 12” 12”15” 10” 7”

SP-5600TA SP-5500WA SP-5400WASP-5500TPSP-5600TPSP-5660TPSP-5700TPSP-5700WCSP-5800WC

SoftwareHardware

12”

SP-5600WA



Řada SP5000X je outdoorové HMI, 
které je viditelné pod slunečním 
světlem a odolává extrémnímu pro-
středí. Díky vylepšené informační zobrazovací jednotce a zlepšené provo-
zuschopnosti je tento produkt vhodný pro různé aplikace v náročných podmín-
kách prostředí, včetně použití ve vozidlech pro speciální účely, jako jsou hasičské 
vozy a stavební stroje; parkoviště a čerpací stanice; a ropný a plynárenský průmysl.

STANDARDNÍ ŘADA HMI GP4000

Rozmanitá a flexibilní sestava, která uspokojuje potřeby zákazníků, kombi-
nuje bohaté funkce a širokou řadu univerzálních modelů a splňuje specifické 
potřeby každého zákazníka. Tato řada nabízí nejširší portfolio produktů a ši-
rokou škálu možností pro jakékoliv aplikace i kompatibilitu mezi generacemi 
operátorských panelů. HMI Project Converter v programovacím SW umož-
ňuje hladký přechod na nejnovější modely pouhým přehráním aplikace.

PRO-FACE NABÍZÍ 
MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ 
FUNKCÍ POMOCÍ PŘIPOJENÍ 
ZAŘÍZENÍ PŘES USB.

EZ Illumination Switch 
– kombinace tlačítek 
a světelné signalizace
Snižte pracnost instalace a zapoje-
ní ovládacího panelu. Barevná LED 
tlačítka umožňují širokou škálu na-
stavení přes HMI SW. K dispozici je 
6 barev a 3 režimy indikace (on/off 
a blikání), IP65 a montáž pomocí 
ø 22 mm otvoru. 

EZ Tower Light – zmenšete 
nadbytečné stavy indikátorů
S tímto světelným majákem lze 
nastavit různé barvy ve třech re-
žimech (on/off/blikání) a 4 zvuky 
(bzučák), a tak indikovat stav zaříze-
ní. Konfigurace probíhá přes HMI.

EZ LAN Adapter – přidání 
druhého portu LAN 
s nezávislou IP adresou 
Produktová řada GP4000 vám také 
umožňuje bezpečně nastavit síť.

EZ Numpad – úspora práce při 
zadávání opakovaných hodnot
Redukuje obrazovky potřebné pro 
zadání hodnoty. Alfanumerické 
a přizpůsobitelné funkční klávesy 
(nastaveno podle SW HMI), ochra-
na: IP65, montáž otvorem ø 22 mm.

Model je optimalizován pro použití do prostředí s vysokými náro-
ky na čistotu a hygienu (průmysl potravinářský, farmaceutický…)

GP4100 KOMPAKTNÍ MODEL
  Vysoké rozlišení a plná barevnost na malém displeji
  Malý HMI, ale žádné ústupky v čitelnosti a použití
  S rozlišením 480 x 272 pixelů jsou informace přesně zobrazeny i přes 

omezení prostoru
  Tento produkt lze připojit k řadě zařízení a umožňuje shromažďovat data 

a vše vzdáleně monitorovat pomocí tabletu
  Lze použít do stejného otvoru jako starší monochromatický model

SP5000X SERIES

GP4000H – HANDY MODEL
Nejnovější ruční displej s vysokou kompatibilitou 
s modely GP3000H a sníženou hmotností

LT4000M ŘADA
Hybridní displej s řídícími funkcemi
Spojení HMI s PLC, snadno přizpůsobitelný, vyžadující pouze 
22 mm kruhový montážní otvor. Můžete tvořit systémy s mi-
nimální kabeláží pomocí vzdálených I/O. Kompatibilní s ev-
ropskou normou CANopen. Komunikace LT masteru s kom-
patibilními CANopen slave jednotkami.

GP4000R

10,4”12,1” 7,5” 5,7”

7” 12”

4.3”

5,7”

5,7” 3,5”

GP4000M
Snadná montáž nebo výměna 
za účelem údržby pomocí kruho-
vého otvoru ø 22 mm

5,7” 3,5”

15”

SP-5490WASP-5690WASP-5790WA

10,4”12,1” 7,5” 5,7” 3,5“



ServisControl s.r.o. 
Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, průmyslová zóna Kolín
 +420 311 240 074 |  servis@serviscontrol.cz
www.serviscontrol.cz w
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VYSOKÁ ÚROVEŇ VIZUALIZACE – ST6000 SERIES 

Řada ST6000 a software BLUE přinášejí na trh základního HMI novou úroveň vizualizace, kterou žádný jiný základní produkt 
nedokázal, jednoduchý design a rozhraní pomáhá zvýšit produktivitu a efektivitu. Od instalace, provozu až po údržbu. 
Vysoká konektivita s bohatým rozhraním, která je uživatelsky přívětivá a umožňuje propojení vašich zařízení mezi OT a IT 
pomocí OPC-UA serveru. Optimalizujte operace a informace o stroji pro vaše IoT. Pro-face dosáhl špičkové kvality displeje, 
který zlepšuje funkčnost a není srovnatelný s žádným jiným základním produktem. Možnost z výběru panelů o velikosti 
displeje od 4“ do 15“, v rozlišeni 1024 x 1024 a který disponuje 16M barev. 

Nová řada PS6000 od předního výrobce HMI. Robustní řešení, které lze nasadit v těch nejnáročnějších podmínkách, s otev-
řenou a vysoce výkonnou architekturou zakládající se na principu počítačových systémů. Díky chytré výrobě, digitalizaci, 
IIoT a Edge computingu roste potřeba správy dat a nutnost flexibility, proto řada PS6000 přináší špičkové funkce a předsta-
vuje další fázi Vaší digitální transformace. Panely poskytují flexibilitu, snadnou viditelnost a spolehlivost.

PS6000 SERIES

BOX

OPTIONS

Modulární typ
Modulární typ se skládá z boxu a panelu s displejem ve velikosti 10“ až 
22“ palců. Funkce a rozměry se snadno dají konfigurovat na míru, a to 
přináší vždy nejvhodnější volbu pro danou aplikaci. Nabízí nové možnosti 
operátorům, specialistům údržby a vedoucím výroby.

Vysoce výkonný a hospodárný
Nový model s vysokou úrovní výkonu a spolehlivosti v průmyslu. Řada 
PS6000 využívá nejnovější čtyřjádrové procesory Intel zajišťující maximál-
ní výkon a inovativní displej pro podporu chytré výroby a údržby.

Vizualizace na míru
Šitá potřebám uživatele za použití přehledových obrazovek. Integrované ap-
likace od předního výrobce HMI softwaru s BLUE Open Studio. Lze spustit 
jakýkoli software pro potřeby tvorby systémové architektury. Přímá konekti-
vita s velkým rozsahem zařízení a sítí různých dodavatelů. Integrovaná služ-
ba HMI připravená k použití pro vzdálený a bezpečný přístup ke strojům.

BLUE Open Studio
Vývojový runtime software, kte-
rý zahrnuje všechny nástroje, 
které uživatelé potřebují k vytvá-
ření SCADA HMI aplikací, řídicích 
panelů a OEE rozhraní. Pro snad-
nou tvorbu a úpravu obrazovek.

AVEVA System Platform
Škálovatelné řešení pro vizua-
lizaci a SCADA systémy.

Pro-face Connect
Připraveno ihned k použití pro 
bezpečný vzdálený přístup přes 
internet bez nutnosti programo-
vání nebo konfigurace zařízení.

EcoStruxure Augmented 
Operator Advisor
Rozšířená realita pro okamži-
tou diagnostiku a bezkontakt-
ní údržbu pro vyšší efektivitu 
a nižší náklady.

Node-Red
Vizuální nástroj pro snadné 
propojení zařízení, API a online 
služeb

Advanced Box
Resistive multi touch

DISPLAY

10” 10” 10”
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15” wide 19” wide
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Interfaces PCI/PCIe

10” 10”

Slot-in design Slot-in design Slots module
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