
WEINTEK  -  kvalita a kreativita v HMI  

Moderné prostriedky HMI musia okrem základných funkcií pre komunikáciu človek-stroj 
disponovať aj ďalšími vlastnosťami a to v oblasti spracovania údajov, komunikácie alebo použitia 
audiovizuálnych prostriedkov. 
Nadštandartnú kvalitu, vynikajúce technické vlastnosti, robustné prevedenie určené do náročného 
priemyselného prostredia  a tiež jednoduchú tvorbu projektu a flexibilitu pri integrácii, to všetko 
ponúka firma WEINTEK Labs. vo svojich zariadeniach.  
 
Panely WEINTEK patria do najnovšej generácie dotykových panelov  vyvinutých podľa požiadaviek 
zákazníkov. Pre vizualizáciu majú k dispozícii kvalitný TFT displej s  LED podsvietením a rozlíšením do 
1024 x 786 pixelov, ktorý zobrazuje farby 32 bitmi v rozmeroch od 4,3 do15 palcov. Ich jadrom je je 
32 bitový CISC alebo RISC procesor s frekvenciou do 800MHz. Jeho vysoký výkon je zárukou 
vynikajúcich reakčných vlastností a rýchlosti spracovania údajov.  

Panely majú robustné prevedenie určené do 
priemyselného prostredia. Tomu zodpovedá  
krytie čelnej strany IP65 a tiež mechanická 
a elektrická konštrukcia odolná voči vibráciám. 
Povrch dotykovej plochy displeja  je chránený 
ochrannou fóliou, ktorá sa dá v prípade 
poškodenia vymeniť. Užívateľský komfort 
zvyšuje tiež možnosť pripojenia klávesnice 
a myši. 

Kompletné vybavenie sériovými portami, USB a 
ethernetovým rozhraním umožňuje 
komunikáciu s viac ako 190 typmi PLC rôznych 
výrobcov, napríklad Allen-Bradley, Siemens, 
Omron, Mitsubishi, Koyo, Modicon, Ge Fanuc, 
Idec, Telemecanique, VIPA a ďalšie. Okrem nich 

môžu byť k panelu pripojené aj iné zariadenia, napr. decentrálne I/O systémy, snímače čiarového 
kódu alebo iné dotykové panely, do max. počtu  64 komunikačných spojení. Pre tieto spojenia sa dajú 
využívať aj iné protokoly ako sú MODBUS, CANopen alebo BACnet, čo predurčuje panely na využitie v 
rôznych aplikáciách. Pre zjednodušenie diagnostiky a analýzy komunikácie je k dispozícii nástroj 
EasyDiagnoser. 

Pre programátorov poskytuje firma WEINTEK zdarma výkonný software EasyBuilder, ktorý výrazne 
zjednodušuje editovanie vizualizačného projektu. Tvorba projektu sa začína nastavením systémových 
parametrov, výberom typu PLC  a  komunikačných parametrov, ktoré môžu byť nastavené 
automaticky podľa typu PLC. Na konfiguráciu obrazoviek je k dizspozícii veľké množstvo grafických 
objektov z priemyslu alebo z oblasti domovej automatizácie, pričom projekt je možné simulovať 
online a offline priamo na PC. Preložený tvar  je potrebné nahrať do dotykového panela cez USB 
kábel, SD kartu, USB kľúč alebo ethernet. Po nahratí sa projekt automaticky aktivuje. 
Prostredníctvom zabudovaného VNC servera, je vizualizácia  k dispozícii na počítačovej sieti  ako 



vzdialená plocha.  

Dotykové panely nie sú len ovládacím prostriedkom stroja, ale sú tiež centrum pre výmenu dát. 
Všetky typy panelov disponujú širokými možnosťami spracovania a ukladania údajov, 
receptúr, historických trendov, eventlogov a alarmov. Archivované údaje sa dajú ukladať do internej 
pamäte alebo na externé médium a potom ich prenášať cez ethernetové rozhranie do nadradeného 
SCADA  alebo MES systému.  

Vďaka technológii EasyAccess  je možné veľmi ľahko pristúpiť na ktorékoľvek zariadenie WEINTEK 
pripojené k internetu. Programátorovi alebo servisnému precovníkovu umožňuje  prevádzať operácie 
priamo z svojho PC, notebooku, tabletu alebo mobilného telefónu z ľubovoľného miesta na svete.  

Dodávky, zákaznícku podpora a servis zabezpečuje firma prostredníctvom distribútorov, ktorých len 
v Európe viac ako 20. Aj preto obľúbenosť dotykových  panelov WEINTEK celosvetovo rastie, čo sa 
prejavuje v úspešnom umiestení v prestížnych užívateľských anketách aj v počte predaných kusov, 
ktorý v ostatných  trokoch zaznamenáva dvojciferný medziročný rast.  
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