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veletrhy a konference

Přehled trhu

Operátorské 
panely  
a panelová PC
Dodavatel/výrobce Tecon/Weintek Tecon/Weintek Tecon/Weintek Tecon/Arbor Tecon/Arbor

   webová adresa www.tecon.cz www.tecon.cz www.tecon.cz www.tecon.cz www.tecon.cz

   e-mailová adresa info@tecon.cz info@tecon.cz info@tecon.cz info@tecon.cz info@tecon.cz

Obchodní označení výrobku MT8070iE MT8100iE eMT3150 LYNC-715 Pardus-6194-847E

Druh zařízení inteligentní operátorský panel inteligentní operátorský panel inteligentní operátorský panel průmyslové panelové PC průmyslové panelové PC

Typ displeje TFT TFT TFT TFT TFT

Úhlopříčka displeje (v palcích) 7 10 15 15 19

Rozlišení displeje 800 × 480, podsvícení LED 800 × 480, podsvícení LED 1 024 × 768, podsvícení LED 1 024 × 768, podsvícení LED 1 280 × 1 024, podsvícení LED

Počet barev, odstínů šedi 16,2 milionu barev 262 000 barev 16,2 milionu barev 16,2 milionu barev 16,2 milionu barev

Dotyková obrazovka ano ano ano ano ano

Vícedotykové ovládání (multitouch) ne ne ne ne ne

Počet tlačítek žádné žádné žádné 3 3

Integrovaný PLC ne ne ne ne ne

Montáž do výřezu nebo uchycení VESA do výřezu nebo uchycení VESA do výřezu nebo uchycení VESA do výřezu nebo uchycení VESA do výřezu

Zástavbová hloubka 21 mm 23 mm 54 mm 60 mm 86 mm

Chlazení pasivní pasivní pasivní pasivní pasivní

Ethernet ano ano ano ano, 2× GbE ano, 2× GbE

USB ano ano ano ano ano, i z čelní strany

Připojení k průmyslovým sběrnicím ano ano ano volitelně volitelně

Možnost vzdáleného přístupu na panel ano ano ano ano, podle OS ano, podle OS

Typ procesoru, taktovací frekvence ARM RISC CPU 600 MHz ARM RISC CPU 600 MHz ARM RISC CPU 800 MHz Intel Atom N2600 1,6 GHz Intel Celeron 847E 1,1GHz nebo Intel 
Core i3-2340UE 1,3 GHz

Velikost pracovní paměti 128 MB 128 MB 256 MB 2 GB 2 až 8 GB

Výměnná aplikační paměť karty USB, SD karty USB, SD karty USB, SD ano, karty HDD, SDD, CF ano, karty HDD, SDD, CF

Operační systém firemní OS reálného času firemní OS reálného času firemní OS reálného času OS Windows, OS Linux Windows, Linux

Další funkce archivace, logování, export dat, 
receptury, vzdálený klient

archivace, logování, export dat, 
receptury, vzdálený klient

archivace, logování, export dat, 
receptury, vzdálený klient

funkce průmyslového PC funkce průmyslového PC

Implementovaný programovací jazyk pro skripty podobný jazyku  C podobný jazyku  C podobný jazyku  C podle aplikace podle aplikace

Přehled trhu

Operátorské 
panely  
a panelová PC
Dodavatel/výrobce Siemens Siemens Siemens Siemens Tecon/Weintek

   webová adresa www.siemens.cz/hmi www.siemens.cz/hmi www.siemens.cz/hmi www.siemens.cz/hmi www.tecon.cz

   e-mailová adresa ladislav.plachy@siemens.com ladislav.plachy@siemens.com ladislav.plachy@siemens.com vojtech.kuban@siemens.com info@tecon.cz

Obchodní označení výrobku Comfort Panel KTP 400, TP 700 až 2200 Mobilní Panel 177/277/277(F) IWLAN Key panely KP 8/8F/32F panelová PC 477/577/677 MT8050i

Druh zařízení ovládací panel ovládací panel ovládací panel panelové PC inteligentni operátorský panel

Typ displeje TFT STN/TFT nemá displej TFT TFF

Úhlopříčka displeje (v palcích) 4,3 až 21,5 5,7 až 10,4 – 12,0 až 19,0 4,3

Rozlišení displeje 480 × 272 až 1 920 × 1 080 320 × 240 až 800 × 600 – 800 × 600 až 1 280 × 1 024 480 × 272, podsvícení LED

Počet barev, odstínů šedi 16 milionů barev 256 až 65 536 barev – 32 bitů 65 536 barev

Dotyková obrazovka ano ano ne ano ano

Vícedotykové ovládání (multitouch) ano ano ne ano ne

Počet tlačítek 0 až 36 0 až 18 8 až 32 0 až 36 žádné

Integrovaný PLC ne ne ne ano ne

Montáž do výřezu do výřezu do výřezu do výřezu, na rameno do výřezu

Zástavbová hloubka 48 až 73,1 mm přenosný panel 49 až 69 mm – 38 mm

Chlazení pasivní pasivní pasivní pasivní nebo ventilátor pasivní

Ethernet ano ano ano ano ano

USB ano ano ne ano ano

Připojení k průmyslovým sběrnicím ano ano ano ano ano

Možnost vzdáleného přístupu na panel ano ano ne ano ano

Typ procesoru, taktovací frekvence ARM 532 MHz, x86 500 MHz, X86 
1 GHz

– – Intel Celeron - Core i7 ARM RISC CPU 800 MHZ

Velikost pracovní paměti 4 až 24 MB 2 až 6 MB nemá 1 až 8 GB 128 MB

Výměnná aplikační paměť SD, USB MMC/SD, USB ne USB karty USB, SD

Operační systém Windows CE Windows CE bez OS Windows XP/7/Embeded firemní OS reálného času

Další funkce receptury, on-line grafy, archivace, 
export dat, video, pdf

receptury, on-line grafy, archivace, 
export dat, video, pdf

světelná signalizace na tlačítkách podle použité aplikace archivace, logování, export dat, 
receptury, vzdálený klient

Implementovaný programovací jazyk pro skripty Visual Basic Visual Basic ne podle použité aplikace podobný jazyku  C

Devátý ročník konference ARaP (Automati-
zace, Regulace a Procesy) se uskuteční ve dnech 
21. a 22. listopadu 2013 (čtvrtek a pátek) v konfe-
renčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze 6 – 
Dejvicích (www.arap.cz, cy-
ril.oswald@fs.cvut.cz). Je to 
patrně nejvýznamnější česká 
technická konference v oboru 
automatizace. Pořádá ji ústav 
přístrojové a řídicí techniky 
Strojní fakulty ČVUT v Pra-
ze ve spolupráci s Českomo-
ravskou společností pro au-
tomatizaci a s mediální pod-
porou odborného časopisu 
Automa a dalších odborných 
časopisů; odborným garantem 
je prof. Bohumil Šulc. Zámě-
rem organizátorů bylo konferenci letos více otevřít 
odborníkům z praxe a učitelům odborných škol, 
aby sloužila potřebám jejich celoživotního vzdě-
lávání a zvyšování jejich kvalifikace – tak, jak to 
obor automatizace vyžaduje.

V programu převažují příspěvky zaměřené 
na řízení technologických procesů, např. o bez-
senzorovém řízení synchronních motorů nebo o ří-
dicích systémech pro lokomotivy. Mnohé příspěv-
ky popisují použití vyspělých (advanced) metod 
v řízení, např. modelování a simulaci při analýze 

Konference ARaP 2013
rozložení teploty a tepelných toků v kotli, meto-
dy počítačového vidění a jejich využití ve flexo-
tisku, v navigaci a měření, nebo použití mode-
lu k návrhu prediktivní a fuzzy regulace či měře-

ní a simulace charakteristik 
pneumatického akčního čle-
nu. Významná část příspěvků 
je zaměřena na řízení a op-
timalizaci spalovacích pro-
cesů v kotlích na biomasu, 
na řízení bioplynových sta-
nic a na techniku prostředí 
v budovách – např. na říze-
ní mikroklimatu historických 
budov nebo na prediktivní ří-
zení budov v praxi. S techni-
kou chytrých budov souvisejí 
i příspěvky zaměřené na asis-

tenční techniku, např. na možnosti využití mobil-
ních snímačů v domácnostech nebo na informač-
ní a komunikační techniku pro zvyšování bezpeč-
nosti seniorů. Některé příspěvky mají přehledový 
a naučný (tutoriálový) charakter: počítačové vidě-
ní v průmyslu (prof. Hlaváč), využití inferenčních 
senzorů v prediktivním řízení (prof. Havlena) nebo 
moderní senzory pro automatizaci (prof. Ripka). 

Úplný program konference a registrační formu-
lář jsou na www.arap.cz.

(šm)

  Firmě ZAT se za poslední 
dva roky podařilo zvýšit  
obrat o 40 % 

ZAT patří mezi čtyři firmy v Evropě, kte-
ré dodávají vlastní řídicí systémy do primární-
ho okruhu jaderných elektráren. Ekonomické 
výsledky za fiskální rok 2012 opět potvrdily, 
že ZAT zažívá jedno z nejúspěšnějších období 
ve své padesátileté historii. Loňské tržby jsou 
o 20 % vyšší než v roce 2011, tedy o 123 milio-
nů korun. Za poslední dva roky tak obrat firmy 
vzrostl o více než 40 %. Společnost ZAT loni 
utržila téměř 770 milionů korun. 

Akcionáři si tak mohli rozdělit zisk pře-
sahující 61 milionů korun. Celkový zisk před 
zdaněním a odečtením úroků včetně odpisů 
(tzv. ukazatel EBITDA) dosahoval 105 mili-
onů korun.

„Přestože je oblast průmyslu a energetiky 
dlouhodobě v útlumu, i nadále se nám daří zís-
kávat a zdárně dokončovat zakázky ve všech 
segmentech našeho působení. Kromě tradič-
ního oboru, jako je jaderná energetika, vyrá-
bíme a dodáváme řídicí systémy pro průmysl 
či tepelnou a vodní energetiku. Vyrábíme také 
průmyslovou elektroniku či speciální lékařské 

přístroje,“ oznámila členka představenstva Vla-
dislava Česáková. Podle ní jsou příznivé uka-
zatele důsledkem dlouhodobé strategie vede-
ní firmy. Kromě důrazu na úsporu režijních 
nákladů se management v uplynulých letech 
soustředil také na snížení úvěrového zatížení. 
To se podařilo zejména díky kvalitnímu říze-
ní pohledávek. 

V roce 2012 inovovala firma generaci řídi-
cího systému SandRA Z200. Také díky tomu 
mohla společnost získat nové zakázky zejmé-
na v klasické energetice, např. na rekonstruk-
ci elektrárny Opatovice či teplárny v Nácho-
dě. Společnost i nadále rozvíjela své aktivity 
v Egyptě, Turecku, na Kubě, Slovensku a v dal-
ších zemích. 

 „Opět jsme se podíleli na dodávkách řídi-
cího systému pro Jadernou elektrárnu Duko-
vany. Výměnu řídicích systémů jsme provádě-
li při zachování výrobní kapacity elektrárny, 
což byla i pro nás výzva. Podle našich infor-
mací nebyl podobný projekt ve světě ještě re-
alizován,“ připomněl člen představenstva Ivo 
Tichý. ZAT zaměstnává v příbramském a pl-
zeňském areálu přes 350 lidí. Uplatnění zde 
najdou zejména vysokoškoláci a středoškolá-
ci s technickým vzděláním. Klíčová je pro fir-
mu ZAT také úzká spolupráce s technickými 
univerzitami. (ed)

krátké zprávy 

Obr. 1. Přednáška prof. Sebastiána Dor-
mida na loňské konferenci Arap


