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WIBOND Informationssysteme GmbH 
je středně velká firma v severním Bavorsku.  WIBOND 
Informationssysteme GmbH vyvíjí, asistuje při plánování a vyrábí 
digitální displejové systémy na nejvyšší technické úrovni s více než  
30 let zkušeností. Díky vysoké úrovni technologie, inovacím a desítkám 
let zkušeností firma Wibond stanovuje standardy na celém světě. 

Zobrazovače WIBOND 

WIBOND TargetVision je flexibilní, uzavřený a volně rozšiřitelný Andon systém, 
který je  navržen modulárně ( hardware i software ) z důvodu snadného 
přizpůsobení individuálním požadavkům aplikace zákazníka. 
Údaje jsou zpracovávány v reálném čase tzv „ disturbance variables „ 
 
Systém pomáhá odhalit případné problémy, včas a rychle je řešit. To vám umožní 
dosáhnout vyšší efektivitu výroby se stejným nebo  menším počtem zaměstanců. 

TargetVision 

Architektura systému: 

SafetyVision 

Velké Displeje pro vizualizace bezpečnosti provozu.  
Prostřednictvím průběžně vizualizace (založené na moderní  
technologie LED) udržovat povědomí o bezpečnosti zaměstnanců. 
motto: 
zaměstnanci jsou nejdůležitějším aktivem - bezpečnost a ochrana zdraví je závazek firemy 

Řízení vozidel pro optimalizaci nakládky a vykládky 
Správné přiřazení ramp jasným přístupu k informacím 
Optimální využití kapacity 
Snížení čekací doby 
Intuitivní software 

LorryVision 
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WPA Displays 

Sledování produktivity výrobní linky 
 
Plynulá výroba díky vizualizaci skutečného a průměrné rychlosti 
Zvýšení efektivity výroby 

LED Outdoor displays 

LED venkovní zobrazovače pro každé prostrředí 
 
Velmi dobrá čitelnost při přímém slunečním ozáření 
Světelný tok až 12,000 cd / m² tři barvy na pixel a čtecí úhel  
120 ° bílá, modrá, červená, zelená, žlutá a v  
Statické ovládání obrazu bez blikání snímků 
Nastavení jasu v 16 úrovních (automatické a manuální) pro 
dení a noční provoz a prostředí o teplotě  
od -30 ° C do + 55 ° C 
Optimální bezúdržbová koncepce chlazení 
bez filtru změní dlouhou životnost LED 
50,000 h až 100,000 hodin v závislosti na LED-barva  
Rozhraní: Ethernet, ProfiNet, Profibus, seriál, bezdrátový atd. 
Eco-Design, Futuristická energeticky úsporné technologie 

ProScreen 

Proscreen monitor slouží k vizualizaci: 
Poruchy a přerušení výroby, aktuálního stavu výrobní linky nebo stanice, produktivity, 
kusovníků nebo návodu k montáži daného výrobku, plánování výroby a jiné… 
 
Systém WIBOND Proscreen se skládá z WIBOND LCD / TFT monitoru a WIBOND  
DisplayServeru a Display Manageru. Display Server je interface zákaznických dat.  
Proscreen systém je parametrizován  z DisplayManageru. 


