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INFORMACJA PRASOWA 
 
WITTMANN BATTENFELD na targach PLASTPOL 2015 
Prosta kontrola statusu wtryskarki i robota poprzez  
WiBa QuickLook App 
 
 
 
Program WiBa QuickLook App opracowany przez WITTMANN BATTENFELD 
pozwala na sprawdzenie za pomocą smartfonu lub innego urządzenia mobilnego 
statusu pracy wtryskarki lub robota.   
 

 
WiBa QuickLook App, jest bezpłatnie dostępny w Apple App Store 

lub z Google Play. 
 
 
Status pracy wtryskarki WITTMANN BATTENFELD lub robota WITTMANN można w 
każdej chwili bezproblemowo zobaczyć na ekranie smartfonu. Umożliwia to 
stworzone w tym celu oprogramowanie WiBa QuickLook App. Program jest 
dostępny  z Apple iOS App Store lub dla urzadzeń z systemem Android poprzez 
Google Play.  
Nowy App łączy się z oprogramowaniem robotów WITTMANN R8.3 i wtryskarek 
WITTMANN BATTENFELD z układem sterowania UNILOG B6. Z pomocą WiBa 
QuickLook możliwym jest uzyskanie szybkiego dostępu do danych produkcyjnych a 
także sprawdzenie stanu urządzeń i ich funkcji. 
Wymaganiem dla wykorzystania WiBa QuickLook jest posiadanie sterowania robota 
w wersji oprogramowania R8 8.21.00  i wtryskarki z sterowaniem w wersji UNILOG 
B6 V07.2.  Dla uzyskania połączenia potrzebna jest sięć WLAN oraz zainstalowanie 
aplikacji w Państwa telefonie lub urządzeniu mobilnym z systemem iOS 7 lub 
Android 4. 



 

 
Funkcje WiBa QuickLook 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obraz po lewej stronie: Lista urządzeń, których status zaznaczony jest kolorem 
Dla robotów WITTMANN W8xx;  
Kolor zielony oznacza pracę w trybie automatycznym, 
Niebieski urządzenie pracuje w trybie pracy ręcznej 
Czerwony brak spełnionych kryterów bezpieczeństwa dla pracy robota 
Obraz środkowy : status pracy urzadzenia w trybie pracy automatycznej  
Obraz po prawej stronie: Nowe urządzenie, wprowadzenie adresu IP 
 
 
Informacje, które użytkownik WiBa QuickLook App otrzymuje na stronie głównej 
zostały celowo ograniczone do zarządzania. Użytkownik otrzymuje przegląd stanów 
podłączonych urządzeń. Dla szybkiej orientacji w statusie pracy urzadzeń są one 
oznaczane różnymi kolorami. Pozwala to na szybkie zorientowanie się, które z 
urzadzeń wymaga interwencji. Jeśli potrzebne są szczegółowe dane o wybranym 
robocie lub wtryskarce  przechodzi się do kolejnych stron aplikacji. Szczegóły 
dotyczące pracy danego urządzenia takie jak dane produkcyjne, wartości 
parametrów czy występujące alarmy pozwalają na ocenę stanu maszyny. Różne 
urządzenia można grupować na ekranie programu także w zależności od statusu ich 
pracy.   
Funkcje  WiBA QuickLook App umożliwiają proste podłączenie urzadzenia poprzez 
wpisanie jego adresu IP. Nie bez znaczenia jest również możliwość wysłania, 
korzystając z poczty e-mail, pozyskanych danych do innego użytkownika  
 
 
Program dostępny jest ze strony : 
http://service.de.wittmann-group.com/app/ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Grupa  WITTMANN  
 
Grupa WITTMANN z siedzibą w Wiedniu jest światowym liderem w dziedzinie produkcji robotów  i 
urządzeń peryferyjnych. Program firmy zawiera roboty, systemy automatyzacji, urządzenia do 
podawania i dozowania tworzyw, prowadzenia recyklingu, termostatowania form i chłodzenia, a także 
suszenia tworzyw.  
 
WITTMANN BATTENFELD, członek grupy WITTMANN, z siedzibą w Kottingbrunn Austria, jest 
jednym z wiodących producentów wtryskarek i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Firma 
reprezentowana jest przez swych przedstawicieli w ponad 60-ciu krajach na całym świecie. Firma 
oferuje swym klientom pomoc, doradztwo w zakresie technologii wtrysku i innowacyjnych rozwiązań 
wymagających najwyższej precyzji.  WITTMANN BATTENFELD to zaufany partner.  
 
W Polsce  WITTMANN BATTENFELD reprezentowany jest od roku 1999 przez  BATTENFELD Polska 
Injection Moulding Technology. Doświadczeni pracownicy działów sprzedaży i serwisu stoją do 
dyspozycji naszych polskich klientów.  
 
 
 
 
Kontakt: 
 
BATTENFELD Polska Injection Moulding Technology 
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Tel.: +48 22 724 38 07 
Fax: +48 22 724 37 99 
www.battenfeld.pl 
battenfeld@battenfeld.pl 
 
WITTMANN Robot Systeme GmbH 
Am Tower 2 
90475 Nuremberg 
GERMANY 
Tel.: +49 9128 7099-0 
Fax: +49 9128 7099-500 
info.de@wittmann-group.com 
www.wittmann-group.com 
 
WITTMANN BATTENFELD GmbH  
Wiener Neustädter Straße 81  
A-2542 Kottingbrunn  
Tel.: +43 2252 404-1400  
Fax: +43 2252 404-991400  
gabriele.hopf@wittmann-group.com  
www.wittmann-group.com 


