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Drodzy Czytelnicy,
mamy ju¿ niespotykanie ciep³¹ wiosnê, a wraz z gwa³town¹ zmian¹ pogody mo¿emy zaobserwowaæ szybkie zmiany
wystêpuj¹ce w dziedzinie automatyki. Mam tu na uwadze
coraz szersze zastosowanie Internetu, czy szerzej  gwa³towny rozwój nowej gospodarki (e-Business). Mimo
zwiêkszaj¹cej siê z dnia na dzieñ liczby u¿ytkowników sieci, ronie równie¿ liczba sceptyków czy nawet moda na kontestowanie Internetu. Niew¹tpliwie wp³yw na to maj¹ m.in.
wszelkie grasuj¹ce po sieci wirusy, zdolne sparali¿owaæ
du¿e systemy informatyczne firm, powoduj¹c trudne do
oszacowania straty.
Nie zmienia to faktu, ¿e pomimo istnienia jego ciemnych
stron, Internet sta³ siê obecnie nieod³¹cznym elementem naszego ¿ycia. Gwa³towny rozwój mo¿liwoci zastosowania
technologii internetowych w automatyce dostrzeg³a, jako jedna z pierwszych, firma PC SOFT Intl. Ltd. staj¹c siê liderem
w tworzeniu oprogramowania SCADA dla rodowiska Internetu. Jak ju¿ informowalimy w poprzednim biuletynie, firma
ta zmieni³a nazwê na eMation Inc. Nowa nazwa odzwierciedla i podkrela fakt koncentracji zainteresowania firmy w zastosowaniu technologii internetowych, jak te¿ podkrela wzrastaj¹c¹ rolê Internetu w produktach firmy eMation. W lad za
zmian¹ nazwy firmy pojawi³a siê kolejna wersja (7.6) pakietu
oprogramowania WIZCON dla Windows i Internetu, która
wstêpnie by³a omówiona w poprzednim biuletynie. W niniejszym biuletynie znajd¹ Pañstwo nowe, s¹dzê ¿e interesuj¹ce,
informacje na powy¿szy temat. Zachêcaj¹c do lektury, pragnê
podkreliæ doæ istotn¹ zmianê w wersji 7.6 w stosunku do poprzednich, a mianowicie w czêci internetowej wprowadzono
mo¿liwoæ wykorzystania sprawdzonego systemu autoryzacji
u¿ytkowników. To niew¹tpliwie zwiêksza poczucie bezpieczeñstwa, co jest szczególnie wa¿ne przy masowym rozwoju
technologii internetowych.
Jak ka¿da nowa, szybko rozwijaj¹ca siê technologia,
Internet stwarza pocz¹tkowo wiele ró¿norodnych problemów i barier, w tym tak¿e psychologicznych. Jednak¿e technologie internetowe wkraczaj¹ i nadal bêd¹ wkraczaæ w nasze ¿ycie, aktywnie zmieniaj¹c dzisiejsze i kreuj¹c przysz³e
oblicze gospodarki. Nie istnieje ju¿ pytanie: czy nast¹pi
upowszechnienie Internetu w zastosowaniach przemys³owych? Obecnie najwa¿niejsza jest odpowied na pytanie:
jak najlepiej, najszybciej i najbezpieczniej wprowadziæ technologie internetowe do swojego przedsiêbiorstwa, w tym
w obszar automatyzacji procesów technologicznych. Kompleksowe rozwi¹zania oferowane przez nasz¹ firmê, oparte na produktach firmy eMation, wychodz¹ naprzeciw bie¿¹cym i przysz³ym potrzebom rynku. Ciekawym przyk³adem
realnych aplikacji przemys³owych wykorzystuj¹cych najnowoczeniejsze technologie teleinformatyczne jest opisany w bie¿¹cym biuletynie sieciowy system monitoringu
i sterowania w Elektrociep³owni KAWÊCZYN.

Uwaga!!!
WizFactory 2.0 ju¿ dostêpne!
Najnowsza wersja zestawu oprogramowania przemys³owego WizFactory jest ju¿ dostêpna. W sk³ad pakietu
wchodz¹ nastêpuj¹ce sk³adniki:
l Wizcon dla Windows i Internetu v.7.6
l WizDCS v.2.12
l WizPLC v.2.1
l WizReport v.2.12
l WizRUS v.2.0
l WizScheduler v.1.01

Wszystkie osoby zainteresowane aktualizacj¹ posiadanych
wersji zapraszamy do kontaktu z firm¹ SABUR w Warszawie lub jej oddzia³ami w Katowicach i Gdyni.
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Korzystaj¹c z okazji pragnê t¹ drog¹, w imieniu ca³ego
zespo³u firmy SABUR, przekazaæ podziêkowania wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko w czasie Targów
AUTOMATICON 2000. Nasze podziêkowania sk³adamy
równie¿ organizatorom i pomys³odawcom tych targów. Bez
w¹tpienia targi AUTOMATICON w ci¹gu ostatnich lat
sta³y siê najwa¿niejszym, niemal obowi¹zkowym spotkaniem wszystkich zainteresowanych szeroko rozumian¹ automatyk¹.
Barbara Wójcicka

Nowoci w ofercie firmy ESA elettronica (1)
Nowe monitory przemys³owe firmy
ESA elettronica

Standard CANopen
w terminalach serii VT

Dotychczas firma ESA elettronica znana by³a tak¿e w Polsce, jako producent szerokiej gamy niezawodnych i zaawansowanych technicznie terminali operatorskich oraz komputerów przemys³owych zintegrowanych z ekranami LCD.
W ostatnim okresie oferta tej firmy zosta³a uzupe³niona o nowe produkty i rozwi¹zania, takie jak kolorowe monitory
przemys³owe z ekranami LCD:

Nastêpn¹ nowink¹ w ofercie firmy ESA jest mo¿liwoæ
wspó³pracy z sieci¹ CANbus. Pod³¹czenie do tej sieci mo¿e
odbywaæ siê zarówno wykorzystuj¹c terminale z wbudowanym
modu³em komunikacyjnym sieci CANbus lub przez zewnêtrzny konwerter VTCAN. Wykorzystuj¹c ten w³anie konwerter
mo¿emy do sieci CAN pod³¹czyæ wszystkie terminale serii VT.
Obecnie dostêpny do bezporedniego pod³¹czenia do sieci jest
terminal VT50W..CN. W ci¹gu nastêpnych kilku miesiêcy na
rynek zostan¹ wprowadzone cztery modele z wbudowanym interfejsem sieci CAN. Bêd¹ to VT150W..CN, VT300W..CN,
VT555W..CN oraz VT585W..CN. Te rozwi¹zania sprzêtowe
pozwalaj¹ tylko rozwi¹zaæ problem dopasowania elektrycznego. Kolejnym elementem koniecznym do pracy jest protokó³ komunikacyjny. Specyfikacja CANopen definiuje ogólne zasady wymiany danych miêdzy urz¹dzeniami oraz
ustanawia pewien standard elektryczny samego portu komunikacyjnego. Ka¿dy producent urz¹dzeñ pracuj¹cych w sieci
CANbus modyfikuje protokó³ CANopen dopasowuj¹c go do
swoich urz¹dzeñ. Tak wiêc na rynku istnieje wiele urz¹dzeñ,
które od strony elektrycznej mog¹ pracowaæ w sieci CANbus,
natomiast ich protoko³y wymiany danych s¹ inne. Na dzieñ
dzisiejszy terminale serii VT mog¹ wspó³pracowaæ z urz¹dzeniami serii 93xx firmy LENZE. Do programowania terminali pracuj¹cych w sieci CANbus s³u¿y oprogramowanie narzêdziowe VTWIN w wersji 3.23 lub wy¿szej.

l PCLCD12  monitor przemys³owy o przek¹tnej
ekranu 12",
l PCLCD12TS  monitor przemys³owy typu Touch
Screen o przek¹tnej ekranu 12",
l PCLCD15  monitor przemys³owy o przek¹tnej
ekranu 15",
l PCLCD15TS  monitor przemys³owy typu Touch
Screen o przek¹tnej ekranu 15".

Nowe wersje terminali VT50 i VT60

Nowe monitory przemys³owe o przek¹tnych 15 i 12 cali

Wszystkie te urz¹dzenia wyposa¿one s¹ w ekrany typu
TFT z podwietleniem. Maksymalna rozdzielczoæ jak¹ mo¿emy uzyskaæ to 800´600 pikseli przy 262144 kolorach.
Jak wszystkie produkty firmy ESA, monitory te charakteryzuj¹ siê stopniem ochrony IP65 czo³owego panela wywietlaj¹cego. Urz¹dzenia te zasilane s¹ napiêciem 24 V DC,
a ich pobór mocy wynosi 20 W. Na koniec tej krótkiej charakterystyki jeszcze jedna bardzo wa¿na i u¿yteczna cecha
 monitory te mog¹ byæ oddalone od komputera na odleg³oæ do 10 m wykorzystuj¹c odpowiedni kabel po³¹czeniowy.
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ESA elettronica chc¹c stale podnosiæ mo¿liwoci techniczne swoich produktów wprowadzi³a now¹ wersjê terminali VT50
i VT60 (Revision 2). Terminale w stosunku do swoich poprzedników zosta³y wzbogacone o dwie nowe cechy wystêpuj¹ce
w bardziej zaawansowanych modelach firmy. Te cechy to:
l Zmienne typu floating-point (o ile driver na to pozwala)  terminale mog¹ odczytywaæ i zapisywaæ wartoci
w formacie zmiennoprzecinkowym. Sprawia to, i¿ nie
trzeba ju¿ konwertowaæ w sterowniku formatu floatingpoint na np. integer, a tym samym program staje siê
mniejszy i szybszy.
l Macro-fields (grupa kilku pól)  dotychczas, gdy u¿ytkownik terminala chcia³ wprowadziæ na jednej stronie
kilka wartoci, musia³ naciskaæ klawisz ENTER po wprowadzeniu ka¿dej z nich oddzielnie. Obecnie, gdy projektant zgrupuje kilka pól w jedno MACRO-FIELD,
operator instalacji bêdzie móg³ najpierw kolejno wpisaæ
nowe wartoci, a potem wprowadziæ je do systemu jednokrotnym wciniêciem klawisza ENTER. Wszystkie
wartoci zostan¹ natychmiast wys³ane do sterownika
PLC. Dziêki temu udogodnieniu u¿ytkownik mo¿e ³atwiej
i szybciej wprowadzaæ wartoci.

Nowoci w ofercie firmy ESA elettronica (2)
PIPELINE
nowa jakoæ w wymianie danych
PIPELINE jest now¹ cech¹ wprowadzon¹ do terminali
ESA, pozwalaj¹c¹ stosowaæ je równie¿ jako pomost miêdzy
dwoma urz¹dzeniami wykorzystuj¹cymi ró¿ne protoko³y komunikacyjne. Funkcja ta pozwala odczytywaæ wartoæ z jednego urz¹dzenia i przesy³aæ j¹ do innego. Informacje mog¹
byæ wymieniane miêdzy dowolnymi sterownikami do³¹czonymi do terminala operatorskiego wyposa¿onego w dwa ³¹cza
komunikacyjne (np. dowolny sterownik sieci S-BUS z dowolnym sterownikiem sieci MPI). Na rysunku obok przedstawiono przyk³ad prostej konfiguracji z terminalem
VT300W oraz sterownikami firmy SAIA i SIEMENS. Na
przyk³adzie takiej konfiguracji poka¿emy jak korzystaj¹c
z funkcji PIPELINE przes³aæ dane ze sterownika SAIA PCD
do sterownika SIEMENS S7.
Po stworzeniu konfiguracji, w jakiej bêd¹ pracowa³y nasze urz¹dzenia, przechodzimy do etapu tworzenia oprogramowania u¿ytkowego terminala. Wród opcji, takich jak dodawanie nowych zmiennych, ekranów, wykresów, raportów sekwencji stron itd., mamy tak¿e do dyspozycji w³anie opcjê Pipeline. Po jej wybraniu otrzymujemy dostêp do okien dialogowych, w których bêdziemy mogli sprecyzowaæ parametry naszego po³¹czenia.
Na rysunkach ni¿ej przedstawiono okna do konfiguracji takiego po³¹czenia. Na zak³adce General options nale¿y
wpisaæ: unikatowy numer po³¹czenia i jego unikatow¹ nazwê, a nastêpnie podaæ, z którego urz¹dzenia i wartoæ jakiej zmiennej pobieramy, a potem dopisaæ nazwê i zmienn¹ urz¹dzenia docelowego.

Na zak³adce Mode wybieramy: tryb pracy po³¹czenia oraz okres próbkowania. Nale¿y zwróciæ uwagê na typy wybieranych zmiennych. Jeli mo¿liwa jest konwersja danego formatu na inny, to terminal zrobi to za nas automatycznie
stosuj¹c odpowiednie korekcje matematyczne. Jeli ta operacja nie bêdzie mo¿liwa, to zmiennej wynikowej zostanie przypisana wartoæ 0.
Funkcja Pipeline jest dostêpna dla wszystkich terminali graficznych serii VT3xx i VT5xx oraz w terminalu tekstowym VT190W. Jak widaæ na tym prostym przyk³adzie jej konfiguracja jest bardzo ³atwa, lecz mo¿liwoci które przed nami otwiera s¹ ogromne. Bior¹c pod uwagê istnienie ponad 150 driverów komunikacyjnych, opracowanych i udostêpnianych bezp³atnie przez firmê ESA elettronica, oczywistym staje siê fakt, jak ³atwo mo¿na teraz wymieniaæ konieczne
informacje miêdzy urz¹dzeniami pracuj¹cymi z ró¿nymi protoko³ami transmisyjnymi. Mamy nadziejê, i¿ przedstawiona
cecha rozwi¹¿e wiele z Pañstwa problemów na obiekcie.
Piotr Jednorowski
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Rozproszony system pomiarów i sterowania dla wêz³ów
wyprowadzania wody sieciowej w EC Kawêczyn
w przypadku wielokrotnego uszkodzenia piercienia podstawowego. Dodatkowymi zaletami wynikaj¹cymi ze stosowania ³¹czy wiat³owodowych s¹ du¿e szybkoci transmisji oraz odpornoæ na zak³ócenia elektromagnetyczne.
£¹czna d³ugoæ piercienia wiat³owodowego wynosi
ok. 6000 m, za maksymalna odleg³oæ miêdzy stacjami 600 m.
Poszczególne sterowniki obs³uguj¹ nastêpuj¹ce obiekty technologiczne:

Podstawowym zadaniem ka¿dej elektrociep³owni jest produkcja energii cieplnej. Nic wiêc dziwnego, ¿e wiêkszoæ producentów energii cieplnej za podstawowy cel stawia modernizacjê róde³ ciep³a, aby zwiêkszyæ swoj¹ efektywnoæ.
Równie newralgiczne s¹ elementy systemu zwi¹zane z dystrybucj¹ wyprodukowanej energii do odbiorców. Uk³ady te stanowi¹ krêgos³up ka¿dej nowoczesnej elektrociep³owni. Zaprezentowany ni¿ej system wymaga³ wiêc od projektantów
zastosowania rozwi¹zañ pewnych i niezawodnych, aby szereg
kluczowych uk³adów wchodz¹cych w jego sk³ad móg³ pracowaæ poprawnie i bez zak³óceñ w sposób ci¹g³y.

PWS (Pompownia Wody Sieciowej) jest najwiêkszym
obiektem obs³ugiwanym przez opisywany system. Znajduje siê tu szeæ zestawów pomp sieciowych zapewniaj¹cych cyrkulacjê wody w sieci ciep³owniczej i wytwarzaj¹cych cinienie wody na poziomie niezbêdnym do
prawid³owej eksploatacji kot³ów wodnych. Obiekt ten ma
kluczowe znaczenie dla produkcji ciep³a w EC Kawêczyn.
W celu zapewnienia mo¿liwie wysokiej niezawodnoci
pracy pompowni ka¿da pompa zosta³a wyposa¿ona w osobny uk³ad sterowania. Poniewa¿ rozdzielnia 6 kV (OR6) zasilaj¹ca pompy sieciowe znajduje siê w osobnym, znacznie
oddalonym budynku, zdecydowano siê na rozdzielenie obs³ugi jednego zestawu sieciowego miêdzy dwa sterowniki,
z których jeden znajduje siê na rozdzielni OR6, a drugi na pompowni PWS. W rezultacie obs³ug¹ PWS zajmuje siê 12
sterowników komputerowych tworz¹cych 6 nieroz³¹cznych
par dla 6 zestawów sieciowych. Dla zwiêkszenia pewnoci
dzia³ania, a tak¿e w celu maksymalnego przyspieszenia wymiany informacji, pary sterowników obs³uguj¹cych poszczególne zestawy po³¹czono bezporednimi po³¹czeniami przewodowymi (pêtle pr¹dowe).
Sterowniki znajduj¹ce siê na pompowni PWS zajmuj¹
siê sterowaniem zasuwami, odczytem pomiarów, automatyk¹ sprzêg³a hydrokinetycznego oraz sterowaniem pomp¹
olejow¹. Sterowniki znajduj¹ce siê na rozdzielni OR6 s¹ odpowiedzialne za logikê za³¹czania i wy³¹czania zestawów,
a tak¿e za zliczanie czasu pracy pomp, kontrolê po³¹czeñ
OR6-PWS i odczyt pomiarów na rozdzielni.

Na poziomie procesu zainstalowano sterowniki swobodnie programowalne PCD4 firmy SAIA. Ka¿dy z nich
wyposa¿ono w dwuprocesorowe jednostki centralne,
zwiêkszaj¹ce ich moc obliczeniow¹ i mo¿liwoci komunikacyjne. W chwili obecnej system wykorzystuje 17 stacji PCD4 po³¹czonych miêdzy sob¹ przemys³ow¹ sieci¹
komunikacyjn¹ PROFIBUS. Bardzo du¿y nacisk po³o¿ono na bezpieczeñstwo pracy sieci, dlatego zainstalowana
sieæ miejscowa wykorzystuje podwójny piercieñ wiat³owodowy do komunikacji miêdzy stacjami. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu ewentualne uszkodzenie piercienia magistrali nie powoduje ca³kowitego wy³¹czenia stacji z sieci
 dane dotr¹ do stacji poprzez magistralê z drugiej strony, omijaj¹c uszkodzone miejsce. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi drugi piercieñ magistrali wiat³owodowej,
który mo¿e zapewniæ komunikacjê w sieci PROFIBUS

WRS (Wêze³ Rozdzielczy Sieciowy) jest miejscem przy³¹czenia magistral miejskiej sieci cieplnej, do wewnêtrznego
uk³adu ciep³owniczego w EC Kawêczyn. W obrêbie WRS
nastêpuje równie¿ uzupe³nianie ubytków wody w uk³adzie
sieci cieplnej. Na stacji SPW znajduje siê sprawna instalacja
do uzdatniania wody uzupe³niaj¹cej pozyskiwanej przez
PWSiR z ujêæ g³êbinowych. WRS jest obs³ugiwany przez
dwa sterowniki PCD4, co zapewnia dzia³anie uk³adu automatyki uzupe³nienia nawet w przypadku uszkodzenia jednej
ze stacji sterownikowych. Czêæ danych z WRS jest przesy³ana drog¹ radiow¹ do Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC) i jest wykorzystywana do rozliczeñ
miêdzy firmami. Wspó³praca ze SPEC-em opiera siê na zasadzie przekazywania danych pomiarowych (wartoci temperatury, cinienia, strumienia objêtoci) oraz danych obliczanych w sterownikach (m.in. strumienia masy, iloci ciep³a).
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Dziêki temu wyeliminowane zosta³y wszystkie rozbie¿noci wskazañ miêdzy systemem SPEC-u a systemem
EC Kawêczyn.
WRK (Wêze³ Rozdzielczy Kot³owy) jest miejscem rozdzia³u wody z wewnêtrznych magistral A, B i C na pracuj¹ce kot³y wodne. Ca³kowity przep³yw wody, t³oczony przez pompy na PWS, jest regulowany w taki sposób, aby na t³oczeniu
pomp uzyskaæ niezmienne w czasie cinienie. Sterownik zainstalowany w WRK obs³uguje pomiary oraz steruje klapami i zasuwami pod³¹czaj¹cymi poszczególne kot³y, zajmuje
siê regulacj¹ przep³ywów obejciowych oraz regulacj¹ przep³ywu wody do zbiornika retencyjnego wody uzupe³niaj¹cej.
SPW (Stacja Przygotowania Wody) jest obiektem s³u¿¹cym do produkcji, przechowywania i wytwarzania w³aciwego cinienia wody uzupe³niaj¹cej. Ze wzglêdu na szczególne znaczenie sprawnego dzia³ania uzupe³nienia wody
w sieci ciep³owniczej, obs³ugê pomp wody uzupe³niaj¹cej
podzielono miêdzy dwie stacje sterownikowe. Sterowniki
wspó³pracuj¹ równie¿ z innymi obiektami skojarzonymi
z SPW, np. pompowni¹ wody sieciowej i ruchowej. Uk³ady te s¹ równie¿ wyposa¿one w sterowniki SAIA, pracuj¹ce autonomicznie. Dodatkowe zadania sterowników SPW to
tak¿e obs³uga hydroforowni przygotowuj¹cej wodê pitn¹
i do celów przeciwpo¿arowych.

Serwer
internetowy

Na poziomie dyspozytorskim znajduj¹ siê stacje komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem do wizualizacji i sterowania Wizcon. Obie stacje s¹ pod³¹czone w sposób niezale¿ny do zredundowanej sieci PROFIBUS. Jedna
ze stacji udostêpnia dane przez ogólnozak³adow¹ sieæ
TCP/IP, za druga ma lokalne po³¹czenie sieciowe ze stacj¹
podgl¹du i sterowania (View). Bardzo interesuj¹ce rozwi¹zanie stanowi mo¿liwoæ po³¹czenia do stacji SCADA z dowolnego miejsca w sieci intranetowej EC Kawêczyn przez
dowolne przegl¹darki internetowe obs³uguj¹ce jêzyk Java.
Aktualnie system jest dostêpny w Intranecie równoczenie
dla siedmiu u¿ytkowników. Liczbê jednoczesnych u¿ytkowników mo¿na zwiêkszyæ, praktycznie zdalnie, w dowolnym
momencie.
Ca³oæ zadania od strony projektu czêci cyfrowej oraz
jego realizacji wykonali in¿ynierowie firmy SABUR, przy
udziale s³u¿b elektrociep³owni w zakresie monta¿u obiektowego.
Od momentu zainstalowania systemu, 1,5 roku temu,
pracuje on bezawaryjnie. Po szczegó³owym przeszkoleniu
personelu nie wymaga serwisu ze strony firmy wykonawczej.
System jest przygotowany do dalszej rozbudowy.
Zbigniew Pi¹tek

Przegl¹darki internetowe

Ogólnozak³adowa sieæ TCP/IP

Stacja View

Stacja
operatorska 1

Stacja
operatorska 2
Specjalista
automatyk

Sieæ PROFIBUS  podwójny wiat³owód
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Modu³y przekanikowe MP16
Modu³y przekanikowe serii MP16 zaprojektowano g³ównie z myl¹ o ich wspó³pracy z kartami PCD2.A460 (16 cyfrowych wyjæ tranzystorowych) firmy SAIA. Ich zadaniem jest
po³¹czenie steruj¹cych obwodów wyjciowych sterowników
z urz¹dzeniami wykonawczymi takimi jak elektrozawory czy
styczniki. Zastosowanie przekaników pozwoli³o na zwiêkszenie obci¹¿alnoci obwodów wyjciowych oraz odseparowanie
galwaniczne czêci steruj¹cej od pr¹dowej. Modu³y mog¹ byæ
bezporednio ³¹czone z wyjciami cyfrowymi PCD2.A460,
dziêki czemu uk³ady elektroniczne sterownika nie s¹ nara¿one
na niekorzystne skutki stanów nieustalonych zwi¹zanych z za³¹czaniem lub wy³¹czaniem urz¹dzeñ wykonawczych. Ma to
istotne znaczenie, gdy charakter urz¹dzenia jest indukcyjny lub
pojemnociowy. Podstawa modu³ów jest wykonana z tworzywa sztucznego o du¿ej trwa³oci mechanicznej i doskona³ych
w³aciwociach izolacyjnych. Monta¿ odbywa siê na standardowej szynie DIN 35 mm. Przekaniki montowane s¹ w podstawkach, co pozwala na szybk¹ i prost¹ ich wymianê. Z³¹cza
zaciskowe pozwalaj¹ na zastosowanie przewodów o przekroju do 2,5 mm2 i oznaczone s¹ za pomoc¹ trwa³ych i odpornych
na cieranie oznaczników. Uk³ad jest wyposa¿ony w diody sygnalizacyjne LED, informuj¹ce o obecnoci zasilania samego
modu³u, i pracy ka¿dego z przekaników. Cewki przekaników s¹ chronione diodami przeciwprzepiêciowymi, a sam uk³ad
jest zabezpieczony przed podaniem odwrotnej polaryzacji napiêcia zasilaj¹cego. Na module zosta³o umieszczone dodatkowe z³¹cze, aby umo¿liwiæ doprowadzenie napiêcia zasilaj¹cego z poprzedniego modu³u do nastêpnego.
Dla u¿ytkowników, którzy chcieliby stosowaæ uk³ad do
wspó³pracy z innymi urz¹dzeniami ni¿ karty SAIA PCD2.A460,
na module umieszczono dwa z³¹cza rubowe do pod³¹czenia
sygna³ów zewnêtrznych.
Piotr Jednorowski

Widok modu³ów MP16 pod³¹czonych do sterownika SAIA PCD2

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
DANE ZNAMIONOWE WEJÆ
Napiêcie wejciowe cewki
24 V DC standardowo (inne na ¿yczenie)
Roboczy zakres napiêcia zadzia³ania
0,7  1,3 Un
³ 10 % Un
Napiêcie odpadu przekanika
Znamionowy pobór mocy przekanika
ok. 0,2 W
DANE ZNAMIONOWE WYJÆ
Liczba i rodzaj styków
16 x 1P
Napiêcie maksymalne
250 V AC
Obci¹¿alnoæ pr¹dowa trwa³a (obci¹¿enie rezystancyjne)
16 x 5 A AC
Trwa³oæ ³¹czeniowa
105 przy 5 A/250 V AC
Trwa³oæ mechaniczna
2 x 107
IZOLACJA
Wytrzyma³oæ na przebicie
3 kV AC, 50/60 Hz, 1 min
Oddzielenie galwaniczne wejcie-wyjcie
750 V AC, 50/60 Hz, 1 min
POZOSTA£E DANE
Temperatura pracy
- 25 ... +70 oC
Wymiary (w mm)
83 x 126 x 63
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KOP260F  nowy przekanik czasowy firmy SAIA
Na pocz¹tku bie¿¹cego roku grupa elektronicznych przekaników
czasowych szwajcarskiej firmy SAIA-Burgess Electronics zosta³a wzbogacona o nowy przekanik czasowy o nazwie KOP260F. Jako urz¹dzenie uniwersalne (w swojej klasie) niemal¿e pod ka¿dym wzglêdem zosta³ on wprowadzony do oferty, aby zast¹piæ ca³¹, sk³adaj¹c¹ siê z 5
przekaników czasowych, rodzinê o nazwie KOP550F. Zapewnia on
nawet wiêksze mo¿liwoci ni¿ wszystkie przekaniki z rodziny KOP550F
razem wziête. Warte podkrelenia jest to, ¿e cena rynkowa nowego przekanika czasowego KOP260F jest taka sama, jak przekaników starej serii KOP550F.
KOP260F jest przystosowany do monta¿u w standardowych gniazdach wtykowych (11-pinowych), zapewniaj¹cych monta¿ natablicowy (gniazdo CJ211) lub na szynie 35 mm (CJ250). Przekanik ten zosta³ wyposa¿ony w pokrêt³o regulacyjne o rednicy 36 mm, zapewniaj¹ce
³atwoæ regulacji i osi¹gniêcie du¿ej dok³adnoci nastawy wymaganego opónienia czasowego. Obudowa KOP260F ma standardowe wymiary urz¹dzeñ instalacyjnych, przeznaczonych do monta¿u natablicowego 48x48 mm. Jego p³yta czo³owa zosta³a zaprojektowana tak, aby
zapewniæ nie tylko wygodn¹ obs³ugê, ale równie¿ wyrane i dobrze widoczne opisy oraz czyteln¹ sygnalizacjê aktualnego stanu pracy (LED).
Ka¿dy standardowy KOP260F jest urz¹dzeniem wielofunkcyjnym (6 funkcji czasowych), wielozakresowym (0,01 s...10 h
 w 12 podzakresach), uniwersalnym pod wzglêdem zasilania (24...230 V AC/V DC) oraz wyposa¿onym w dwa prze³¹czne przekaniki wykonawcze (2P) o zdolnoci ³¹czeniowej 5 A/250 V AC.
Ze wzglêdu na swoje walory u¿ytkowe przekanik czasowy KOP260F jest szczególnie polecany i przydatny wszêdzie
tam, gdzie wystêpuj¹ czêste zmiany nastaw czasowych, musi byæ zapewniona precyzja regulacji oraz bezporedni dostêp
obs³ugi technicznej. Potencjalne obszary zastosowañ to urz¹dzenia pakuj¹ce, dozuj¹ce, zgrzewaj¹ce, mieszaj¹ce, a tak¿e
sterowanie owietleniem, za³¹czaniem i prac¹ pomp, wentylatorów i inne.
Andrzej Czerniakowski
Biuletyn AUTOMATYKA redaguje zespó³ firmy SABUR  Nak³ad: 4000 egzemplarzy
Wype³nij tê czêæ i przelij do nas faksem lub poczt¹

Prosimy o informacje na temat:
q WIZCON dla Windows i Internetu
q WizPLC
q WizDCS
q Sterowniki SAIA PCD
q xx7  PLC kompatybilne z S7
q Terminale obiektowe ESA
q Komputery przemys³owe ESA
q System transmisji radiowej MORSE

Nasza firma to:
q Przekaniki czasowe
q Liczniki impulsów, czasu pracy
q Silniki krokowe, synchroniczne
q Mikrowy³¹czniki
q Szkolenia
q Prezentacja produktów
q Wizyta konsultanta
q Inne ..........................................

q U¿ytkownik koñcowy
q Dystrybutor
q Integrator systemów
q Biuro projektowe
q Biuro doradztwa
q Inne ...............................................
.......................................................
.......................................................

Interesuj¹ nas zastosowania w bran¿y:
q Elektroenergetyka, energetyka cieplna
q Gospodarka wodna i ciekowa
q Przemys³ chemiczny

q Przemys³ spo¿ywczy
q Automatyzacja budynków, klimatyzacja, wentylacja
q Inne .............................................................................

Firma ......................................................................................................................... ....................................................
Nazwisko, Imiê ......................................................................... Stanowisko .................................................................
Adres ......................................................................................................................... ....................................................
Tel./fax .............................................................................. E-mail ................................ ..............................................
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WizPLC-Logic w Wizcon-ie 7.6
W poprzednim biuletynie opisalimy kilka nowych funkcji kolejnej, w pe³ni polskojêzycznej, wersji 7.6 oprogramowania Wizcon dla Windows i Internetu. W tym numerze z kolei pragniemy zaprezentowaæ jeszcze jedn¹
interesuj¹c¹ cechê maj¹c¹ ogromne znaczenie dla specjalistów stosuj¹cych ten zintegrowany pakiet. Otó¿ u¿ytkownicy nowej wersji Wizcon-a mog¹ w swoich aplikacjach
wykorzystaæ bogate mo¿liwoci pakietu WizPLC-Logic bez
¿adnych dodatkowych kosztów.
Czytelników, którzy nie mieli jeszcze stycznoci z oprogramowaniem WizPLC (opisanym w biuletynie nr 6)
informujemy, ¿e ten pakiet jest bardzo szybk¹ aplikacj¹ steruj¹c¹ wed³ug koncepcji SoftLogic (sterownik PLC w komputerze PC), zgodn¹ z norm¹ IEC 61131-3 i w pe³ni wykorzystuj¹c¹ mo¿liwoci systemu operacyjnego Windows NT.
Dodatkowo aplikacja taka mo¿e wspó³pracowaæ z j¹drem
czasu rzeczywistego firmy VenturCom, które odpowiada
za dotrzymanie re¿imów czasowych w naszej aplikacji. Jako warstwê komunikacyjn¹ z obiektem oprogramowanie
WizPLC wykorzystuje szybkie sieci przemys³owe z protoko³ami Profibus DP, CANopen, DeviceNet czy SDS. Pakiet WizPLC dostarcza pe³ny zestaw ³atwych w obs³udze
i o du¿ych mo¿liwociach narzêdzi do programowania i sterowania procesów technologicznych, zgodnych z norm¹
IEC 61131-3. Buduj¹c algorytmy sterowania procesem
technologicznym u¿ytkownik mo¿e wybieraæ wród piêciu
jêzyków programowania:
l Schemat drabinkowy (LD),
l Schemat bloków funkcji (FBD),
l Schemat sekwencji funkcji (SFC),
l Lista rozkazów (IL),
l Tekst strukturalny (ST).

Rys. 1. Przyk³ad ró¿nych metod programowania

WizPLC mo¿e pracowaæ na jednym komputerze z pakietem Wizcon tworz¹c zintegrowany system sterowania
i wizualizacji procesu. Podstaw¹ wspó³dzia³ania takiego
uk³adu aplikacji jest wspólna baza zmiennych wykorzystywanych zarówno przez WizPLC, jak i Wizcon-a.
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Rys. 2. Okno z grafik¹ aplikacji Wizcon i okno sterowania programu WizPLC

Do wersji 7.6 Wizcon-a zosta³ bezp³atnie do³¹czony pakiet WizPLC w wersji nie obs³uguj¹cej zmiennych obiektowych (ozn. WizPLC-Logic), tj. takich, które odwo³uj¹ siê
do fizycznych wejæ-wyjæ obiektu przez kartê komunikacyjn¹ zainstalowan¹ w komputerze PC. Natomiast wszystkie narzêdzia i metody programowania z pakietu WizPLC
(np. regulatory, funkcje, zmienne w³asne) mog¹ byæ
wykorzystane na potrzeby naszej wizualizacji. Dziêki
WizPLC-Logic u¿ytkownik mo¿e napisaæ w³asne skrypty do
wszelkiego typu obliczeñ, optymalizacji, jak równie¿ mo¿e w ³atwy sposób sterowaæ animacjami w obrazach. W poprzednich wersjach Wizcon-a zadania te by³y realizowane
przez znacznie prostszy, wewnêtrzny jêzyk poleceñ. WizPLC-Logic umo¿liwia tak¿e zaawansowane zarz¹dzanie recepturami tworz¹c de facto systemy sterowania wsadowego. Dodano tak¿e nowy zestaw instrukcji, dziêki którym
u¿ytkownik mo¿e zarz¹dzaæ wszystkimi oknami oraz makropoleceniami w aplikacji Wizcon-a. Wszystkie potrzebne bramki mog¹ byæ definiowane zarówno w Wizcon-ie,
jak i w WizPLC-Logic. Ogromn¹ zalet¹ WizPLC-Logic jest
to, ¿e do realizacji powy¿szych zadañ wykorzystuje on dobrze znane z programowania klasycznych sterowników PLC
jêzyki, jak np. wymienione wczeniej: schemat drabinkowy czy lista rozkazów. Dziêki temu czas potrzebny na przygotowanie aplikacji mo¿e byæ znacznie skrócony. Rozszerzeniem funkcjonalnoci aplikacji wizualizacyjnej mo¿e
byæ realizacja sterowania obiektem z wykorzystaniem procedur zawartych w WizPLC-Logic. Do po³¹czenia tego programu z obiektem mo¿emy u¿yæ dowolnych protoko³ów
komunikacyjnych dostêpnych w pakiecie Wizcon-a. Jako
elementy obiektowe mo¿na wykorzystaæ sterowniki PLC,
b¹d zdalne modu³y wejæ/wyjæ z protoko³ami np.
S-BUS, PROFIBUS DP czy Modbus. Takie rozwi¹zania
daj¹ du¿e mo¿liwoci obni¿ania kosztów ca³ej aplikacji
kontrolno-pomiarowej, a w³¹czenie pakietu steruj¹cego
WizPLC-Logic do programu wizualizacyjnego Wizcon czyni go jedynym systemem tego typu na rynku.
Leszek Klonowski

