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Wielki sukces seminarium Road-Show 2002
Podsumowanie ogólnopolskiego seminarium Road-Show, które od-
by³o siê w 11 miastach Polski pod has³em: „Optymalizacja kosztów
na drodze efektywnego wykorzystania informacji”. s. 2

Czy panele typu touch screen wypr¹ tradycyjne terminale
tekstowe? 

ESA wprowadzi³a na rynek nowy dotykowy terminal graficzny
VT155W. Panel ten ma wbudowane funkcje typowego terminala
touch screen, przy zachowaniu ceny i wymiarów terminali teksto-
wych. s. 3

Terminal VT505W sercem systemu automatyki domów jed-
norodzinnych 

System automatyki dopasowany do wymagañ oraz mo¿liwoœci finan-
sowych Klienta. W artykule prezentujemy inteligentny system nad-
zoru wspomagany swobodnie programowalnym sterownikiem PLC
firmy SAIA-Burgess. Sercem systemu jest terminal VT505W nad-
zoruj¹cy procesy logiczne, wykonuj¹cy zadania zgodne z aktualnie
panuj¹cymi warunkami w domku jednorodzinnym. s. 4, 5

Modu³ ECO card firmy RACOM s.r.o. 
ECO card to niewielkie, „sprytne” i samodzielne urz¹dzenie z wbu-
dowanym inteligentnym oprogramowaniem. Zaprojektowane tak,
aby u³atwiæ dostêp do interfejsów urz¹dzeñ RS przez ³¹cze TCP/IP,
które obecnie jest najtañszym i najbardziej efektywnym rozwi¹za-
niem. ECO card umo¿liwia ³atw¹ skalowalnoœæ portów oraz efektyw-
n¹ rozbudowê architektury systemu. s. 6

MR900 — superszybki radiomodem dostosowany do prze-
pisów  UE 

Radiomodem MR900 mo¿e korzystaæ z ca³ej szerokoœci kana³u
250kHz, co pozwala osi¹gn¹æ szybkoœæ przesy³ania danych drog¹
radiow¹ – 98 kbit/s. Jest to prawdopodobnie najszybszy z dostêpnych
na rynku radiomodemów pracuj¹cych w tym paœmie czêstotliwo-
œci. MR900 ma budowê modu³ow¹: 10T/100TX port Ethernet, do
4 interfejsów RS oraz modu³ wejœæ/wyjœæ cyfrowych.              s. 7

Szanowni Pañstwo, 

znowu nadchodzi koniec roku, a wiêc jest okres, kiedy firmy
przeprowadzaj¹ podsumowania bie¿¹cych dokonañ, jak rów-
nie¿ przygotowuj¹ plany na nastêpne lata. Trudno na razie prze-
widywaæ jakie bêd¹ perspektywy rozwoju gospodarki w nad-
chodz¹cym roku. Jak wiadomo zesz³oroczne prognozy by³y
bardziej optymistyczne i zapowiada³y szybszy wzrost PKB, czy
te¿ — co dla nas najwa¿niejsze — wzrost inwestycji. Mimo
wszystko w gospodarce polskiej wystêpuj¹ tendencje wzrosto-
we, mo¿e trochê wolniejsze ni¿ wczeœniej przewidywano. Nie-
w¹tpliwie przedsiêbiorstwa bêd¹ musia³y unowoczeœniaæ proce-
sy technologiczne i organizacyjne tak, aby by³y w stanie sprostaæ
konkurencyjnemu rynkowi w nadchodz¹cych latach, niezale¿-
nie od ogólnej koniunktury. To sprawi³o, ¿e w czasie cyklu se-
minariów firm Axeda i SABUR, których wiod¹cym tematem 
by³a „Optymalizacja kosztów na drodze efektywnego wyko-
rzystania informacji” obserwowaliœmy bardzo du¿e zaintere-
sowanie prezentowanymi tam nowoczesnymi rozwi¹zaniami
biznesowymi. 
Jednoczeœnie chcia³abym jeszcze raz podziêkowaæ wszystkim
uczestnikom za udzia³ w naszych sympozjach. Ka¿de spotkanie
z Pañstwem jest dla nas okazj¹ nie tylko do przekazania rzetel-
nych informacji — co nowego produkuj¹ firmy, których jeste-
œmy wy³¹cznym przedstawicielem i dystrybutorem w Polsce,
ale te¿ pozwalaj¹ nam lepiej zrozumieæ potrzeby i oczekiwania
naszych Klientów i Partnerów. 
Oddaj¹c niniejszy biuletyn w Pañstwa rêce chcia³abym zwró-
ciæ uwagê miêdzy innymi na artyku³y opisuj¹ce korzyœci ze sto-
sowania oprogramowania Axeda Supervisor — „Ca³a prawda
o produkcie firmy Axeda”, jak te¿ opisy nowych paneli opera-
torskich ESA wraz z przyk³adow¹ aplikacj¹. 

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego 
Roku 2003 pragnê w imieniu ca³ego zespo³u firmy SABUR 
¿yczyæ Pañstwu wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim
zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu prywatnym i zawo-
dowym. 
Jednoczeœnie ¿yczê wszystkim, aby okres Œwi¹t by³ okresem
spokoju i odpoczynku od codziennych spraw. 

Barbara Wójcicka

biuletyn informacyjny firmy
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SprawdŸ cenê pakietu Axeda 
Supervisor 1.0 dla parametrów
Twojego systemu. W cenie licencji
uwzglêdnij jedynie koszt bramek
PLC, bo bramki w³asne, sieciowe,
z³o¿one, systemowe oraz indekso-
we s¹ ZA DARMO. Zapewne oka-
¿e siê, ¿e pakiet Axeda Supervisor
jest o 50 % tañszy od jakichkolwiek
innych rozwi¹zañ na rynku. 
Zastanów siê, czy nie warto pomy-
œleæ o zmianie systemu na Axeda
Supervisor? 

(artyku³ na s. 2) 

Touch screen

tylko

400 EURO

SABUR wyłączny przedstawiciel i dystrybutor firm:



Najlepsza cena — pakiet Axeda Supervisor 1.0 obejmuj¹cy 5 programów jest o 50 % tañszy od jakichkolwiek innych roz-
wi¹zañ na rynku. Do licencji wliczane s¹ jedynie bramki PLC, a bramki w³asne, sieciowe, z³o¿one, systemowe oraz indekso-
we s¹ ZA DARMO. 
Drivery komunikacyjne — w cenê licencji wliczone jest ponad 250 driverów do sterowników PLC i sieci przemys³o-
wych oraz bezp³atne narzêdzie programowe do tworzenia nowych. 
Najkrótszy czas tworzenia aplikacji — poza nowym studiem aplikacji w stylu MS Windows XP, Axeda Supervisor
ma wbudowane inteligentne modu³y, m.in.; TagMapper, import obrazów z plików DXF, WMF, 
nawigator stref itp, które u³atwiaj¹ tworzenie aplikacji, jednoczeœnie skracaj¹c czas jej tworzenia. 
Rozbudowane mo¿liwoœci wymiany danych — wspó³pracuje ze wszystkimi
bazami danych — wbudowany bezp³atny modu³ SQL/ODBC (WizSQL). 
Intuicyjny w u¿yciu, ³atwy w serwisowaniu — zdalna aktualizacja kluczy
zabezpieczaj¹cych oraz serwis aplikacji przez Internet. 
Internet — monitorowanie i sterowanie aplikacj¹ dostêpne w przegl¹darce interne-
towej. Axeda Supervisor wykorzystuje interfejs sieciowy czwartej generacji. 
Inteligentny modu³ alarmów — nieograniczona liczba alarmów, mo¿liwoœæ
wysy³ania informacji na pocztê g³osow¹, wiadomoœci SMS, faks, pager itd. 
Oszczêdnoœæ energii i czasu — wbudowany w pakiet WizScheduler 
zarz¹dza m.in. dzia³aniami i zdarzeniami cyklicznymi. 
Ci¹g³oœæ i niezawodnoœæ pracy systemu — tworzenie oraz modyfika-
cja aplikacji w trybie on-line, bez kompilacji. Wbudowana funkcja gor¹cej rezer-
wy (hot backup) w pe³ni zapewnia ci¹g³oœæ pracy systemu. 

W dniach 12–30 wrzeœnia br., w jedenastu miastach Polski zor-
ganizowaliœmy seriê bezp³atnych seminariów poœwiêconych no-
wym kierunkom rozwoju systemów automatyki. Wraz z przed-
stawicielami amerykañskiej firmy Axeda, Inc. (dawniej eMation)
odwiedziliœmy kolejno: Szczecin, Trójmiasto, Warszawê, Byd-
goszcz, Toruñ, Poznañ, Wroc³aw, Katowice, Kraków, Rzeszów,
Lublin, Bia³ystok. Spotkania cieszy³y siê bardzo du¿¹ popular-
noœci¹; przyby³o na nie ponad 550 osób, a kolejne 150 wyrazi-
³o chêæ otrzymania materia³ów konferencyjnych, z powodu bra-
ku mo¿liwoœci uczestniczenia w seminarium. 

„Road-Show 2002” to kolejny cykl spotkañ, zapocz¹tkowany
w 1992 roku Ogólnopolsk¹ Konferencj¹ poœwiêcon¹ sterowni-
kom PLC oraz podzespo³om szwajcarskiej firmy SAIA-Burgess.

Firma SABUR w ostatnich 10 latach by³a sponsorem oraz wspó³-
organizatorem takich konferencji jak: OPEN SYSTEMS 2000,
Microsoft Industry Solution Days, Konferencji Automatyków
w Rytrze. Zdobyte wczeœniej doœwiadczenie pozwoli³o naszej
firmie na doskona³e przeprowadzenie najwiêkszej tego typu
konferencji w Polsce „Road-Show 2002”, co potwierdzaj¹ nie-
w¹tpliwie opinie uczestników spotkañ. 
Wiod¹cym tematem seminarium Road-Show 2002 by³o wpro-
wadzenie na rynek, przez firmê Axeda, nowej klasy oprogra-
mowania Axeda DRM System. S³u¿y ono m.in. do zbierania da-
nych z inteligentnych urz¹dzeñ i systemów, zdalne sterowanie
jak równie¿ zarz¹dzanie danymi z wykorzystaniem standardo-
wych przegl¹darek internetowych. Nasza prezentacja nie ogra-
niczy³a siê jedynie do teoretycznego zaprezentowania pakietu
DRM. Przyk³ady implementacji pokaza³y, i¿ Axeda DRM to
system, który przynosi znaczne korzyœci i zwraca siê w krót-
kim czasie. Podkreœlaliœmy, ¿e jedn¹ z czêœci systemu DRM
jest pakiet oprogramowania Axeda Supervisor 1.0, znanego do-
tychczas jako Wizcon dla Windows i Internetu (powszechnie
stosowane i popularne w Polsce oprogramowanie przemys³o-
we do sterowania i wizualizacji). Axeda Supervisor 1.0 oprócz
oprogramowania Wizcon 8.2 (wersja polskojêzyczna) w cenie
pakietu zawiera: WizScheduler, WizSQL, WizRaport, Wiz-
PLC oraz co najmniej jednego u¿ytkownika internetowego. 
Prezentowane w czasie „Road-Show 2002” informacje na te-
mat zarówno oprogramowania firmy Axeda Systems jak i pro-
duktów firm SAIA-Burgess, ESA oraz RACOM s¹ dostêpne
równie¿ w wersji elektronicznej. Osoby zainteresowane otrzy-
maniem materia³ów konferencyjnych s¹ proszone o kontakt pod
adresem e-mail: info@sabur.com.pl.
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Kierunki rozwoju automatyki zarówno przemys³owej jak i bu-
dynkowej wyraŸnie pokazuj¹, i¿ tradycyjne terminale teksto-
we s¹ chêtnie zastêpowane prostymi terminalami typu touch
screen. Panele tekstowe s¹ zazwyczaj stosowane w prostych

aplikacjach, gdzie nie s¹ wymagane
skomplikowane funkcje. Natomiast
po³¹czenie funkcjonalnoœci panelu
dotykowego z cen¹ tradycyjnego ter-
minala tekstowego, pozwala na two-
rzenie prostszych w obs³udze aplika-
cji oraz zdecydowanie tañszych
systemów. Godnymi podkreœlenia
cechami tego produktu m.in. s¹: 

rozdzielczoœæ 240x128 pikseli 
(4 odcienie szarego na ¿ó³tym tle
dla podkreœlenia kontrastu obrazu); 
640 kB pamiêci do wykorzystania
w projekcie; 
zegar programowy; 
24 kB pamiêci receptur; 
wbudowane 2 porty komunikacyj-
ne: RS-232/422/485/TTY 20 mA
oraz RS-232; 
16 wewnêtrznych timerów; 
mo¿liwoœæ zdefiniowania 256 alarmów oraz archiwizowania
ich w dzienniku alarmów; 
automatyczny import zmiennych ze sterowników serii S7®

firmy Siemens®, 
import obrazów m.in. w formatach BMP, JPG, TIF, WMP,
ESP; 
ponad 150 protoko³ów komunikacyjnych do sterowników
PLC, serwonapêdów, regulatorów temperatury itd.; 

hardware clock podtrzymywanie zegara terminala; 
mo¿liwoœæ pracy w sieciach przemys³owych Profibus-DP1),
CANopen1), Interbus-S; 
komunikacja z innymi terminalami firmy ESA oraz mo¿li-
woœæ pracy w sieci ESA-NET (klient); 
mo¿liwoœæ wysy³ania oraz „œci¹gania” projektów, receptur,
oraz firmware′u za pomoc¹ modemu; 
mo¿liwoœæ pod³¹czenia drukarki do portu RS-232 
— m.in. wydruk dziennika alarmów, danych z terminala; 
wbudowane funkcje matematyczne; 
dostêp do terminala chroniony dziesiêcioma poziomami 
hase³; 
mo¿liwoœæ wprowadzenia opisów do projektu w 4 jêzykach; 
wymiary urz¹dzenia 100x166x43,6 mm; 
temperatura pracy 0... 50 °C; 
certyfikaty CE, cULus. 

Terminal VT155W, podobnie jak wszystkie inne produkty ro-
dziny VT, jest programowany efektywnym pakietem narzêdzio-
wym VTWIN (od wersji 4.62). Naszym zdaniem, konkurencyj-
na cena – tylko 400 euro oraz bogate mo¿liwoœci techniczne
spowoduj¹, ¿e w najbli¿szym czasie produkt ten bêdzie sku-
tecznie konkurowa³ z panelami tekstowymi dostêpnymi na pol-
skim rynku. 

1) Terminale z wbudowanym portem komunikacyjnym bêd¹ dostêpne 
od lutego 2003 roku. 

W biuletynie Automatyka nr 17 opisywaliœmy interesuj¹cy technicznie i cenowo terminal graficzny z ekranem
dotykowym o symbolu VT505W. Podkreœlaliœmy jego du¿e mo¿liwoœci komunikacyjne, uniwersalnoœæ, ³atwoœæ
programowania, prostotê obs³ugi itp. (dok³adne informacje techniczne s¹ dostêpne na stronie www.sabur.com.pl).
W listopadzie 2002 r. w³oska firma ESA wprowadzi³a na rynek nowy terminal graficzny typu touch screen
o symbolu VT155W. W za³o¿eniu projektantów model ten zast¹pi proste terminale tekstowe. Panel VT155W
ma wbudowane funkcje typowego terminala typu touch screen, a jego cena 400 euro i wymiary s¹ takie same
jak terminali tekstowych.

Czy panele typu touch−screen wyprą
tradycyjne terminale tekstowe?
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Terminal VT505W sercem systemu      
Wraz z krakowsk¹ firm¹ Electronic Control Systems przygotowaliœmy dla Pañstwa dostêpny „z pó³ki” produkt:
system automatyki budynkowej dopasowany do wymagañ oraz mo¿liwoœci finansowych klienta. W artykule pre-
zentujemy inteligentny system nadzoru wspomagany swobodnie programowalnym sterownikiem PLC. 
Sercem instalacji jest terminal VT505W firmy ESA, który bêdzie nadzorowa³ procesy logiczne, wykonywa³ za-
programowane zadania wynikaj¹ce z aktualnie panuj¹cych warunków w domku jednorodzinnym.

Ju¿ od ponad roku jest dostêpny na polskim rynku dotykowy ter-
minal graficzny VT505W. Jego wci¹¿ rosn¹ca popularnoœæ jest
spowodowana m.in. du¿ymi mo¿liwoœciami technicznymi przy
bardzo przystêpnej cenie (tylko 505 euro). W artykule przed-
stawimy Pañstwu przyk³ad zastosowania tego panelu w obsza-
rze automatyki budynkowej. Instalacja jest oparta na systemie
dupline, który z powodzeniem jest instalowany zarówno
w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, ma³ych hotelach,
parkingach, przystaniach, jak równie¿ halach przemys³owych,
targowych itp. System ten umo¿liwia zarówno sterowanie, jak
i monitoring urz¹dzeñ domowych; zwiêksza oszczêdnoœæ ener-
gii elektrycznej poprzez optymalne sterowanie jej odbiornika-
mi; podnosi poziom bezpieczeñstwa obiektu poprzez symulowa-
nie obecnoœci domowników; umo¿liwia pod³¹czenie do
wewnêtrznej instalacji antyw³amaniowej. Ponadto ogranicza
koszty inwestycji, daj¹c mo¿liwoœæ ci¹g³ej rozbudowy w czasie
eksploatacji oraz zapewnia pe³n¹ kompatybilnoœæ z innymi kon-
wencjonalnymi instalacjami. Poza walorami technicznymi, jed-
n¹ z najwiêkszych zalet opisywanego systemu jest bardzo kon-
kurencyjna cena, która czyni go przeznaczonym niemal¿e dla
ka¿dego. W opisywanym systemie panel operatorski firmy ESA
spe³nia rolê jednostki nadzoruj¹co-kontroluj¹cej elementy wy-
konawcze w domu jednorodzinnym. 
System dupline jest inteligentnym systemem automatyki, który
komunikuje miêdzy sob¹ elementy w oparciu o magistralê

w standardzie RS-485. Oznacza to, ¿e wszystkie rozkazy prze-
kazywane s¹ poprzez sygna³ noœny, którego emitorem jest ge-
nerator kana³ów (panel VT505). To generator kana³ów czuwa
nad wzajemn¹ wspó³prac¹ elementów oraz nad logicznymi po-
wi¹zaniami miêdzy adresami, elementami, czasem rzeczywi-
stym i aktualnym stanem systemu. Idea systemu dupline pole-
ga³a na stworzeniu systemu, który wymaga jak najmniejszej
iloœci kabli, dziêki czemu jest systemem bardzo oszczêdnym.



Dodatkowo do systemu dupline s¹ w³¹czone elementy
wizualizacji, które umo¿liwiaj¹ graficzne przedstawienie projektu
oraz sterowanie systemem i nadzór nad nim poprzez dotykowy
ekran typu touch screen. W naszej instalacji wykorzystaliœmy
panel firmy ESA, VT505W, który spe³nia rolê mastera
komunikuj¹cego siê z systemem poprzez protokó³ Modbus.

Ponadto w dro¿szych instalacjach ka¿dy u¿ytkownik mo¿e
zastosowaæ modu³ GSM, który umo¿liwia zdalny nadzór 
i kontrolê za pomoc¹ telefonu komórkowego, informuj¹c o stanie
instalacji. Kolejn¹ funkcj¹, która bêdzie dostêpna w najbli¿szym
czasie jest mo¿liwoœæ sterowania instalacj¹ domow¹ poprzez
Internet. Domowy komputer PC staje siê standardowym
narzêdziem w naszym ¿yciu codziennym, pozwoli on zamieniæ
konwencjonaln¹ instalacjê w interaktywny system na miarê 
XXI wieku. 

Instalacje oparte na terminalu VT505 ju¿ zosta³y wdro¿one 
w kilkunastu domkach jednorodzinnych na po³udniu Polski.
Firma Electronic Control Systems zapewnia projekt, instalacjê
oraz serwis aplikacji. G³ównym za³o¿eniem krakowskich
projektantów by³o powi¹zanie 4 funkcji: regulacji temperatury,
oœwietlenia domu, symulacji obecnoœci z jednoczesnym
odpowiednim oprogramowaniem systemu ogrzewania CO. Ca³y
obiekt podzielono na 3 poziomy (piwnicê, parter, piêtro), 
a w poszczególnych poziomach zdefiniowano pomieszczenia
(gara¿, pokoje, ³azienki, hole, schody itd.). Intuicyjna nawigacja
po ca³ej aplikacji pozwala na ³atwe sterowanie poszczególnymi
funkcjami. Projektanci systemu wykorzystali szereg cech
produktów firmy ESA, m.in. wewnêtrzne timery, import plików
w formatach graficznych, 10 poziomów hase³ dostêpu,

mo¿liwoœæ obs³ugi ponad 150 protoko³ów komunikacyjnych
itd., aby u³atwiæ i skróciæ czas tworzenia takiej instalacji. System
nale¿y do grupy systemów otwartych, które w prosty i efektywny
sposób mo¿emy zmodyfikowaæ do potrzeb kolejnych budynków. 
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   automatyki domów jednorodzinnych

Korzyœci:
czytelna i prosta nawigacja po aplikacji,
oszczêdnoœæ energii elektrycznej,
³atwa rozbudowa systemu,
niski koszt instalacji,
wizualizacja oraz sterowanie urz¹dzeniami domowymi,
zwiêkszenie bezpieczeñstwa obiektu,
itp.

Artyku³ ten powsta³ przy wspó³pracy z firm¹ Electronic Control
Systems z Krakowa, która zapewnia U¿ytkownikom realizacjê
automatyki pod klucz, w³¹cznie z oprogramowaniem paneli
touch screen ESA oraz sterowników firmy SAIA-Burgess.
Dok³adne informacje na temat opisanej instalacji mog¹ Pañstwo
uzyskaæ w katowickim oddziale firmy SABUR lub bezpoœrednio
w  firmie:

Electronic Control Systems Sp. z o.o.
ul. Krzywda 12a
30-710 Kraków

tel./fax (12) 656 12 21
e-mail: mzarod@ecs.com.pl

Zapraszamy do wspó³pracy.



Rozwa¿my aplikacjê, która ci¹gle rozwija siê i rozbudowuje,
gdzie jest wymagana elastycznoœæ architektury systemu oraz
skalowalnoœæ portów. W takim przypadku wewnêtrzna sieæ
TCP/IP jest najtañszym i najbardziej efektywnym rozwi¹za-
niem. Aby spe³niæ te wymagania, firma RACOM stworzy³a pro-
dukt o nazwie ECO card, który jest niewielkim, „sprytnym”
i samodzielnym urz¹dzeniem z wbudowanym inteligentnym
oprogramowaniem. Produkt ten zawiera m.in.: 

w³asn¹ jednostkê centraln¹ CPU, 
3 porty RS-232 lub porty RS-422/485 oraz jeden interfejs
TCP/IP, 
protokó³ komunikacyjny. 

ECO card mo¿e byæ wykorzystana w dwóch podstawowych ty-
pach instalacji. W pierwszej (rys. 1) — ECO card umo¿liwia
komunikacjê szeregowego urz¹dzenia jednej sieci (np. LAN)
z kolejnym szeregowym urz¹dzeniem innej sieci LAN przez in-
terfejs TCP/IP, dziêki czemu szeregowe urz¹dzenia znajduj¹ce
siê w dwu ró¿nych sieciach mog¹ swobodnie wymieniaæ dane
miêdzy sob¹, tak jakby by³y fizycznie ze sob¹ po³¹czone. W dru-
gim typie instalacji (rys. 3) – ECO card zosta³a nazwana MAS
(MORSE Application Server), przetwarza ona informacjê pakie-
tow¹ z szeregowych urz¹dzeñ pod³¹czonych do poszczególnych
kart: ECO1, ECO2,... ECOn, a nastêpnie przesy³a j¹ do central-
nego komputera. Jest to komunikacja obustronna: z urz¹dzeñ
i do urz¹dzeñ. Oba typy architektury systemu pozwalaj¹ stero-
waæ du¿¹ liczb¹ urz¹dzeñ przez sieæ TCP/IP. Liczba zastoso-
wanych ECO card w obydwu instalacjach jest nieograniczona.

Mog¹ one ³¹czyæ szeregowe urz¹dzenia zabudowane na ró¿-
nych piêtrach, w ró¿nych budynkach, miastach, a nawet pañ-
stwach. 
Reasumuj¹c, ECO card jest kolejnym produktem sk³adowym
systemu MORSE, który umo¿liwia komunikacjê urz¹dzeñ ze
sob¹ za pomoc¹ bezprzewodowych ³¹czy technologii MORSE.
Pozwala to na wiêksz¹ elastycznoœæ uk³adu, skalowalnoœæ por-
tów oraz zdecentralizowanie aplikacji. 
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Moduł ECO card 
firmy RACOM s.r.o.

W artykule skoncentrujemy siê na produktach i aplikacjach, które wymagaj¹ dostêpu do interfejsów urz¹-
dzeñ RS przez ³¹cze TCP/IP. Powszechnie stosowane indywidualne asynchroniczne interfejsy szeregowe, w³¹-
czaj¹c w to RS-232, RS-422 oraz RS-485, s³u¿¹ m.in. do ³¹czenia ró¿nego typu urz¹dzeñ, takich jak: inteligent-
ne czujniki, czytniki kart, terminale, modemy, sterowniki PLC itp.

Korzyœci 
Modu³ ECO card: 

u³atwia zarz¹dzanie urz¹dzeniami z interfejsami
szeregowymi, 
obni¿a koszty dzia³ania instalacji, 
umo¿liwia komunikacjê urz¹dzeñ, które nie s¹ fizycznie
po³¹czone ze sob¹, 
zwiêksza szybkoœæ wymiany danych miêdzy 
sieciami LAN, z wykorzystaniem platformy Ethernet. 

Rys. 1.

Rys. 2. ECO card

Rys. 3.



W 9 numerze biuletynu AUTOMATYKA opisaliœmy m.in.
wprowadzenie na polski rynek systemu pakietowej transmisji
danych, o nazwie MORSE®. Podkreœlaliœmy, i¿ oprócz ró¿ne-
go typu radiomodemów technologia ta obejmuje niezwykle efek-
tywny, dedykowany do komunikacji drog¹ radiow¹, protokó³
komunikacyjny RLP wspomagaj¹cy wykonawcê,
a potem u¿ytkownika w nadzorowaniu poprawnej
pracy systemu. St¹d system MORSE® œwietnie na-
daje siê do realizacji odpowiedzialnych i bardzo
niezawodnych radiowych systemów wymiany in-
formacji. Wbudowane w ka¿dy radiomodem 3 sze-
regowe porty komunikacyjne oraz opcjonalny port
Ethernet TCP/IP umo¿liwiaj¹ tworzenie systemów
o niemal dowolnej konfiguracji, a dziêki zastoso-
waniu protoko³u RLP praktycznie wszystkie prace
w rozbudowanym systemie s¹ mo¿liwe do wykonania zdalnie
z jednego, dowolnego wêz³a w sieci lub komputera PC pod³¹-
czonego do Internetu. Mo¿na wiêc m.in.: zdalnie konfigurowaæ
sieæ, mieæ dostêp do kompleksowej diagnostyki ka¿dego po³¹-
czenia oraz ka¿dego radiomodemu, ustawiaæ parametry mode-
mu oddalonego (np. moc wyjœciow¹ kana³u RF), a tak¿e zmie-
niaæ „w locie” konfiguracjê sieci (w tym zmieniaæ drogi po³¹czeñ
radiowych miêdzy stacjami oddalonymi). 
Wykorzystuj¹c swe ogromne doœwiadczenia w produkcji inte-
ligentnych systemów pakietowej transmisji danych drog¹ ra-
diow¹, firma RACOM opracowa³a i wdro¿y³a do produkcji ro-
dzinê radiomodemów MR900. Pracuj¹ one w niedawno
uruchomionym do ogólnodostêpnego u¿ytkowania paœmie
869,40 — 869,65 MHz. Czêœæ radiowa systemu zosta³a zapro-
jektowana tak, aby zminimalizowaæ czas prze³¹czania trybów pra-
cy: nadawanie/odbiór, którego wartoœæ (im mniejsza, tym lep-
sza — dla MR900 jest mniejsza od 1 ms) ma decyduj¹ce
znaczenie dla w pe³ni efektywnej komunikacji w systemach ra-
diowych. 
Do najwa¿niejszych cech nowego radiomodemu MR900 nale-
¿y szybkoœæ wymiany danych. I to nie tylko na ³¹czach szere-
gowych RS (nawet do 750 kbit/s), czy Ethernet TCP/IP
(10T/100TX), ale przede wszystkim w kanale radiowym RF.
Radiomodem MR900 mo¿e korzystaæ z ca³ej szerokoœci kana-

³u 250 kHz, co pozwala osi¹gn¹æ szybkoœæ 98 kbit/s przesy³a-
nia danych drog¹ radiow¹. Jest to prawdopodobnie najszybszy
z dostêpnych na rynku radiomodemów pracuj¹cych w tym pa-
œmie czêstotliwoœci. Natomiast na obszarach, gdzie nie obowi¹-
zuj¹ ograniczenia standardu ETS300220, radiomodem MR900

uzyskuje w eterze szybkoœæ nawet 196 kbit/s. Radio-
modem ten wyposa¿ono w 32-bitowy procesor o du-
¿ej mocy obliczeniowej MOTOROLA Coldfire, któ-
ry jest szczególnie pomocny w transmisji informacji
w sieci Ethernet (pomiêdzy sieci¹ Ethernet a sieci¹
radiow¹ oraz sieci¹ Ethernet a protoko³em u¿ytkow-
nika). Radiomodem MR900, umo¿liwia pod³¹czenie
do sieci wiêcej protoko³ów komunikacyjnych (w³¹-
czaj¹c w to niestandardowe protoko³y), które mog¹
byæ do³¹czone do oprogramowania zgodnie z ¿y-

czeniem klienta. Poszczególne konfiguracje dotycz¹ce: wymia-
ru pakietów, liczby bitów stopu, sterowania przep³ywem da-
nych i innych parametrów protoko³u komunikacyjnego s¹
dostarczane jako standard. 
MR900 ma budowê modu³ow¹. Pe³na konfiguracja zawiera: 

10T/100TX port Ethernet, 
od 1 do 4 asynchroniczne interfejsy komunikacyjne RS-
232/RS-422/RS-485, 

modu³ wejœæ/ wyjœæ cyfrowych. 
Parametry te umo¿liwiaj¹ MR900 pracê w dowolnych aplikacjach
m.in. w charakterze routera, w instalacjach zdalnego sterowa-
nia urz¹dzeniami, w systemach mobilnych itd. MR900 dla sys-
temu MORSE® pe³ni rolê uzupe³nienia radiomodemów MR25
pracuj¹cych z pasmach czêstotliwoœci 160 MHz lub 400 MHz. 

Parametry techniczne radiomodemu MR900

Moc nadajnika: 27 dBm (0,5 W)
z mo¿liwoœci¹ redukowania do 17 dBm (50 mW)

Napiêcie zasilania 13,8 V

Czas prze³¹czania 
nadawanie/odbiór TX/RX < 1,0 ms

Wymiary 66x116x240 mm

Masa 1670 g
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Czeska firma RACOM dynamicznie rozwija siê, wprowadza na rynek coraz to doskonalsze wersje swoich pro-
duktów. Najnowszym „dzieckiem” firmy jest superszybki radiomodem MR900, pracuj¹cy w ogólnodostêpnym
paœmie 869,40 — 869,65 MHz.

MR900 – superszybki radiomodem
dostosowany do przepisów UE

Aby lepiej poznaæ pe³en asortyment produktów oferowanych przez firmê SABUR, proszê wy-
s³aæ swoje dane do korespondencji na adres info@sabur.com.pl. W e-mailu proszê zaznaczyæ,
któr¹ grup¹ produktów jesteœcie Pañstwo zainteresowani, a my wyœlemy dostêpne materia³y. 

Wychodz¹c naprzeciw
potrzebom naszych
Klientów przygotowa-
liœmy t³umaczenie do-
kumentacji technicz-
nych TI (Technical Information), które zawieraj¹ wszystkie
niezbêdne dane techniczne wykorzystywane w fazie projektowa-
nia systemów. Materia³y te s¹ dostêpne w wersji elektronicznej
(jako PDF) osobno lub wraz z wersj¹ DEMO oprogramowania
narzêdziowego PG5, albo w postaci drukowanych broszur. 

Dokumentacja techniczna oraz materia³y marketingowe w jêzyku polskim
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Szkolenia 

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nasz¹ 
firmê specjalistyczne szkolenia z zakresu: 
! sterowników SAIA®PCD
! oprogramowania przemys³owego firmy Axeda
! terminali tekstowych i graficznych firmy ESA
! systemów radiowych MORSE

HHarmonogram najbliższych szkoleń:

PG5 v.1.1 – nowe oprogramowanie do sterowników SAIA PCD i PCS (kurs podstawowy)
Termin 1: 18–19.11.2002 Termin 3: 13–14.01.2003
Termin 2: 16–17.12.2002 Termin 4: 17–18.02.2003

Zaawansowane możliwości komunikacyjne sterowników SAIA PCD i PCS (m.in.: Ethernet,
TCP/IP, S−BUS, PROFIBUS, LON, EIB, tworzenie driverów komunikacyjnych)

Termin 1: 20–21.01.2003 Termin 2: 03–04.03.2003

Axeda Supervisor 1.0 powszechnie stosowane i popularne w Polsce oprogramowanie
przemysłowe do wizualizacji i sterowania. W skład pakietu wchodzą Wizcon 8.2 (wersja
polskojęzyczna), WizScheduler, WizSQL, WizRaport, WizPLC oraz co najmniej jeden
użytkownik internetowy. Kurs obejmuje m.in. tworzenie aplikacji SCADA i internetowych,
modyfikacje aplikacji on−line, pracę w sieciach, bazy danych, OPC, tworzenie własnych
modułów.... 

Termin 1: 20–21.11.2002 Termin 3: 15–16.01.2003
Termin 2: 18–19.12.2002 Termin 4: 19–20.02.2003

Advanced Alarm Management − zaawansowany system zarządzania alarmami dla Wizcona
8.2 (SMS, faks, pager, Text−To−Speech)

Termin 1: 14–15.11.2002 Termin 2: 30–31.01.2003

WizScheduler v2 – internetowy system zarządzania zdarzeniami i zadaniami cyklicznymi
Termin 1: 06.12.2002 Termin 2: 28.02.2003

Terminale tekstowe i graficzne firmy ESA – sprzęt i oprogramowanie
Termin 1:  05.12.2002 Termin 2: 14.02.2003

Morse – inteligentny system transmisji radiowej
Termin 1: 25–26.11.2002 Termin 2: 10 –11.02.2003

W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotyczących programu i spraw
organizacyjnych, a także zgłaszania uczestnictwa w kursach, prosimy o bezpośredni kontakt 
z Panią Jolantą Zalewską (jolanta.zalewska@sabur.com.pl).

Oddział Katowice
ul. 11 Listopada 11, 40−387 Katowice, 

tel./fax: (0−32) 209−99−69, 
e−mail: katowice@sabur.com.pl

SABUR Sp. z o.o.
ul. Drużynowa 3A, 02−590 Warszawa

tel.: (0−22) 844−75−20, 844−63−70, fax: (0−22) 844−36−39
e−mail: sabur@sabur.com.pl

www.sabur.com.pl

Oddział Gdynia
ul. Hutnicza 3, budynek 16, 81−212 Gdynia, 
tel.: (0−58) 663−74−44, fax: (0−58) 663−72−77, 

e−mail: gdynia@sabur.com.pl


