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Firma SAIA-Burgess rozszerzy³a liniê produkowanych przez sie-
bie terminali obiektowych o nowe, oznaczone jako PCD7. D23x.
Do najwa¿niejszych cech tych urz¹dzeñ nale¿¹ m.in.: 

wysokiej klasy monochromatyczny wyœwietlacz z podœwie-
tleniem o rozdzielczoœci 128 x 64 pikseli
wbudowany interfejs RS-232, 422 i 485
³atwoœæ tworzenia aplikacji przy u¿yciu edytora HMI, czêœci
pakietu oprogramowania PG5
stopieñ ochrony od czo³a IP65. 

PCD2. D23x to grupa terminali wielkoœci kalkulatora kieszon-
kowego, dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta
(opcjonalnie z wbudowanymi przyciskami funkcyjnymi, wskaŸ-
nikami LED lub, pokrêt³em jog-dial znanym ze sterowników
PCS1). U¿ywaj¹c D23x, ³atwo wprowadzimy zmienne do ste-
rownika PLC. Stosowanie terminali podniesie nam funkcjonal-
noœæ instalacji, bez znacznego wzrostu ceny urz¹dzeñ. W nastêp-
nym roku firma SAIA-Burgess planuje wyprowadzenie
kolejnych rodzin paneli, tak¿e kolorowych touch-screenów. 
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VTWin kosztuje teraz tylko 295 euro ...

Na stronach dzia³u technicznego firmy SAIA-Burgess (www.
sbc-support.ch) pojawi³a siê nowa funkcjonalnoœæ: FAQ Mana-
ger. Narzêdzie to umo¿liwia prostszy dostêp do informacji za-
wartych w plikach FAQ (najczêœciej zadawane pytania) doty-
cz¹cych sterowników tej firmy. 
G³ówne zalety FAQ Managera to: 

hierarchicznie posortowanie wszystkich materia³ów FAQ ze
wzglêdu na produkty i poszczególne zagadnienia
³atwa nawigacja, szybkie wyszukiwanie oraz wyszukiwanie
pe³nym tekstem
mo¿liwoœæ sprawdzenia jakie FAQi s¹ najbardziej popular-
ne, jak s¹ ocenianie przez czytaj¹cych i in. 
pliki FAQ s¹ podzielone na ogólnodostêpne i zastrze¿one,
w zale¿noœci od praw dostêpu u¿ytkownika
FAQ mog¹ zawieraæ zdjêcia, linki lub za³¹czniki
pomoc dostêpna jest 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu. 

FAQ Manager na www.sbc-support.ch

Wersja 4.75 zosta³a wzbogacona o szereg funkcjo-
nalnoœci m.in. o: 

mo¿liwoœæ przesy³ania projektu, firmware'u, re-
ceptur itd. poprzez sieæ MPI. Pozwoli to przy-
spieszyæ transfer danych (do 187,5 kbit/s), nie-
od³¹czanie terminala z sieci MPI oraz
automatycznie wejœcie w tryb programowania
wyœwietlanie wartoœci zmiennoprzecinko-
wych w formacie pozwalaj¹cym okreœliæ licz-
bê cyfr wyœwietlanych przed i po przecinku 
(wartoœci sta³oprzecinkowe) 
mo¿liwoœæ programowania nowych terminali, 
w tym tak¿e rodziny Hand Held
kilka nowych driverów komunikacyjnych. 

Kompaktowe terminale operatorskie SAIA-Burgess

W odpowiedzi na uwagi i ¿yczenia Klientów, po-
cz¹wszy od wersji 4.75 oprogramowanie VTWin
bêdzie dostêpne w zmodyfikowanym opakowaniu
i nie bêdzie zawiera³o papierowych podrêczników. 
Zestaw VTWin KIT bêdzie sk³ada³ siê z: CD
z oprogramowaniem VTWin dokumentacji
w wersji elektronicznej adapterów, kabli do pro-
gramowania. 

Dla tych z Pañstwa, którzy nie spotkali siê jeszcze z pakietem
VTWin przygotowaliœmy nowy CD ze integrowanym demo te-
go oprogramowania. Aby otrzymaæ narzêdzie VTWin do prze-
testowania wystarczy wys³aæ dane do korespondencji na adres
e-mailowy: info@sabur.com.pl

Obecnie dostêp-
nych jest ponad
200 plików FAQ.
Osoby przygoto-
wuj¹ce je dbaj¹
o to, aby prezento-
wane materia³y by-
³y jak najbardziej
u¿yteczne. Pisane
przez praktyków,
pozwalaj¹ wykorzystaæ doœwiadczenia i wiedzê specjalistów.
FAQ Manager nie jest rodzajem forum internetowego. Je¿eli
Klient nie znajdzie odpowiedzi na swoje pytanie, mo¿e zawsze
wys³aæ propozycje nowego FAQ. Mamy nadziejê, ¿e bêd¹ Pañ-
stwo chêtnie korzystaæ z podstrony z najczêœciej zadawanymi
pytaniami.
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Standard BACnet zintegrowany 
w oprogramowaniu Axeda Supervisor s. 4, 5, 6

Najnowsza wersja oprogramowania Axeda Supervisor zawie-
raj¹ca Wizcona w wersji 9.0 zosta³a rozbudowana m.in. o pe³-
n¹ integracjê z urz¹dzeniami pracuj¹cymi w sieci BACnet,
standardowy modu³ WizPLC, generator bramek czy nowe na-
rzêdzia in¿ynierskie. Nowa wersja to nie tylko integracja z naj-
nowszymi technologiami, ale równie¿ dba³oœæ o zapewnienie
uproszczenia tworzenia aplikacji, a tym samym skróceniu cza-
su jej tworzenia...

Sterownik DDC-COMPACT
- alternatywa w automatyce budynkowej    s. 7

W jednym z poprzednich numerów biuletynu AUTOMATYKA
mogli Pañstwo przeczytaæ m.in. o kompaktowym sterowniku PCS1
produkowanym przez firmê SAIA-Burgess. W Europie Zachod-
niej sterownik ten znalaz³ szerokie zastosowanie m.in. w automa-
tyce budynkowej. Warto wiêc przypomnieæ, co kryje w sobie i co
zadecydowa³o o jego popularnoœci...

Przenoœne terminale Hand Held firmy ESA s. 8

Od wrzeœnia firma ESA wprowadza na rynek zupe³nie now¹ ro-
dzinê paneli operatorskich serii H (hand held), czyli terminali
przenoœnych. £¹cz¹ one w sobie najlepsze cechy tradycyjnych
terminali operatorskich ESA z mo¿liwoœciami wykorzystania
ich w aplikacjach wymagaj¹cych mobilnej kontroli czy stero-
wania...

Brak barier handlowych pomiêdzy 
Szwajcari¹ a UE s. 10

Negatywny wynik referendum w sprawie przyst¹pienia Szwaj-
carii do Unii Europejskiej nie móg³ zawa¿yæ na stosunkach
handlowych pomiêdzy tymi obszarami gospodarczymi. Dla-
tego starano siê wyeliminowaæ ci¹gle istniej¹ce bariery handlo-
we. Pierwszym krokiem by³o podpisanie porozumienia o Wza-
jemnym Uznawaniu (MRA) dotycz¹ce oceny zgodnoœci oraz
ratyfikacja przez Szwajcariê umowy o zamówieniach publicz-
nych Œwiatowej Organizacji Handlu, co u³atwi³o wymianê han-
dlow¹ miêdzy UE i Szwajcari¹...

Nie b³¹dŸ - zapytaj s. 11

Nim dokonamy jakichkolwiek zakupów, staramy siê znaleŸæ
najkorzystniejsz¹ ofertê. Mo¿na oczywiœcie zwracaæ siê bez-
poœrednio do ka¿dej znanej nam firmy z zapytaniem, ale jest to
po pierwsze czasoch³onne, a po drugie – kr¹g znanych nam firm
jest ograniczony...

Szanowni Pañstwo, 

wakacje mamy ju¿ za sob¹, aczkolwiek urlop spêdzaæ mo¿na
niezale¿nie od pory roku. Tak samo niezale¿nie od pory roku
mo¿na prezentowaæ nowe produkty, czego przyk³adem jest no-
wa wersja oprogramowania do wizualizacji i sterowania Axe-
da Supervisor z dziewi¹t¹ wersj¹ Wizcona — wiod¹cy temat
niniejszego biuletynu, a tak¿e promocja terminali dotykowych
VT525W i VT575W firmy ESA. 

Poza tematem z ok³adki warto zajrzeæ na strony poœwiecone
automatyce budynkowej i urz¹dzeniom wchodz¹cym w sk³ad
tych¿e systemów, jak sterowniki programowalne — PCS1 fir-
my SAIA-Burgess czy przenoœne terminale operatorskie firmy
ESA. 

Tak na marginesie automatyki budynkowej, to coraz wiêcej
mamy aplikacji w coraz mniejszych budynkach, prawie mo¿-
na powiedzieæ, ¿e automatyka wkracza pod przys³owiowe
„strzechy”... No mo¿e s¹ to na razie aplikacje nieliczne i ra-
czej spotykane w ponadprzeciêtnym budownictwie, ale to do-
wodzi, ¿e automatyka budynkowa nie jest zarezerwowana tyl-
ko dla ogromnych i zasobnych budynków. Podobnie by³o
z automatyk¹ samochodow¹, gdzie najpierw wszelkie udogod-
nienia, chocia¿by klimatyzacja, by³y instalowane jedynie w seg-
mencie samochodów okreœlanych mianem luksusowych, a te-
raz s¹ to urz¹dzenia bardzo popularne i montowane nawet
w bardzo ma³ych samochodach. Czy tak bêdzie z automatyk¹
budynkow¹? Automatyka, automatyk¹, ale najwa¿niejsze s¹
relacje z Klientami oraz Partnerami, dlatego zachêcamy firmy
integratorskie do podjêcia z nami wspó³pracy. 

W niniejszym biuletynie znajd¹ Pañstwo kolejne informacje
pochodz¹ce z Polsko-Szwajcarskiej Izby Przemys³u i Handlu,
do której nasza firma nale¿y od ponad piêciu lat. Na zakoñcze-
nie pragnê zwróciæ uwagê wszystkim mi³oœnikom fotografii, ¿e
w portalu AutomatykaOnLine do koñca wrzeœnia trwa jeszcze
konkurs fotograficzny. Temat: zdjêcia z wakacji … Nagrody
czekaj¹. 

Serdecznie zapraszam do lektury

Barbara Wójcicka
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Standard BACnet zintegrowany 
w oprogramowaniu Axeda Supervisor

Nagrodzony Z³otym Medalem Targów AUTOMATICONw pe³-
ni polskojêzyczny pakiet Axeda Supervisor sk³ada siê z 5 pod-
stawowych elementów: Wizcon dla Windows i Internetu, Wiz-
Scheduler, WizPLC, WizSQL, modu³y dodatkowe oraz co
najmniej jednego jednoczesnego klienta internetowego. 

Najnowsza wersja, zawieraj¹ca Wizcona w wersji dziewi¹tej,
zosta³a wzbogacona o szereg innowacyjnych funkcjonalnoœci
m.in.: 

integracjê ze standardem BACnet
ustandaryzowany modu³ WizPLC
modu³ Tag Template
modu³ Tag Generator, czyli generator bramek
nowe narzêdzia in¿ynierskie. 

Jedn¹ z wa¿niejszych nowoœci w oprogramowaniu Axeda 
Supervisor jest integracja Wizcona ze standardem BACnet. Jest
on poza sieciami EiB i LONWorks najpopularniejszym standar-
dem obecnym w automatyce budynkowej. BACnet (Building 
Automation and Control Network) zosta³ pierwotnie stworzo-

Najnowsza wersja oprogramowania Axeda Supervisor zawieraj¹ca Wizcona w wersji 9.0 zosta³a rozbudowana
m.in. o pe³n¹ integracjê z urz¹dzeniami pracuj¹cymi w sieci BACnet, standardowy modu³ WizPLC, generator
bramek czy nowe narzêdzia in¿ynierskie. Dzia³ techniczny firmy Axeda Systems podj¹³ siê równie¿ potwierdzenia
wysokiej wydajnoœæ Wizcona, wykonuj¹c w czerwcu br. test obci¹¿eniowy systemu. Nowa wersja to nie tylko
integracja z najnowszymi technologiami, ale równie¿ dba³oœæ o zapewnienie uproszczenia tworzenia aplikacji,
a tym samym skrócenie czasu jej tworzenia.

w w w . a x e d a . c o m

ny na potrzeby systemów sterowania ogrzewaniem, ch³odze-
niem, wentylacj¹, ale obecnie mo¿e byæ tak¿e podstawowym
protoko³em do integracji pochodz¹cych od ró¿nych producen-
tów takich instalacji jak: oœwietlenie, bezpieczeñstwo i wykry-
wanie po¿aru, czy wrêcz ca³ych Systemów Zarz¹dzania 
Budynkiem. Wraz z rosn¹c¹ popularnoœci¹ tego protoko³u ko-
munikacyjnego firma Axeda Systems zdecydowa³a siê na zin-
tegrowanie go z Axeda Supervisor. 

BACnet jest otwartym standardem, czyli protoko³em niezale¿-
nym od systemowych rozwi¹zañ firmowych. Pe³na integracja
z AS objê³a m.in.: 

bezpoœredni¹ komunikacjê z urz¹dzeniami BACnet bez u¿y-
cia bramek Wizcona, czyli bezpoœrednie zarz¹dzanie (wgry-
wanie, modyfikacje i zgrywanie czasowo zale¿nych planów)
dla wszystkich urz¹dzeñ pracuj¹cych w sieci BACnet 
mo¿liwoœæ importu historii obiektów w sieci BACnet do da-
nych historycznych obiektów Wizcona
obs³ugê schedulera obiektów sieci BACnet bezpoœrednio
z WizSchedulera oprogramowania AS, zapewniaj¹c bezpo-
œredni dostêp do wszystkich w³aœciwoœci schedulera i usta-
wieñ kalendarza
podgl¹d zmiennych w standardowym interfejsie WizSche-
dulera 
dwa tryby adresowania zmiennych protoko³u BACnet (dla
wygody u¿ytkownika) 
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zaawansowan¹ synchronizacjê czasu, opart¹ na lokalnym lub
zdalnym serwerze czasu
mo¿liwoœæ tworzenia nowego obiektu w dowolnym dostêp-
nym urz¹dzeniu sieci BACnet
oddzielny konfigurowalny plik logo z mo¿liwoœci¹ filtrowa-
nia i sortowania 
i wiele innych. 

Axeda Systems oferuje wysoki poziom kompatybilnoœci, dziêki
lepszemu protoko³owi PICS (Protocol Implementation
Compliance Statement) gwarantuje mo¿liwoœæ wspó³pracy i
komunikowania siê ze sob¹ ró¿nych systemów automatyki
budynków, sterowników czy urz¹dzeñ peryferyjnych
pracuj¹cych w standardzie BACnet. Przy u¿yciu Axeda
Supervisor i wbudowanego modu³u WizScheduler konfiguracja,
jak i serwis sieci BACnet bêd¹ teraz o wiele ³atwiejsze.  

W 1997 roku, wtedy jeszcze firma PC Soft, zakupi³a od CoDe-
Sys oprogramowanie póŸniej nazwane WizPLC. Kompatybil-
ny z Wizconem modu³ zapewni³ pe³en zestaw narzêdzi do ste-
rowania procesami technologicznymi, oparty na technologii
SoftLogic i jêzykach programowania zgodnych z norm¹ IEC
61131-3. W kolejnych latach WizPLC zosta³ zintegrowany z pa-
kietem Axeda Supervisor. W najnowszej wersji Klienci otrzy-
maj¹ zupe³nie nowe narzêdzie. G³ównym celem zast¹pienia po-
przedniej autorskiej wersji WizPLC, now¹ standardow¹ wersj¹,
jest zapewnienie ci¹g³oœci rozbudowywania tego produktu. 

Od najnowszej wersji Axeda Supervisor modyfikacj¹ modu³u
WizPLC zajmie siê CoDeSys Automation Alliance, którego
partnerem od lat jest firma Axeda Systems. 

Do najwa¿niejszych cech WizPLC nale¿¹ m.in.:
obs³uga szeœciu jêzyków programowania:
– lista rozkazów (IL)
– schemat drabinkowy (LD)
– schemat bloków funkcyjnych (FBD)
– tekst strukturalny (ST)
– schemat drabinkowy (LD)
– funkcje ci¹g³e (CFC)

rozbudowane funkcje on-line:
– podgl¹d zmiennych, wymuszanie wartoœci zmiennych,

debagowanie projektu (m.in. pu³apki programowe, praca
krokowa, pojedyncze cykle, podgl¹d stosu itp.), on-line
podmiana bloków programowych POUs

opcje do zapamiêtywania zmiennych:
– obs³uga pamiêci podtrzymywanej bateryjnie, zapis na

twardym dysku w momencie wyst¹pienia alarmu o braku
zasilania lub ci¹g³y zapis zmiennych na dysku

– import projektów na sterowniki S5 i S7 firmy Siemens

Modu³ WizPLC jest dostêpny w 3 licencjach:
WizPLC Logic (bezp³atnej wersji zintegrowanej z ka¿d¹
licencj¹ AS z ograniczonym dostêpem do bramek systemu
Wizcon) 
WizPLC Logic Unlimited (p³atnej wersji bez ograniczenia
liczby bramek oraz bez mo¿liwoœci pod³¹czenia zewnêtrznych
wejœæ/wyjœæ) oraz
WizPLC Soft Control (p³atnej wersji bez ograniczenia liczby
bramek oraz z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia zewnêtrznych
wejœæ/wyjœæ przez karty firmy Hilscher).

W poprzedniej wersji Axeda Supervisor 1.0 pojawi³ siê nowy
modu³ TagMapper, który pozwa³a powielaæ wiele takich sa-
mych obrazów pracuj¹cych z ró¿nymi kompletami bramek.
W najnowszej wersji producent doda³ funkcjonalnoœæ – nazy-
wan¹ TagTemplate, któr¹ mo¿emy m.in. stosowaæ w makro-
poleceniach i aktywatorach szybkiego dzia³ania. Pozwala ona
na zdefiniowanie poziomów bramki na podstawie nazwy ma-
ski, czyli do ka¿dego obrazu wykorzystuj¹cego dany szablon
mo¿emy u¿ywaæ ró¿ne zmienne. W ten sposób nie potrzebuje-
my definiowaæ tabeli mapowania bramek, któr¹ wykonuje siê
obecnie w czasie tworzenia obrazu. TagTemplate obs³uguje
wszystkie rodzaje bramek Wizcona (tekstowe, analogowe, cy-
frowe itd.) i jest obs³ugiwany w aplikacjach internetowych. Po-
dobnie jak TagMapper, tak¿e funkcjonalnoœæ TagTemplate upro-
œci nawigacjê oraz skróci czas projektowania aplikacji. 

w w w . a x e d a . c o m
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Warto dodaæ, ¿e wersja Wizcona 9.0 udostêpnia dane histo-
ryczne przez zintegrowany najnowszy serwer OPC HDA 1.2.
Standardowy dostêp do danych zarchiwizowanych przez opro-
gramowanie ma ka¿da aplikacja, która dane wykorzystuje. 
Pozwala to m.in. na ³atwe i szybkie tworzenie przystosowa-
nych do wymagañ u¿ytkownika raportów za pomoc¹ standar-
dowych narzêdzi biurowych, np. MS Excel. 

Zgodnie ze wstêpem artyku³u nowa wersja oprogramowania
Axeda Supervisor to nie tylko integracja z najnowszymi tech-
nologiami, ale równie¿ dba³oœæ o zapewnienie uproszczenia
tworzenia aplikacji. Dzia³ R&D dba tak¿e o stabilnoœæ i wydaj-
noœæ systemu. Czwarta generacja interfejsu aplikacji interneto-

wej oraz oprogramowanie Wizcon 9.0, zosta³y w czerwcu br.
poddane testowi wydajnoœci. Rezultat by³ imponuj¹cy, ponie-
wa¿ jednoczeœnie zosta³o zalogowanych 98 u¿ytkowników in-
ternetowych do jednej stacji Wizcon wyposa¿onej w proceso-
ry 3 GHz Pentium oraz pamiêæ RAM 2 GB. W czasie testu
jednostka wykaza³a jedynie 10 % maksymalnego obci¹¿enia. Od
paŸdziernika dostêpna bêdzie wersja demo oprogramowania
Axeda Supervisor z Wizcon wersja 9.0. 

w w w . a x e d a . c o m

Osoby zainteresowane sprawdzeniem pakietu w dzia³aniu
proszone s¹ o przes³anie danych do korespondencji na adres:
info@sabur.com.pl. Pod tym samym adresem e-mail prosimy
zg³aszaæ pytania dotycz¹ce tego systemu.



W jednym z poprzednich numerów biuletynu AUTOMATYKA mogli Pañstwo przeczytaæ
m.in. o kompaktowym sterowniku PCS1 produkowanym przez firmê SAIA-Burgess. 
W Europie Zachodniej sterownik ten znalaz³ szerokie zastosowanie m.in. w automatyce
budynkowej. Warto wiêc przypomnieæ, co kryje w sobie i co zadecydowa³o o jego popularnoœci.

Sterownik DDC−COMPACT 
alternatywa 

w automatyce budynkowej
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Zabudowane We/Wy w sterowniku:

Do sterownika PCS1 (DDC-COMPACT) przylgnê³o miano
„sterownikowego kameleona”, gdy¿ ³atwo adaptuje siê do wy-
magañ instalacji m.in. grzewczych, wêz³ów czy wymienni-
kowni ciep³a. Ze wzglêdu na odpowiedni dobór We/Wy zabu-
dowanych w DDC-COMPACT jest on tak¿e idealnym
rozwi¹zaniem w systemach wentylacji i kompaktowych urz¹-
dzeniach klimatyzacyjnych. Specjaliœci firmy SAIA-Burgess
postawili sobie za zadanie stworzenie urz¹dzenia zapewniaj¹-
cego maksimum funkcjonalnoœci na minimum powierzchni.
W ten sposób powsta³ sterownik PCS1 zawieraj¹cy – w kom-
paktowej obudowie o wymiarach 195 x 150 x 60 mm – m.in.: 

zintegrowany wyœwietlacz graficzny LCD o 128x64 pikse-
lach (obs³ugiwany pokrêt³em typu jog-dial) 
44 sygna³y We/Wy w podstawowej jednostce, z mo¿liwo-
œci¹ rozszerzana o modu³y zdalne

zintegrowane wyjœcia przekaŸnikowe
z rêcznym wymuszaniem stanu
niezawodne z³¹cza sprê¿ynowe z os³on¹
du¿¹ pojemnoœæ pamiêci programu i do
archiwizacji danych (256 kB FLASH
oraz 128 kB RAM) 
mikrokontroler serii MOTOROLA
68340
zegar czasu rzeczywistego 
itd. 

PCS1 mo¿e byæ wyposa¿ony równocze-
œnie w 4 interfejsy komunikacyjne ró¿nych
typów, które poza programowaniem ste-
rownika PCS1 mog¹ s³u¿yæ do po³¹czenia
go zarówno do sieci S-BUS, LONWorks,
EIB czy BACnet jak i MP-BUS (napêdy
serii MFT firmy BELIMO), M-BUS czy
MODBUS (RTU i ASCII). Dodatkowo
ka¿dy z oœmiu modeli rodziny sterowni-
ków PCS1 mo¿e byæ wyposa¿ony w mo-
dem ISDN lub analogowy. Zapewnia to do-
stêp do takich funkcji jak: zdalna
diagnostyka i programowanie czy wysy³a-
nie alarmów w postaci wiadomoœci SMS.
Gdy zachodzi potrzeba pracy z zewnêtrz-
nym wyœwietlaczem, wówczas do jednego
z portów komunikacyjnych bez problemów
mo¿na pod³¹czyæ graficzny wyœwietlacz. 

Gotowe, dedykowane do poszczególnych
zastosowañ programy u¿ytkowe mog¹ byæ
„zaszyte” w pamiêci sterowników PCS1.
Równoczeœnie jednak, jak ka¿dy sterow-
nik firmy SAIA-Burgess, tak¿e PCS1 jest
swobodnie programowalnym pakietem
oprogramowania PG5 w wersji 1.1.130 lub
wy¿szej. U¿ytkuj¹c PCS1, mamy wiêc do
czynienia jakby z dwoma sterownikami
równoczeœnie – sterownikiem dedykowa-
nym dla z góry okreœlonych zastosowañ
oraz w pe³ni swobodnie programowalnym
32-bitowym urz¹dzeniem. Miêdzy innymi
dziêki temu jest on tak chêtnie stosowany
w Europie Zachodniej. 
Zapraszamy do przetestowania sterowni-
ka PCS1. 

Liczba Rodzaj We/Wy

12 wejœcia cyfrowe 24 V
4 uniwersalne wejœcia/wyjœcia cyfrowe 24 V
8 wyjœcia przekaŸnikowe 4 A/250 V z rêcznym

wymuszaniem stanu
4 wejœcia analogowe 0..10 V (albo wejœcia cyfrowe)
12 wejœcia analogowe Pt/Ni1000, 10- i 12-bitowe
4 wyjœcia analogowe 0..10 V, z rêcznym

wymuszaniem wartoœci wyjœciowej

w w w . s a i a - b u r g e s s . c o m
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Od wrzeœnia dostêpne bêd¹ dwa typy przenoœnych paneli ope-
ratorskich o przek¹tnej 5,7″: VT505H (4 odcienie niebieskie-
go) oraz VT525H (16 kolorów). Wyposa¿one zosta³y m.in.
w trójpozycyjny przycisk „obecnoœci operatora“, 10 progra-
mowalnych przycisków funkcyjnych, przycisk start/stop oraz
ekran typu touch-screen. Ca³oœæ jest zamkniêta w wytrzyma³ej,
a zarazem lekkiej obudowie z funkcjonalnym uchwytem, zapew-
niaj¹cej stopieñ ochrony IP65. Przenoœne terminale ESA mo-
g¹ byæ tak¿e mocowane na standardowej szynie DIN. 

Podstawowy model terminala jest wyposa¿ony w zewnêtrzny
konektor HCB (Handheld Connection Box), który bêdzie spe³-
nia³ rolê interfejsu pomiêdzy panelem a urz¹dzeniem, z któ-
rym chcemy siê skomunikowaæ. HCB ma wbudowany port
MSP (RS-232, 422, 485, TTY, MPI) do wykorzystania ponad
150 wbudowanych driverów komunikacyjnych oraz ASP (RS-
232) przeznaczony wy³¹cznie dla VT525H do drukowania i pro-
gramowania. VT505H mo¿na tak¿e zamówiæ z wbudowanym
modu³em CANopen, który nie zosta³ przewidziany w konekto-
rze HCB. 

Terminale serii H maj¹ wszystkie funkcjonalnoœci standardo-
wych terminali ESA takie jak: import plików graficznych, au-
tomatyczny import zmiennych ze sterowników serii S7® fir-
my Siemens®, wbudowane liczniki, dziesiêæ poziomów hase³,
funkcje matematyczne, alarmy, animacje, receptury. 

Podstawowe dane techniczne terminali hand held

VT505H VT525H
Typ terminala Graficzny LCD STN 4 odcienie niebieskiego Graficzny LCD STN 16 kolorów
Pamiêæ projektu (tekst + grafika) 640 kB 960 kB
Czcionki TTF Windows
Pamiêæ receptur/alarmów 16 k/– 32 K/8 k Flash
Wymiary (mm) 250 x 222 x 100
Masa 3 kg
Stopieñ ochrony IP65 ze wszystkich stron
Jêzyki projektu 4 6
Historia alarmów – 220 zapisane w pamiêci Flash
Wbudowane sieci komunikacyjne CAN –
Liczba wykresów s³upkowych na ekranie 34 48
Przyciski funkcyjne 10

Przenośne terminale Hand Held 
firmy ESA

Od wrzeœnia firma ESA wprowadza na rynek zupe³nie now¹ rodzinê paneli operatorskich serii H (ang. hand
held), czyli terminali przenoœnych. £¹cz¹ one w sobie najlepsze cechy tradycyjnych terminali operatorskich ESA
wraz z mo¿liwoœciami u¿ywania ich w aplikacjach wymagaj¹cych mobilnej kontroli czy sterowania.

Wa¿n¹ modyfikacj¹ jest zastosowanie szeregu programowalnych
przycisków funkcyjnych: lokalnych (przypisanych do dowol-
nej strony projektu) lub globalnych (przypisanych do ca³ego
projektu). 

Aplikacje na terminale typu hand held, podobnie jak wszyst-
kie inne produkty rodziny VT, wykonuje siê efektywnym pa-
kietem narzêdziowym VTWin (od wersji 4.68). 
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Negatywny wynik referendum w sprawie przyst¹pienia Szwajcarii do Unii Europejskiej nie móg³ zawa¿yæ na
stosunkach handlowych pomiêdzy tymi obszarami gospodarczymi. Dlatego starano siê wyeliminowaæ ci¹gle ist-
niej¹ce bariery handlowe. Pierwszym krokiem by³o podpisanie porozumienia o Wzajemnym Uznawaniu (MRA)
dotycz¹ce oceny zgodnoœci oraz ratyfikacja przez Szwajcariê umowy o zamówieniach publicznych Œwiatowej
Organizacji Handlu, co u³atwi³o wymianê handlow¹ miêdzy UE i Szwajcari¹.

Porozumienie pomiêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ a Konfederacj¹
Szwajcarsk¹ o Wzajemnym Uznawaniu (MRA) dotycz¹ce oce-
ny zgodnoœci, u³atwia handel miêdzy UE i Szwajcari¹ w wie-
lu obszarach produkcji przemys³owej. W takim zakresie, w któ-
rym szwajcarskie przepisy s¹ równowa¿ne z przepisami UE,
do dopuszczenia produktu na rynku szwajcarskim i rynku Unii
Europejskiej wystarcza jednostkowa ocena zgodnoœci. Po roz-
szerzeniu UE, Polska i pozosta³e kraje wstêpuj¹ce zosta³y au-
tomatycznie objête porozumieniem MRA. 
Wymagania techniczne wystêpuj¹ we wszystkich sektorach go-
spodarki, pocz¹wszy od maszyn przemys³owych po urz¹dze-
nia gospodarstwa domowego, od leków po etykiety na ¿ywno-
œci. Ich wp³yw na handel zwi¹zany jest z kosztami, niezbêdnymi
do dostosowania produktów i zak³adów produkcyj-
nych do ró¿nych wymagañ rynków eksportowych
oraz z kosztami udokumentowania zgodnoœci z tymi
wymaganiami. Te ró¿ne standardy i procedury okre-
œla siê mianem barier pozataryfowych lub barier han-
dlowych natury technicznej. Aby unikn¹æ koniecz-
noœci wytwarzania ró¿nych wersji
produktów dla rynku szwajcarskie-
go i dla poszczególnych rynków
europejskich, rz¹d szwajcarski —
po referendum odrzucaj¹cym przy-
st¹pienie do Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego — podj¹³ decy-
zjê o dostosowaniu szwajcarskich
norm technicznych do norm UE.
Niestety, zwyk³e przystosowanie
szwajcarskich przepisów we-
wnêtrznych do wymagañ UE nie
jest wystarczaj¹ce by wyelimino-
waæ bariery w handlu. Dopóki bowiem standardy techniczne
nie s¹ oficjalnie uznane za równorzêdne, dopóty produkty mu-
sz¹ byæ nadal kontrolowane i musz¹ otrzymywaæ certyfikaty
zarówno wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych w kraju eksporte-
ra, jak i w kraju importera. To w³aœnie jest moment, w którym
zastosowanie znajduje MRA. Porozumienie to umo¿liwia obu-
stronne uznawanie wyników oceny zgodnoœci i dopuszcza jej
wykonanie przez UE lub wyznaczone szwajcarskie Urzêdy ds.
Oceny Zgodnoœci. Jako ¿e w Szwajcarii w odniesieniu do wiêk-
szoœci produktów obowi¹zuje takie samo prawo jak w UE, MRA
idzie nawet o krok dalej – we wszystkich obszarach, w których
przepisy dotycz¹ce produktów s¹ uznawane za równorzêdne
i zgodne z wymaganiami strony importuj¹cej. 
MRA znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do produk-
tów pochodz¹cych z terytorium umawiaj¹cych siê stron (Szwaj-

caria, UE, kraje nale¿¹ce do Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego – EFTA). W ten sposób towary pochodz¹ce z krajów
trzecich, takich jak na przyk³ad USA, nie podlegaj¹ procedurze
certyfikacji przez Szwajcariê, a tym samym wprowadzeniu do
obrotu w UE. Modyfikacja klauzuli o kraju pochodzenia towa-
ru jest w przygotowaniu i przewiduje, ¿e porozumienie mo¿e
w przysz³oœci odnosiæ siê do produktów przemys³owych nieza-
le¿nie od ich pochodzenia. Obecnie MRA obejmuje swoim za-
siêgiem m.in. obszary produkcji: 

maszyn
urz¹dzeñ medycznych
maszyn budowlanych
wyposa¿enia central telekomunikacyjnych

urz¹dzeñ kontrolno-pomia-
rowych
urz¹dzeñ elektrycznych niskie-
go napiêcia
urz¹dzeñ gazowniczych
pojazdów motorowych 
ci¹gników rolniczych i leœnych 
itd. 

Lista produktów objêta MRA jest
stale rozszerzana o kolejne sek-
tory. 
Dopuszczenie produktów szwaj-
carskich do handlu na terenie

Wspólnoty to jedno, a co z mo¿liwoœci¹ udzia³u
w przetargach w ramach UE. Zgodnie z oœwiadcze-
niem szwajcarskiego Ministerstwa Gospodarki (SE-
CO) przedsiêbiorstwa szwajcarskie mog¹ uczestni-
czyæ w projektach finansowanych z funduszy
strukturalnych oraz funduszy spójnoœci na tych sa-

mych prawach i warunkach co przedsiêbiorstwa UE. Wynika to
wprost z faktu ratyfikacji przez Szwajcariê umowy o zamówie-
niach publicznych Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO). W ten
sposób firmy i produkty szwajcarskie s¹ traktowane na równi
z odpowiednikami z Unii. 
Dziêki MRA i ratyfikacji umowy o zamówieniach publicz-

nych, produkty eksportowane ze Szwajcarii do UE i odwrotnie
uzyska³y swobodny dostêp do obu rynków. Rozszerzenie UE
i zwi¹zane z nim rozszerzenie MRA na nowe pañstwa cz³onkow-
skie z pewnoœci¹ przyczyni siê do eliminacji ci¹gle jeszcze ist-
niej¹cych barier handlowych pomiêdzy Szwajcari¹ i Polsk¹. 

Niniejszy artyku³ zosta³ napisany na podstawie fragmentu pu-
blikacji, która ukaza³a siê w biuletynie Nr 1/2004 Polsko-
-Szwajcarskiej Izby Przemys³y i Handlu. 
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Brak barier handlowych pomiędzy
Szwajcarią a UE
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Nie błądź – zapytaj
Nim dokonamy jakichkolwiek zakupów, staramy siê
znaleŸæ najkorzystniejsz¹ ofertê. Mo¿na oczywiœcie
zwracaæ siê bezpoœrednio do ka¿dej znanej nam firmy
z zapytaniem, ale jest to po pierwsze czasoch³onne, 
a po drugie – kr¹g znanych nam firm jest ograniczony.

Wygodniejszym sposobem zadania pytania ofertowego jest
z³o¿enie go w wortalu, w którym zarejestrowane s¹ setki firm
z interesuj¹cej nas bran¿y. Takie podejœcie to nie tylko wygo-
da, ale tak¿e praktycyzm — najprawdopodobniej otrzymamy od-
powiedŸ nie tylko od znanych nam firm, ale tak¿e od takich, o ist-
nieniu których nie wiedzieliœmy. Od przybytku g³owa nie boli,
a w tym wypadku bêdziemy mieæ znacznie lepsze rozeznanie
— decyzjê poprzemy dok³adniejsz¹ analiz¹ i dokonamy wy-
boru spoœród wiêkszej liczby ofert. 
Zapytania z³o¿one w wortalu AutomatykaOnLine (www.auto-
matykaonline.pl lub www.automatyka.com.pl) pojawiaj¹ siê
natychmiast na stronie g³ównej i s¹ przesy³ane e-mailem do
wszystkich osób, które wpisuj¹c swój adres e-mailowy w dzia-
le Oferty B2B, wyrazi³y chêæ ich otrzymywania. Jako ¿e Au-
tomatykaOnLine chce byæ platform¹ komunikacyjn¹ dla wszyst-
kich osób zwi¹zanych z automatyk¹, mo¿liwoœæ umieszczania
og³oszeñ jest dostêpna dla ka¿dego u¿ytkownika. 
W dziale tym mo¿na umieœciæ nie tylko zapytanie ofertowe,
ale tak¿e oferty, np. informacje o promocjach. Czasami sprzêt
chcemy zast¹piæ nowszym i nie bardzo wiadomo, co zrobiæ
z u¿ywanym dotychczas. Zawsze znajdzie siê firma, która mo-
¿e byæ zainteresowana kupnem – musi jednak wiedzieæ, ¿e mo-
¿e tego dokonaæ. Zachêcamy do umieszczania tak¿e takich
og³oszeñ. 
Podobny mechanizm jest w dziale Praca. Je¿eli szukamy pra-
cownika lub pracy, to znacznie lepiej robiæ to w miejscach,
gdzie zagl¹daj¹ osoby zwi¹zane z bran¿¹. W ten sposób doko-
nuje siê niejako wstêpna selekcja i znacznie wrasta prawdopo-
dobieñstwo, ¿e skontaktuj¹ siê z nami odpowiednie osoby. 
Z naszych statystyk wynika, ¿e wiele osób, rozpoczynaj¹c pra-
cê, wchodzi na www.automatykaonline.pl i pozostaje w worta-
lu przez kilka godzin, obserwuj¹c kolejno pojawiaj¹ce siê pro-
dukty, wiadomoœci i og³oszenia, by jak najszybciej zareagowaæ.
Zatem, najskuteczniejszym sposobem dotarcia do klientów jest
systematyczne umieszczanie informacji o produktach i szko-
leniach, jak równie¿ wpisów w dziale B2B. 
W bran¿y automatyki dzia³a mnóstwo ma³ych, nawet bardzo
ma³ych firm. Ich w³aœciciele nie maj¹ czasu, by dok³adnie stu-
diowaæ podrêczniki na temat prowadzenia firmy, a problemy ich
nie omijaj¹. W Polsce 40 % nowo rejestrowanych firm nie wy-
trzymuje roku dzia³ania. Chcielibyœmy wesprzeæ rozpoczyna-
j¹cych dzia³alnoœæ. Z myœl¹ w³aœnie o takich firmach urucho-
miliœmy w naszym Forum Poradnik dla przedsiêbiorczych. Na
pytania zadane w tym forum bêd¹ odpowiadaæ doœwiadczone
osoby, prowadz¹ce dzia³alnoœæ od wielu lat. Znajduj¹ siê tam
tak¿e informacje, które ka¿dy przedsiêbiorca powinien znaæ.
Proszê skorzystaæ z doœwiadczenia innych i nie traciæ czasu,
na dochodzenie do rzeczy, do których inni ju¿ doszli i gotowi
s¹ podzieliæ siê nimi. 



SABUR Sp. z o.o.
ul. Dru¿ynowa 3A, 02-590 Warszawa

tel. (22) 844-75-20, fax (22) 844-36-39
e-mail: sabur@sabur.com.pl, www.sabur.com.pl

Oddzia³ Katowice
ul. 11 Listopada 11, 40-387 Katowice

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

Oddzia³ Gdynia
ul. Hutnicza 3, bud. 16, 81-212 Gdynia
tel. (58) 663-74-44, fax (58) 663-72-77

e-mail: gdynia@sabur.com.pl

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

Harmonogram najbli¿szych szkoleñ

PG5 v.1.2 – nowe oprogramowanie do sterowników SAIA PCD i PCS (kurs podstawowy)
Termin 1: 13-14.09.2004 Termin 3: 22-23.11.2004
Termin 2: 18-19.10.2004 Termin 4: 06-07.12.2004

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

Termin 1: 22-23.09.2004 Termin 2: 18-19.11.2004

Axeda Supervisor powszechnie stosowane i popularne w Polsce oprogramowanie przemys³owe 
do wizualizacji i sterowania. W sk³ad pakietu wchodz¹: Wizcon 8.2 (wersja polskojêzyczna), WizScheduler,
WizSQL,  WizPLC oraz co najmniej jeden u¿ytkownik internetowy. Kurs podstawowy obejmuje m.in.
tworzenie aplikacji SCADA i internetowych, obrazów, wykresów, raportów oraz pracê w sieci. 

Termin 1: 15-16.09.2004 Termin 3: 24-25.11.2004
Termin 2: 20-21.10.2004 Termin 4: 08-09.12.2004

Axeda Supervisor 1.0. Kurs zaawansowany obejmuje: 
Advanced Alarm Management - zaawansowany system zarz¹dzania alarmami dla Wizcona 8.2 
(SMS,  faks, pager, e-mail)
WizPLC – modu³ obs³uguj¹cy technologiê Soft Logic, s³u¿¹cy równie¿ tworzeniu zaawansowanej 
logiki i programów dla systemu Wizcon
WizScheduler v2 -  internetowy system do tworzenia i zarz¹dzania zdarzeniami i zadaniami cyklicznymi
Termin 1: 30.09.2004 Termin 2: 15.12.2004

Terminale tekstowe i graficzne firmy ESA – sprzêt i oprogramowanie
Termin 1:  29.09.2004 Termin 2: 05.11.2004

MORSE – inteligentny system transmisji radiowej
Termin 1: 15.10.2004 Termin 2: 17.12.2004

W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotycz¹cych programu i spraw organizacyjnych, a tak¿e zg³aszania
uczestnictwa w kursach, prosimy o bezpoœredni kontakt z Pani¹ Jolant¹ Zalewsk¹ (szkolenia@sabur.com.pl)
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