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SABUR – wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm:

Oprogramowanie 
Axeda Supervisor z Wizconem 
w wersji 9.0PL już dostępne!

Kształtowanie pozytywnego
wizerunku firmy w cenie!

Jak optymalizować planowanie
i zakup energii elektrycznej?

Elastyczna, tania i szybka
komunikacja – Profi−S−Net



9 wrzeœnia br. firma SABUR Sp. z o.o. uzyska³a miêdzynarodowy Certyfikat Systemu
Jakoœci, przyznany przez jednostkê certyfikuj¹c¹ Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji
SA. Potwierdza on, ¿e przebiegaj¹ce w Spó³ce procesy projektowania, sprzeda¿y i ser-
wisu urz¹dzeñ i oprogramowania dla systemów automatyki przemys³owej i automaty-
ki dla budynków inteligentnych oraz doradztwa technicznego w tym zakresie spe³niaj¹
wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. Pozytywne przejœcie procesu certyfikacji
by³o ukoronowaniem wdra¿anych w firmie norm jakoœci. Maj¹c prawie piêtnastoletnie
doœwiadczenie, SABUR wyznaje zasadê, ¿e zdobycie zaufania i lojalnoœci naszych obec-
nych i przysz³ych Klientów jest wynikiem solidnoœci, etycznego prowadzenia dzia³al-
noœci oraz wysokiej jakoœci i efektywnoœci zarz¹dzania. Zadowolony i usatysfakcjono-
wany Klient jest kluczow¹ wartoœci¹ w strategii firmy i gwarancj¹ jej sukcesu. Zarz¹d
firmy zapewnia, ¿e zobowi¹zania i cele zawarte w polityce jakoœci s¹ realizowane i utrzy-
mywane na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy. Wiêcej informacji znajduje
siê na stronie www.sabur.com.pl...
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Oprogramowanie Axeda Supervisor z Wizconem w wersji 9.0PL
już dostępne!

Mi³o nam Pañstwa poinformowaæ, ¿e dwóch pra-
cowników Dzia³u Technicznego naszej firmy: Adam
Sobota oraz Piotr Delegacz zmieni³o ostatnio swój
stan cywilny. Wybrankami ¿ycia Panów zosta³y 
odpowiednio Panie: Joanna i Justyna. 
Gratulujemy Panom tej wspania³ej decyzji i ¿yczy-
my samych najpiêkniejszych chwil, spe³nienia
wszystkich marzeñ — tych wielkich i tych mniej-
szych!

Młode pokolenie 
firmy SABUR

Nowa wersja oprogramowania
Axeda Supervisor to nie tylko inte-
gracja ze standardem BACnet,
ustandaryzowany modu³ WizPLC,
nowe modu³y Tag Template i Tag
Generator, ale tak¿e dodatkowe in-
nowacyjne narzêdzia in¿ynierskie.
W poprzednim numerze biuletynu
podkreœlaliœmy, ¿e jedn¹ z wa¿niej-
szych nowoœci jest integracja Wiz-
cona ze standardem BACnet. Jest
on – poza sieciami EiB i LON-
Works najpopularniejszym standar-
dem obecnym w automatyce bu-
dynkowej i wraz z jego rosn¹c¹
popularnoœci¹ firma Axeda Systems zdecydowa³a siê na zinte-
growanie go z pakietem. W najnowszej wersji AS pojawiaj¹
siê te¿ modu³y upraszczaj¹ce nawigacjê oraz skracaj¹ce czas pro-
jektowania aplikacji. S¹ nimi m.in. znany ju¿ z wersji AS 1.0
modu³ TagMapper, a w najnowszej wersji równie¿ funkcjonal-
noœæ TagTemplate. Pozwala ona na zdefiniowanie poziomów

bramki na podstawie nazwy ma-
ski, czyli do ka¿dego obrazu wy-
korzystuj¹cego dany szablon mo¿e-
my u¿ywaæ ró¿ne zmienne. W ten
sposób nie potrzebujemy definio-
waæ tabeli mapowania bramek,
któr¹ wykonuje siê obecnie w cza-
sie tworzenia obrazu. Twórcy Axe-
da Supervisor zdecydowali siê tak-
¿e na ustandaryzowanie modu³u
WizPLC do sterowania procesami
technologicznymi opartego na
technologii SoftLogic i jêzykach
programowania zgodnych z norm¹
IEC 61131-3. W ten sposób zosta-

nie zapewniona ci¹g³oœæ jego rozbudowy i unowoczeœniania. 
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce najnowszej wersji oprogra-
mowania Axeda Supervisor znajduj¹ siê na www.sabur.com.pl.
Osoby zainteresowane sprawdzeniem pakietu w dzia³aniu pro-
szone s¹ o przes³anie danych do korespondencji na adres: 
info@sabur.com.pl.

Certyfikat Systemu Jakości dla firmy SABUR
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Elastyczna, tania i szybka 
komunikacja Profi−S−Net s. 4
Wraz z pojawieniem siê na rynku nowych rodzin sterowników
PCD2.M480 oraz PCD3.M firma SAIA-Burgess wdro¿y³a in-
nowacyjn¹ grupê protoko³ów komunikacyjnych zwan¹ Profi-
-S-Net. Jest to komunikacja Multi-Master oparta na RS-485
i sieci Profibus FDL z szybkoœci¹ transmisji do 12 MBd. Umo¿-
liwi ona projektowanie bardziej rozbudowanych, wydajnych
i szybszych sieci komunikacyjnych w takiej samej cenie jak
dotychczas stosowana sieæ S-Bus.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku 
firmy w cenie s. 5
Program „Przedsiêbiorstwo Fair Play” z roku na rok zyskuje co-
raz wiêksz¹ popularnoœæ. Œwiadczy to o wadze, jak¹ przedsiêbior-
cy przywi¹zuj¹ do kszta³towania pozytywnego wizerunku firm,
budowania trwa³ych wiêzi z kontrahentami, pracownikami i oto-
czeniem lokalnym. W tej edycji o certyfikat „Przedsiêbiorstwo 
Fair Play” zabiega³o ponad 670 firm z ca³ego kraju, z których 602
otrzyma³o to wyró¿nienie. Istot¹ tej nagrody jest uœwiadomienie
wszystkim przedsiêbiorcom, ¿e etyczne dzia³ania ostatecznie prze-
k³adaj¹ siê na sukces w biznesie.

Jak optymalizować planowanie i zakup 
energii elektrycznej? 
IMECS Industry Media Control Systems s. 6, 7
Ile zamawiaæ i kupowaæ mediów technologicznych i od kogo,
aby koszty ich by³y optymalne? Oto pytanie, które stawia so-
bie obecnie wiele firm poszukuj¹cych rozwi¹zañ umo¿liwia-
j¹cych obni¿enie kosztów. Przyk³adem takiego rozwi¹zania
jest przemys³owy system kontroli mediów IMECS. Wed³ug
przeprowadzonych badañ zastosowanie tego systemu pozwa-
la zaoszczêdziæ ponad 10 % kosztów zwi¹zanych z planowa-
niem i zakupem energii elektrycznej w przedsiêbiorstwach.
Ale jak to dzia³a...?

Szanowni Pañstwo,

z przyjemnoœci¹ oddajemy kolejny numer naszego biuletynu,
poœwiêconego g³ównie produktom firmy SAIA-Burgess

Controls. Jednoczeœnie w krótkich informacjach, jest wzmian-
ka o uzyskaniu przez SABUR certyfikatu wdro¿enia systemu
jakoœci wg PN-EN ISO 9001:2001. Tu warto przypomnieæ, ¿e
SAIA-Burgess by³a jedn¹ z pierwszych firm, które wdra¿a³y
pe³ny zakres norm ISO zwi¹zanych z jakoœci¹, a by³o to na
prze³omie lat 80. i 90. ubieg³ego wieku. Do po³owy lat dziewiêæ-
dziesi¹tych systemy zarz¹dzania jakoœci¹ nie by³y jeszcze po-
pularne w Polsce, co wiêcej, czêsto w ogóle by³y nieznane. Te-
raz wiele firm wdra¿a systemy jakoœci, co jest bardzo
pozytywne, ale jest te¿ druga strona, jak chocia¿by to, ¿e nie-
które firmy traktuj¹ certyfikaty ISO, jedynie jako swoiste „na-
rzêdzie marketingowe”. Sami dobrze wiemy, ¿e solidne wdro-
¿enie systemu wymaga bardzo du¿o czasu i zaanga¿owania
wielu osób, czego nie mo¿na zrobiæ w parê tygodni. Miejmy na-
dziejê, ¿e nie nast¹pi dewaluacja wartoœci certyfikatów ISO,
a zwiêkszaj¹ca siê ich liczba spopularyzuje wiedzê na temat
w³aœciwego zarz¹dzania firm¹, gdzie naprawdê jakoœæ odgry-
wa istotn¹ rolê. Co wiêcej ufajmy, ¿e system jakoœci zostanie
powi¹zany z rzetelnym prowadzeniem firm, jak chocia¿by ter-
minowym regulowaniem zobowi¹zañ, równie¿ finansowych.... 

Temat z ok³adki to nowa grupa protoko³ów komunikacyjnych
Profi-S-Net firmy SAIA-Burgess, która wzbogaci³a nowe ro-
dziny sterowników PCD2.M480 oraz PCD3.M o do tej pory
niespotykane mo¿liwoœci wymiany danych. 

Ca³kiem niedawno pisa³am o historii targów AUTOMATICON,
o tym jak od skromnego przedsiêwziêcia sta³ siê w ci¹gu ostat-
nich 10 lat najwiêksz¹ imprez¹ targow¹ w bran¿y automatyki.
W ci¹gu tych lat poznaliœmy wiele osób, które swymi pomys³a-
mi, jak i codzienn¹, czêsto niezauwa¿an¹ prac¹ przyczynili siê
do rozwoju AUTOMATICON-u. Dzisiejsze tempo ¿ycia nie zo-
stawia wiele czasu na wspomnienia, ale czasami warto chwilê
pogr¹¿yæ siê w zadumie, szczególnie, gdy dowiadujemy siê,
o osobach, które odesz³y... 

I tak z ogromnym ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e 22 paŸdzier-
nika 2004 zmar³ pan Adam Szermer, który by³ pomys³odawc¹
i jednym z organizatorów targów AUTOMATICON. Jego ener-
gia i entuzjazm, a tak¿e ciê¿ka praca u podstaw przyczyni³y
siê do sukcesu targów. Nastêpne targi AUTOMATICON bêd¹ za-
pewne równie¿ udane, wszak¿e organizuje to wieloosobowy,
sprawny zespó³, lecz niestety w alejach targowych nie spotka-
my ju¿ pana Adama, nie doœwiadczymy Jego ¿yczliwoœci czy
serdecznego uœmiechu... zachowamy Pana Adama w naszej pa-
miêci.

Nied³ugo bêd¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok, czas
spotkañ, czas sk³adania ¿yczeñ. Korzystaj¹c z okazji, chcia³a-
bym przekazaæ w imieniu ca³ego zespo³u firmy SABUR wszyst-
kim Czytelnikom najlepsze ¿yczenia, du¿o zdrowia, wiele po-
myœlnoœci, jak te¿, aby nadchodz¹ce Œwiêta by³y czasem
odpoczynku i czasem spotkañ z najbli¿szymi.

Barbara Wójcicka



Elastyczna, tania i szybka komunikacja –
Profi−S−Net

Wraz z pojawieniem siê na rynku nowych rodzin sterowników PCD2.M480 oraz PCD3.M firma SAIA-Burgess wdro-
¿y³a innowacyjn¹ grupê protoko³ów komunikacyjnych zwan¹ Profi-S-Net. Jest to komunikacja Multi-Master oparta
na RS-485 i sieci Profibus FDL z szybkoœci¹ transmisji do 12 MBd. Wraz z nowymi funkcjonalnoœciami pakietu
PG5 ControlSuite zestaw ten umo¿liwi projektowanie bardzo rozbudowanych, wydajnych i szybkich sieci komuni-
kacyjnych.

w w w . s a i a - b u r g e s s . p l

4 AUTOMATYKA     4/2004

Profi-S-Net to grupa protoko³ów (MPI, DP, S-IO, HTTP oraz
S-Bus) wykorzystuj¹ca wspóln¹ warstwê FDL, dostêpn¹ w Pro-
fibusie. Da³o to mo¿liwoœæ jednoczesnego u¿ywania kilku pro-
toko³ów na tym samym kablu. Szybkoœæ transmisji to 1,5 MBd,
a przy zastosowaniu modu³ów PCD7.F750 nawet do 12 MBd.
Stosowanie Profi-S-Net nie podwy¿sza ceny instalacji — jest
ona na tym samym poziomie jak instalacji wykonanej w tra-
dycyjnej sieci S-Bus. Warto podkreœliæ, ¿e zaprojektowana
przez SAIA-Burgess komunikacja jest Multi-Master, co umo¿-
liwia stosowanie wiêcej ni¿ jednego mastera w sieci. Integral-
n¹ czêœci¹ nowej architektury sieci wdro¿onej przez SAIA-
-Burgess jest Profi-S-Link (PCD8.K120). Jest to adapter za-
pewniaj¹cy szybki dostêp do sterowników PCD (rodzin
PCD2.M480 oraz PCD3.M) m.in. do programowania, konfi-
guracji jak równie¿ wymiany danych. Programowalny adapter
PCD8.K120 obs³uguje jednoczeœnie maksymalnie dwa ³¹cza
Ethernet. Je¿eli trzeci Klient chce po³¹czyæ siê w tym samym
czasie przez ten sam adapter Profi-S-Link, spotka siê z odmo-
w¹. Oznacza to, ¿e nale¿y zapewniæ adapter dla ka¿dej pary
u¿ytkowników. Liczba adapterów Profi-S-Link w sieci nie jest
ograniczona. Aby ustanowiæ komunikacjê, nale¿y zdefiniowaæ
jedynie adres IP adaptera, który jest u¿ywany do po³¹czenia
w sieci Profi-S-Net. UWAGA: przy tworzeniu architektury sie-
ci nale¿y pamiêtaæ, ¿e jednostka PCD mo¿e obs³ugiwaæ jeden
pe³en protokó³ komunikacyjny (do programowania i debbugo-
wania) w tym samym czasie. 

Warto równie¿ wspomnieæ w tym miejscu o zmianach, które zo-
sta³y wprowadzone w pakiecie oprogramowania narzêdziowe-
go PG5 w wersji 1.3.100. Wdro¿enie nowej grupy protoko³ów
komunikacyjnych zaowocowa³o kilkoma innowacyjnymi funk-
cjonalnoœciami. A co zosta³o dodane do pakietu: 

mo¿liwoœæ programowania najnowszych rodzin sterowni-
ków PCD2.M480 oraz PCD3.M przez PGU dostêpne tak¿e
na porcie USB oraz w sieci Profi-S-Bus
mo¿liwoœæ skonfigurowania wielu portów do programowa-
nia (PGU) 
zwiêkszona liczba rejestrów (do 16383) oraz Bloków 
Danych (Data Blocks) (do 8191), 
mo¿liwoœæ jednoczesnego zdefiniowania 3 gateway'ów:
w sieciach Ethernet i S-Bus, jak równie¿ na portach szerego-
wych
mo¿liwoœæ tworzenia w³asnych bibliotek Fbox-ów
mo¿liwoœæ jednoczesnego pod³¹czenia oprogramowania
PG5 oraz systemów nadrzêdnych typu SCADA przez sieci 
Profi-S-Bus
Web Editor — program do tworzenia stron HTML dla sterow-
ników firmy SAIA. 

Dla osób zaawansowanych w programowaniu firma SAIA przy-
gotowa³a opcjê programowania oraz konfiguracji sterowników
bez u¿ycia pakietu PG5 ControlSuite za pomoc¹ programu 
Sload5. Narzêdzie to jest interfejsem graficznym umo¿liwiaj¹-
cym wgrywanie/zgrywanie ze sterownika ustawieñ lub kodu
programu przy u¿yciu œcie¿ki poleceñ lub pliku wsadowego.
Dodatkowo program Sload5 mo¿e byæ wykorzystywany przez
inne aplikacje. 
Wdro¿enie grupy protoko³ów komunikacyjnych Profi-S-Net
oraz rozszerzenie pakietu PG5 ControlSuite umo¿liwi projek-
towanie jeszcze bardziej z³o¿onych, wydajnych i szybszych
sieci komunikacyjnych w takiej samej cenie jak dotychczas
stosowana sieæ S-Bus. Dla tych z Pañstwa, którzy nie spotkali
siê jeszcze z pakietem PG5 przygotowaliœmy nowy CD z wer-
sj¹ testow¹ oprogramowania wraz z pe³n¹ dokumentacj¹. Aby
otrzymaæ narzêdzie PG5 do przetestowania, wystarczy wys³aæ
dane do korespondencji na adres e-mailowy info@sabur.com.pl



SABUR Sp. z o.o. zosta³ laureatem VII edycji Programu Pro-
mocji Kultury Przedsiêbiorczoœci „Przedsiêbiorstwo FAIR

PLAY” organizowanego przez Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹.
Wed³ug autorów i animatorów: celem programu jest promocja

etyki w dzia³alnoœci gospodarczej, rozumianej jako zespó³ norm

postêpowania we wzajemnych relacjach przedsiêbiorców z kon-

trahentami, klientami, pracownikami, wspólnikami oraz spo³ecz-

noœci¹ lokaln¹, w³adz¹ lokaln¹ i pañstwow¹. Wspiera on te¿ roz-

wój firm, promuj¹c przedsiêbiorstwa solidne i uczciwe,

dzia³aj¹ce zgodnie z prawem i zasadami etyki.
Ju¿ po raz czwarty, podczas Wielkiej Gali w Sali Kongreso-
wej Pa³acu Kultury i Nauki bêd¹cej uwieñczeniem tegorocznej
edycji Programu, przedstawiciele Zarz¹du Spó³ki odebrali cer-
tyfikat potwierdzaj¹cy, i¿ SABUR Sp. z o.o. to przedsiêbiorstwo
kieruj¹ce siê w dzia³alnoœci gospodarczej etyk¹ biznesow¹ oraz
regu³ami fair play. Werdykt Kapitu³y Programu by³ jedno-
znaczny: SABUR Sp. z o.o. to firma zapewniaj¹ca najwy¿szy
poziom bezpieczeñstwa wspó³pracy swoim partnerom i kontra-
hentom. To firma w pe³ni odpowiedzialna przed swoimi obec-
nymi i przysz³ymi klientami. To równie¿ firma, z której pracow-
nicy mog¹ byæ dumni. 

Program „Przedsiêbiorstwo Fair
Play” z roku na rok zyskuje coraz
wiêksz¹ popularnoœæ. Œwiadczy
to o wadze, jak¹ przedsiêbiorcy
przywi¹zuj¹ do kszta³towania 
pozytywnego wizerunku firm,
budowania trwa³ych wiêzi z kon-
trahentami, pracownikami i oto-
czeniem lokalnym. W tej edycji
o certyfikat „Przedsiêbiorstwo
Fair Play“ zabiega³o ponad 670
firm z ca³ego kraju, z których 602
otrzyma³o to wyró¿nienie. Istot¹

tej nagrody jest uœwiadomienie wszystkim przedsiêbiorcom,
¿e etyczne dzia³anie ostatecznie przek³ada siê na sukces w biz-
nesie. Zasady weryfikacji firm zamykaj¹ siê w dwóch etapach.
Pierwszy krok wykonuje firma: zg³asza swoj¹ chêæ uczestnic-
twa w programie i wype³nia szczegó³ow¹ Ankietê Prezentacji.
Szereg organizacji i urzêdów sprawdza wiarygodnoœæ poda-
nych informacji. Ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu certyfikatu
podejmuje Kapitu³a Programu, a og³oszenie wyników i wrêcze-
nie certyfikatów nastêpuje w trakcie Wielkiej Gali Fina³owej,
w której poza laureatami i organizatorami bior¹ udzia³ przed-
stawiciele w³adz pañstwowych i gospodarczych. 
Certyfikat „Przedsiêbiorstwo Fair Play” jest gwarancj¹ dla part-
nerów handlowych, u¿ytkowników i reklamodawców, ¿e ma-
j¹ do czynienia z pewn¹ i wiarygodn¹ firm¹. Jest tak¿e po-
twierdzeniem skutecznoœci dzia³añ firmy. Z czego jesteœmy
dumni!

Kształtowanie
pozytywnego wizerunku

firmy w cenie!



to szczególnie istotne podczas rozruchu maszyn i innych urz¹-
dzeñ wspomagaj¹cych proces produkcyjny (np.: komory klima-
tyzacyjne, sprê¿arki, pompy), gdy¿ jest wtedy analizowana
moc chwilowa, a w szczególnoœci jest zwracana uwaga na to,
aby nie zosta³a przekroczona moc umowna. Monitoring mo¿e
odbywaæ siê bezpoœrednio na obrazach synoptycznych syste-
mu IMECS lub w sposób zdalny bezpoœrednio w przegl¹dar-
ce internetowej przy pomocy klienta internetowego. Stacja mo-
nitoruj¹ca znajduj¹ca siê w oddzielnym budynku na terenie
zak³adu jest pod³¹czona drog¹ radiow¹ za pomoc¹ sieci WLAN.
Takie rozwi¹zanie pozwoli³o na unikniêcie zastosowania roz-
leg³ego okablowania, a tym samym umo¿liwi³o ³atwe pod³¹cza-
nie dodatkowych komputerów monitoruj¹cych. 

Odczytane informacje s¹ przechowywane w bazie danych i mo-
g¹ byæ wizualizowane w postaci tabelarycznej oraz graficznej
na wykresach. Na potrzeby analizy zosta³ zaprojektowany mo-
du³ raportowy, który dzia³a niezale¿nie od czêœci monitoruj¹-
cej. Dane historyczne mog¹ byæ publikowane w formie rapor-
tów html i udostêpniane za pomoc¹ przegl¹darki u¿ytkownikom
w sieci komputerowej LAN, WAN, a nawet Internet. 

Ile zamawiaæ i kupowaæ mediów technologicznych i od kogo, aby koszty ich by³y optymalne? Oto pytanie, które sta-
wia sobie obecnie wiele firm poszukuj¹cych rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych obni¿enie kosztów. Przyk³adem takiego
rozwi¹zania jest przemys³owy system kontroli mediów IMECS. Wed³ug przeprowadzonych badañ zastosowanie te-
go systemu pozwoli³o zaoszczêdziæ ponad 10 % kosztów zwi¹zanych z planowaniem i zakupem energii elektrycz-
nej w przedsiêbiorstwach. Ale jak to dzia³a...?

Jak optymalizować planowanie i kupno
energii elektrycznej?

IMECS Industry Media Control Systems
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W 24. numerze biuletynu AUTOMATYKA opisywaliœmy m.in.
system SCANET, który pomaga w planowaniu przez przedsiê-
biorstwo zu¿ycia mediów technologicznych. Szczególnie w do-
bie demonopolizacji i otwierania siê rynku energii elektrycznej
przedsiêbiorstwa powinny na nowo spojrzeæ na ten problem. 
Zarówno oprogramowanie SCANET firmy Eagle Electronics,
jak i system IMECS firmy System Projekt s¹ idealnymi roz-
wi¹zaniami.
System IMECS (Industry Media Control System) zosta³ stwo-
rzony w oparciu o pakiet oprogramowania Axeda Supervisor.
Dziêki efektywnym, inteligentnym modu³om zawartym w AS
mo¿liwe by³o opracowanie systemu w pe³ni dostosowanego do
istniej¹cej w danym przedsiêbiorstwie infrastruktury energe-
tycznej. IMECS jest tzw. systemem „pod klucz”. Elastycznoœæ
oprogramowania Axeda Supervisor zapewnia natomiast ci¹g³y
rozwój systemu IMECS w przedsiêbiorstwie. Wraz z rosn¹-
cym zapotrzebowaniem na kontrolê nowych obwodów elek-
trycznych obejmuj¹cych nie tylko przy³¹cza g³ówne, ale rów-
nie¿ linie produkcyjne, czy nawet poszczególne maszyny, mog¹
byæ one swobodnie dodawane do istniej¹cej architektury. 
Idê dzia³ania najlepiej wyjaœniæ jest na rzeczywistej instalacji.
W ramach wspó³pracy integratora systemów firmy SYSTEM
PROJEKT oraz firmy komputerowej ANCOM zmodernizowa-
no uk³ad kontrolno-rozliczeniowy energii elektrycznej w Wi-
dzewskich Zak³adach Przemys³u Bawe³nianego Wi-Ma SA
w £odzi. Projekt obejmowa³ m.in. przebudowê uk³adu pomia-
rowego dwóch przy³¹czy g³ównych oraz wdro¿enie przemy-
s³owego systemu kontroli mediów IMECS (Industry Media

Control System). Przeprowadzona modernizacja umo¿liwi³a
zak³adom Wi-Ma SA znaczn¹ redukcjê kosztów zwi¹zanych
z kupnem energii elektrycznej, ale równie¿ pozytywnie wp³y-
nê³a na wizerunek firmy jako przedsiêbiorstwa proekologicz-
nego, dziêki ograniczeniu zu¿ycia energii elektrycznej. 
A jak dzia³a system IMECS? System IMECS dzia³a w czasie 
rzeczywistym, komunikuj¹c siê z zainstalowanymi miernikami,
dziêki czemu zapewnia dok³adn¹ kontrolê parametrów sieci
energetycznej. Transmisja z punktów pomiarowych zosta³a
oparta na odpornej na zaburzenia przemys³owej magistrali 
RS-485; do komunikacji z miernikami wykorzystano protokó³
MODBUS.
Magistrala RS-485 jest pod³¹czona za poœrednictwem konwer-
tera RS-485/232 zaprojektowanego przez firmê SYSTEM PRO-
JEKT do portu szeregowego serwera IMECS. Dziêki takiemu
rozwi¹zaniu jest zapewniona ci¹g³a, a przede wszystkim stabil-
na transmisja danych bezpoœrednio z punktów pomiarowych. Jest

R e f e r e n c j e



W przysz³oœci planowana jest rozbudowa systemu IMECS na
potrzeby monitoringu budowanego wêz³a ciep³owniczego oraz
kontroli innych parametrów mediów energetycznych wykorzy-
stywanych w procesach produkcji w zak³adach Wi-Ma SA £ódŸ. 

W artykule nt. systemu SCANET pisaliœmy du¿o o narodzi-
nach Rynku Bilansuj¹cego w Polsce. Prowadzone s¹ intensyw-
ne prace nad dostosowaniem naszego rynku energii elektrycz-
nej do rynków rozwiniêtych w Europie. Pocz¹tkowo prace
dotyczy³y koniecznoœci planowania przez przedsiêbiorstwo zu-
¿ycia energii w cyklu miesiêcznym. PóŸniej, na potrzeby bi-
lansowania zosta³ wprowadzony rynek dobowo-godzinowy,
czyli obowi¹zek zg³aszania przez odbiorców zapotrzebowania
na energiê z dok³adnoœci¹ do 1 MWh na godzinê. Systemy ta-
kie jak SCANET oraz IMECS s¹ idealnymi do optymalizacji pla-
nowania zu¿ycia mediów technologicznych. Czy nadszed³ czas
na stosowanie takiego typu systemów? Naszym zdaniem, tak.
Ale ostateczna weryfikacja tej tezy i tak nadejdzie dopiero
z rynku! 

Zaprojektowany modu³
raportowy WReport za-
wiera szereg gotowych
raportów, które umo¿-
liwiaj¹ optymalne pla-
nowanie zamawiania
mocy elektrycznej,
kontrolê zu¿ycia energii
elektrycznej oraz dobór
najkorzystniejszej taryfy rozliczeniowej. 
Bie¿¹ca analiza tzw. œladu mocy pozwa-
la unikn¹æ op³at karnych za przekrocze-
nie dopuszczalnych wartoœci chwilo-
wych mocy elektrycznej. Wszelkie
nieporz¹dne wartoœci poszczególnych
parametrów (np. mocy umownej, tan-
gensa j) s¹ natychmiast sygnalizowane
przez modu³ alarmowy AAM, który po-
zwala na konfiguracjê ró¿nych progów
alarmowych informuj¹cych o mo¿li-
wych przekroczeniach, a tym samym
potencjalnych karach pieniê¿nych.
Dziennik alarmów pozwala na analizê
zdarzeñ, jakie mia³y miejsce w okreœlo-
nym przedziale czasu oraz szybkoœci re-
akcji dy¿uruj¹cych energetyków na sta-
ny awaryjne. 
W systemie IMECS zosta³ tak¿e zaprojektowany modu³ wirtu-
alnych mierników, które umo¿liwiaj¹ badanie wydajnoœci pro-
dukcji. Do zarz¹dzania baz¹ 200 wirtualnych mierników zo-
sta³ wykorzystany modu³ WizPLC dostarczany w pakiecie
Axeda Supervisor. Umo¿liwia on konfiguracjê wirtualnych
mierników zgodnie ze stosowanymi procesami technologiczny-
mi w Zak³adach Przemys³u Bawe³nianego Wi-Ma SA. Dane
dotycz¹ce zu¿ycia energii oraz wielkoœci produkcji mog¹ byæ
wprowadzane rêcznie, ale równie¿ sczytywane automatycznie
z pod³¹czonych mierników energii oraz liczników produkcji. Za
pomoc¹ WizPLC s¹ obliczane wskaŸniki produkcji, okreœlaj¹-
ce wydajnoœæ produkcji na poziomie poszczególnych proce-
sów technologicznych. Zestawienia dotycz¹ce wydajnoœci s¹
eksportowane do arkusza kalkulacyjnego poprzez ³¹cze DDE;
umo¿liwia to czyteln¹ analizê badanych wskaŸników w ramach
rachunkowoœci zarz¹dczej. 
Uzupe³nieniem narzêdzi analityczno-raportowych jest modu³
taryfikacyjny, w którym zosta³a odzwierciedlona taryfa B23.
Odczytywane dobowe wartoœci zu¿ycia energii z uwzglêdnie-
niem wszelkich przekroczeñ s¹ przeliczane i wizualizowane
zgodnie z wdro¿on¹ taryf¹ rozliczeniow¹. Ka¿de z monitoro-
wanych przy³¹czy g³ównych w Zak³adach Przemys³u Bawe³nia-
nego Wi-Ma SA jest odwzorowane na formularzach faktur
z uwzglêdnieniem pe³nej historii zu¿ycia energii i op³at za wy-
brany okres. 
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Niniejszy artyku³ zosta³ napisany przy wspó³pracy z firm¹ 
SYSTEM PROJEKT z Pabianic www.system-projekt.pl.
Wszystkie pytania dotycz¹ce systemu IMECS prosimy kiero-
waæ na adresy: piotrk@system-projekt.pl lub info@sabur.com.pl



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 najbliższych szkoleń

PG5 v.1.3 – nowe oprogramowanie do sterowników SAIA PCD i PCS (kurs podstawowy)
Termin 1: 11-12.01.2005 Termin 3: 14-15.03.2005
Termin 2: 15-16.02.2005 Termin 4: 18-19.04.2005

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

Termin 1: 17-18.01.2005 Termin 2: 24-25.03.2005

Axeda Supervisor powszechnie stosowane i popularne w Polsce oprogramowanie przemys³owe 
do wizualizacji i sterowania. W sk³ad pakietu wchodz¹: Wizcon 9.0PL (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: 13-14.01.2005 Termin 3: 16-17.03.2005
Termin 2: 17-18.02.2005 Termin 4: 20-21.04.2005

Axeda Supervisor – kurs zaawansowany obejmuje: 
Advanced Alarm Management - zaawansowany system zarz¹dzania alarmami dla Wizcona 9.0PL
(SMS,  faks, pager, e-mail)
WizPLC – modu³ obs³uguj¹cy technologiê Soft Logic, s³u¿¹cy równie¿ do tworzenia zaawansowanej 
logiki i programów dla systemu Wizcon
WizScheduler –  internetowy system do tworzenia i zarz¹dzania zdarzeniami i zadaniami cyklicznymi
Termin 1: 31.01.2005 Termin 2: 10.03.2005

Terminale tekstowe i graficzne firmy ESA – sprzêt i oprogramowanie
Termin 1:  28.01.2005 Termin 2: 12.04.2005

MORSE – inteligentny system transmisji radiowej
Termin 1: 08.02.2005 Termin 2: 08.04.2005

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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