
29 Nr 1/2005
Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy

SABUR – wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm:

350 % wzrostu oglądalności
wortalu www.AutomatykaOnLine.plW

yd
an

ie
 S

p
ec

ja
ln

e

Saia−S−Web – nowa idea efektywnego i taniego monitoringu,
serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki



Najnowsza wersja 4.79 oprogramowania narzêdziowego
VTWin firmy ESA elettronica S.p.A. zosta³a wzbogacona m.in.
o szereg nowych mo¿liwoœci: 

programowanie terminali z wbudowanymi portami
MSP/CAN lub MSP/DP: VT575W, VT585WB oraz
VT595W
mo¿liwoœæ importu/eksportu t³umaczenia aplikacji z/do 
plików w formacie CSV (Comma Separated Values) edyto-

24 lutego 2005 o godzinie 17:00:38 powiêkszy³a siê rodzina
pana Jacka Korczaka, pracownika dzia³u sprzeda¿y w
Warszawie. Pan Jacek po raz pierwszy zosta³ szczêœliwym
tatusiem - Natalii. Wszyscy sk³adamy Ewie i Jackowi ogromne
gratulacje i ¿yczymy dalszych sukcesów!
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Transfer plików poprzez MPI bez odłączania terminala z sieci...

Czas płynie...

walnych w popularnych arkuszach kalkulacyjnych, jak np.
MS Excel, 
mo¿liwoœæ przesy³ania projektu, firmware'u, receptur, itd.
poprzez sieæ MPI bez od³¹czania terminala z sieci. VT jest
zdalnie wprowadzany w tryb  serwisowy, a transfer danych
odbywa siê z szybkoœci¹ 187,5 kbit/s, 
wbudowane nowe drivery komunikacyjne, m.in.: Siemens 
Industrial Ethernet dla S7-300 i 400, Allen Bradley Ethernet
IP dla Control Logix i SLC, LG Master K-120S. 

Tradycyjnie zachêcamy Pañstwa do zapoznania siê z pakietem
VTWin. Przygotowaliœmy nowy CD ze integrowanym demo
oprogramowania. Aby otrzymaæ narzêdzie VTWin do przete-
stowania, wystarczy wys³aæ dane do korespondencji na adres 
e-mailowy: info@sabur.com.pl.
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350−procentowy wzrost s. 19
Rok temu AutomatykaOnLine ruszy³a z nowym wizerunkiem
i nowymi funkcjonalnoœciami. Zaczynaliœmy od œredniej ogl¹-
dalnoœci oscyluj¹cej w granicach 400 osób, dziœ ich jest ponad
1400. Coraz czêœciej statystyka dzienna pokazuje przesz³o 1700
odwiedzaj¹cych. W styczniu 2004 roku internauci odwiedzili
nieca³e 90 tys. stron, a w styczniu 2005 zapoznali siê z przesz³o
650 tys. £¹cznie w ci¹gu minionego roku wortal zosta³ odwie-
dzony ponad 2 mln razy. Podczas tych odwiedzin przejrzano bli-
sko 26 mln stron.

Wydanie Specjalne
REFERENCJE 2005 s. 10
Ka¿dego roku na ³amach biuletynu AUTOMATYKA przybli-
¿amy Pañstwu szereg nowych produktów wprowadzanych na
polski rynek. Tym razem chcielibyœmy zaproponowaæ coœ zu-
pe³nie nowego. Zamiast opisywaæ nowe urz¹dzenia lub tech-
nologie, zdecydowaliœmy siê to wydanie biuletynu zadedyko-
waæ integratorom systemów i klientom koñcowym. Staraliœmy
siê wybraæ godne uwagi implementacje systemów. Przy two-
rzeniu biuletynu wspó³pracowa³y z nami firmy: 

Carboautomatyka SA
CKW-Instalacje Sp. z o.o. s. 11

Elko Sp. z o.o. 
ELEKTRA K.I.A.E.iP. s. 12

Eltech Sp. j. 
Enamor Sp. z o.o. s. 13

EPA Sp. z o.o.
EUROAQUA Sp. z o.o. s. 14

Instytut Energetyki w Gdañsku
Medas Sp. z o.o. s. 15

MERPRO Sp. z o.o. 
PLC-Control s.c. s. 16

REDTECH Sp. z o.o. 
SILTEC Sp. z o.o. s. 17

TECHMES Sp.j. 
TRW Polska Sp. z o.o. s. 18

Barbara Wójcicka

Saia−S−Web — nowa idea efektywnego i taniego mo−
nitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów
automatyki s. 4–8
W kilku poprzednich wydaniach biuletynu AUTOMATYKA
przybli¿aliœmy Pañstwu kolejne fragmenty nowych idei w au-
tomatyce wdra¿anych stopniowo przez firmê SAIA-Burgess.
W pierwszej fazie pojawi³y siê na rynku sterowniki PCD2.M480
z modu³ami zdalnych We/Wy serii PCD3, nastêpnie nowa ro-
dzina sterowników modu³owych PCD3. M, a ostatnio przedsta-
wiliœmy Profi-S-Net — innowacyjn¹ grupê protoko³ów komu-
nikacyjnych dla automatyki. W niniejszym biuletynie
prezentujemy mo¿liwoœci wykorzystania wbudowanych w urz¹-
dzenia serii PCD serwerów stron www.

Szanowni Pañstwo,

czasami warto wprowadziæ zmiany, szczególnie, 
gdy owe zmiany pozwalaj¹ poszerzyæ praktyczn¹ wie-
dzê. To w³aœnie sk³oni³o nas do zadedykowania ni-
niejszego, poszerzonego biuletynu naszym Klientom
i Partnerom. Pragniemy przybli¿yæ Czytelnikom cie-
kawe rozwi¹zania instalacji sterowania, jakimi mog¹ 
pochwaliæ siê nasi Klienci, a które oparte s¹ na ofe-
rowanych przez SABUR urz¹dzeniach i oprogra-
mowaniach.

Z panoramy przeró¿nych zastosowañ naszych produk-
tów w systemach automatyki prezentujemy tu jedy-
nie kilkanaœcie bardzo ciekawych wdro¿eñ, jednocze-
œnie maj¹c œwiadomoœæ, ¿e nie sposób zaprezentowaæ
ca³ego spektrum aplikacji, jakie zosta³y dotychczas
zrealizowane przez naszych Klientów i Partnerów. 

W niniejszym wydaniu, oprócz g³ównego tematu, znaj-
d¹ Pañstwo ci¹g dalszy prezentacji nowej serii sterow-
ników programowalnych PCD3 firmy SAIA-

-BURGESS, jak równie¿ nowoœci w ofercie innych
firm, które reprezentujemy w Polsce. 

Mamy ju¿ wiosnê (co najmniej kalendarzow¹), a jak
wiadomo na pocz¹tku wiosny corocznie odbywaj¹ siê
targi AUTOMATICON... W tym roku w terminie od
5 do 8 kwietnia. Jesteœmy przekonani, ¿e nadchodz¹-
ca, ju¿ jedenasta, edycja tych targów bêdzie znowu
najwiêkszym spotkaniem specjalistów ca³ej szeroko
pojêtej bran¿y automatyki. Jednoczeœnie targi AUTO-

MATICON pokazuj¹ jak dynamicznie zmienia siê ob-
licze wielu firm, jak równie¿ œwiadcz¹, ¿e gospodar-
ka w Polsce jest w fazie rozwoju, mimo wielu
problemów (m. in. wysoka stopa bezrobocia, deficyt
bud¿etu) czy niespokojnej sceny politycznej. Na szczê-
œcie mo¿na obserwowaæ ciekawe zjawisko: gospodar-
ka w Polsce zaczyna rozwijaæ siê jakby niezale¿nie
od przeró¿nych zawirowañ politycznych, a rozwój tar-
gów AUTOMATICON jest niew¹tpliwie pochodn¹ roz-
woju gospodarki w Polsce. 

W imieniu ca³ego zespo³u firmy SABUR chcia³abym,
wiêc zaprosiæ Szanownych Czytelników do odwie-
dzenia naszego stoiska A2/B1 w hali 1 na targach 
AUTOMATICON oraz do wziêcia udzia³u w naszych
seminariach technicznych, które targom towarzysz¹. 
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oraz eksploatacji systemów automatyki
W kilku poprzednich wydaniach biuletynu AUTOMATYKA przybli¿aliœmy Pañstwu kolejne fragmenty nowych idei
w automatyce wdra¿anych stopniowo przez firmê SAIA-Burgess. W pierwszej fazie pojawi³y siê na rynku sterow-
niki PCD2.M480 z modu³ami zdalnych We/Wy serii PCD3, nastêpnie nowa rodzina sterowników modu³owych
PCD3.M, a ostatnio przedstawiliœmy Profi-S-Net — innowacyjn¹ grupê protoko³ów komunikacyjnych dla automa-
tyki. W niniejszym biuletynie prezentujemy mo¿liwoœci wykorzystania wbudowanych w urz¹dzenia serii PCD ser-
werów stron www. Mamy nadziejê, ¿e opisane poni¿ej zalety technologii Saia-S-Web wraz z przyk³adami jej zasto-
sowañ przekonaj¹ Pañstwo do s³usznoœci tytu³u tej publikacji.

w w w . s a i a - b u r g e s s . p l
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Zanim przejdziemy do scharakteryzowania technologii Saia-
-S-Web warto przypomnieæ najwa¿niejsze informacje zwi¹za-
ne z grup¹ protoko³ów komunikacyjnych Profi-S-Net. S¹ to pro-
toko³y (MPI, DP, S-IO, HTTP oraz S-Bus) wykorzystuj¹ce
wspóln¹ warstwê FDL, dostêpn¹ w sieci Profibus. Da³o to mo¿-
liwoœæ jednoczesnego u¿ywania kilku protoko³ów na tym sa-
mym kablu z szybkoœci¹ transmisji nawet do 12 MBd. Stosowa-
nie Profi-S-Net nie podnosi ceny instalacji, jej koszt jest taki
sam jak znanej i sprawdzonej sieci S-Bus. Warto podkreœliæ, ¿e
zaprojektowana przez firmê SAIA-Burgess sieæ dopuszcza ko-
munikacjê na zasadzie Multi-Master. Integraln¹ czêœci¹ archi-

tektury tej nowej sieci jest Profi-S-Link (PCD8.K120), czyli
adapter zapewniaj¹cy szybki dostêp do sterowników PCD, m.in.
do programowania, konfiguracji jak równie¿ wymiany danych.
Warto przypomnieæ, ¿e wszystkie obecnie wprowadzone na 
rynek urz¹dzenia PCD (sterowniki PCD2.M480, seria
PCD3.Mxxxx oraz modu³y zdalnych We/Wy PCD3.Txxx) 
maj¹ ju¿ w podstawowej wersji wbudowany serwer stron www.
Nabywca z tego tytu³u nie ponosi ¿adnych kosztów. Dlatego,
wykorzystuj¹c zalety grupy protoko³ów komunikacyjnych 
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Profi-S-Net, wbudowanego serwera www oraz nowych funk-
cjonalnoœci pakietu PG5 Controls Suite, mamy mo¿liwoœæ pro-
jektowania bardzo rozbudowanych, wydajnych i szybkich sie-
ci komunikacyjnych, a co za tym idzie mo¿liwoœæ projektowania
efektywnego i taniego systemu automatyki. Tak¹ ideê komuni-
kacyjn¹, opart¹ na technologii internetowej, bêdziemy nazywaæ
Saia-S-Web.
Technologia S-Web, bezpoœrednio zintegrowana i zastosowa-
na, przekszta³ca œrodowisko automatyki we wszystkich obsza-
rach – od serwisu, sterowania i kontroli po monitoring. Dziêki
niej mo¿emy projektowaæ bardzo rozbudowane, wydajne i szyb-
kie sieci komunikacyjne. Saia-S-Web jest pe³nym systemem,
który nie tylko zawiera wbudowany w urz¹dzenia serii PCD
i PCS serwer stron www S-Web-Server, ale równie¿ wszystkie
niezbêdne narzêdzia, m.in.: 

edytor Saia®S-Web-Editor — proste, wygodne oprogramowa-
nie do tworzenia stron www 
ekonomiczne panele dotykowe Saia®Web-Panel z wbudo-
wan¹ przegl¹dark¹ stron www 
program Saia®Web-Connect — do inicjacji po³¹czenia po-
miêdzy przegl¹dark¹, a serwerem www w sterowniku bez ³¹-
cza Ethernet i w³asnego adresu IP
oprogramowanie Saia®Web-Builder —
do tworzenia i zarz¹dzania aplikacj¹
w sterowniku, a w szczególnoœci kon-
wertowania stron www na format PCD. 

Dziêki dostêpnym w nowych sterownikach
SAIA-PCD technologiom internetowym
i standardowym przegl¹darkom stron www,
mo¿emy ³atwo zast¹piæ u¿ywane obecnie
dedykowane oprogramowanie do eksploata-
cji i serwisowania systemów, instalacji oraz
urz¹dzeñ. Obs³uga przegl¹darki stron www
nie wymaga specjalistycznej wiedzy, dla-
tego predefiniowane strony HTML pozwa-
laj¹ zoptymalizowaæ zarz¹dzanie urz¹dze-
niami i systemami podczas eksploatacji lub
serwisu. Dokumentacja urz¹dzeñ i instala-
cji (dane o programie, instrukcja obs³ugi, li-
sta czêœci zamiennych, inne linki, telefony
kontaktowe itd.) jest przechowywana bez-
poœrednio w sterowniku, sk¹d mo¿e byæ

w dowolnym momencie wywo³ywana przez przegl¹darkê kom-
putera PC lub innego pod³¹czonego panelu Saia®Web-Panel.
Przypisane do odpowiednich grup u¿ytkowników (nadzór tech-
niczny, obs³uga bie¿¹ca) strony HTML podnosz¹ komfort eks-
ploatacji aplikacji, jak równie¿ znacznie obni¿aj¹ jej koszty. 

Z³o¿one i kosztowne licencjonowane systemy SCADA lub pa-
nele s¹ u¿ywane czêsto nawet w prostych systemach sterowa-
nia i monitoringu. W takich przypadkach idealnym rozwi¹za-
niem jest zastosowanie wbudowanego w sterownik serwera
www i przegl¹darki, co pozwoli zaoszczêdziæ wydatki na dro-
gie narzêdzia in¿ynierskie i licencje runtime. Wszystkie urz¹dze-
nia steruj¹ce zarówno lokalne (tj. panele operatorskie Saia®-
Web-Panel typu touch-screen) jak i zdalne (tj. komputer z prze-
gl¹dark¹) korzystaj¹ z tego samego Ÿród³a danych (serwera stron
www w sterowniku), dlatego maj¹ taki sam interfejs u¿ytkow-
nika. Przez zdecentralizowanie danych i funkcji koszty zwi¹zane
z tworzeniem aplikacji, administracj¹ i serwisowaniem s¹ znacz-
nie mniejsze. Kolejn¹ zalet¹ technologii Saia-S-Web jest nieza-
le¿noœæ od producenta – zestandaryzowany interfejs pomiêdzy
systemem sterowania a poziomem zarz¹dzania.



z Internetem nie jest wymagany w serwerach PCD. Web-
Server publiczny adres IP, a jedynie na komputerze dostêpowym.
Dodatkowo, oprogramowanie Saia®Web-Connect umo¿liwia
przechowywanie du¿ych plików (tj. zdjêcia) w lokalnym kata-
logu na komputerze dostêpowym. To nie tylko oszczêdza pa-
miêæ w sterowniku, ale równie¿ skraca czas potrzebny do za-
³adowania strony www, nawet przy wolnym ³¹czu (np. modem). 

Twórcy Saia-S-Web pomyœleli równie¿ o prostym w obs³udze
narzêdziu do tworzenia dynamicznych stron www, którym jest
edytor Saia®S-Web-Editor. Nie jest wymagana znajomoœæ
programowania w jêzyku HTML, ani skryptów Java. Strony
s¹ tworzone w edytorze przez ustawienie i parametryzacjê
obiektów graficznych, które zosta³y przystosowane do urz¹dzeñ
serii PCD. Strony www mog¹ byæ edytowane na dowoln¹
rozdzielczoœæ zgodnie z technik¹ WYSIWYG (What You See

Is What You Get). Edytor w pe³ni integruje siê z pakietem PG5
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Dostêp do serwera stron www w sterownikach SAIA PCD mo-
¿e byæ realizowany z wykorzystaniem ka¿dego rodzaju inter-
fejsów i kana³ów komunikacyjnych, nawet bez ³¹cza Ethernet
TCP/IP. W równym stopniu dotyczy to sterowników: kompak-
towych PCS1, modu³owych PCD2.M170 i PCD2. M480 czy ste-
rowników nowej serii PCD3.Mxxxx. Wszystkie maj¹ zintegro-
wany serwer stron www. Nawet proste urz¹dzenia (jak modu³y
zdalnych we/wy PCD3) maj¹ wbudowany serwer stron www.
Wszystkie urz¹dzenia s¹ dostarczane z wczeœniej przygotowa-
n¹ serwisow¹ stron¹ www, która mo¿e byæ u¿yta w czasie eks-
ploatacji lub diagnostyki urz¹dzenia. W przypadku zdalnych
modu³ów PCD3 pozwala ona nawet na konfigurowanie sygna-
³ów i testowanie zapisu, u¿ywaj¹c przegl¹darki internetowej, bez
po³¹czenia z aktywn¹ stacj¹ master. Pliki HTML, aplety Java,
zdjêcia oraz inne pliki mog¹ byæ przechowywane na serwerze
stron www. Zapytania z przegl¹darki www s¹ wysy³ane do ser-
wera zgodnie ze standardem HTML 1.1. Dostêp do danych
w sterowniku PCD jest realizowany przez specjalne komendy
w kodzie strony HTML, aplety Java lub skrypty CGI. Mo¿li-
we jest równie¿ zabezpieczenie has³em dostêpu do stron HTML
i danych w sterowniku PLC. Strony www s¹ generowane w edy-
torze Saia®S-Web-Editor lub w innym standardowym edyto-
rze HTML. 
Dostêp do Saia®PCD. Web-Server jest mo¿liwy nie tylko przez
Ethernet TCP/IP, ale równie¿ przez standardowe porty szerego-
we (RS-232, RS-485, modem,...) lub sieæ Profibus. To powo-
duje, ¿e technologia internetowa mo¿e byæ stosowana nawet
w prostych, tanich urz¹dzeniach bez portu Ethernet TCP/IP. 
Za pomoc¹ komputera dostêpowego i oprogramowania 
Saia®Web-Connect przegl¹darki stron www maj¹ komunikowaæ
siê ze wszystkimi pod³¹czonymi serwerami PCD. Web-Server.
Oprogramowanie Saia®Web-Connect umo¿liwia dostêp do ser-
werów, nawet bez adresu IP. Znaczy to, ¿e do komunikacji 

w w w . s a i a - b u r g e s s . p l
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Controls Suite i po zainstalowaniu ma bezpoœredni dostêp do
biblioteki zmiennych pakietu. Saia®S-Web-Editor ma wbudo-
wan¹ podstawow¹ bibliotekê funkcji (tekst, symbole, graficz-
ne, przyciski, bargrafy itp.), które mog¹ byæ u¿ywane do two-
rzenia animowanych stron www. Za pomoc¹ funkcji
standardowych mog¹ byæ tworzone biblioteki indywidualnych
makropoleceñ. Edytor obs³uguje pliki graficzne w formacie
GIF. Podobnie jak w narzêdziach Windows, edytor ten ma roz-
budowane funkcje formatowania tj. grupowanie, przypisywa-
nie itd. Zmienne z urz¹dzenia PCD, zdefiniowane w edytorze,
s¹ automatycznie odœwie¿ane w przegl¹darce przez aplety Ja-
va. W serwerze PCD. Web-Server strony www stworzone
w edytorze Saia®S-Web-Editor mog¹ byæ mieszane z innymi
stronami HTML lub apletami Java zbudowanymi z wykorzy-
staniem innego oprogramowania. 

Kolejnym elementem idei Saia®-S-Web jest programowanie
Saia®Web-Builder. S³u¿y ono do zarz¹dzania aplikacj¹ w PCD.
Web-Server. Pliki przesy³ane na serwer (tj. strony HTML, aple-
ty Java, zdjêcia) s¹ zaznaczane w oknie wyboru w projekcie
PG5-Web, konwertowane na format PCD, a nastêpnie wgry-
wane do sterownika za pomoc¹ modu³u ³aduj¹cego PG5. 
Saia®Web-Builder jest instalowany jako jeden z dodatkowych
programów pakietu PG5 Controls Suite. 

Saia®Web-Connect jest bezp³atnym, samodzielnym progra-
mem inicjuj¹cym po³¹czenie przegl¹darki z serwerem stron
www sterownika. Jest instalowany na komputerze dostêpo-
wym, komputerze z przegl¹dark¹ www lub panelach Saia®

Web-Panel. Po zainstalowaniu dzia³anie Saia®Web-Connect
jest niewidoczne dla u¿ytkownika. Program ten zapewnia do-
stêp do serwerów PCD. Web-Server za pomoc¹ dowolnego in-
terfejsu lub sieci, nawet gdy nie mamy do dyspozycji protoko-

³u TCP/IP. Cecha ta umo¿liwia stosowanie technologii inter-
netowej nawet w systemach, które nie maj¹ adresu IP (np. PRO-
FIBUS).

Do lokalnego monitoringu i sterowania firma SAIA-Burgess
wykorzystuje terminale touch-screen z oprogramowaniem
eWindows. Net i przegl¹dark¹ stron www rozszerzaj¹cych za-
kres ich funkcjonalnoœci. Panele Saia®Web-Panel s¹ dostêpne
z wyœwietlaczami ró¿nych rozmiarów. 
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Jest wiele praktycznych mo¿liwoœci zasto-
sowania technologii Saia-S-Web, a wœród
nich:

bezpoœredni dostêp z Ethernetu 

do Profibusa — oprogramowanie 
Saia®Web-Connect w po³¹czeniu z funk-
cj¹ gatewaya w sterownikach PCD, za-
pewnia bezpoœredni dostêp do wszyst-
kich serwerów PCD. Web-Server po
Ether-S-Net, Profi-S-Net, nawet za po-
œrednictwem szeregowej sieci S-Bus
(RS-485). To umo¿liwia implementacjê
idei zdecentralizowanego monitoringu
i sterowania opartego na technologii in-
ternetowej Saia-S-Web 
dostêp do Internetu bez adresu IP —
aby mieæ dostêp do serwera stron www
przez Internet, nale¿y mieæ publiczny
adres IP. Za taki adres IP trzeba jednak
zap³aciæ. Dziêki Saia-S-Web zapewnio-
ny jest dostêp do wszystkich serwerów
stron www, nawet tych bez zewnêtrzne-
go adresu IP. Osi¹ga siê to przez zain-
stalowanie oprogramowania Saia®Web-Connect na kompu-
terze dostêpowym. Po³¹czenie przegl¹darki stron www
uzyskamy przez wpisanie adresu URL, tj.
www. frontend-PC.com/PCD-controller/web-page.html.
W razie potrzeby, aby dope³niæ aplikacjê internetow¹, serwer
OPC lub w pe³ni system SCADA mog¹ byæ równie¿ obs³u-
giwane na komputerze dostêpowym 
kontrola i sterowanie systemami magazynowymi (sk³ado-

wania) — przyk³ad ilustruje system sk³adowania obejmuj¹-
cy trzy oddzielne systemy, ka¿dy kontrolowany przez sterow-
nik PCD3 ze zintegrowanym serwerem PCD.Web-Server.
Sterowanie jest realizowane lokalnie za pomoc¹ panela 
Saia®Web-Panel lub zdalnie za pomoc¹ standardowej prze-
gl¹darki stron www

lokalne i zdalne sterowanie — niezale¿nie czy jest to lo-
kalne, czy zdalne sterowanie u¿ytkownik korzysta z tego
samego interfejsu, z tymi samymi bie¿¹cymi danymi ze zde-
centralizowanych serwerów PCD.Web-Server. Decentraliza-
cja danych i funkcji obni¿a koszty zwi¹zane z tworzeniem
aplikacji, administracj¹ i serwisem systemów. Dodatkowo,
dzia³ serwisu ma mo¿liwoœæ bezpoœredniego dostêpu przez
Internet do serwerów www w sterownikach, umo¿liwiaj¹c
im szybk¹ analizê problemu i podjêcie dzia³añ. Skraca to
przestoje i podnosi niezawodnoœæ systemu
proste i wydajne tworzenie stron www — strony www
pokazane na rysunku zosta³y stworzone w edytorze Saia®

S-Web-Editor. Niezbêdne do animacji parametry urz¹dzeñ
s¹ pobierane bezpoœrednio z programu u¿ytkownika umiesz-
czonego w PLC za pomoc¹ kreatora projektu. Je¿eli dostêp-
ne w edytorze Saia®S-Web-Editor funkcje s¹ niewystarcza-
j¹ce, mog¹ byæ u¿ywane przez stworzone przez u¿ytkownika
aplety Java. W ten sam sposób stworzone w innym edyto-
rze HTML (np. Frontpage) mog¹ byæ tak¿e u¿ywane w po-
³¹czeniu z projektami wykonanymi w edytorze Saia®S-
Web-Editor. Mo¿liwe jest równie¿ przygotowane interfejsu
u¿ytkownika w kilku jêzykach. Linki do innych serwerów
stron www (tj. serwery z dodatkowymi danymi w Interne-
cie) mog¹ byæ wywo³ywane bezpoœrednio z aplikacji. 

Mamy nadziejê, ¿e po przeczytaniu niniejszego artyku³u do-
strzegli Pañstwo olbrzymi potencja³ drzemi¹cy w nowej idei au-
tomatyki – opartej na technologii internetowej – Saia-S-Web
wdra¿anej obecnie przez firmê SAIA-Burgess. W kolejnym
biuletynie postaramy siê opisaæ kilka ciekawych aplikacji wy-
korzystuj¹cych zalety zintegrowanego z urz¹dzeniami serii
PCD serwera stron www. Wykorzystanie technologii Saia-S-Web
pozwoli³o zaprojektowaæ rozbudowane, wydajne i zarazem
szybkie sieci komunikacyjne z jednoczesnym obni¿eniem kosz-
tów budowy aplikacji. 
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Wydanie Specjalne − REFERENCJE 2005
Biuletyn AUTOMATYKA jest wydawany od ponad 8 lat. Ka¿dego roku staramy siê przybli¿yæ Pañstwu
szereg nowych produktów wprowadzanych na polski rynek. Tym razem chcielibyœmy zaproponowaæ coœ
zupe³nie nowego. Zamiast opisywaæ nowe urz¹dzenia lub technologie, zdecydowaliœmy siê to wydanie biuletynu
zadedykowaæ SI (integratorom systemów) i KK (klientom koñcowym). Staraliœmy siê wybraæ godne uwagi
implementacje systemów wykonane z wykorzystaniem  naszych produktów – zarówno aplikacje z obszaru
automatyki budynkowej, jak i przemys³owej. Mamy nadziejê, ¿e znajd¹ w nich Pañstwo coœ dla siebie.

A – oprogramowanie firmy Axeda Systems, Inc.
E – urz¹dzenia firmy ESA elettronica S.p.A.
S – urz¹dzenia firmy SAIA-Burgess AG 

Spis  referencji

Lp. Logo SI/KK Nazwa firmy
Zastosowane

Bran¿a
urz¹dzenia

R1 Carboautomatyka SA S gospodarka wodno-œciekowa

R2 CKW-Instalacje Sp. z o.o. S, E automatyka budynkowa

R3 Elko Sp. z o.o. S, A przemys³ farmaceutyczny

R4 ELEKTRA K.I.A.E.iP. S, E, A przemys³ energetyczny

R5 Eltech Sp.j. S, E, A przemys³ spo¿ywczy

R6 Enamor Sp. z o.o. S, A przemys³ stoczniowy

R7 EPA Sp. z o.o. S, E, A systemy kryzysowe

R8 EUROAQUA Sp. z o.o. S, E, A gospodarka wodno-œciekowa

R9 Instytut Energetyki w Gdañsku S przemys³ energetyczny

R10 Medas Sp. z o.o. S, A ciep³ownictwo

R11 MERPRO Sp. z o.o. S, E, A ciep³ownictwo

R12 PLC-Control s.c. S, E ciep³ownictwo, wentylacja

R13 REDTECH Sp. z o.o. S, A przemys³ szklarski, ceramiczny

R14 SILTEC Sp. z o.o. S, A system nadzoru i alarmowy

R15 TECHMES Sp.j. S, E automatyka budynkowa

R16 TRW Polska Sp. z o.o. E przemys³ motoryzacyjny
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Coraz wiêksz¹ wagê zaczynamy przyk³adaæ do jakoœci us³ug ko-
munalnych, oczekuj¹c jej w szczególnoœci od przedsiêbiorstw
u¿ytecznoœci publicznej. Dzia³ania tych firm maj¹ ogromne
znaczenie dla lokalnych spo³ecznoœci. Brak wody, przerwy
w dostawie pr¹du, gazu czy odbiorze odpadów gro¿¹ powa¿-
nymi konsekwencjami dla ludzi oraz czêsto wi¹¿¹ siê z nieko-
rzystnymi efektami ekonomicznymi. Poza „czyst¹” automaty-
k¹ budynkow¹ i przemys³ow¹ liczn¹ grupê aplikacji stanowi¹
projekty wykonywane w przedsiêbiorstwach u¿ytecznoœci pu-
blicznej. Doskona³ym przyk³adem takiej aplikacji jest moder-
nizacja oczyszczalni œcieków Karkoszka II w Wodzis³awiu Œl¹-
skim przeprowadzona przez tysk¹ firmê CARBOAUTO-
MATYKA. Karkoszka II jest oczyszczalni¹ biologiczno-prze-
p³ywow¹ z trzema reaktorami i instalacj¹ przeróbki osadu na bio-
gaz. Maksymalna moc przerobowa oczyszczalni (wydajnoœæ)
wynosi 15 tys. m3 œcieków na dobê. 
Ze wzglêdu na du¿¹ rozleg³oœæ obiektu (8,5 ha) opracowano
i wdro¿ono system sterowania o inteligencji rozproszonej. Uk³ad
nadrzêdnego sterowania i wizualizacji sk³ada siê ze stanowiska
dyspozytorskiego wyposa¿onego w system wizualizacji firmy
Axeda oraz sieci sterowników PCD firmy SAIA i aparatury po-
miarowej ró¿nych firm. Szkielet sieci jest oparty na standardzie
PROFIBUS DP i zawiera 12 stacji sterownikowych, do których
pod³¹czone s¹ podsieci przeznaczone do aparatury kontrolno-p-
omiarowej (standard Modbus). W sieci pracuj¹ ³¹cznie 

84 urz¹dzenia. Stacje sieci PROFIBUS DP zosta³y umieszczo-
ne w newralgicznych wêz³ach obiektowych. 
Dane przekazywane pomiêdzy stacjami s¹ wykorzystywane do
realizacji algorytmów sterowania ca³ym obiektem oraz wizu-
alizacji procesu. Koncentratorem danych jest sterownik SAIA-
-Burgess zabudowany w dyspozytorni. Udostêpnia on dane sta-
cji wizualizacyjnej oraz steruje prac¹ tablicy synoptycznej. Jest
on równie¿ odpowiedzialny za przesy³ parametrów sterowania
pomiêdzy poszczególnymi wêz³ami obiektowymi. W przypad-
ku awarii sieci ka¿da ze stacji mo¿e pracowaæ jako samodziel-
ny wêze³ obiektowy. Dziêki modernizacji zredukowano do mi-
nimum liczbê czynnoœci wykonywanych przez obs³ugê, a co za
tym idzie zmniejszono koszty u¿ytkowania oczyszczalni. 

CKW-Instalacje Spó³ka z o.o.

ul. Tama Pomorzañska 1A, 70-030 Szczecin
tel. (91) 48 20 424

PKiMSA Carboautomatyka S.A.
ul. Budowlanych 168,  43-100 Tychy

tel. (32) 227-50-71

Przy budowie lub modernizacji domów,
obiektów biurowych, szpitali czy zak³a-
dów przemys³owych inwestorzy zwra-
caj¹ coraz wiêksz¹ uwagê na koszty eks-
ploatacji powierzchni. Wielu z nich jest
w stanie wiêcej zainwestowaæ, oczeku-
j¹c, ¿e po pewnym czasie eksploatacji
inwestycja ta zwróci siê i zacznie przy-
nosiæ korzyœci. Coraz czêœciej wykorzy-
stywane s¹ w nich elementy tzw. inteli-
gentnego budynku. Jedn¹ z wa¿nych
jego czêœci s¹ systemy klimatyzacyjno-
-wentylacyjne. Przyk³adem takiej instalacji mo¿e byæ system
automatyzacji pracy urz¹dzeñ klimatyzacyjno-wentylacyjnych
zrealizowany w Samodzielnym Publicz- nym Szpitalu Klinicz-
nym w Szczecinie, wykonany przez szczeciñsk¹ firmê CKW-I-
nstalacje z wykorzystaniem sterowników programowalnych fir-
my SAIA i terminali operatorskich firmy ESA. 
System automatyki obejmuje 6 zespo³ów klimatyzacyjnych na-
wiewno-wywiewnych z nagrzewnicami, ch³odnicami i nawil-
¿aniem powietrza (5 nawil¿aczy parowych), 3 zespo³y wenty-
lacyjne nawiewno-wywiewne z nagrzewnicami, 2 agregaty
wody lodowej z pompami obiegowymi. System oparto na ste-
rowniku SAIA-Burgess typu PCD2. M170 wyposa¿onym w od-

powiednie modu³y wejœcia /wyjœcia
oraz specjalizowane modu³y komuni-
kacyjne do sieci MP-Bus firmy BELI-
MO, zapewniaj¹c m.in.: 

precyzyjn¹ regulacjê temperatury po-
wietrza w pomieszczeniach wentylowa-
nych i klimatyzowanych poprzez stero-
wanie, za poœrednictwem sieci MP-Bus,
wszystkimi si³ownikami zaworów na-
grzewnic i ch³odnic oraz przepustnic po-
wietrza (BELIMO MFT — ³¹cznie 53
si³owniki z regulacj¹ p³ynn¹) 

utrzymanie wilgotnoœci powietrza w pomieszczeniach kli-
matyzowanych na zadanym poziomie, moduluj¹c sygna³
sterowania nawil¿aczy parowych, 

nadzór nad wszystkimi urz¹dzenioami (centrale, nawil¿acze,
agregaty wody lodowej, pomp itp.). 

W warstwie wizualizacyjnej zastosowano kolorowy terminal
operatorski z ekranem dotykowym typu VT525W firmy ESA
umo¿liwiaj¹cy graficzn¹ prezentacjê uk³adu i kontakt z opera-
torem w jêzyku polskim. 
Zmodernizowany system znacznie poprawi³ zarówno komfort
przebywaj¹cym na leczeniu pacjentom, jak i warunki pracy
personelowi medycznemu. 

R2 – Jak utrzymać 
stałą temperaturę... ?

R e f e r e n c j e

R1 –  Jakość usług
komunalnych...
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Godn¹ uwagi aplikacj¹, przygotowan¹ przez toruñsk¹ firmê
ELKO, jest instalacja oczyszczania insuliny w zak³adach BIO-
TON SA w Warszawie. System sterowania produkcj¹ rekom-
binowanej insuliny ludzkiej zosta³ oparty na piêciu sterownikach
SAIA-Burgess oraz wizualizacji Axeda Supervisor. BIOTON
SA, jako jedna z niewielu firm na œwiecie, wytwarza rekombi-
nowan¹ insulinê ludzk¹, nowoczesny i jeden z najtrudniejszych
do uzyskania lek biotechnologiczny dla diabetyków. Rocznie pro-
dukuje siê ponad 100 kg leku o nazwie Gensulin. 
Plany BIOTON-u na rok 2005 obejmuj¹ wejœcie na gie³dê war-
szawsk¹ i pozyskanie na dalszy rozwój kilkudziesiêciu milio-
nów z³otych. 
Ze wzglêdu na wymagan¹ redundancjê zaprojektowano dwie sta-
cje operatorskie (podstawow¹ oraz Hot-Backup). Zadaniem
systemu automatyki jest sterowanie procesem, rejestracja danych,
archiwizacja i raportowanie zgodnie z wymogami ISO i GMP
(Good Manufacture Practice). System wizualizacji (SCADA)
Axeda Supervisor (Wizcon) aktualnie obs³uguje ponad 1100
bramek (zmiennych). Zaprojektowano 75 obrazów synoptycz-
nych z mo¿liwoœci¹ otwierania w zale¿noœci od uprawnieñ ope-
ratora. System wizualizacji ma ACTIVITY LOG rejestruj¹cy
wszystkie zdarzenia zaistnia³e w czasie pracy stacji. Do dys-
pozycji technologa jest 36 receptur, w których mo¿na modyfi-
kowaæ, wed³ug potrzeb, okreœlone procesem technologicznym
zmienne takie jak: iloœæ dozowanej wody, iloœæ dozowanego
TRISU HCL, iloœæ dozowanego NaCl, wartoœci zadane pH,
przewodnoœci, temperatury, czasów i okresów dozowañ. 

ELKO Sp. z o.o.

ul. W³oc³awska 169,  87-100 Toruñ
tel. (56) 611 07 00

ELEKTRA K.I.A.E.iP.

ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów
tel. (14) 627 54 57

Dodatkowo, w BIOTON SA zmodernizowano uk³ad automa-
tyki i monitoringu pêtli wody do iniekcji. Proces technologicz-
ny polega na utrzymaniu sta³ej temperatury i prêdkoœci przy-
p³ywu w instalacji „superczystej” wody, wykorzystywanej do
rozcieñczania leków. Nad ca³oœci¹ procesu czuwa sterownik
SAIA PCD2, którego zadaniem jest utrzymywanie za³o¿onych
parametrów technologicznych. System zbiera dane, które s¹
dostêpne w formie raportów dowolnie konfigurowanych.

Optymalizacja pracy elektrociep³owni nie jest zagadnieniem
nowym. Optymalizacji mog¹ podlegaæ ró¿ne dziedziny zwi¹-
zane z przetwarzaniem energii, np.: rodzaj paliwa, Ÿród³a do-
staw paliwa, ale tak¿e modernizacje linii wytwarzania energii lub
ciep³a. Przedsiêbiorstwo Elektrociep³ownie Warszawskie SA
(Grupa Vattenfall), którego czêœci¹ jest Elektrociep³ownia 
Kawêczyn, od wielu lat inwestuje znaczne œrodki finansowe
w unowoczeœnianie swoich zak³adów. Dziêki temu EC Kawê-
czyn jest nie tylko jedn¹ z najm³odszych, ale tak¿e jedn¹ z naj-
lepiej wyposa¿onych w nowoczesne systemy automatyki, elek-
trociep³owni w kraju. Ju¿ w 1992 roku zastosowano pierwszy
sterownik firmy SAIA-Burgess. Przez kolejne lata zmoderni-
zowano lub zautomatyzowano m.in.: systemy pompowania wo-
dy, tak¿e wody uzupe³niaj¹cej, centralny system ciep³owniczy
CDC, system pomp sieciowych, stacje przygotowania wody
SPW, system pompowni kot³owych SKP, system monitorowa-
nia spalin, system rozdzielni 110 kV i wiele innych. 
Aplikacje (wykonane w oprogramowaniu Axeda Supervisor)
na lokalnych stacjach operatorskich spiête zosta³y sieci¹ Ether-
net TCP/IP w centralny system wizualizacyjny. Mo¿liwy jest
monitoring zachodz¹cych procesów, z wy³¹czeniem zdalnego ste-
rowania. Wybrane dane s¹ przesy³ane równie¿ do g³ównego ser-
wera Elektrociep³owni Warszawskich. 
Rok 2004 zaowocowa³ tak¿e modernizacj¹ systemu auto-

R3 – Insulina pod kontrolą...

R4 – Optymalizacja pracy
elektrociepłowni...

matyki uk³adu nawêglania wykonan¹ przez firmê ELEKTRA
z Tarnowa. 
Modernizacja polega³a na wymianie urz¹dzeñ konwencjonalnej
automatyki (technika przekaŸnikowa) na technikê cyfrow¹.
Obecnie operator nawêglania ma mo¿liwoœæ za³¹czania urz¹-
dzeñ w sterowaniu miejscowym lokalnym (ze skrzynki sterowa-
nia miejscowego) lub w sterowaniu zdalnym (z komputera).
Podczas sterowania zdalnego operator wybiera plac, z którego
bêdzie nawêgla³, ci¹g oraz zasobnik/kocio³ do nawêglania. Uru-
chamianie przenoœników rozpoczyna siê od ostatniego odbiera-
j¹cego kolejno a¿ do wystawienia zezwolenia pracy dla maszy-
ny placowej-³adowarki. W przypadku braku potwierdzenia pracy
któregoœ z przenoœników nastêpuje wy³¹czenie wszystkich urz¹-
dzeñ podaj¹cych, a¿ do maszyny podaj¹cej. Nawêglanie konkret-
nego zasobnika nastêpuje poprzez ustawienie wózka rewersyj-
nego nad wybranym zasobnikiem i uruchomienia taœmy (na
wózku rewersyjnym) podaj¹cej w odpowiednim kierunku. Ope-
rator mo¿e ustawiaæ wózek nad zadanym zasobnikiem z kom-
putera. Stan po³o¿enia wózka jest odzwierciedlany „na wizu-
alizacji”. Poziomy w zasobnikach s¹ monitorowane poprzez
sondy ultradŸwiêkowe i przedstawiane w postaci s³upków
(0–100 % zape³nienia). Na podstawie danych zebranych z obiek-
tu wyliczane jest zu¿ycie godzinowe, dobowe i miesiêczne wê-
gla dla poszczególnych kot³ów.
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„Zbiorniki spirytusu powinny byæ zaopatrzone w p³ywaki i ska-
lê pomiarow¹ wskazuj¹c¹ poziom spirytusu oraz w urz¹dzenia
zabezpieczaj¹ce przed przelewem”... oto jeden z punktów in-
strukcji BHP dotycz¹cej sposobu przechowywania spirytusu.
S¹ to jednak zabezpieczenia niewystarczaj¹ce. Zak³ady prze-
mys³u spirytusowego spotykaj¹ siê równie¿ z koniecznoœci¹
monitorowania rozszczelnienia zbiorników magazynowych.
Przyk³adem takiego systemu jest zaprojektowany i wdro¿ony
przez toruñsk¹ firmê ELTECH, w zak³adach „POLMOS” Toruñ
SA, system monitoringu zbiorników spirytusu. 
W budynkach, w których s¹ ustawione zbiorniki, umieszczono
detektory wycieku spirytusu. Ze wzglêdu na specyfikê instala-
cji, sygna³y analogowe (4.. 20 mA) z czujników trafiaj¹ do mo-
du³ów wejœciowych sterownika SAIA-Burgess PCD2 umiesz-
czonego poza stref¹ zagro¿enia wybuchem przez bariery Ex.
Ponadto do sterownika wprowadzono sygna³y temperatury po-
wietrza nad zbiornikiem spirytusu oraz pod³¹czono elementy
wykonawcze w postaci styczników steruj¹cych kilkoma sek-
cjami wentylatorów wyci¹gowych. Algorytm programu umo¿-
liwia — zale¿nie od temperatury powietrza w pomieszczeniu
oraz poziomu stê¿enia oparów spirytusu — sterowanie wenty-
latorami, tak aby wyeliminowaæ zagro¿enie. Nastêpnie, jednym
z wbudowanych w PCD2 ³¹czy RS-485, sygna³y ze sterowników
sp³ywaj¹ do stacji operatorskiej, na której zainstalowano opro-

Poza tradycyjnymi obszarami zastosowañ, tj. automatyk¹ bu-
dynków, wyposa¿eniem linii technologicznych, nasze produk-
ty od lat znajduj¹ tak¿e zastosowanie na statkach (w si³owniach
okrêtowych), dziêki posiadaniu certyfikatów wielu morskich
towarzystw klasyfikacyjnych. 
Do najnowszych zastosowañ morskich nale¿y System Monito-
ringu i Sterowania EMOS 3 zaprojektowany i wdro¿ony przez
gdyñsk¹ firmê ENAMOR. Umo¿liwia on pe³ne sterowanie roz-
proszonym obiektem, jakim jest si³ownia okrêtowa, z poziomu

Eltech Sp.j.

ul. Ceramiczna 6,  87-100 Toruñ
tel. (56) 659 45 30

ENAMOR Sp. z o.o.

ul. Morska 85,  81-255 Gdynia
tel. (58) 690 17 50

gramowanie wizualizacyjne Axeda Supervisor. Aplikacja wi-
zualizacyjna zapewnia obs³udze instalacji ci¹g³¹ kontrolê, reje-
stracjê i archiwizacjê danych zwi¹zanych ze stê¿eniem oparów
spirytusu w powietrzu w poszczególnych pomieszczeniach.
W instalacji wykorzystano równie¿ panel operatorski firmy
ESA, który zosta³ zainstalowany w portierni zak³adu. Za po-
moc¹ sygnalizacji optyczno-akustycznej oraz komunikatów
tekstowych informuje on s³u¿by ochrony o aktualnym stanie
tego obiektu. Aby w pe³ni zabezpieczyæ instalacjê, ca³y system
jest zasilany z niezale¿nego Ÿród³a energii.

jednego lub kilku komputerów PC.EMOS 3 jest oparty na ste-
rownikach serii PCD1 i PCD2 oraz oprogramowaniu Axeda 
Supervisor, których liczba i wielkoœæ s¹ zale¿ne od konkretnej
aplikacji.
Stacje operatorskie umieszczono m.in.: w centrali manewrowo-
-kontrolnej CMK, na mostku, w biurze oficerów. System EMOS
3 umo¿liwia sterowanie manualne lub w pe³ni automatyczne ta-
kimi urz¹dzeniami i systemami, jak: systemy balastowe i zêzo-
we, systemy transportu paliwa, silniki g³ówne wraz z wszystki-
mi systemami pomocniczymi, agregaty pr¹dotwórcze itp. System
umo¿liwia sterowanie, monitorowanie pracy i alarmowanie
o stanach zagro¿enia pod³¹czonych do niego wa¿nych urz¹dzeñ
i systemów. 
Firma ENAMOR wdra¿a system EMOS 3 w dwóch wersjach:
dla ma³ych jednostek — oparty na sieci SBus lub/i Ethernet
oraz dla du¿ych obiektów — oparty na sieci œwiat³owodowej
Ethernet. Do tej pory system zosta³ zaimplementowany m.in.: 

na promie „Wawel” Polskiej ¯eglugi Ba³tyckiej SA
na okrêcie szkoleniowym „Horyzont II” Akademii Morskiej
w Gdyni 
w jednostkach LOTOS Paliwa Sp. z o.o. 
na okrêtach Marynarki Wojennej RP. 

Na koniec warto dodaæ, ¿e system EMOS 3 ma uznanie typu
wyrobu (certyfikat) Polskiego Rejestru Statków i niemieckiego
Germanischer Lloyd. 

R5 – Ulatniający się alkohol...

R6 – Sterowniki  
i wizualizacja na morzu...
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EPA Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 154, 71-324 Sz czecin
tel. (91) 425 29 00

R7 – Mobilne stanowisko
dowodzenia...

EUROAQUA Sp. z o.o.

ul. Kopanina 85A, 60-105 Poznañ
tel. (61) 661 92 72

R8 – Czysta woda.....

Szczeciñska firma EPA w ramach projektu „Wojewódzkie Sta-
nowisko Koordynacji Ratownictwa” zaprojektowa³a i wykona-
³a system wspomagaj¹cy pracê dyspozytorów Stra¿y Po¿arnej.
Piêæ stanowisk operatorskich wyposa¿ono w kolorowe panele
dotykowe VT525W firmy ESA, które uruchamiaj¹ liczne funk-
cje zwi¹zane z nadzorem i sterowaniem urz¹dzeniami (oœwie-
tlenie, bramy wjazdowe, zasilanie poszczególnych podsyste-
mów, nag³oœnienie) i oprogramowaniem serwerów radiokomu-
nikacyjnych i informatycznych. System zapewnia pogl¹d i po-
twierdzanie sytuacji alarmowych na ka¿dym stanowisku pra-
cuj¹cym w wydzielonej sieci ESAnet. System automatyki opar-
to na sterowniku PCD2 firmy SAIA-Burgess. 
Kolejnym zadaniem by³o zaprojektowanie ruchomego stano-
wiska dowodzenia i monitoringu dla Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Szczecinie. EPA stworzy³a mobilne stanowisko dowodze-
nia i kierowania akcjami ratowniczymi. Zosta³o ono
zaimplementowane w pojeŸdzie firmy MAN. Mobilne stano-
wisko dowodzenia zosta³o wyposa¿one w ró¿nego rodzaju sys-
temy ³¹cznoœci (radiowe, satelitarne, telefoniczne) oraz infor-
matyczne. Zapewniaj¹ one pe³n¹ wspó³pracê z innymi
jednostkami Stra¿y Po¿arnej oraz mo¿liwoœæ przejêcia przez
pojazd funkcji pe³nionych przez Wojewódzkie Stanowisko 
Koordynacji Ratownictwa. System automatyki, oparty na sterow-
niku PCD2 firmy SAIA-Burgess, zapewnia bezpieczne i wy-
godne sterowanie zasilaniem pojazdu i uruchamianiem poszcze-
gólnych grup urz¹dzeñ. Dodatkowo pe³ni rolê systemu
alarmowego nadzoruj¹cego bezpieczeñstwo pojazdu i pracuj¹-
cych tam ludzi. 

Woda jest podstawowym elementem ¿ycia. I nie tylko dlatego,
¿e cia³o ludzkie sk³ada siê z wody w ponad 70 %. Czysta woda
jest dla ka¿dego niezbêdnym, wartoœciowym zasobem natural-
nym. Z technicznego punktu widzenia zwykle nikt nie zastana-
wia siê, w jaki sposób trafia ona do naszego kranu oraz czy jest
zdatna do picia. Systemy automatyki, sterowania i wizualizacji
stacji uzdatniania wody stanowi¹ wa¿ne ogniwo w ³añcuchu
dystrybucji wody. 
Olbrzymie doœwiadczenie w kompleksowej realizacji tego typu
obiektów ma poznañska firma EUROAQUA. 
Jedn¹ z dziesi¹tków instalacji zrealizowanych przez tê firmê
jest system automatyki, sterowania i wizualizacji stacji uzdatnia-
nia wody w K³osowicach. Elementami systemu s¹: sterownik 
SAIA-Burgess PCD2, graficzny, dotykowy panel operatorski
ESA VT505W oraz komputer PC z oprogramowaniem 
SCADA. Sterownik PCD2 kompleksowo nadzoruje proces wy-
dobycia, filtrowania, pompowania i przesy³u wody do sieci wo-
doci¹gowej, kontroluj¹c takie parametry jak: ciœnienie wody
w ruroci¹gach, poziom wody w zbiornikach, przep³ywy chwi-
lowe wody, praca/postój urz¹dzeñ (czas pracy), awarie urz¹-
dzeñ, stany zasuw (zamkniêta, otwarta). Komunikacja systemu
z u¿ytkownikiem jest zrealizowana dwutorowo: za pomoc¹ lo-
kalnego panelu operatorskiego firmy ESA oraz aplikacji wizu-

alizacyjnej na komputerze PC. Programy te umo¿liwiaj¹ wpro-
wadzanie podstawowych parametrów technologicznych pracy sta-
cji uzdatniania wody, archiwizacjê danych procesowych i stanów
alarmowych. Raporty pozwalaj¹ na tworzenie zestawieñ wydo-
bycia, uzdatniania, strat technologicznych oraz czasów pracy
urz¹dzeñ w dowolnych przedzia³ach czasu. System pozwala na
powiadamianie wybranych u¿ytkowników i osoby nadzoru o za-
istnia³ych awariach, tak¿e przez modem GSM. 
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Instytut Energetyki 

Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddz. Gdañsk
ul. M. Reja 27, 80-870 Gdañsk

R9 – Zielona energia...

Medas Sp. z o.o.

ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice
tel. (32) 757 26 02

R10 – Największy system
monitoringu...

Uruchomiona w paŸdzierniku 1910 roku, jedna z najstarszych
w Polsce, Elektrownia Wodna KuŸnice doczeka³a siê w 2002
roku modernizacji. Wiedza i doœwiadczenia zdobyte przy reali-
zacji modernizacji wielu elektrowni wodnych na terenie Polski,
przyczyni³y siê do wyboru Instytutu Energetyki, Oddzia³ Gdañsk
na generalnego wykonawcê rewitalizacji wyposa¿enia elektro-
-mechanicznego tej elektrowni. W zakresie systemu sterowa-
nia modernizacja objê³a wyposa¿enie elektrowni m.in. w: 

sterowniki SAIA-Burgess PCD2 w uk³adach hydraulicznych
oraz w uk³adach zabezpieczeñ
analizatory sieciowe, z którymi komunikuje siê PLC
uk³ady do nadzoru i kontroli
aplikacjê wizualizacyjn¹ opart¹ na oprogramowaniu Axeda
Supervisor. 

System kontroli i nadzoru pracy EW KuŸnice jest przeznaczo-
ny dla personelu oœrodka dyspozytorskiego Zak³adu Elektrow-
ni Wodnych w Straszynie. System ten realizuje nastêpuj¹ce za-
dania:

zbieranie danych pomiarowych oraz sygna³ów dwustano-
wych, monitorowanie danych bie¿¹cych i historycznych
prezentacja w postaci wykresów i w postaci tabelarycznej
wszystkich mierzonych wielkoœci
wizualizacja stanu pracy ³¹czników rozdzielni 15 kV
wizualizacja stanu pracy hydrozespo³u
wizualizacja poziomu wody i strat na kratach
zdalne sterowanie uruchamianiem i odstawianiem hydro-
zespo³u

W roku 2004 firma Medas z Katowic wdro¿y³a w PEC Tychy
interesuj¹cy system monitoringu i sterowania dla dystrybucji
ciep³a. System ten obejmuje ponad 330 wêz³ów cieplnych roz-
proszonych na ca³ym obszarze miejskim, pozwalaj¹c na zdal-
ne monitorowanie i parametryzowanie pracy lokalnych regu-
latorów i, wed³ug firmy MEDAS, jest najwiêkszym takim
systemem w Europie. 
Celem powstania systemu monitorowania i sterowania wêz³a-
mi cieplnymi by³o osi¹gniêcie korzyœci zwi¹zanych ze zmniej-
szeniem kosztów gospodarowania energi¹ ciepln¹ przy jedno-
czesnym optymalnym wykorzystaniu noœnika energetycznego
z korzyœci¹ zarówno dla PEC-u, jak i u¿ytkowników koñco-
wych. Ponadto stworzenie systemu monitoruj¹cego parametry
wêz³a cieplnego w okreœlonych interwa³ach czasowych umo¿-
liwia sta³y nadzór nad rozbudowanym systemem, natychmiasto-
w¹ reakcjê na zaistnia³e sytuacje awaryjne bez straty czasu wy-
nikaj¹cej z opóŸnienia dotarcia informacji od u¿ytkownika
koñcowego. Pozwala to równie¿ na przewidywanie potencjal-
nych stanów awaryjnych na podstawie danych historycznych za-

sporz¹dzanie i wydruki raportów wartoœci bie¿¹cych i histo-
rycznych dla sprawozdawczoœci i statystyki
sygnalizacja stanów przekroczeñ i alarmów. 

Wykonana, z zastosowaniem pakietu Axeda Supervisor, wizu-
alizacja w kolejnym etapie modernizacji elektrowni na rzece
Raduni bêdzie rozbudowywana o nowe obiekty. Wyposa¿enie
wszystkich elektrowni w regulatory cyfrowe umo¿liwi bie¿¹c¹
kontrolê kaskady elektrowni wodnych. 

wartych w bazie danych syste-
mu. Kolejn¹ korzyœci¹ z zasto-
sowania systemu monitoringu
i sterowania wêz³ów cieplnych
jest bardzo znacz¹ce ogranicze-
nie koniecznoœci wyjazdów do
wybranych obiektów w wypad-
ku zmiany parametrów czy na-

staw regulatorów, gdy¿ podstawowe nastawy sterowników wê-
z³ów cieplnych s¹ dokonywane z poziomu stacji dyspozytorskiej
PEC-u, co umo¿liwia korygowanie parametrów pracy wêz³a na
podstawie nap³ywaj¹cych danych. 
Struktura systemu akwizycji i sterowania wêz³ów cieplnych 
zosta³a oparta na sieci telefonii komutowanej, sterownikach 
SAIA-Burgess PCD2 oraz oprogramowaniu SCADA Axeda 
Supervisor. Ca³y system dyspozytorski podzielono funkcjonal-
nie na cztery czêœci: monitoruj¹c¹, steruj¹c¹, obejmuj¹c¹ stero-
wanie grupowe oraz czêœæ analityczno-raportuj¹c¹, wspó³pracu-
j¹c¹ z serwerem SQL. 
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MERPRO Sp. z o.o.

ul. Œcinawska 43, 60-178 Poznañ
tel. (61) 868 56 29

R11 – Kompleksowa
automatyzacja kotłowni...

PLC Control SC

ul. Kawowa 8, 30-737 Kraków
tel. (12) 292 42 76

Wychodz¹c naprzeciw potrzebie dosto-
sowania warunków produkcji i sprze-
da¿y ciep³a do warunków gospodarki
rynkowej, liczne przedsiêbiorstwa cie-
p³ownicze ju¿ od kilku lat przeprowa-
dzaj¹ kompleksowe automatyzacje
i modernizacje swoich systemów cie-
p³owniczych. Modernizowane s¹ za-
równo Ÿród³a, przesy³, jak i dystrybu-
cja. Najistotniejsze z tych zadañ to:
eliminacja niskiej emisji, modernizacja
sieci przesy³u ciep³a, automatyzacja wê-
z³ów cieplnych, modernizacja kot³ow-
ni lokalnych z zamian¹ paliwa wêglowego na gaz lub olej 
opa³owy i wreszcie modernizacja ciep³owni centralnych z wpro-
wadzeniem komputerowych systemów sterowania procesem
spalania. Wszystkie te dzia³ania prowadz¹c do znacznych
oszczêdnoœci paliwa, maj¹ ogromny wp³yw na ograniczenie ne-
gatywnego oddzia³ywania przedsiêbiorstwa na œrodowisko. 
Od wielu lat kompleksow¹ automatyzacj¹ kot³owni i ciep³ow-
ni zajmuje siê poznañska firma MERPRO. Przyk³adem takiej mo-
dernizacji jest kot³ownia przedsiêbiorstwa ciep³owniczego 
w W¹growcu. Kot³owniê realizowano w ramach jednego zada-
nia, co pozwoli³o na zbudowanie ca³oœciowego, spójnego sys-

Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt
górniczy na œwiecie, czynny bez przerwy od œredniowiecza do
chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska o ³¹cznej d³ugoœci oko-
³o 300 km, usytuowane na 9 poziomach siêgaj¹cych do g³êbo-
koœci 327 m, ilustruj¹ wszystkie etapy rozwoju techniki górni-
czej w poszczególnych epokach historycznych. W 2004 roku
krakowska firma PLC Control wykona³a modernizacjê systemu
grzewczego obiektów Kopalni Soli. System ten sk³ada siê
z dwóch kot³owni gazowych wysokotemperaturowych oraz czte-
rech wymiennikowni ciep³a pracuj¹cych na potrzeby c.o., c.w.u.
oraz wentylacji szybów kopalnianych. £¹czna moc kot³owni
wynosi 6 MW. 
Zakres wykonanych prac obj¹³ m.in.: 

modernizacjê instalacji elektrycznych oraz AKPiA
oprogramowanie sterowników
SAIA-Burgess PCD1 oraz
PCD2
wykonanie wizualizacji na pa-
nelach dotykowych ESA
VT585W oraz VT155W
rozruch instalacji „pod klucz”. 

Dziêki zastosowaniu znanych
z niezawodnoœci i wielofunkcyj-
noœci urz¹dzeñ firm SAIA i ESA
mo¿liwe by³o stworzenie syste-

temu automatyki. Instalacja jest oparta
na dwóch sterownikach SAIA-Burgess
PCD2. Jeden z nich zarz¹dza czêœci¹
technologiczn¹ ciep³owni, drugi auto-
matyczn¹ prac¹ trzech kot³ów. Zmoder-
nizowano m.in.: uk³ad przygotowania
i magazynowania wody uzupe³niaj¹cej,
uk³ad stabilizacji ciœnienia z³adu, uk³ad
stabilizacji ciœnienia dyspozycyjnego,
zmiennoparametrow¹ regulacjê tempe-
ratury zasilania sieci cieplnej w funkcji
temperatury zewnêtrznej, uk³ad gospo-
darki olejowej. W dwóch oddalonych

kot³owniach osiedlowych kolejne sterowniki SAIA-Burgess
koncentruj¹ dane pomiarowe z czujników i przetworników na
instalacjach kot³owni oraz, poprzez komunikacjê z regulatora-
mi kot³owymi Viessmanna, zbieraj¹ dane o parametrach i sta-
nach pracy kot³ów. Dane te s¹ przekazywane do systemu nad-
rzêdnego w ciep³owni miejskiej. 
Dodatkowo dane z obiektów s¹ gromadzone w aplikacji wizu-
alizacyjnej (Axeda Supervisor), co zapewnia œledzenie stanu
pracy ciep³owni, oddalonych wêz³ów cieplnych, obserwacjê da-
nych historycznych na wykresach, zadawanie nastaw dla uk³a-
dów sterowania i regulacji oraz generowanie raportów. 

mu u¿ywanego do obs³ugi strategicznych instalacji w kopalni. 
W ka¿dej kot³owni zainstalowano dwa kot³y wodne wysoko-
temperaturowe z palnikami modulowanymi oraz ekonomizera-
mi. Sterowanie i regulacja wszystkich urz¹dzeñ kot³owni zo-
sta³a zintegrowana w sterownikach PCD2 firmy SAIA-Burgess,
które kontroluj¹ i reguluj¹ pracê pomp, modulatorów palników,
ekonomizerów, agregatów, falowników, klap, zaworów odcina-
j¹cych, zaworów regulacyjnych, nastaw, blokad itd. Sterowa-
nie i monitoring kot³owni zapewniaj¹ 2 graficzne panele doty-
kowe VT585W firmy ESA. W wymiennikowniach ciep³a
natomiast zainstalowano sterowniki PCD1 oraz panele graficz-
ne VT155W. 
Zastosowanie graficznych paneli dotykowych VT585 oraz
VT155 umo¿liwi³o precyzyjn¹ wizualizacjê i kontrolê obiek-

tów wraz z zachowan¹ mo¿liwo-
œci¹ przejœcia na rêczne sterowanie
ka¿dego z wybranych elementów.
Dodatkowym atutem zastosowa-
nych paneli jest system komuni-
katów i alarmów w jêzyku pol-
skim zapewniaj¹cy bardzo ³atw¹
lokalizacjê awarii i usterek nie-
zwykle przydatn¹ dla s³u¿b eks-
ploatacyjnych.

R12 – Co steruje ogrzewaniem
i wentylacją w Wieliczce...?
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REDTECH Sp. z o.o.

ul. Grottgera 2/2, 60-757 Poznañ
tel. 501 657 771

R13 – Obniżenie kosztów
produkcji...

SILTEC Sp. z o.o.

ul. E. Orzeszkowej 5, 02-374 Warszawa
tel. (22) 572 18 00

R14 – Niezawodność Ośrodka
Przetwarzania Danych...

Jak podnieœæ wydajnoœæ zak³adu i obni¿yæ koszty produkcji? Jak
najlepiej wykorzystaæ i jak podnieœæ wydajnoœæ linii produkcyj-
nych? I jak to zrobiæ „na ruchu”, bez wy³¹czania instalacji tech-
nologicznej z produkcji? Z tymi problemami na co dzieñ spoty-
ka siê kadra zarz¹dzaj¹ca wielu przedsiêbiorstw w Polsce.
Aplikacj¹ obrazuj¹c¹ proces unowoczeœniania instalacji z jed-
noczesnym podniesieniem wydajnoœci jest wymiana instalacji
sterowniczej w trakcie normalnej pracy linii technologicznej do-
zowania sk³adników do dwóch wanien szklarskich w Hucie Szk³a
w Antoninku, wykonana przez firmê REDTECH z Poznania. 
W ostatnich latach, po prywatyzacji huty, stopniowo zwiêksza-
no wydajnoœæ produkcji. Wydajnoœæ technologiczna oraz uzy-
skiwana dok³adnoœæ linii dozowania sk³adników do wanien
szklarskich by³y niewystarczaj¹ce, a mechanika linii ma ju¿ 
20 lat. Modernizacja, któr¹ zlecono firmie REDTECH, objê³a
szafy stycznikowe, szafy sterownikowe, system wagowy, okablo-
wanie instalacji, stacje operatorskie oprogramowania do wizuali-
zacji i sterowania procesem. 
Nale¿y podkreœliæ, ¿e jedyn¹ przerw¹ technologiczn¹ w oma-
wianym procesie jest 15-minutowa przerwa pomiêdzy zmiana-
mi. Zatrzymanie linii na d³u¿ej ni¿ godzinê spowodowa³oby 

Systemy nadzoru i alarmowania wszystkich rodzajów maj¹ jed-
n¹ wspóln¹ cechê: nie mo¿na implementowaæ ich jako gotowych
(nabywanych „z pó³ki”) rozwi¹zañ. Za ka¿dym razem koniecz-
ne jest budowanie systemu dostosowanego do okreœlonej specy-
fikacji danego obiektu. Wieloletnie doœwiadczenie warszawskiej
firmy SILTEC w projektowaniu i uruchamianiu aplikacji systemów
nadzoru zaowocowa³o wypracowaniem modelowego nowocze-
snego systemu. Specjaliœci firmy potrafi¹ szybko opracowaæ
i wdro¿yæ system odpowiedni do bie¿¹cych potrzeb Klienta.
Przyk³adami takiego systemu s¹ oœrodki przetwarzania danych
(ang. Data Center), których niezawodnoœæ jest wyznaczona
w g³ównej mierze przez prawid³ow¹ pracê systemu energetycz-
nego i klimatyzacyjnego. Implementacj¹ takiego systemu jest
instalacja monitoringu rozdzielnic elektrycznych niskiego na-
piêcia, systemów zasilania z³o¿onych z UPS-ów i agregatów pr¹-
dotwórczych, wykonana w siedzibie Krajowej Izby Rozlicze-
niowej w Warszawie. Firma SILTEC zaprojektowa³a i wdro¿y³a
system monitoringu oparty na sterownikach SAIA PCD po³¹-
czonych sieci¹ Ethernet oraz na wizualizacji Axeda Supervisor.
System ma budowê modu³ow¹, z mo¿liwoœci¹ zdalnego dostê-
pu do urz¹dzeñ obiektowych. Dziêki wbudowanym w oprogra-
mowanie Axeda Supervisor funkcjom, jakiekolwiek modyfika-
cje czy rozbudowê projektant wykonuje w trakcie dzia³ania
aplikacji na obiekcie, bez jej zatrzymywania czy kompilacji. 
Na komputerze stacji operatorskiej mo¿liwa jest równoczesna
praca aplikacji wizualizacyjnej oraz dostêp on-line do progra-
mów sterowników PCD, ich monitoring i modyfikacje. Instala-
cja wykonana w budynkach KIR zapewnia s³u¿bom serwiso-

koniecznoœæ wy³¹czenia automatów
szklarskich. Tak wiêc, maj¹c do dys-
pozycji ³¹cznie dwie 15-minutowe
przerwy w pracy dziennie, specjaliœci
firmy REDTECH wykonali pe³n¹ mo-
dernizacjê linii, a przy realizacji ca³e-
go przedsiêwziêcia ani razu nie spowo-
dowali zagro¿enia wyst¹pienia przer-
wy d³u¿szej ni¿ 15 min. 

Wykonana instalacja sterownicza, sk³adaj¹ca siê z sieci siedmiu
sterowników SAIA PCD2, lokalnej stacji operatorskiej z pakie-
tem Axeda Supervisor i dodatkow¹ stacj¹ zdaln¹ z dostêpem
przez przegl¹darkê stron www, pozwoli³a uzyskaæ dok³adnoœæ
i powtarzalnoœæ nawa¿anych zestawów o rz¹d dziesiêtny wy¿-
sze ni¿ oczekiwania inwestora. W efekcie spowodowa³o to znacz-
ny wzrost wydajnoœci oraz bardzo znaczne obni¿enie braków
produkcyjnych. Podkreœliæ warto, ¿e obecnie linia pracuje z wy-
dajnoœci¹ materia³ow¹ 3-krotnie przewy¿szaj¹c¹ wydajnoœæ, na
jak¹ zosta³a pierwotnie zaprojektowana. Dzisiaj Huta Szk³a w An-
toninku jest jednym z najlepszych zak³adów koncernu OWENS
ILLINOIS posiadaj¹cego sto hut szk³a na ca³ym œwiecie. 

wym prognozowanie i przeciwdzia³anie wszelkim nieprawid³o-
woœciom w pracy monitorowanych urz¹dzeñ. Firma SILTEC za-
projektowa³a pe³n¹ integracjê wszystkich urz¹dzeñ/obiektów
w jednorodne œrodowisko nadzorowane z jednego miejsca, co
zwiêkszy³o niezawodnoœæ pracy DATA CENTER. 
Oprócz systemu wykonanego w Krajowej Izby Rozliczeniowej
w Warszawie, firma SILTEC opracowa³a i wdro¿y³a szereg 
systemów monitoringu zawieraj¹cych m.in. elementy pomiaru,
kontroli i sterowania wielkoœciami elektrycznymi i nieelektrycz-
nymi, jak przep³yw cieczy, temperatura, wilgotnoœæ, napiêcie
i natê¿enie pr¹du, sterowanie konfiguracj¹ systemów energe-
tycznych, a tak¿e nadzór nad rozdzielnicami niskiego napiêcia,
systemami zasilania z³o¿onymi z UPS-ów i agregatów pr¹do-
twórczych.
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TECHMES Sp.j.

ul. Boya ¯eleñskiego 4, 33-100 Tarnów
tel. (14) 626 07 01

TRW Polska Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 33, 42-200 Czêstochowa
(34) 362 51 00

R16 – Terminale ESA+SAP R/3
= kontrola produkcji ...

Nowoczesne budownictwo stawia wy-
zwania firmom zajmuj¹cym siê projek-
towaniem i wykonawstwem instalacji
automatyki. Ceny energii elektrycznej
i cieplnej wci¹¿ rosn¹. Inwestorzy bu-
downictwa jednorodzinnego coraz czê-
œciej szukaj¹ mo¿liwoœci oszczêdzania
energii lub jej pozyskiwania z niekon-
wencjonalnych Ÿróde³. Uk³ady baterii
s³onecznych, odzysku ciep³a z agrega-
tów ch³odniczych, pomp ciep³a c.o., po-
wietrznych gruntowych wymienników
ciep³a — to instalacje upowszechniaj¹ce siê z dnia na dzieñ. 
Je¿eli dodamy do tego instalacje sygnalizacji w³amania, elek-
trycznie sterowanych rolet okiennych, telefoniczn¹, przywo³aw-
cz¹, telewizji u¿ytkowej, sterowania kot³em c.o. i c.w.u..... to
mo¿na siê zastanowiæ, jak nad tym wszystkim zapanowaæ. 
Zastosowanie sterowników SAIA-Burgess PCD i terminali VT
firmy ESA ca³kowicie rozwi¹zuje ten problem. Pod wzglêdem
funkcjonalnym i mo¿liwoœci¹ pracy w sieciach o ró¿nych proto-
ko³ach komunikacyjnych zapewniaj¹ konsolidacjê ró¿nych uk³a-
dów oraz skupienie sygna³ów steruj¹cych i wielkoœci mierzo-

nych do celów wizualizacji. Firma TECH-
MES z Tarnowa od kilkunastu lat zajmuj¹ca
siê automatyk¹ w zakresie projektowania
i wykonawstwa zrealizowa³a wiele instalacji
automatyki dla budownictwa jednorodzinne-
go. Jedn¹ z nich, zlokalizowan¹ w Krakowie,
chcemy niniejszym przedstawiæ. 

Uk³ad sterowania oparty na dwóch sterow-
nikach PCD1 i terminalu VT 505, pracuj¹cy
w sieci S-BUS nadzoruje prawie wszystkie
instalacje budynku. S¹ to: instalacja ciep³ej

wody u¿ytkowej, grzejników radiatorowych, ogrzewania pod-
³ogowego, instalacja kolektorów s³onecznych, kominka z p³asz-
czem wodnym, uk³adem wentylacji i klimatyzacji, rolet okien-
nych. Dziêki zastosowaniu dotykowego panela VT505W kontrola
oraz sterowanie wymienionymi instalacjami jest intuicyjne. Ste-
rowniki PCD obs³uguj¹ wszystkie uk³ady regulacji z mo¿liwo-
œci¹ programowania w cyklu tygodniowym, wielkoœci zadanych
temperatury oraz pracy urz¹dzeñ. Uk³ad taki zapewnia optymal-
n¹ pracê wymienionych instalacji, a przede wszystkim komfort
dla u¿ytkownika. 

W czêstochowskiej fabryce koncernu TRW wytwarzane s¹ mo-
du³y poduszek powietrznych dla wielu producentów samocho-
dów (jak np. Mercedes, BMW, Fiat, VW, Audi, grupa PSA i in.).
Dla sprawowania w³aœciwego nadzoru nad procesem produkcji
oraz zapewnienia pe³nej identyfikowalnoœci produktu w firmie
TRW Polska u¿ytkowany jest System Dokumentacji Produkcji
(SDP2). Wi¹¿e on maszyny wytwarzaj¹ce elementy modu³ów
poduszek powietrznych z SAP, zak³adowym systemem zarz¹-
dzania produkcj¹. System SDP2 jest oparty na zleceniach produk-
cyjnych tzn. nie jest mo¿liwa produkcja bez wprowadzenia tzw.
„zlecenia produkcyjnego” dla konkretnego wyrobu i podania
liczby sztuk do wyprodukowania. SDP2 jest tak¿e przygotowa-
ny do rejestracji parametrów procesu takich jak np. moment z ja-
kim skrêcane s¹ œruby, si³a i droga podczas kontroli klaksonów,
kontrolowane rezystancje itp. 
Dla zapewnienia ci¹g³oœci produkcji niezmiernie wa¿na jest wiêc
niezawodnoœæ wszystkich elementów linii monta¿u, w tym ter-
minali operatorskich po³¹czonych ze sterownikami PLC obs³u-
guj¹cymi poszczególne maszyny. W zale¿noœci od konfiguracji
procesu system umo¿liwia dokumentowanie produkcji na dwa
sposoby: na stanowisku komputerowym za pomoc¹ aplikacji
SDP2 oraz na linii monta¿u poprzez sterowniki PLC, na których
dzia³a oprogramowanie SDP2 i do których pod³¹czone s¹ ter-
minale operatorskie. Graficzne terminale operatorskie z ekra-
nem dotykowym (typu VT505W) firmy ESA do tej odpowie-
dzialnej roli wybrano m.in. ze wzglêdu na niskie koszty zakupu,
wysok¹ niezawodnoœæ, przyjazne i intuicyjne oprogramowanie

narzêdziowe, brak problemów z uruchomieniem ³¹cznoœci w sie-
ci MPI oraz brak potrzeby ingerowania w istniej¹ce oprogramo-
wanie sterowników Siemensa. Komunikacja miêdzy obs³ug¹ li-
nii monta¿u, a systemem dokumentacji SDP2 oparta jest
na specjalnym projekcie panelu operatorskiego ESA VT505W.
W sposób przejrzysty s¹ wyœwietlane informacje dokumenta-
cyjne i ruchowe dotycz¹ce obrabianej czêœci. Ekrany diagno-
styczne – graficzne prezentacje stanowiska – w ³atwy sposób
pozwalaj¹ oceniæ ewentualn¹ przyczynê awarii maszyny. Zasto-
sowanie terminali firmy ESA w znacznym stopniu poprawi³o
ci¹g³oœæ pracy maszyn i obni¿y³o koszty eksploatacji w stosun-
ku do stosowanego poprzednio rozwi¹zania.

R15 – Inteligentne budynki
jednorodzinne ...



350−procentowy wzrost
Rok temu AutomatykaOnLine ruszy³a z nowym wi-
zerunkiem i nowymi funkcjonalnoœciami. Zaczy-
naliœmy od œredniej ogl¹dalnoœci oscyluj¹cej w gra-
nicach 400 osób, dziœ ich jest ponad 1400. Coraz
czêœciej statystyka dzienna pokazuje przesz³o 1700
odwiedzaj¹cych. W styczniu 2004 roku internauci
odwiedzili nieca³e 90 tys. stron, a w styczniu 2005
zapoznali siê z przesz³o 650 tys. £¹cznie w ci¹gu 
minionego roku wortal zosta³ odwiedzony ponad
2 mln razy. Podczas tych odwiedzin przejrzano bli-
sko 26 mln stron. 

Ogromnym zainteresowaniem ciesz¹ siê oczywiœcie pro-
dukty, których po kilka — kilkanaœcie przybywa ka¿dego
dnia, prezentowane przez zarejestrowane u nas firmy (860),
ale tak¿e artyku³y techniczne. Niektóre firmy zaprezento-
wa³y po przesz³o 100 swoich produktów, a z informacja-
mi o nich zapoznano siê przesz³o 10000 razy. Ka¿da z firm,
która zarejestruje siê w wortalu AutomatykaOnLine mo¿e
bezp³atnie zaprezentowaæ 5 oferowanych przez siebie pro-
duktów. 
Publikowane na naszych stronach artyku³y maj¹ charakter
nie tylko poradnikowy i informacyjny, ale tak¿e polemicz-
ny. W Poradniku znajd¹ Pañstwo tak¿e darmowe progra-
my i prezentacje power point, które w przystêpny sposób ob-
jaœniaj¹ bardziej i mniej zawi³e kwestie. 
Z Wiadomoœci, w których przewa¿aj¹ informacje o in-
westycjach, korzystaj¹ nie tylko handlowcy, ale ka¿dy 
kto jest zainteresowany tym, co dzieje siê w polskiej gos-
podarce.
Z ogromn¹ sympati¹ odwiedzaj¹cych spotka³ siê dzia³ —
Œwiatowe ¯ycie, zawieraj¹cy m.in. ciekawostki ze œwiata
techniki i moje, niekiedy z³oœliwe, felietony oraz nie mniej
z³oœliwe komentarze Czytelników. 
Coraz wiêcej osób przekonuje siê tak¿e o sile narzêdzia
jakim s¹ og³oszenia w dzia³ach Oferty B2B i Praca. 
W tych miejscach mo¿na umieœciæ og³oszenie o poszuki-
wanych produktach czy rozwi¹zaniach, a s¹ one dostêpne
na stronie dla wszystkich oraz wysy³ane do tych, którzy
wyrazili na to chêæ, wpisuj¹c swój adres e-mail w tych
dzia³ach.
Ka¿dy z dzia³ów jest zaopatrzony w wyszukiwarkê, 
dziêki której dociera siê szybko do poszukiwanych infor-
macji.

Z przyjemnoœci¹ bêdziemy zamieszczaæ ciekawe artyku-
³y, nie tylko techniczne — je¿eli tylko dysponuj¹ Pañstwo
takimi — prosimy je przes³aæ na adres redakcja@automa-
tykaonline.pl

Anna Nozdryn-P³otnicka

redaktor naczelna



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: 22-23.02.2005 Termin 3: 18-19.04.2005
Termin 2: 15-16.03.2005 Termin 4: 17-18.05.2005

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

Termin 1: 07-08.04.2005 Termin 2: 16-17.06.2005

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: 24-25.02.2005 Termin 3: 20-21.04.2005
Termin  2: 17-18.03.2005 Termin 4: 19-20.05.2005

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: 10.03.2005 Termin 2: 28.04.2005

Terminale tekstowe i graficzne firmy ESA – sprzêt i oprogramowanie
Termin 1:  12.04.2005 Termin 2: 10.06.2005

MORSE – inteligentny system transmisji radiowej
Termin 1: 11.03.2005 Termin 2: 12.05.2005

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)

S Z K O L E N I A


