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I n f o r m a cj e  b r a n ż o w e

SAIA-BURGESS...    

Uzupełnieniem rodziny sterowników 
SAIA-PCD z technologią S-WEB 
będą nowe modele z wbudowanym 
WebSerwerem: PCD1.M135 (z RAM 
512 kB) oraz PCD2.M150. Sterowniki te 
udostępnią technologię S-WEB  w nawet 
najprostszych aplikacjach opartych 
na PCD1, jak również w większych  
z wykorzystaniem PCD2 (PCD2.M150), 
gdzie ze względów cenowych nie 
zdecydowano się do tej pory 
na zastosowanie tej technologii.

AXEDA...

Axeda WizCAD jest nowym narzędziem 
dającym możliwość udostępniania 
On-LINE projektów wykonanych 
w formacie AutoCAD do aplikacji SCADA 
wykorzystywanej w Axeda Supervisor. 
W przypadku wprowadzenia zmian lub 
dodania nowych elementów w plikach 
AutoCAD, Axeda WizCAD automatycznie 
generuje grafiki, bramki i alarmy oraz 
dodaje je do aplikacji SCADA, a tym 
samym pozwala zaoszczędzić wiele 
godzin pracy programistów.

ESA...

ESA przedstawiła nowy terminal 
VT560W oraz pakiet oprogramowania 
narzędziowego VTWIN 5.06.
Nowy terminal ma wszystkie 
zaawansowane funkcje graficzne 
dostępne dotychczas w modelach 
wyższych oraz szybsze odświeżanie 
ekranu i doskonałą jakość obrazu. 
Terminal VT560W jest programowany 
z poziomu nowej wersji VTWIN 5.06.

Sieć BACnet w systemach SAIA PCD3

BACnet jest standardem komunikacyjnym stworzonym dla syste-
mów automatyki budynkowej (Building Automation Control ne-
twork), a jego popularność i znaczenie w systemach zarządzania 
budynkami w ostatnim okresie gwałtownie rosną. 
Firma SAIA-Burgess już od wielu lat jest aktywnym członkiem gru-
py BIG-EU (BACnet Interest Group Europe), a jej sterowniki PCD2.M220 
i PCD2.M250, przystosowane do tego standardu, są znane z wielu apli-
kacji. Obecnie, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu 
rynku automatyki budynkowej, w najnowszej rodzinie sterowników 
SAIA PCD3 stworzono możliwość pracy jako tzw. B-BC, czyli BACnet 
Building Controllers. Oznacza to, że PCD3 spełniają wymagania doty-
czące profili B-BC standardu BACnet. W rzeczywistości PCD3 wycho-
dzą daleko poza wymagania stawiane B-BC, tworząc jedyną w swoim 
rodzaju platformę komunikacyjną na rynku automatyki budynkowej. 
Za pomocą wydajnego, intuicyjnego graficznego oprogramowania 
narzędziowego SAIA PG5 Controls Suite można uzyskać jednolitą 
współpracę sterowników budynkowych SAIA z niemal wszystkimi sys-
temami automatyki budynkowej różnych producentów.

Technologia CAN w SAIA PCD3

CAN (Controller Area Network) jest wysoko wydajną szeregową 
magistralą komunikacyjną przeznaczoną dla systemów auto-
matyki, stosowaną powszechnie w przemyśle motoryzacyjnym. 
Integracja interfejsu tej sieci jest kolejnym, po wbudowaniu pro-
tokołu sieci PROFIBUS, etapem rozszerzania możliwości komuni-
kacyjnych sterowników SAIA PCD3.
W trakcie pilotażowych projektów prowadzonych jeszcze w 2004 roku, 
firma SAIA starała się zebrać jak najwięcej doświadczeń w dziedzinie 
integracji różnych typów stacji CAN z urządzeniami SAIA PCD wypo-
sażonymi w różnorodne protokoły komunikacyjne. Zdobyte doświad-
czenia zostały uwzględnione dla ułatwienia użytkownikom w tworze-
niu aplikacji w środowisku SAIA® PG5 oraz STEP® 7. 
Dla sterowników PCD3 firma opracowała specjalne funkcje systemu 
operacyjnego i moduły bibliotek. Umożliwiają one użytkownikom nie-
zależną realizację dowolnej aplikacji wykorzystującej sieć CAN. Zda-
niem przedstawicieli firmy, użytkownicy dostali unikalny produkt, a na 
rynku nie ma żadnego standardowego sterownika, który oferowałby 
lepsze możliwości wykorzystywania sieci CAN niż SAIA PCD3.
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Szanowni Państwo,
 
z przyjemnością oddajemy kolejny numer biuletynu. Mamy 
nadzieję, że nowy projekt graficzny będzie jeszcze bardziej 
czytelny i spotka się z aprobatą naszych Czytelników. 

W niniejszym wydaniu wiele miejsca (nasze cover story) 
poświęcamy najnowszym produktom firmy SAIA-Burgess. 
W poprzednich biuletynach opisaliśmy nową koncep-
cję rozwiązań komunikacyjnych opartą na sterownikach 
SAIA-PCD3. Jak już informowaliśmy rozwiązanie to zostało 
nagrodzone Złotym Medalem targów AUTOMATICON 2005. 
Kontynuując prezentację systemu SAIA PCD3, warto zwró-
cić uwagę na standardy komunikacyjne np. BACnet, czy 
CANopen.

Wiele miejsca poświęcamy nowym rozwiązaniom, bo tak 
naprawdę firma SAIA-Burgess prezentuje nowe standardy 
w automatyce. Takim bez wątpienia standardem jest eko-
nomiczna platforma sterowników SAIA-PCD3, oferująca 
moc i funkcjonalność na poziomie najwyższej klasy sterow-
ników, jednocześnie pozwalająca na integrację ze znanymi 
i otwartymi standardami komunikacyjnymi. Innowacyjność 
wyraża się nie tylko możliwością zbudowania złożonego 
systemu automatyki w stosunkowo prosty sposób, ale też 
bardzo przyjaznym oprogramowaniem narzędziowym, 
a oszczędność czasu przy wdrażaniu projektów ma coraz 
większe znaczenie. Jednym słowem, są to bardzo wydajne 
urządzenia, przy zastosowaniu ekonomicznych narzędzi, 
co jest niewątpliwie dużym atutem opisywanych rozwiązań. 

W biuletynie jest zdjęcie kameleona ze sterownikiem PCD3. 
Można postawić pytanie, co łączy nowoczesny sterownik 
z przedstawicielem rodziny jaszczurek? Pozornie wydaje 
się, że niewiele. A jednak tak samo, jak kameleon tak i ste-
rownik SAIA-PCD3 może łatwo przystosować się do otacza-
jącego świata, może sprostać coraz wyższym wymaganiom. 
Kameleony, to takie “smart solutions” w świecie fauny, 
a PCD3, mimo że z innego świata, to też “sprytne rozwiąza-
nia”. A propos warto przytoczyć motto firmy SAIA-Burgess: 
“Smart solutions for control and safety”.   

Pozostaje już tylko życzyć ciekawej lektury.

Barbara Wójcicka

Informacje branżowe 
    
– Sieć BACnet  w systemach SAIA PCD3
– Technologia CAN w SAIA PCD3  . . . s. 2

– Dream Report – nowe narzędzie 
do integracji i raportowania

– Nagroda “Frost & Sullivan 2005 
Excellence in Technology” 
dla Axeda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 3 - 4

PCD3.M CPU – Taking the best 
of all Worlds

Sterowniki PCD3.M3 i PCD3.M5 wyzna-
czają nowe standardy dla urządzeń 
automatyki. Ponieważ są oparte 
na korzystnych cenowo jednostkach 
centralnych, oferują w tej klasie moc 
i funkcjonalność na poziomie najwyższej 
klasy sterowników  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s. 5

Saia FBox-Builder do pakietu 
Saia PG5 FUPLA

Program narzędziowy jako klucz do 
większej wydajności, niezawodności 
i zyskowności w automatyce . . . . . . . . . . . . .  s. 6

Gazowo-świetlana przyszłość 

Pierwsza w Polsce pilotażowa stacja 
skraplania gazu ziemnego powstanie 
w Przemyślu, gdzie kilkanaście lat temu 
Miejski Zakład Komunikacji, jako pierw-
szy w Polsce, wprowadzał gazowy napęd 
w autobusach miejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s. 7
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Systemy automatyki przemysłowej nie miały do tej pory funkcjonal-
nych i łatwych w obsłudze systemów raportowych, dających możli-
wości agregacji danych z różnych źródeł. Dotychczasowe rozwiązania 
były oparte na modyfikacji standardowych aplikacji i połączeniu ich 
z oprogramowaniem produkcyjnym.
Koncepcja i stworzenie aplikacji Dream Report jest odpowiedzią na te 
wszystkie potrzeby. 
Dream Report – jest pierwszym rozwiązaniem dającym pełną funkcjo-
nalność raportowania w jednej aplikacji – ma możliwości podłączenia 
do urządzeń, zbierania i rejestracji danych i alarmów z różnych źródeł, 
agregacji bieżących historycznych danych oraz umożliwia zarówno 
prezentację tych danych w formie elektronicznej, drukowanej, jak i pu-
blikację ich w Internecie.
Cechą wyróżniającą Dream Report od innych systemów raportujących 
jest to, że od początku został on stworzony w celu ułatwienia obsłu-
gi procesów automatyki i analizy danych pochodzących z procesu 
produkcji.
Więcej informacji na temat narzędzia Dream Report będą mogli 
Państwo przeczytać w następnym numerze Automatyki.

Dream Report – nowe narzędzie do integracji danych i raportowania

Dynamiczny rozwój aplikacji 
produkcyjnych oraz różnorodność 
danych z tych systemów 
spowodowały konieczność 
stworzenia narzędzia 
umożliwiającego integrację 
różnorodnych danych w sposób 
umożliwiający ich analizowanie.

Miło nam poinformować, iż firma Axeda otrzymała nagrodę Forst 
& Sullivan „Doskonała technologia” za swe osiągnięcia w branży 
oprogramowania dla systemów automatyki przemysłowej, a kon-
kretnie za wkład w rozwijanie bezpieczeństwa systemów SCADA 
opartych na Internecie i technologiach internetowych. 

Według analityka Frost & Sullivan: Moduł DRM pakietu Axeda, który słu-
ży do zarządzania relacjami pomiędzy urządzeniami i jest wbudowany 
w opatentowaną przez Axedę technologię Firewall-Friendly™ wykorzysty-
waną w pakiecie Axeda Supervisor, umożliwia użytkownikom łatwy, nie-
drogi i bezpieczny dostęp do danych obiektowych w czasie rzeczywistym. 
Luki w stosowanej dotychczas technologii zdalnego dostępu mogą spo-
wodować, że dane o krytycznym znaczeniu mogą zostać przechwycone 
i zmodyfikowane lub utracone w czasie transmisji. Jednak system Axeda 
DRM zapewnia pełne bezpieczeństwo od początku do końca.
Przechwyceniu transmitowanych danych zapobiega system potrój-
nego kodowania (3DES) zawarty w protokole warstwy SSL. Po stronie 
użytkownika z kolei działa protokół dostępowy LDAP, który umożli-
wia identyfikację tożsamości użytkownika przed prezentacją danych 
obiektowych.
Pakiet Axeda Supervisor ma wystarczający potencjał, aby sprostać po-
trzebom sektora automatyki, a zwłaszcza branży przemysłowej, wod-
no-kanalizacyjnej, energetycznej oraz chłodniczej. 
Przyznanie firmie Axeda nagrody „Excellence in Technology 2005”, jest 
rekomendacją daną firmie przez Frost & Sullivan i potwierdza jej zaan-
gażowanie w rozwój innowacyjnych technologii. Szczególnie ważne 
dla Axeda Systems jest uznanie jej sukcesu w zakresie innowacyjnego 
modułu DRM oraz usług Hosted Services, które mogą zrewolucjonizo-
wać rynek oprogramowania dla systemów automatyki.

Nagroda „Frost & Sullivan 2005 Excellence in Technology” dla Axeda

Kilka słów o Frost & Sullivan
Firma konsultingowa Frost & Sullivan, 
powstała w 1961 roku, specjalizuje się 
w dziedzinie innowacyjnych strategii 
rozwoju. Firma świadczy usługi 
obejmujące badania przemysłowe, 
strategie marketingowe, konsulting
i szkolenia. Nagrody przyznawane przez 
Frost & Sullivan trafiają do tych firm, 
które prezentują najlepsze osiągnięcia 
w swojej branży i są pochwałą 
wytrwałości specjalistów 
i innowacyjności przyjętych strategii.

I n f o r m a cj e  b r a n ż o w e
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Saia PCD3.M CPU – Taking the best of all Worlds

Dwa słowa o historii
Pierwsze jednostki centralne Saia PCD3 CPU zostały wyprodukowa-
ne w marcu 2004 roku i przeszły testy w oddziałach produkcyjnych 
w fabryce Saia-Burgess w Murten, gdzie pracowały bezawaryjnie jako 
zwykłe programowalne sterowniki PLC. Dostosowywanie do wymagań 
przemysłowych oraz implementacja wielu funkcji dodatkowych prze-
biegały w drugim półroczu 2004 roku. W lutym 2005 wypuszczono 
pierwsze oficjalne wersje sprzętu i oprogramowania sterującego (firm-
ware) przeznaczone do nieograniczonej sprzedaży. Dzisiaj wieleset 
jednostek centralnych PCD3 CPU pracuje w najróżniejszych aplikacjach 
automatyki. Obecnie SAIA Controls pracuje nad integracją świata za-
dań HMI na platformie PCD3 CPU.

Krótki profil techniczny
Pojedynczy moduł bazowy PCD3.M CPU integruje interfejsy USB, 
ETHERNET, RS-485, Profibus lub CAN i RS-232. W pierwszym slocie wej-
ścia/wyjścia można umieścić dodatkowy moduł komunikacyjny. 
Jeśli urządzenie ma być sterowane lokalnie, to możliwa jest rozbudowa 
sterownika do 1024 wejść/wyjść (lokalnych), a w przypadku rozproszo-
nego sterowania jest możliwość podłączenia kolejnych 1024 wejść/
wyjść, wykorzystując sieć Profibus (interfejs dostępny w standardzie). 
Sterownik dysponuje pamięcią o pojemności od 128 kB do 2 MB, jest 
dostępny również moduł pamięci flash typu SD (Secur Digital). Zinte-
growany w każdym PCD3.M web serwer zapewnia dostęp do wszyst-
kich danych sterownika przez dowolne, dostępne porty procesora. 
Oprócz standardowych przeglądarek sieciowych, dostęp może być 
realizowany przez interfejs CGI lub usługę Microsoft.NET w systemach 
Windows, Linux i Unix. System plików Saia PCD3 wykorzystuje zinte-
growany serwer FTP tworzący proste połączenie z innymi układami IT, 
np. komputerami. Dane procesowe z Saia PCD mogą być przetwarzane 
bezpośrednio przy użyciu aplikacji np. Excel.
Aplikacje na Saia PCD3.M są programowane przy wykorzystaniu 
pakietów Saia PG5 lub Siemens STEP 7, a następnie mogą być konfi-
gurowane przy użyciu przeglądarki sieciowej lub innych aplikacji np. 
Windows.NET.

Sterownik Saia PCD3.M, będący połączeniem innowacyjności i nowych 
technologii, spotyka się z wyjątkowo pozytywnymi reakcjami klientów. 
Dlatego też SAIA Controls podjęła nadzwyczajne wysiłki, aby spro-
stać zapotrzebowaniom na ten produkt. Firma jest szczególnie dum-
na z tego, że lista użytkowników Saia PCD3.M stale rośnie, a sam pro-
dukt jest zdobywcą wielu wyróżnień i medali na targach automatyki. 
Niepodważalne zalety i oszczędności płynące ze stosowania sterowni-
ków Saia PCD3 przekonują do ich stosowania nawet tych, którzy są (lub 
byli) stałymi klientami innych firm.

Sterowniki PCD3.M3 i PCD3.M5 
wyznaczają nowe standardy dla 
urządzeń automatyki. Ponieważ 

są oparte na korzystnych cenowo 
jednostkach centralnych, oferują 
w tej klasie moc i funkcjonalność 

na poziomie najwyższej klasy 
sterowników. Integracja znanych, 

otwartych standardów ze świata 
Windows, komunikacji i Internetu 
na stabilnej, przemysłowej i taniej 

platformie programowalnych 
sterowników PLC pozwoliła stworzyć 

nową klasę urządzeń automatyki. 
Osiągnięcie pełnego sukcesu 

rynkowego nowej linii urządzeń o tak 
dużej różnorodności funkcji nie było 
łatwe, ale dzięki pomocy partnerów 

Saia-Burgess stało się to możliwe.

w w w . s a i a - b u r g e s s . c o m
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Saia FBox-Builder do pakietu Saia PG5 FUPLA
Program narzędziowy jako klucz do większej wydajności, niezawodności i zyskowności w automatyce

Przez ostatnich pięć lat stale wzrastała liczba klientów firmy SAIA, 
którzy oprócz wykorzystywania standardowych, dostępnych w pakie-
cie PG5 graficznych bloków typu FBox, tworzyli dla narzędzia Saia PG5 
FUPLA swoje własne FBoxy aplikacyjne. 

Jak tworzyć FBoxes?
W przeszłości tworzenie i obsługa własnych bloków FBox wymagała 
z reguły przejścia szkolenia w jednym z trzech centrów szkoleniowych 
Saia PCD w Szwajcarii, Niemczech lub Skandynawii. Od niedawna 
firma Saia-Burgess do pakietu PG5 Controls Suite oferuje dodatkowy, 
potężny program narzędziowy FBox-Builder umożliwiający każde-
mu użytkownikowi PG5 łatwe tworzenie i obsługę swoich własnych 
FUPLA FBoxes. Przy użyciu modułu FBox Zip całe strony FUPLA mogą 
być skompresowane w nowe FUPLA FBoxes. W efekcie uzyskuje się 
niepowtarzalny produkt o indywidualnym wyglądzie, wielojęzyczną 
dokumentację techniczną i on-line help. Moduł FBox Editor umożliwia 
z kolei tworzenie nowych bloków FBox w języku IL (lista instrukcji).

Dlaczego warto wybrać Saia FUPLA FBoxes i FBox-Builder?
 Wykonana praca może być wykorzystywana wielokrotnie, nie ma 

potrzeby tworzenia kolejnego programu za każdym razem od po-
czątku.

 Projekty mogą być realizowane bez pomocy doświadczonych pro-
gramistów.

 Istnieje możliwość ustanawiania i zachowywania standardów auto-
matyki obowiązujących w całych firmach i zakładach. 

 Najbardziej złożone funkcje w zakresie komunikacji, sterowania ru-
chem, wykorzystywania sieci, przetwarzania danych itp. mogą być 
bezpiecznie stosowane bez zaawansowanej wiedzy.

 Program jest mniej złożony dzięki wysoko funkcjonalnym blokom 
graficznym.

 Zabezpieczenia przed zmianami i ochrona know-how zapewniają, 
że oryginalne programy nie mogą być odczytane lub modyfikowa-
ne przez pracowników obsługi lub użytkownika końcowego.

Korzyści ze stosowania 
Saia PG5 FUPLA FBoxes 
nie dotyczą tylko łatwiejszej 
i wygodniejszej implementacji, 
uruchomienia i obsługi aplikacji. 
Obejmują one również większą 
zyskowność osiąganą dzięki 
możliwości wielokrotnego 
wykorzystania bloków FBox, 
mniejszą częstotliwość występowania 
błędów w obsłudze danej aplikacji 
i zmniejszone wymagania, co do osób 
wykonujących serwis instalacji.

w w w . s a i a - b u r g e s s . c o m

Tworzenie nowych FBox-ów i ich kompre-
sowanie w Saia FBox-Builder
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Anna Nozdryn-Płotnicka

W maju pisałam na stronach wortalu Automatyka-
OnLine o domowych sprężarkach gazu i o tym, że 
najprawdopodobniej przyjdzie nam przerzucić się 
z napędzania samochodów ropą i benzyną na gaz. 
Z tym większą radością przeczytałam, że Instytut 
Nafty i Gazu PAN w Krakowie we współpracy z prze-
myskim oddziałem NOT kończy prace nad zastoso-
waniem nowej technologii napędzania samocho-
dów skroplonym gazem ziemnym.

Pierwsza w Polsce pilotażowa stacja do  przetwarza-
nia gazu powstanie w Przemyślu, gdzie kilkanaście 
lat temu Miejski Zakład Komunikacji, jako pierwszy 
w Polsce, wprowadzał gazowy napęd w autobusach 
miejskich. Wtedy był to jednak sprężony gaz ziemny.

Z powodu różnic cen paliwa (gazu i oleju napędo-
wego) przemyski transport miejski oszczędza każ-
dego roku blisko milion zł.

Przystosowanie samochodów napędzanych dotąd 
sprężonym gazem ziemnym do nowego rodzaju pa-
liwa wymaga tylko niewielkich zmian technicznych.
Stacja skraplania gazu ma kosztować kilka milio-
nów zł, ale nakłady zwrócą się już po siedmiu latach. 
Znaczną część kosztów ma pokryć Unia Europejska, 
gdyż projekt wpisuje się w jej dyrektywy, które na-
kazują, by do 2020 roku po naszych drogach jeździło 
co najmniej 10 proc. pojazdów zasilanych ze źródeł 
alternatywnych. 100 km jazdy autobusu Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Przemyślu na sprężonym 
gazie ziemnym kosztuje dziś ok. 30 zł, podczas gdy 
na oleju napędowym ok. 110 zł. Cena detaliczna jed-
nego litra skroplonego gazu ziemnego nie powinna 
przekroczyć 1 zł.

Wiem, że obecnie bardzo wiele osób montuje insta-
lacje gazowe w samochodach. W stacjach oferują-
cych tę usługę są zapisy i na montaż trzeba czekać 
nawet 2 tygodnie. Może, zatem lepiej trochę pocze-
kać i od razu przerzucić się na gaz skroplony.

Gazu raczej nie powinno nam zabraknąć, więc ma-
luje się świetlana przyszłość. A gdyby jeszcze zacząć 
produkcję odpowiednich instalacji – a nie sprzedać 
pomysł – to mamy szansę na niezły biznes. Mam tyl-
ko nadzieję, że kartele naftowe nie naślą na nas np. 
terrorystów, a rodzime petrochemie nie pchną lob-
bystów do blokowania rozwoju tego pomysłu.

Podobnego rodzaju ciekawostki znajdują się w dziale 
Światowe Życie na: www.automatykaonline.pl

Gazowo-świetlana przyszłość 
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SABUR Sp. z o.o.
Ursynów Business Park

ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
tel. (22) 549-43-53, faks (22) 549-43-50

e-mail: sabur@sabur.com.pl, www.sabur.com.pl

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

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

Oddział 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 

Ser decz nie za pra sza my na or ga ni zo wa ne przez 
na szą fir mę spe cja li stycz ne szko le nia z za kre su: 

 ste row ni ków SA IA®PCD

 opro gra mo wa nia prze my sło we go fir my 
Axe da

 ter mi na li tek sto wych i gra ficz nych fir my 
ESA

 sys te mów ra dio wych MOR SE

Harmonogram najbliższych szkoleń
SAIA PG5 Controls Suite v. 1.3 – nowe oprogramowanie do sterowników firmy SAIA (kurs podstawowy)

 Termin 1: 20-21.09.2005   Termin 3:  22-23.11.2005 
 Termin 2:  25-26.10.2005   Termin 4:  13-14.12.2005 

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

 Termin 1:  15-16.09.2005   Termin 2:  15-16.11.2005

Axeda Supervisor powszechnie stosowane i popularne w Polsce oprogramowanie przemysłowe do wizualizacji 
i sterowania. W skład pakietu wchodzą: Wizcon 9.0PL (wersja polskojęzyczna), WizScheduler, WizSQL,  WizPLC oraz co 
najmniej jeden użytkownik internetowy. Kurs podstawowy obejmuje m.in.  tworzenie aplikacji SCADA i internetowych, 
obrazów, wykresów, raportów oraz pracę w sieci 

 Termin 1:  22-23.09.2005   Termin 3:  24-25.11.2005
 Termin 2:  27-28.10.2005   Termin 4:  15-16.12.2005

Axeda Supervisor – kurs zaawansowany obejmuje: 
 Advanced Alarm Management - zaawansowany system zarządzania alarmami dla Wizcona 9.0PL 

(SMS,  faks, pager, e-mail)
 WizPLC – moduł obsługujący technologię Soft Logic, służący również do tworzenia zaawansowanej logiki 

i programów dla systemu Wizcon
 WizScheduler  –  internetowy system do tworzenia i zarządzania zdarzeniami i zadaniami cyklicznymi

 Termin 1: 08.09.2005  Termin 2: 08.11.2005

Terminale tekstowe i graficzne firmy ESA – sprzęt i oprogramowanie

 Termin 1:   28.09.2005   Termin 2: 08.12.2005

MORSE – inteligentny system transmisji radiowej
 Termin 1: 09.09.2005   Termin 2: 20.10.2005

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

S z k o l e n i a


