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I n f o r m a cj e  b r a n ż o w e

SABUR...

W połowie lutego 2006 rozpoczęliśmy 
cykl szkoleń dla naszych integratorów.
Na kursach są prezentowane najnowsze 
produkty i rozwiązania oferowane przez 
naszą firmę.
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt: info@sabur.com.pl

SABUR...

Z dniem 1 marca 2006 roku 
rozpoczęliśmy  cykliczną miesięczną 
promocję podzespołów do automatyki 
pod hasłem „Produkt Miesiąca”. 
Więcej szczegółów na stronie 9 
biuletynu, oraz na www.sabur.com.pl

Koniec 2005 roku obfitował w kolejne nagrody dla naszej firmy. Po raz 
piąty z kolei zostaliśmy laureatem nagrody „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
i jednocześnie otrzymaliśmy złotą statuetkę przedsiębiorstwa Fair Play.
„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest realizowanym na skalę ogólnopolską 
przedsięwzięciem, w którym oceniane są wszystkie aspekty bizneso-
wej aktywności firmy, sposób i styl prowadzenia działalności przed-
siębiorstwa, a nie tylko jej wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. 
Program jest organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej. Do ścisłej współpracy w ocenę przedsiębiorstw zaanga-
żowane są także władze regionalne, samorządy gospodarcze, Urzędy 
Skarbowe, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy i inne. Więcej o tej nagro-
dzie przeczytają Państwo na stronie 4.
Także w tegorocznym, organizowanym przez dziennik „Puls Biznesu” 
rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich SABUR został 
uhonorowany nagrodą Gazeli Biznesu 2005. Podstawowym kryterium 
doboru firm w rankingu jest szybki i stały rozwój, za którego miernik 
uznano procentowy przyrost obrotów. Do zestawienia trafiły tylko te fir-
my, które wykazywały wzrost tego wskaźnika w trzech kolejnych latach. 

Certyfikaty ATEX dla paneli ESA
Dyrektywa Unijna 94/9/EC - ATEX dotyczy sprzętu przeznaczonego do 
stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Podstawowym ce-
lem dyrektywy ATEX jest całkowita eliminacja lub maksymalne zmniej-
szenie ryzyka, jakie wiąże się ze stosowaniem dowolnego produktu 
w obszarach, w których może występować atmosfera grożąca wybu-
chem, określana dalej jako Ex. 
Miło nam poinformować, iż certyfikaty ATEX otrzymały następujące 
modele paneli ESA: 
 VT505W, VT515W, VT525W, VT560W, VT565W Grupa II, Kat. 3 G/D, 

Strefa 2/22 od 01/2006
 VT575W, VT580W Grupa II, Kat. 3 G/D, Strefa 2/22 od 01/2006
 VT585WB, VT595W Grupa II, Kat. 3 D, Strefa 22 od 01/2006
 VT155W Grupa II, Kat. 3 G/D, Strefa 2/22 od 04/2006
 VT185W Grupa II, Kat. 3 G/D, Strefa 2/22 od 06/2006

Pani Prezes Barbara Wójcicka 
odbiera Złotą Statuetkę 
„Przedsiębiorstwo Fair Play 2005” 
dla naszej firmy.

SABUR laureatem programu Przedsiębiorstwo Fair Play 
i Gazeli Biznesu 2005
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Szanowni Państwo,

nareszcie wiosna! Zima już nas nieco zmęczyła, ale na szczęście po 
zimie jest  wiosna, co jest jakby oczywiste, tak samo jak jest pewne, 
że na wiosnę odbywają się targi AUTOMATICON. Od 1995 roku nie-
przerwanie i co ważniejsze, że z roku na rok targi AUTOMATICON są 
coraz  większe, tak że stały się  najpoważniejszą imprezą targową 
dla branży automatyki w Polsce. Niniejszy biuletyn zostanie wyda-
ny tuż przed targami  AUTOMATICON 2006, dlatego zamieszczamy 
informacje o niektórych nowościach z naszej oferty, które będą pre-
zentowane w czasie tegorocznych targów.

Jedną z nowości jest oprogramowanie Dream Report firmy 
Ocean Data Systems z Francji, o czym już dość szczegółowo pisa-
liśmy w poprzednim biuletynie, a teraz zamieszczamy dalsze in-
formacje. Pierwsze prezentacje jak i wdrożenia oprogramowania 
Dream Report niewątpliwie potwierdzają jego unikalne właściwo-
ści. Mianowicie to, że obsługa oprogramowania DR jest intuicyjna 
i bardzo prosta. Jednocześnie program pozwala zarządzać różno-
rodnymi, skomplikowanymi procesami technologicznymi, a przy 
tym nie trzeba mieć profesjonalnej wiedzy informatycznej. 

W niniejszym biuletynie wiele miejsca poświęcamy oprogra-
mowaniu PG5 ver. 1.4. Ta nowa wersja jeszcze bardziej ułatwia 
i przyspiesza pracę przy programowaniu sterowników firmy 
SAIA-Burgess Controls, co pozwala oszczędzać czas, a “czas to 
pieniądz”... A skoro o pieniądzach mowa, to warto zwrócić uwagę 
na reklamę podzespołów do automatyki firmy SAIA-Burgess, pod 
hasłem produkt miesiąca. Polecam również artykuł na temat licz-
ników energii elektrycznej także firmy SAIA-Burgess, jak też  „foto-
graficzne” sprawozdanie z wyjazdu do Szwajcarii najlepszych dys-
trybutorów przekaźników czasowych firmy SAIA-Burgess w 2005 
roku. 

Oprócz tego znajdą Państwo w tym biuletynie kolejne istotne infor-
macje związane z terminalami firmy ESA. Z przyjemnością informu-
jemy o certyfikatach Atex, dopuszczających zastosowania produk-
tów w obszarach zagrożonych wybuchem. 

Z ogromną satysfakcją piszemy o wyróżnieniach, jakie firma  SABUR 
otrzymała pod koniec 2005 roku. Po raz kolejny przyznano nam 
wyróżnienie Fair Play – piąty certyfikat i Złota Statuetka (nasze 
cover story). Jednocześnie zostaliśmy uhonorowani nagrodą Gazela 
Biznesu 2005. Od wielu lat wyznajemy zasadę, że zdobycie zaufania 
naszych Klientów jest wynikiem solidności, wysokiej jakości 
i efektywnego działania. A te nagrody są potwierdzeniem naszej  
strategii  i  jednocześnie motywują nas do „nowych wyzwań”.

W imieniu całego zespołu firmy SABUR chciałabym zaprosić 
Szanownych Czytelników, do odwiedzenia naszego stoiska na 
targach AUTOMATICON 2006 oraz do wzięcia udziału w naszych 
seminariach technicznych, które targom towarzyszą.

W numerze między innymi:
    

Informacje branżowe 
– SABUR laureatem programu Przedsię-

biorstwo Fair Play i Gazeli Biznesu 2005
– Certyfikaty ATEX dla paneli ESA  . . . s. 2

Złota Statuetka „Przedsiębiorstwo 
Fair Play” dla SABUR-a 
Na uroczystej gali w Sali Kongresowej 
rozdano nagrody laureatom VIII edycji 
programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 4

Dream Report – unikalny produkt 
dla branży automatyki
W kolejnym materiale będziemy się stara-
li przedstawić Państwu niektóre unikalne 
cechy tego produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 5

PG5 1.4 – nowe, intuicyjne 
oprogramowanie dla PLC SAIA
Od połowy lutego 2006 SABUR oferuje 
pakie PG5 w nowej wersji 1.4, odpowied-
niego dla sterowników SAIA serii PCD 
i PCS.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s. 6, 7

Przez dokładny pomiar do 
oszczędności, liczniki energii 
elektrycznej SAIA-Burgess
Dwa nowe liczniki energii elektrycznej 
Saia-Burgass   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s. 8

Najlepsi z najlepszych!
Nagroda dla trzech najlepszych dystrybu-
torów przekaźników    . . . . . . . . . . . . . . . . .  s. 10

O d  W y d a w c y
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Złota Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play” dla SABUR-a

Na uroczystej gali w Sali Kongresowej rozdano 
nagrody laureatom VIII edycji programu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”. Sabur już piąty 
rok z kolei, został nagrodzony certyfikatem Fair 
Play i jednocześnie otrzymał Złotą Statuetkę 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.

w w w . s a b u r. c o m . p l

Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” to dla naszej firmy przede 
wszystkim wielka satysfakcja. Nagrodę zdobyliśmy już 
po raz piąty, co potwierdza naszą przynależność 
do grupy firm kierujących się w swojej działalności 
zasadami rzetelności i uczciwości. Nagroda ta, to również 
potwierdzenie opartych na szacunku stosunkach 
zarówno z klientami i  partnerami, jak i  pracownikami 
oraz konkurentami. To także nasza „legitymacja” dla firm 
i osób, z którymi współpracujemy i z którymi będziemy 
współpracować – że jesteśmy firmą godną zaufania, a naszą 
wysoką pozycję na rynku osiągnęliśmy, stosując zasady etyki 
biznesowej” – mówi Barbara Wójcicka, Prezes SABUR.

Program trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. Pierwszy krok wy-
konują firmy, zgłaszając chęć uczestnictwa w Programie. Szczegóło-
wo prezentują swoją działalność w ankietach i są również proszone 
o przedstawienie stosownej dokumentacji. Prawdziwość odpowiedzi 
udzielonych przez firmę jest sprawdzana przez organizatorów i przed-
stawicieli instytucji współpracujących: urzędów wojewódzkich, mar-
szałkowskich, urzędów pracy, banków, organizacji przedsiębiorców, 
US, ZUS oraz inspektorów. O wycofaniu firmy z udziału w programie 
może zadecydować też uzasadniony protest konkurencji, klienta, kon-
trahenta lub pracownika przedsiębiorstwa. Podejmowanie ostatecz-
nych decyzji o przyznaniu certyfikatu, a także nagród głównych przy-
pada Kapitule Programu.

Certyfikat otrzymują przedsiębiorstwa, które:
 postępują rzetelnie wobec klientów 
 ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań
 terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa
 uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji
 stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi 
zawodowemu 

 są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego 
 aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych 
 ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego
 potrafią usatysfakcjonować wymagających odbiorców.
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Do czego służy moduł RunTime?
Moduł Runtime jest to unikalna funkcjonalność w programie Dream 
Report, która odróżnia go od innych tego typu programów. Służy on 
między innymi do: 
 automatycznego i dynamicznego generowania raportów
 rozsyłania ich do wcześniej zdefiniowanych odbiorców 
 zbierania i rejestracji danych i alarmów z innych systemów, dając 
możliwość utworzenia wspólnej bazy danych i analizy niemożliwej 
w inny sposób

 przekazania wyników analiz do systemów SCADA i baz danych
 zarządzania Web portalem oraz
 oczekuje na zdarzenia z innych systemów i podejmuje działania 
(wywołuje makra, polecenia systemu, polecenia SQL oraz generuje 
raport na żądanie).

Jakie mogą być źródła danych Dream Report?
Bardzo przydatną cechą, niespotykaną w tego typu programach, jest 
możliwość zbierania przez Dream Report danych i alarmów zarówno 
bieżących, jak i historycznych, pochodzących z różnych systemów. 

 Drivery do danych bieżących 
Umożliwiają pobieranie danych bieżących z różnych systemów SCADA, 
serwerów OPC itp. Dane te można umieszczać w raporcie, jako bieżące 
wartości w momencie generowania raportu, lub też odczytywać 
cyklicznie i rejestrować w zdefiniowanej bazie Dream Report. 

  Drivery do alarmów
Pozwalają na odbieranie alarmów zarówno bieżących, jak i historycz-
nych z różnych systemów. Umożliwia to umieszczanie w raporcie wyfil-
trowanej listy alarmów, liczby alarmów itp.

  Drivery do danych historycznych 
Umożliwiają pobieranie danych z dowolnej zewnętrznej bazy, danych 
do analizy i statystyk. 

Jak powinny wyglądać kolejne kroki tworzenia raportu 
i w których modułach są one wykonywane?
Krok 1.  Definiowanie driverów – DR Studio – Rejestrator
Krok 2.  Definiowanie grup rejestracji – DR Studio – Rejestrator
Krok 3.  Definiowanie ustawień raportu – DR Studio 

– Projektowanie raportu 
Krok 4.  Projektowanie raportu i szablonu– DR Studio 

– Projektowanie raportu 
Krok 5.  Wstawianie obiektów statystycznych i analizy – DR Studio 

– Projektowanie raportu 
Krok 6.  Uruchomienie modułu Runtime – DR Runtime – Generowanie
Krok 7.  Obsługa raportów przez Internet – DR Web Portal 

Zapraszamy do skorzystania 
z możliwości bezpłatnego 
przetestowania pakietu demo 
Dream Report w wersji polskiej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny (22) 549 53 43, 
lub e-mailowy: dr@sabur.com.pl 

w w w . s a b u r. c o m . p l

Dream Report – unikalny produkt dla branży automatyki

W ostatnim numerze biuletynu przedstawiliśmy Państwu podstawowe informacje na temat Dream Report 
– unikalnego i intuicyjnego narzędzia integracji danych i raportowania, stworzonego z myślą o procesach 
automatyki i produkcji. Po publikacji materiału dostaliśmy od Państwa wiele zapytań dotyczących funkcjonalności 
tego oprogramowania i jego możliwości. W kolejnym materiale będziemy starali się przedstawić Państwu 
niektóre ciekawsze cechy tego produktu. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z nami i skorzystania z możliwości 
przetestowania wersji demo tego produktu.

Sabur_3.indd   5 3/7/2006   1:17:38 PM



6

PG5 1.4 – nowe, intuicyjne oprogramowanie dla PLC SAIA

PROJECT MANAGER

Nowy Project Manager został wzbogacony o szereg 
funkcjonalności, które znacznie przyspieszają i ułatwiają 
proces projektowania złożonych aplikacji na wiele 
sterowników. Wymienić tu należy, między innymi, 
wysoką swobodę w edycji oraz analizie on-line wielu CPU 
jednocześnie. Możliwe jest kopiowanie lub przenoszenie 
całych bądź tylko fragmentów edytowanych projektów 
do innego pliku w obrębie pojedynczego CPU lub do 
innego CPU. Utworzono łatwo dostępne skróty do często 
używanych funkcji. Ułatwiono nawigację pomiędzy 
projektami poszczególnych CPU. Udoskonalono pakiet 
narzędzi do kompilacji, przesyłania projektu do PLC oraz 
pracy w trybie on-line. 

EDYTOR FUPLA

FUPLA (FUnction PLAn) jest w pełni graficznym 
otoczeniem, wzorowanym na systemach CAD. Każdy 
rozkaz ma przypisaną własną interpretację graficzną – 
FBox. Programowanie sterownika polega na tworzeniu 
odpowiednich połączeń pomiędzy Fboxami. Projektant 
ma do dyspozycji kilkaset Fboxów, zebranych 
w biblioteki tematyczne.  
PG5 1.4 rozszerza możliwości Fupla. Twórcy nowej wersji 
edytora położyli szczególny nacisk na przyspieszenie 
i ułatwienie procesu projektowania. Dodano wiele 
nowych funkcjonalności oraz Fboxów, które znacząco 
podnoszą komfort pracy użytkownika. 
W nowym edytorze Fupla zrezygnowano ze sztywnego 
układu konektorów. Teraz można je umieszczać 
swobodnie w obrębie edytowanej strony. Nowy 
konektor lub grupa konektorów może być wprowadzona 
na ekran edycji w dowolnej chwili, jak również 
usunięta w każdym momencie. Etykiety zmiennych są 
wyświetlane w całości. Rozmiar konektora dostosowuje 
się automatycznie do długości nazwy zmiennej 
i rozmiaru strony. Podczas wprowadzania zmiennej lub 
grupy zmiennych na ekran edycji metodą „przeciągnij 
i upuść”, automatycznie są tworzone konektory wraz 
z połączeniami do wskazanych Fboxów.

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

Projektanci Fupla dla PG5 1.4 opracowali nową koncepcję 
tworzenia połączeń funkcyjnych Fboxów.  Zrezygnowano 
z rysowania ścieżek sygnałowych etapami. Teraz 
wystarczy wskazać początek i koniec połączenia. Ścieżka 
zostanie poprowadzona automatycznie, wybierając 
najbardziej optymalną drogę (auto routing). Możliwe 
jest jednoczesne, szybkie tworzenie wielu połączeń 
pomiędzy Fboxami lub konektorami. 
Nowa koncepcja zaproponowana w PG5 1.4 pozwala 
na tworzenie nieciągłych połączeń Fboxów za pomocą 
konektorów pośredniczących. Uzyskano dzięki temu 
dużo większą czytelność schematu przez ograniczenie 
liczby krzyżujących się linii sygnałowych. Połączenia 
Fboxów, do których nie ma bezpośredniego dostępu, 
nie stwarzają już żadnych problemów.
Page Navigator wyświetla listę wszystkich stron 
edytowanego pliku Fuplka i umożliwia szybkie 
przechodzenie do wybranej strony projektu. Nowy Page 
Navigator został rozbudowany o wiele użytecznych 
funkcji z szybkim dostępem spod prawego klawisza 
myszy. Programista bez przeszkód może kopiować lub 
wycinać wybraną stronę bądź też grupę stron projektu, 
następnie wprowadzać je do innego pliku Fupla lub 
innego CPU. 
PG5 1.4 udostępnia swobodny podgląd on-line wielu 
sterowników jednocześnie, z możliwością zadawania 
wartości wprost z edytora Fupla. Pozwala to na lepszy 
wgląd w pracę obiektu, a co za tym idzie dokładniejszą 
analizę i ewentualną korektę złożonych aplikacji. 

GRAFTEC

Graftec jest graficzną implementacją międzynarodo-
wego standardu GRAFCET, oferowaną dla sterowni-
ków SAIA. Wykorzystywany jest do realizacji procesów 
sekwencyjnych, podzielonych na poszczególne zadania. 
Struktura Graftec składa się z występujących naprze-
miennie Kroków i Przejść. Wykonanie kolejnego Kroku 
wymaga spełnienia wszystkich warunków określonych 
w Przejściu. 
Twórcy nowego PG5 dołożyli starań, aby edytor Graftec 
stał się jeszcze bardziej wydajny. Wprowadzono szereg 
funkcjonalności podwyższających efektywność i kom-

Od połowy lutego 2006 roku SABUR oferuje pakiet PG5 w nowej wersji 1.4, przewidzianej dla sterowników 
SAIA serii PCD i PCS. W najnowszej wersji oprogramowania położono szczególny nacisk na przyspieszenie 
i ułatwienie procesu projektowania. PG5 stał się narzędziem jeszcze bardziej intuicyjnym oraz przyjaznym 
programiście systemów automatyki. 
Wprowadzono nowe rozwiązania w edytorach Fupla i Graftec. Rozbudowano biblioteki funkcyjne. Rozszerzono 
możliwości komunikacyjne sterowników SAIA o kolejne standardy: CAN, BACNet, DALI, EnOcean. W poniższym 
materiale zaprezentujemy Państwu wybrane  funkcjonalności PG5 1.4.
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Pakiet PG5 umożliwia projektowanie 
aplikacji obejmującej wiele 
sterowników SAIA PCD oraz 
PCS, a także tworzenie sieci 
komunikacyjnych do wymiany danych 
procesowych i diagnostycznych.

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

fort pracy programisty. Istnieje możliwość jednoczesnej 
edycji aplikacji z wielu sterowników. Kopiowanie lub prze-
noszenie całych bądź tylko fragmentów edytowanych pli-
ków do innego CPU nie stwarza żadnych problemów. 
Dla nowo tworzonego pliku Graftec, Kroku lub Przejścia 
automatycznie jest przydzielana nazwa oraz adres 
dynamiczny. Dzieje się tak również odnośnie do plików 
importowanych ze starszych wersji PG5. Dzięki temu jest 
eliminowane niebezpieczeństwo kolizji adresów SB/ST/TR 
między plikami Graftec tworzonej aplikacji. Funkcjonalność 
ta pozwala, między innymi, na eksportowanie plików Graftec 
do innych projektów bez konieczności przeadresowywania 
ich struktury blokowej. Przenoszenie bądź kopiowanie 
fragmentów lub wręcz całych stron aplikacji do innych plików 
Graftec lub innych CPU nie stwarza żadnych problemów. 
Ułatwiono nawigację w oknie edytora Graftec (Page 
Navigator, Sequence Navigator), co jest niezwykle przydatne 
w przypadku rozbudowanych aplikacji. 
Graftec, podobnie jak Fupla, umożliwia podgląd on-line 
wielu sterowników jednocześnie. Nowy edytor, oprócz 
dobrze znanej funkcji Step by Step, został wzbogacony 
o dodatkowe narzędzia do krokowej analizy on-line 
programu. Niezwykle użyteczną funkcją jest równoległy 
podgląd on-line fragmentu programu, realizowanego przez 
pojedynczy Krok lub Przejście.

NARZĘDZIA ANALIZY ONLINE

Oprócz podglądu on-line dostępnego w edytorach Fupla, 
Graftec czy IL, pakiet PG5 jest wyposażony w dodatkowe 
narzędzia: Online Configurator, Online Debuger, Watch 
Window.
W nowym PG5 jednocześnie może być uruchomionych kilka 
okien Online Configurator i Online Debuger, powiązanych 
z poszczególnymi sterownikami. Watch Window zyskał 
przejrzystą formę i znacznie większe możliwości. 
Wprowadzono szereg funkcjonalności podwyższających 
efektywność i komfort pracy programisty. Okno zostało 
wzbogacone o listwę funkcyjną oraz pasek ikon. Na 
pasku statusowym umieszczono sygnalizację trybu 
pracy. W pojedynczym oknie Watch Window użytkownik 
może jednocześnie analizować pracę kilku sterowników. 
Wprowadzanie zmiennej lub grupy zmiennych do pliku 
podglądu odbywa się metodą  przeciągnij i upuść wprost 
z edytora symboli Fupla, Graftec czy IL. Zmienne są 
przenoszone wraz z etykietami i komentarzami, co znacznie 
ułatwia analizę aplikacji. 
Watch Window umożliwia szybkie i łatwe zadawanie 
wartości dla wybranych zmiennych lub grupy zmiennych 
w trybie on-line. Należy zaznaczyć, że modyfikacje w tabeli 
podglądu Watch Window są możliwe w każdej chwili, także 
w trybie on-line. Uzyskano dzięki temu dużą elastyczność 
i szybkość analizy nawet złożonych aplikacji obejmujących 
wiele sterowników.

Wszystkie osoby zainteresowane nową 
wersją PG5 zapraszamy serdecznie do 
naszego centrum szkoleniowego.
Wszystkie informacje na temat szkoleń 
są dostępne pod numerem telefonu 
022 549 43 53, lub adresem 
szkolenia@sabur.com.pl. 
Daty najbliższych szkoleń znajdą 
Państwo na ostatniej stronie biuletynu.
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Przez dokładny pomiar do oszczędności 
liczniki energii elektrycznej SAIA-Burgess

Niewątpliwą korzyścią płynącą z takich rozwiązań jest uproszczenie 
i skrócenie czasu uzyskania danych (naciśnięcie jednego klawisza na kla-
wiaturze), dostęp do danych w każdej chwili (niezależnie od obecności 
użytkownika licznika), a przede wszystkim istotna redukcja kosztów uzy-
skiwania danych. Oba, poniżej opisane urządzenia mają certyfikat PTB, 
są przeznaczone do stosowania w nowoczesnych instalacjach pomiaru 
energii elektrycznej, szczególnie tam, gdzie jest wymagane oszczędne 
wykorzystanie przestrzeni montażowej i jest pożądana wysoka nieza-
wodność działania oraz łatwa instalacja.

AAE1 (65A)
Z początkiem 2006 roku firma SAIA-Burgess wprowadziła do swojej ofer-
ty nowy, jednofazowy licznik energii elektrycznej AAE1. Licznik ten jest 
wykonany w standardowej dla aparatury kontrolno-pomiarowej obudo-
wie modułowej o szerokości 35 mm (2x”s”) i jest przystosowany do  bez-
pośredniego montażu na szynie DIN (35 mm). Pozostałe wymiary obudo-
wy to: wysokość – 85 mm, głębokość – 58 mm.
Licznik AAE1 służy do bezpośredniego pomiaru zużycia energii elektrycz-
nej. Urządzenie zapewnia precyzję pomiaru zgodnie z klasą dokładności 
1, jego nominalny prąd pomiarowy wynosi 10 A, natomiast prąd maksy-
malny może osiągać nawet 65 A (zgodnie z normą EN 61036).
Pojemność mechanicznego wskaźnika pomiarowego wynosi 
999.999,9 kWh. Części całkowite wskaźnika są w kolorze białym, nato-
miast część dziesiętna – w czerwonym.
Dodatkowo, urządzenie to jest wyposażone w cyfrowe wyjście im-
pulsowe (SO+/SO-) typu OC, generujące impulsy w rozdzielczości 
1000 imp/kWh. Rozwiązanie to umożliwia zdalne (on-line) monitorowa-
nie zużycia energii przez nadrzędne, automatyczne systemy pomiarowo-
-rozliczeniowe, które są obecnie nieodłączną częścią składową nowocze-
snych (tzw. inteligentnych) budynków.

AAD1 (32A)
Równocześnie, firma SAIA-Burgess wprowadza zmodernizowany jedno-
fazowy licznik energii elektrycznej AAD1, który w nowej wersji wykonania 
umożliwia pomiary w obwodach o prądzie maksymalnym do 32 A. Biorąc 
pod uwagę miniaturowe wymiary jego obudowy: szerokość – 17.5 mm 
(1x”s”), wysokość – 85 mm, głębokość – 58 mm, jest to zdecydowany lider 
w tej klasie urządzeń na rynku.
Licznik AAD1 jest przystosowany do montażu na szynie DIN, służy do po-
miarów bezpośrednich, jego prąd nominalny wynosi 5 A, klasa dokład-
ności – 1, pojemność wskaźnika pomiarowego (w układzie pionowym) 
– 999.999,9 kWh. Został on – podobnie jak licznik AAE1 – wyposażony 
w wyjście impulsowe OC (1000 imp/kWh).
Liczniki AAD1 i AAE1 odpowiadają w pełni wymaganiom współ-
pracy z nowoczesnymi systemami zarządzania energią, a firma 
SAIA-Burgess, pracuje już nad nowymi, ciekawymi rozwiązaniami 
w tej grupie urządzeń.

Obecnie stosowane systemy zarządzania energią, stawiają przed urządzeniami pomiarowymi, w tym 
licznikami energii elektrycznej, nie tylko wymagania dokładnego pomiaru, ale również możliwości transmisji 
danych, służących do zdalnego monitorowania oraz indywidualnego rozliczania różnych odbiorców energii 
elektrycznej, w sposób automatyczny.

AAE1 (65A)

AAD1 (32A)
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W dniach 21-24 lutego przedstawiciele najlepszych dystrybuto-
rów przekaźników czasowych: Rafał Zach (Kopel), Mariusz Karliński 
(Elektrogiełda) i Tomasz Szawluk (EL-Centrum) wzięli udział w zor-
ganizowanej przez firmy SABUR i Saia-Burgess wycieczce do Szwaj-
carii. Podczas pobytu uczestnicy między innymi zwiedzali fabrykę 
Saia-Burgess w Murten, odwiedzili producenta win szwajcarskich 
i warsztat produkcyjny szwajcarskich zegarków, a także zwiedzili 
Berno, Lucernę i szwajcarskie Alpy.

w w w . s a b u r. c o m . p l

Trzej najlepsi dystrybutorzy przekaźników nagrodzeni!

Tradycyjna szwajcarska kolacja w towarzystwie córki pastora 
w Ligerz

Praca w szwajcarskiej winnicy... połączona z degustacją win 

Na tle historycznego, drewnianego mostu w Lucernie
Tropami Jamesa Bonda w Alpach na szczycie Schilthorn  

(2973 n.p.m.)

Ręcznie wykonywane szwajcarskie zegarki, z których każdy jest 
wart kilkaset tysięcy złotych     
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Anna Nozdryn-Płotnicka

Wiedza jest towarem, jednak polskie środowiska 
akademickie zdają się nie chcieć przyjąć tej tezy, 
głównie z powodu nieznajomości praw rynku i dość 
powszechnego braku umiejętności dostosowania się 
do nich. 

W krajach takich jak Polska, które w ostatnich kilkuna-
stu latach wiele wysiłku włożyły, aby dostosować się do 
gospodarki rynkowej, są jeszcze silnie bronione obsza-
ry prawie zupełnie zahibernowanej przeszłości. Relik-
tami tymi są instytucje i placówki, które w znaczącym 
stopniu finansuje budżet państwa i pozornie nie muszą 
zabiegać o klientów. Takimi placówkami okazały się nie-
stety w dużym stopniu publiczne szkoły wyższe. Nieza-
leżnie od sposobu zarządzania nie mogą one przecież 
zbankrutować. Dlatego tak dużo pieniędzy podatników 
wydawanych jest w nich na cele nie prowadzące do 
unowocześnienia treści wykładów, modernizacji labo-
ratoriów i wprowadzania atrakcyjnych metod naucza-
nia. Można sądzić, że to wyspy szczęśliwości, gdzie nie 
obowiązują surowe prawa rynku i konkurencji. 
Teza, że wiedza jest produktem podobnym do chleba, 
mleka czy pralki jest możliwa do obronienia. Analizując 
hierarchię potrzeb ludzkich, opracowaną przez ame-
rykańskiego psychologa Abrahama Maslova, można 
łatwo spostrzec, że potrzeba zdobycia wiedzy jest cha-
rakterystyczna na wszystkich poziomach: poczynając 
od najbardziej powszechnych potrzeb fizjologicznych 
człowieka, kończąc na najwyżej umieszczonej potrze-
bie samorealizacji. 
Wysiłki nauczycieli w kierunku budowania pozytyw-
nych relacji ze studentami należą w szkołach pań-
stwowych do rzadkości. Pojęcie „serwisu” w dydakty-
ce oznacza pomoce naukowe, a wśród nich: skrypty, 
pisane instrukcje do ćwiczeń, dedykowane notesy do 
wykładów, modele urządzeń i ich symulacje kompute-
rowe, powielane klasycznie i elektronicznie przykłady 
rozwiązań zadań i problemów, zbiory adresów inter-
netowych witryn zajmujących się daną problematyką 
i szereg innych pomocy. Drugim aspektem „serwisu” są 
konsultacje i opieka nad kołami zainteresowań, a także 
wdrażanie studentów do prac naukowych w sprawdzo-
nym od średniowiecza i ciągle najlepszym systemie 
współpracy „mistrza i ucznia-czeladnika”...
Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule dr. inż. 
Witolda Jaszczuka pt. „Wiedza jest zwykłym towarem 
i warto sprzedawać ją dobrze”  zamieszczonym 
w Poradniku (dział Sprzedaż) na stronach wortalu 
AutomatykaOnLine
Zapraszamy na www.automatykaonline.pl

Wiedzę też trzeba umieć 
sprzedawać
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SABUR Sp. z o.o.
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

tel. 022 549 43 53, faks 022 549 43 50
e-mail: sabur@sabur.com.pl, www.sabur.com.pl

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

tel. 032 209 99 69, tel./fax 032 209 99 79
e-mail: katowice@sabur.com.pl

Oddział Gdynia
ul. Hutnicza 3, bud. 16, 81-212 Gdynia
 tel. 058 663 74 44, fax 058 663 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 
Wizcon Systems

 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. 1.4 – nowe oprogramowanie do sterowników firmy SAIA (kurs podstawowy)

 Termin 1: 04-05.04.2006   Termin 3: 27-28.06.2006 
 Termin 2:  23-24.05.2006   Termin 4:  18-19.07.2006 

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

 Termin 1:  22-23.06.2006   Termin 2:  14-15.09.2006

Wizcon Supervisor powszechnie stosowane i popularne w Polsce oprogramowanie przemysłowe do 
wizualizacji i sterowania. W skład pakietu wchodzą: Wizcon 9.1PL (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:  06-07.04.2006   Termin 3:  29-30.06.2006
 Termin 2:  25-26.05.2006   Termin 4:  20-21.07.2006

Wizcon 9.1PL Supervisor – kurs zaawansowany obejmuje: 
 Advanced Alarm Management – zaawansowany system zarządzania alarmami dla Wizcona 9.1PL 

(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: 09.06.2006   Termin 2: 08.09.2006

Terminale tekstowe i graficzne firmy ESA – sprzęt i oprogramowanie

 Termin 1:   21.04.2006   Termin 2: 06.07.2006

MORSE – inteligentny system pakietowej transmisji radiowej
 Termin 1: 14.04.2006   Termin 2: 28.07.2006

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
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