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I n f o r m a cj e  b r a n ż o w e

Cykl szkoleń dla Integratorów firmy SABUR

Od marca br. firma SABUR rozpoczęła cykl spotkań dla integratorów. Szkolenia te – mające na celu 
zapoznanie Partnerów z nowościami w ofercie firmy – cieszą się olbrzymim zainteresowaniem 
i dotychczas odbyły się w Warszawie, Katowicach, Gdyni, Bydgoszczy, Poznaniu.  Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom Partnerów, firma zdecydowała się na kontynuację cyklu – w najbliższym czasie spotkania 
odbędą się w kolejnych miastach.

Spotkania mają formę warsztatów – są dwudniowe. 
Pierwszego dnia prezentowane są zagadnienia związane 
z technologią S-Web (WebEditor, Webserver), możliwości 
najnowszej wersji 1.4 pakietu PG5, oraz nowe funkcjonal-
ności sieci S-Net.
Drugiego dnia uczestnicy mają okazję zapoznania się 
z najnowszym oprogramowaniem do integracji danych 
i raportowania, o nazwie Dream Report, oraz z nowo-
ściami w oprogramowaniu Wizcon 9.1 (Tag Template, 
Klastry).

Spotkanie w Gdyni zostało przeprowadzone w siedzibie Akademii 
Morskiej, w Katowicach – w salach ćwiczeniowych Wyższej Szkoły 
Mechatroniki

Oficjalna polska strona Dream Report – już dostępna!

Od maja br. została udostępniona oficjalna polska strona 
oprogramowania Dream Report. Oprogramowanie to, 
oferowane od początku roku przez firmę SABUR, jest 
unikalnym rozwiązaniem dedykowanym specjalnie dla 
branży automatyki.  Dream Report pozwala na agregację 
danych z wielu źródeł: systemów SCADA, urządzeń prze-
mysłowych, sterowników PLC, serwerów OPC i innych 
oraz na łatwe i intuicyjne tworzenie wieloprzekrojowych 
analiz, ich prezentację i publikację.
Na stronach www.dreamreport.pl można zapoznać 
się z korzyściami ze stosowania tego oprogramowania 
i opisem funkcjonalności, można obejrzeć przykłady za-
stosowań oraz inne materiały informacyjne. Korzystając 
z linku na stronie głównej, można także zamówić w pełni 
funkcjonalną, bezpłatną, polską wersję demonstracyjną 
Dream Report.

Spotkania składają się z części prezentacyjnej oraz 
z części ćwiczeniowej, praktycznej. Uczestnicy w trakcie 
warsztatów korzystają z zestawów szkoleniowo-testo-
wych najnowszych sterowników firmy SAIA–Burgess. 
Jest też przewidziany czas na pytania oraz wymianę do-
świadczeń. Szkolenia, które spotkały się z bardzo dużym 
zainteresowaniem Partnerów będą kontynuowane do 
wakacji. 
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Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazujemy kolejny numer naszego  
biuletynu, gdzie jak zwykle w skondensowanej formie pre-
zentujemy nowości z naszej oferty i jednocześnie publikujemy 
informacje z ciekawych wydarzeń czy spotkań. W niniejszym 
wydaniu zamieszczamy “fotograficzne” sprawozdanie z te-
gorocznych targów AUTOMATICON 2006, gdzie oprócz wielu 
nowości prezentowaliśmy również „automatycznego pieska” 
firmy SONY (nasze cover story).  Piesek-robot naprawdę wiele 
“umiał” nawet reagował na polecenia słowne (tylko w języku 
angielskim). Owa psinka SONIA jest spektakularnym przykła-
dem rozwoju automatyki czy robotyki, ale od razu nasuwa się 
pytanie, czy aby warto zastąpić żywego pieska nawet najlep-
szym robotem?... Na razie i na szczęście żywe stworzenia są nie 
do podrobienia.... Dla robotów czy innych automatów mamy 
tak wiele przeróżnych zastosowań, często przekraczających 
granice naszej wyobraźni.

Jednym z takich zastosowań jest dynamicznie rozwijająca się 
automatyka budynkowa. Pojęcie inteligentnego budynku 
staje się coraz bardziej popularne i jest już stosowane nie 
tylko w wielkich, ekskluzywnych budynkach. Właśnie dlatego 
publikujemy sprawozdanie z konferencji, gdzie firma SABUR 
prezentowała otwarty system automatyki budynkowej SAIA 
DCC-PLUS. Szczególnie zwracaliśmy uwagę na funkcjonalność 
i jakość rozwiązań firmy SAIA, tak aby spełnić oczekiwania 
wymagających użytkowników.

W niniejszym wydaniu przedstawiamy kolejne nowości firmy 
SAIA-Burgess, m.in. informacje o sterownikach z serii PCD3, 
o których wiele pisaliśmy w poprzednich biuletynach. Na uwagę 
zasługuje również nowy 3-fazowy licznik energii elektrycznej 
również firmy SAIA-Burgess.

Mimo, że wiele miejsca poświęcamy produktom firmy SAIA-
Burgess, nie zapominamy o innych naszych partnerach 
zagranicznych. Prezentujemy krótkie informacje techniczne 
o terminalach firmy ESA, oprogramowaniu WIZCON czy 
radiomodemach firmy RACOM. 

Korzystając z okazji i jako, że wakacje za pasem, pragnę życzyć 
Czytelnikom biuletynu AUTOMATYKA by znaleźli czas na 
wypoczynek dla siebie i swych rodzin, a skoro rozpoczęliśmy 
artykuł o piesku-robocie, to życzę dużo radości z obcowania 
z żywymi czworonogami, czego sama w wolnych chwilach 
doświadczam.

O d  W y d a w c y

W numerze między innymi:
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AUTOMATICON 2006

Tegoroczna, XII edycja Automaticonu, największych targów branży automatyki, zgromadziła wystawców 
nie tylko z Polski, ale też wielu z zagranicy. 690 firm prezentowało na 268 stoiskach swoje produkty. 
SABUR jest jedną z 15 firm, które wystawiają się od pierwszej edycji targów.

W tym roku prezentacje odbywały się na 268 stoiskach, których w po-
równaniu z ubiegłym rokiem było o 16 mniej. Jak się bowiem okazało, 
nowoczesne centrum wystawiennicze EXPO XXI nie może pomieścić  
wszystkich zainteresowanych firm. Organizatorzy zgadzając się na  cie-
kawe, ale rozbudowane architektonicznie projekty stoisk, zostali zmu-
szeni do ograniczenia liczby  wystawców. Wszyscy mają nadzieję, iż 
w przyszłym roku budowa nowej hali EXPO poprawi sytuację.

Jak corocznie, nasze stoisko odwiedziło wielu Klientów i Partnerów. 
Gościliśmy także przedstawicieli naszych zagranicznych partnerów 
Panów: Enrico Fiechtera z SAIA-Burgess, oraz Cesare Colombo i Matteo 
Stefanini z ESA elettronica.
Tradycyjnie już targom AUTOMATICON towarzyszy cykl wykładów. 
W tym roku nasi specjaliści prezentowali dwa tematy: „Dream Report 
– unikalne narzędzie do raportowania i integracji danych” oraz „Co nowego 
w sterownikach SAIA-Burgess?”
„Gościem specjalnym” naszego stoiska był także wzbudzający po-
wszechne zainteresowanie pies-robot AIBO firmy SONY.
Czym jest dla nas AUTOMATICON? Jest przede wszystkim „świętem” 
wszystkich  automatyków, miejscem gdzie tradycyjnie, corocznie „w jed-
nym miejscu i czasie” spotykamy się z obecnymi i potencjalnymi Klien-
tami...

Więc do zobaczenia w przyszłym roku!

I n f o r m a cj e  b r a n ż o w e
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I n f o r m a cj e  b r a n ż o w e

WizAudit – pełna kontrola aplikacji podczas procesów migracji 
i serwisowania

Razem z wersją 1.9.6 pakietu Wizcon Supervisor, jako dodatkowa opcja 
dostarczane jest użyteczne narzędzie służące do kontroli i przeglądania 
aplikacji – WizAudit.  Zastosowanie WizAudit znacznie ułatwia, przyspie-
sza i czyni bardziej komfortową pracę z aplikacją. WizAudit dostarcza 
wyczerpujące informacje o aktualnej strukturze aplikacji oraz generuje 
personalizowane raporty oparte na tych informacjach.
Narządzie to można wykorzystywać w dwóch trybach: podgląd bra-
mek i podgląd modułów. W trybie podgląd bramek możemy wyszukać 
i zobaczyć wszystkie bramki w danym module. Na przykład, można 
zobaczyć pełną listę bramek (i ich właściwości) użytych w wybranym 
obrazie. Natomiast w trybie podgląd modułów  możemy wybrać bramkę 
i zobaczyć, w których modułach jest ona używana.

Drivery komunikacyjne SAIA do systemu sterowania oświetleniem 
DALI oraz  komunikacji radiowej EnOcean

Cyfrowo adresowalny interfejs oświetlenia DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface) jest protokołem do załączania jednostek sterujących 
światłem, początkowo był stosowany do załączania światła w kinach 
i teatrach, teraz jest wykorzystywany w budynkach zarówno w prostych, 
jak i skomplikowanych systemach oświetlenia. Elementy świetlne mogą 
być regulowane przez zewnętrznie zainstalowane konwertery od RS-232 
do DALI. Z biblioteką komunikacyjną DALI w pakiecie PG5, polecenia 
DALI mogą być wysyłane w sieć, natomiast od urządzeń są odbierane 
komunikaty o ich statusie.

  Cechy:
 komunikacja do DALI SCI poprzez interfejs RS-232 TRIDONIC.ATCO
 łatwa konfiguracja z odpowiednimi blokami funkcyjnymi
 programowanie za pomocą Saia PG5 Controls Suite
 sterowanie pojedynczych lub całych grup lamp
 sterowanie załącz/wyłącz lub podając współczynnik natężenia światła 
 programowanie sekwencji i scen świetlnych.

EnOcean jest siecią bazującą na łączności radiowej, która jest ekono-
miczną alternatywą dla klasycznych instalacji miedziowych. Technologia 
ta może być łatwo zintegrowana z urządzeniami SAIA. Z konwerterem 
do RS-485 zainstalowanym zdalnie w budynku, czujniki EnOcean mogą 
być w prosty sposób podłączone do systemów automatyki.

  Cechy:
 komunikacja poprzez  RS-485 i połączenie aż do 64 konwerterów
 komunikacja do wielu urządzeń EnOcean
 programowanie za pomocą Saia PG5 Controls Suite
 łatwe projektowanie i uruchamianie aplikacji
 komunikacja zdarzeniowa – nie ma ciągłego odpytywania przez 
mastera. 

  Główne korzyści:

 łatwe przeglądanie aplikacji
 łatwiejsze uaktualnienie aplikacji 

stworzonej przez innego 
projektanta 

 ułatwiony serwis
 optymalizacja projektu 

 skrócenie czasu tworzenia 
aplikacji

 unikanie błędów ludzkich
 redukcja kosztów tworzenia 
aplikacji.
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PLC + IT = SAIA PCD3

Systemy pamięci SAIA PCD

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, obecnie 
w serii PCD3 oferowany jest cały szereg różnych typów 
pamięci. Wersje podstawowe umożliwiają backup pro-
gramu i danych (PCD7.R55xM04 i PCD3.R55xM04) oraz 
mają pamięć 4 MB. Bardziej zaawansowane wersje umoż-
liwiają zapisy plików poprzez FTP, a nowe instrukcje CSF 
pozwalają na dostęp do zawartości tych plików z progra-
mu sterownika.
Ogromne zasoby pamięci do sterowników oferują karty 
typu SD – mają one pojemność do 512 MB (PCD3.R600). 
Zapis informacji na tych kartach może odbywać się także 
za pośrednictwem komputerów PC. Rozszerzone karty 
typu DS mogą zawierać dodatkowe protokoły komunika-
cyjne np. PCD7.R560 i PCD7.R561 – BACnet. Pamięci mogą 
być obsadzane w każdym z 4 slotów sterownika. 

Od momentu wprowadzenia na rynek, czyli od 2004 
roku, sprzedaż sterowników serii PCD3 cieszy się niesłab-
nącą popularnością. Sterowniki te, oparte na korzystnych 
cenowo jednostkach centralnych, oferują w swojej klasie 
moc i funkcjonalność na poziomie wyższej klasy sterow-
ników. Seria PCD3 jest ciągle unowocześniana poprzez 
dodawanie kolejnych możliwości technicznych i funkcjo-
nalnych.

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

W 2006 roku został wprowadzony do sprzedaży atrakcyj-
ny cenowo sterownik SAIA  PCD3.M3120 z wbudowanym 
Eternetem oraz z podwojoną pamięcią. W sterownikach 
serii PCD3 zostały także rozszerzone możliwości komuni-
kacyjne. Protokół CAN jest dostępny poprzez zabudowa-
ny w jednostkę centralną port RS-485 (M6340 i M6240).
Poniżej przedstawiamy wybrane dane techniczne serii 
sterowników SAIA PCD3.

Podstawowy Rozbudowany CAN DP Master

PCD klasyczny
PCD3.M

3020 3120 3230 3330 5440 5540 6240 6340 6440 6540

PCD seria xx7 5447 5547 6347 6547

Ethernet 10/100 wbudowany nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak

Liczba wejść/ wyjść do 64 do 1023

Pamięć użytkownika 128 kB 512 kB 1 MB

Pamięć backup 128 kB 512 kB 1 MB

RS-485 wbudowany do 115,2 kB/s

Multi-master Profi-S-Bus 
wbudowany

do 187,5 kbit/s do 1,5 Mbit/s do 187.5 kbit/s

RS-232 dodatkowy nie tak tak tak

Zintegrowany web server tak tak tak tak

Opcjonalne moduły 
komunikacyjne – port #0

RS-232, RS-422/RS-485, TTY/20 mA, Belimo MP-Bus

Nowe możliwości techniczne sterowników SAIA PCD3
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czyn pojazd może wysłać prośbę do centrali o indywi-
dualne dostosowanie świateł drogowych ułatwiających 
przejazd i rozładowanie korków miejskich. Wszystkie 
informacje są przechowywane na centralnym serwerze 
i wykorzystywane np. do optymalizacji rozkładów jazdy 
i planowania zużycia energii elektrycznej. 

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na 
stronach  www.racom.cz.

w w w . r a c o m . c z

Jedno z pomieszczeń centrum zarządzania w Przedsiębiorstwie 
Transportu Miejskiego w Brnie

MR400 i MR160 – nowe cechy radiomodemów RACOM

W marcu 2006 roku Racom zaprezentował najnowsze 
wersje radiomodemów MR400 i MR160. Modele te, teraz 
jako standard w porcie drugim, mają zintegrowany 
moduł GPS. Port pierwszy może być także używany. 
Moduł GPS w sieci MORSE komunikuje się poprzez 
protokół GPS używany w komunikacji z zewnętrznie 
połączonymi odbiornikami GPS.

MORSE i zarządzanie transportem miejskim w Brnie

System kontroli i informacji w Przedsiębiorstwie Trans-
portu Miejskiego (BMTC) w Brnie jest typowym przy-
kładem wykorzystania systemu MORSE do przesyłania 
danych. Dzięki unikalnym cechom i możliwościom ra-
diomodemów MORSE, system informacyjny pozwala 
BMTC osiągać światowe standardy w zarządzaniu trans-
portem miejskim.  
BMTC swoim systemem zarządza flotą około 700 pojaz-
dów (autobusów, trolejbusów i tramwajów), z których 
każdy komunikuje się z centralą co około 30 sekund. 
System reguluje rozkład jazdy, prędkości, eliminuje pro-
blemy z płynnością jazdy, dostosowuje światła drogowe, 
jest zintegrowany z automatami biletowymi, zarządza 
informacjami tekstowymi i głosowymi. System swoim 
zasięgiem obejmuje powierzchnię około 250 km2.
Efektywne zarządzanie flotą nie tylko obniża koszty, ale 
także powoduje większe zadowolenie użytkowników, 
którzy chętniej korzystają z komunikacji miejskiej. Każdy 
z pojazdów wysyła co 30 sekund do centrum informacje 
o swoim położeniu. Centrum informacyjne ocenia po-
łożenie pojazdu względem rozkładu jazdy, kolejnych 
pojazdów tej samej linii. Zwrotnie kierowcy pojazdów 
otrzymują instrukcje i informacje wyświetlane na panelu 
w kabinie. System jest także zintegrowany z informacja-
mi głosowymi i tekstowymi. Opóźniony z różnych przy-

  Parametry techniczne

Odbiornik:
 16 kanałów
 L1 i
 dokładność: 

pozycja:  2,5 m CEP, 
SBAS:  2 m CEP, 
czas:  RMS 50 ns, 99 % < 100 ns.

 antena:  zewnętrzna
Wyjścia: 

 RS-232 z protokołem NMEA-0183 jako 
wyjście urządzeń zewnętrznych

Wejścia:
 jedno wejście cyfrowe

MR 160 – 25 W
RACOM zakończył też pracę nad modelem 
radiomodemu o mocy 25 W. Nowa wersja modemu 
MR 160 będzie oferowana obok standardowego 
modelu o mocy 5 W i będzie dostępna od 
momentu zakończenia procesu homologacji.
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F A Q

FAQ – panele operatorskie ESA

 Do czego służy funkcja PIPELINE?
 PIPELINE to unikalna funkcjonalność, umożliwiająca wymianę danych 

pomiędzy urządzeniami różnych producentów za pośrednictwem ter-
minali ESA. Polecana jest w przypadku, gdy nie istnieje wspólny proto-
kół komunikacyjny. Przy czym nie ma konieczności stosowania dodat-
kowych konwerterów. 

 Funkcja PIPLINE jest dostępna we wszystkich terminalach graficznych 
serii VT3xx i VT5xx (od modelu VT555W) oraz w terminalu tekstowym 
VT190W.

 Co to jest ESA-Net?
 W standardowym pakiecie VTWIN, ESA oferuje użytkownikom własną 

sieć komunikacyjną pod nazwą ESA-Net, dostępną dla wszystkich ter-
minali VT ESA. Funkcjonalność ESA-Net pozwala na sterowanie i wizu-
alizację procesu z wielu odległych miejsc, co znacznie ułatwia nadzór 
nad systemem. Za pośrednictwem sieci ESA-Net jest możliwa również 
wymiana danych między urządzeniami różnych producentów, które 
niemają wspólnego protokołu komunikacyjnego (np. Siemens MPI, 
SAIA S-Bus). Jedynym warunkiem jest dostępność odpowiednich dri-
verów w bibliotece VTWIN.

 Czy możliwe jest wykonanie animacji połączonej z ruchem
w płaszczyźnie X,Y?

 Obok prostej animacji, polegającej na wyświetlaniu sekwencji obra-
zów, VTWIN umożliwia dodatkowo jednoczesne przedstawienie ruchu 
wybranego obiektu w płaszczyźnie XY. Służy do tego funkcja Mobile 
symbolic field, dostępna jako ikona na listwie funkcyjnej w głównym 
oknie edytora projektu lub w menu Fields/Mobile symbolic. 

 Aby utworzyć pole Mobile symbolic field należy po otwarciu wybranego 
ekranu wskazać na ikonę funkcji, a następnie lewym klawiszem myszki 
wyznaczyć obszar przeznaczony na zobrazowanie ruchu obiektu.

 W jaki sposób można wykonać backup oprogramowania 
terminala? 

 VTWIN umożliwia backup programu i firmware terminala. Dzię-
ki temu cały projekt może zostać ściągnięty i zapisany na kompu-
terze PC w postaci skonwertowanego pliku *.BIN. Plik ściągnięty 
z VT można również przenieść na inny terminal tego samego typu. 
Funkcja backup jest dostępna na listwie funkcyjnej w oknie głównym 
edytora projektu w zakładce Tools-Beckup/restore.

 W jaki sposób można aktywizować sygnalizację dźwiękową 
w terminalach ESA?

 Aktywacja sygnalizacji dźwiękowej może być zdefiniowana dla klawi-
szy funkcyjnych lub przycisków dotykowych oraz w momencie wystą-
pienia alarmu. VTWIN umożliwia: 
– włączenie lub wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej dla przycisków 

dotykowych w panelach typu touch screen
– włączenie lub wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej dla klawiszy funk-

cyjnych w panelach z klawiaturą
– włączenie lub wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej dla alarmów.

 Aktywacji sygnalizacji dźwiękowej dokonuje się w menu Configura-
tion/Project settings, które jest dostępne na listwie poleceń w głów-
nym oknie edytora projektu.

Nasz dział techniczny codziennie od-
biera wiele telefonów od Państwa z py-
taniami dotyczącymi proponowanych 
przez nas rozwiązań. 
Dziś przedstawiamy niektóre z pytań 
dotyczących paneli ESA
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w w w . s a i a - b u r g e s s . c o m

Po wprowadzeniu na początku bieżącego roku dwóch 
nowych jednofazowych liczników energii elektrycznej; 
AAD1(32A) i AAE1(65A), obecnie firma SAIA-Burgess, do-
łącza do swojej oferty nowe, 3-fazowe urządzenia z gru-
py produktowej AAE3.
Liczniki AAE3 służą do bezpośrednich pomiarów energii 
czynnej w obwodach 3-fazowych o prądzie maksymal-
nym 65 A i są przeznaczone do rozliczeń wewnętrznych. 
Zostały one wyposażone w wyjście impulsowe OC, umoż-
liwiające zdalne podłączenie do sieci monitorującej, np. 
do cyfrowych wejść sterowników SAIA®PCD umożliwia-
jących gromadzenie wszystkich danych pomiarowych, 
przesyłanie ich do centralnego komputera, z którego na-
stępnie w sposób automatyczny mogą być drukowane 
faktury dla wszystkich odbiorców.
Klasa dokładności 1, wysoka czułość, małe, niespotykane 
w tego typu urządzeniach wymiary gabarytowe (sze-
rokość obudowy wynosi tylko 70 mm), zabezpieczenie 
przed ingerencją użytkownika oraz działaniem czynni-
ków środowiskowych i mechanicznych, a także wysoka 
odporność na działanie zakłócającego pola magnetycz-
nego, sprawiają, że jest to rozwiązanie pozwalające na 
niezawodne i precyzyjne rozliczanie zużycia energii elek-
trycznej w każdych warunkach. 

Podstawowe parametry techniczne:
 3-fazowe, jedno- lub dwutaryfowe,
 prąd maks.: 3x65 A, napięcie zasilania: 3x230 V AC, 
50/60 Hz

 pomiar bezpośredni, prąd nominalny: 10 A
 czułość (prąd minimalny): 40 mA
 wyjście impulsowe: OC, 100 imp/kWh
 sygnalizacja pracy: LED, klasa dokładności 1
 certyfikat PTB 
 montaż na szynie 35 mm
 obudowa w standardzie modułowym „S”
 szerokość obudowy: 70 mm
 wymiary gabarytowe: 70x85x58 mm
 pojemność wskaźnika mechanicznego: 999.999,9 kWh
 wielkość cyfr wskaźnika mechanicznego: 4 mm.

Nowy, 3-fazowy licznik energii 
elektrycznej w ofercie 
firmy SAIA-Burgess

Nowy 3-fazowy licznik AAE3 
jest dostępny w dwóch opcjach: 

jednotaryfowy (na zdjęciu) 
i dwutaryfowy
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I n f o r m a cj e  b r a n ż o w e

Jakość i funkcjonalność nie muszą 
być drogie, czyli SAIA DCC–PLUS – 
prawdziwie otwarty system automatyki 
budynkowej dla wymagających 
użytkowników...

W dniach 29 -30 marca w Warszawie odbyła się konferencja 
„II Ogólnopolskie Forum Facility Management & Property Management”. 
Patronat Honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo Transportu 
i Budownictwa oraz IFMA Polska. 
Udział w konferencji zgłosiło ponad 550 osób, wśród nich właściciele 
nieruchomości, deweloperzy, zarządcy nieruchomości, facility 
managerowie, osoby reprezentujące nieruchomości mieszkaniowe 
i biurowe, centra handlowe i logistyczne, zakłady przemysłowe.
Firmę SABUR reprezentowali Dyrektor Generalny - Wojciech Znojek 
i Kierownik Sprzedaży Regionu - Leszek Jabłoński, których prezentacja 
„Jakość i funkcjonalność nie muszą być drogie, czyli SAIA DCC–PLUS – 
prawdziwie otwarty system automatyki budynkowej dla wymagających 
użytkowników” wzbudziła duże zainteresowanie. 
Przypomnijmy że SAIA DDC-PLUS firmy SAIA-Burgess to system 
automat yzacji  budynku zarówno na poziomie sterowników 
obiektowych, jak i systemu nadrzędnego. Pozwala na uniezależnienie 
się od dostawców sprzętu obiektowego. SAIA DDC-Plus jest otwartym 
systemem sieciowym wykorzystującym różne standardy komunikacyjne, 
także własne.

Zarówno prezentacja, jak i stolik ekspercki przez 
wszystkie dni forum przyciągał wielu zaintereso-
wanych

TARGI – Hannover Messe 2006

HANNOVER MESSE, jedyne “po-
ziome” targi techniki i technologii, 
adresowane do wszystkich branż 
przemysłu, prezentują corocznie 
ponadbranżowe technologie, inno-
wacyjne systemy i komponenty oraz 
rozwiązania problemowe z zakresu 
automatyki przemysłowej. W tym 
roku na targach naszych Partnerów 
reprezentowali: niemiecki oddział 
SAIA-Burgess oraz czeski RACOM.

W dniach 24 – 28 kwietnia 2006 w Hanowerze po raz kolejny odbyła się największa światowa 
impreza targowa poświęcona technologiom – HANNOVER MESSE. 
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Robot wspinający się po szybie
Zespół naukowców z Uniwersytetu Stanford pod kie-
rownictwem Marka Cutkosky’ego skonstruował robo-
ta w kształcie jaszczurki, który potrafi wspinać się po 
szklanej powierzchni.
Swoje nietypowe możliwości, elektroniczny gad za-
wdzięcza specjalnym odnóżom, które zostały wyko-
nane z elastomeru. To polimerowe tworzywo sztuczne 
wyróżnia się zdolnością do odwracalnej deformacji 
pod wpływem działania sił mechanicznych, zachowu-
jąc przy tym jednolitość struktury.
Nową technologią zainteresowali się już przedstawi-
ciele armii amerykańskiej, którzy chcieliby wyposażyć 
swoich żołnierzy w przylepiające się rękawice.

Elektroniczny inspektor BHP
USB Vision and Posture Reminder to nietypowy gadżet 
w ofercie firmy Homi, który pilnuje zachowania prawi-
dłowej postawy oraz bezpiecznej odległości od ekra-
nu, podczas pracy przy komputerze. Wynalazek pełni 
więc funkcję elektronicznego inspektora BHP.
Zgodnie z zaleceniami producenta, urządzenie należy 
zamontować na górnej części obudowy monitora, aby 
wbudowane w nim czujniki mogły bez problemów 
dokonywać niezbędnych pomiarów. Gdy wynalazek 
wykryje wadliwą postawę, alarmuje użytkownika, za 
pomocą sygnałów audiowizualnych. USB Vision and 
Posture Reminder jest dostępny w sprzedaży, w cenie 
27 USD.

Porozmawiaj z robotem
Firma NEC poinformowała o pomyślnym zakończeniu 
prac nad technologią, która umożliwi rozmowę z robo-
tem nie tylko „w cztery oczy”, ale również za pośrednic-
twem komputera oraz telefonu. Pomysłodawcy projek-
tu mają nadzieję zwiększyć poziom interakcji pomiędzy 
człowiekiem i robotem.
Przedstawiciele koncernu zaprezentowali efekty wielo-
letnich badań na przykładzie robota o nazwie PaPeRo 
oraz jego wirtualnego odpowiednika – PaPeRo CG.
Głównym założeniem projektu była możliwość prze-
niesienia aktualnego stanu pamięci robota na niewielki 
chip, w celu prowadzenia dalszej komunikacji np. przy 
wykorzystaniu komputera.
Dzięki nowej technologii firmy NEC można będzie zapi-
sać aktualną rozmową ze swoim elektronicznym pupi-
lem, a następnie dalsza jej kontynuacja np. na ekranie 
przenośnych urządzeń typu PDA.

Więcej tego typu informacji i ciekawostek znajdą Pań-
stwo na stronach wortalu  AutomatykaOnLine.

Zapraszamy na www.automatykaonline.pl

Anna Nozdryn-Płotnicka
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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: 27-28.06.2006   Termin 3: 22-23.08.2006 
 Termin 2:  18-19.07.2006   Termin 4:  26-27.09.2006 

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:  13-14.07.2006   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:  29-30.06.2006   Termin 3:  24-25.08.2006
 Termin 2:  20-21.07.2006   Termin 4:  28-29.09.2006

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: 27.07.2006   Termin 2: 08.09.2006

Terminale tekstowe i graficzne firmy ESA – sprzęt i oprogramowanie

 Termin 1:   06.07.2006   Termin 2: 22.09.2006

MORSE – inteligentny system pakietowej transmisji radiowej
 Termin 1: 28.07.2006   Termin 2: 19.09.2006

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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