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wyłączny dystrybutor 
i przedstawiciel firm:

biuletyn informacyjny firmy SABUR

SABUR po raz szósty 
nagrodzony certyfikatem 
„Przedsiębiorstwo 
Fair Play”

Produkt Roku Control 
Engineering Polska 
dla Smart7 firmy SAIA®

Praktyczne 
wykorzystanie 
funkcjonalności 
Web-Serwera

Liczniki energii 
elektrycznej w sieci S-Bus
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I n f o r m a cj e  b r a n ż o w e

Konferencje, seminaria

Początek nowego roku zaowocował znaczną liczbą konferencji związanych z przemysłem i szeroko 
pojętą automatyką przemysłową. Przedstawiamy Państwu dwie z nich, w których firma SABUR 
wzięła udział.

W końcu stycznia w Szczyrku odbyła się konferencja 
naukowo-techniczna pt. „Monitoring i Automatyzacja 
w Inżynierii Środowiska” zorganizowana przez miesięcz-
nik „Napędy i Sterowanie”. W wydarzeniu uczestniczyło 
ponad 80 wystawców, wśród nich przedstawiciele za-
kładów przemysłowych z branży wodociągowo-kanali-
zacyjnej i ochrony środowiska, biur projektowych, firm 
integratorskich i dystrybucyjnych. Przedstawiciele firmy 
SABUR przygotowali prezentację zatytułowaną: Techno-
logie Internetowe i Systemy Raportowania w Inżynierii 
Środowiska.
W połowie lutego w Płotkach k. Piły miało miejsce III Se-
minarium Ciepłownicze współorganizowane przez Izbę 
Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Piły.
Reprezentanci naszej firmy przedstawili gościom referat 
poświęcony systemom monitoringu, sterowania i odczy-
tu liczników sieci ciepłowniczej. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach AUTOMATICON (stoisko A-2/B-1). 
Zachęcamy także do udziału w naszych seminariach:

 14 marca, godz. 11  Integracja systemów bezpieczeństwa w najnowocześniejszym tunelu drogowym 
w Polsce,  w oparciu o sterowniki Saia-Burgess.

 15 marca, godz. 11  Nowe możliwości Web Servera oraz paneli internetowych Saia-Burgess.

W dniach 7-9 lutego 2007 r. w Wiedniu zorganizo-
wane zostało spotkanie informacyjno-szkoleniowe 
firmy Saia-Burgess Controls. W spotkaniu wzięli 
udział goście z Bułgarii, Rumunii, Czech, Słowacji, 
Węgier, Rosji i Polski. 

AUTOMATICON 2007

W trakcie spotkania zorganizowane zostały Pierwsze 
Mistrzostwa Polski Ciepłowników w bowlingu. Zwycięz-
cami rywalizacji zostali znakomici zawodnicy MEC Piła, 
którym niniejszym składamy wyrazy uznania i serdeczne 
gratulacje.

Z Saia-Burgess Controls w Wiedniu

Część informacyjna spotkania poświęcona była nowym 
produktom i rozwiązaniom, które już wkrótce będziemy 
mogli Państwu zaprezentować. Część szkoleniową stano-
wiły warsztaty dotyczące technologii HMI i WEB. 

Sabur.indd   2 2/28/2007   12:45:30 PM



3

Szanowni Państwo,

Tak jak co roku, tuż przed targami AUTOMATICON 2007, ukaże się 
niniejszy biuletyn, dlatego zamieszczamy informacje o niektórych 
nowościach z naszej oferty, która będzie prezentowana w czasie 
tegorocznych targów. Jednocześnie prezentujemy wdrożone 
aplikacje systemów automatyki z zastosowaniem oprogramowania 
i urządzeń firm, które reprezentujemy w Polsce m.in. SAIA, 
WIZCON i ESA. Z panoramy przeróżnych rozwiązań systemów 
automatyki warto zwrócić uwagę na złożoną aplikację 
pracującą w PEC w Gorzowie Wielkopolskim. Stąd też wiodącym 
tematem niniejszego biuletynu są kompleksowe zastosowania 
systemów automatyki (nasze cover story). Oprócz powyższego 
opisujemy również sterowanie systemem wentylacji w Zakładzie 
w Witkowie.
Często mówimy, że rozwój targów AUTOMATICON jest niewątpli-
wie pochodną rozwoju gospodarki w Polsce. W tej chwili gospo-
darka w Polsce znajduje się w fazie szybkiego rozwoju, również 
za sprawą napływu funduszy z UE. Z drugiej strony mamy coraz 
bardziej konkurencyjny rynek, więc firmy, aby sprostać rosnącym 
wymogom konkurencji muszą inwestować w nowe technologie. 
Wzrost gospodarczy zatem, przy jednoczesnym wzroście konku-
rencji wymusza poszukiwanie efektywnych rozwiązań, dlatego też 
systemy IT, czy automatyki mają coraz szersze spektrum zastoso-
wań. Ta tendencja utwierdza w przekonaniu, że tegoroczna edycja 
targów AUTOMATICON będzie znowu największym spotkaniem 
specjalistów całej szeroko pojętej branży. Jednocześnie powyższe 
targi pokazują jak dynamicznie zmienia się rynek nowych techno-
logii w automatyce, z coraz większym wykorzystaniem technolo-
gii internetowych. Jednym słowem możemy mówić o zwiększają-
cym się powiązaniu branży IT z systemami automatyki, co dobrze 
ilustrują produkty z oferty firmy SAIA m.in. terminale operatorskie 
z interfejsem przeglądarki internetowej.
W niniejszym biuletynie znajdą Państwo wiele istotnych informacji 
na temat sterowników SAIA-PCD3, czy oprogramowania do 
raportowania Dream Report. Pośród różnorodnych  informacji 
z satysfakcją piszemy o przyznaniu firmie SABUR wyróżnienia 
Przedsiębiorstwo Fair Play. Uczestnicząc po raz szósty w konkursie 
i poddając się wymagającym audytom, oceniamy, że z roku na 
rok coraz więcej firm przystępuje do programu Fair Play. Bez 
zbytniej przesady można stwierdzić, że stosowanie zasad etyki 
w dłuższej perspektywie jest dla firm “dobrą inwestycją”. Od 
wielu lat wyznajemy zasadę, że aby zdobyć zaufanie Klientów 
trzeba rzetelnie i efektywnie pracować oferując wysokiej jakości 
produkty i usługi. 
W imieniu całego zespołu firmy SABUR chciałabym zaprosić Sza-
nownych Czytelników do odwiedzenia naszego stoiska na targach 
AUTOMATICON 2007 oraz do wzięcia udziału w naszych semina-
riach technicznych, które targom towarzyszą.

Prezes Zarządu

    

Informacje branżowe 
– konferencje, seminaria i szkolenia 
w Polsce i za granicą  . . . . . . . . . . . . . . . s. 2

Certyfikat „Przedsiębiorstwo 
FAIR PLAY”
– SABUR już po raz szósty laureatem 
prestiżowego programu  . . . . . . . . . . s. 4

Produkt Roku 2006 
Control Engineering Polska
– Nagroda Czytelników 
dla rozwiązania Smart7 
firmy SAIA®  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 4

Dream Report 3.2TM PL
– dalszy ciąg opisu funkcjonalności 
oprogramowania raportującego  . . s. 5 

Monitoring sieci ciepłowniczej
– opis rozwiązania wdrożonego 
w PEC Gorzów Wielkopolski
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s. 6–7

Sterowanie systemem 
klimatyzacji
– na przykładzie wdrożenia zrealizo-
wanego w Witkowie koło Stargardu 
Szczecińskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s. 8–9

Nowe możliwości liczników 
energii elektrycznej SAIA®
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s. 10

O d  W y d a w c y

W numerze między innymi:

Uprzejmie dziękujemy firmie Wizcon Systems 
za udostępnienie ilustracji na okładkę.
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8 grudnia w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 
odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom IX edycji 
Programu Promocji Kultury  Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo 
Fair Play”.  SABUR już po raz szósty został nagrodzony certyfikatem 
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2006 i jednocześnie otrzymał Brązowy 
Laur „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Do tegorocznej, IX edycji 
programu zgłosiły się 722 
f irmy z całej Polski, spo-
śród których 653 przeszły 
dwustopniową weryfikację 
i decyzją Kapituły Programu 
uzyskały tytuł i certyfikat 
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 
2006. Brązowy Laur otrzy-
mały firmy uhonorowane 
certyfikatem „Przedsiębior-
stwo Fair Play” po raz szósty 
z kolei.
Program „Przedsiębiorstwo 
Fair Play” jest przedsięwzię-
ciem stworzonym dla firm, 
które hołdując zasadom 
szeroko pojętej etyki nie 
wahają się poddać obiek-

tywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Oceniane są 
wszelkie aspekty biznesowej aktywności firmy, sposób 
i styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, a nie 
tylko wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. 
W trakcie dziewięciu przeprowadzonych do tej pory edy-
cji przyznano 4016 certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair 
Play”. Dotychczasowi laureaci programu to rozwijające 
się firmy, które udowodniły, że w swoich działaniach kie-
rują się uczciwością, rzetelnością i lojalnością, potrafią 
usatysfakcjonować wymagających klientów oraz niena-
gannie wywiązują się z zobowiązań wobec partnerów, 
dostawców i skarbu państwa.  

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

Z wielką przyjemnością informujemy 
Państwa, że rozwiązanie Smart7 firmy 
SAIA® znalazło się w gronie laureatów 
prestiżowego konkursu Produkt Roku 
2006 Nagroda Czytelników Control 
Engineering Polska. 
W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 
21 lutego 2007 w Pałacu Lubomirskich 
w Warszawie zwycięzcom zostały wręczone statuetki. 
SAIA® Smart7 nagrodzono w kategorii „Wbudowane 
systemy sterowania”. 

Przedsiębiorstwa, którym przyznany został tytuł „Przed-
siębiorstwo Fair Play” 2006, to również firmy, w których 
pracownicy tworzą zespoły ludzi zaangażowanych i za-
dowolonych ze swojego miejsca pracy, to także firmy, 
które dbają o środowisko naturalne oraz nie zapominają 
o wspieraniu akcji charytatywnych.
Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest potwierdze-
niem stosowania najwyższych standardów etycznych 
i rzetelności w działalności gospodarczej. 
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowany jest 
przez „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębior-
stwem Prywatnym”, a afiliowany przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej. Do ścisłej współpracy w ocenę przed-
siębiorstw zaangażowane są także władze regionalne, 
samorządy gospodarcze, Urzędy Skarbowe, ZUS, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy i inne.

Kolejny Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” dla SABUR

Smart7, czyli PLC do wbudowania 
umożl iwia pe łne w ykor z ystanie 
funkcji sterownika PLC w aplikacjach 
typu OEM. Moduł systemu Smart7 
o wielkości karty kredytowej może być  
zintegrowany z układami wejść i wyjść 
sterujących maszyną. Tak utworzony 
system sterowania jest programowany 

standardowym pakietem STEP®7 firmy SIEMENS®, nie 
wymagając kosztownego tworzenia i rozwijania własnego 
systemu wbudowanego.

Produkt Roku 2006 Control Engineering Polska dla SAIA® Smart7
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w w w . d r e a m r e p o r t . p l

DREAM REPORT™ – dostęp do raportów 

– dla każdego zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami

Kontynuując cykl artykułów dotyczących oprogramowania Dream Report™ , służącego do analizy 
i agregacji danych, chcielibyśmy zaprezentować w jakim formacie mogą być dostępne raporty, jak 
również wstępnie omówić sposób ich dystrybucji.

Dream Report™ jest rozwiązaniem dającym użytkownikom 
pełną funkcjonalność raportowania z różnych źródeł i sys-
temów automatyki w jednej aplikacji. Oferuje możliwości 
podłączenia do urządzeń, zbierania i rejestracji danych 
i alarmów, agregacji zarówno bieżących, jak i historycz-
nych danych oraz prezentację tych danych w formie elek-
tronicznej i drukowanej oraz ich publikację w Internecie.

Głównym formatem raportów jest format .PDF (generowa-
nie raportów w tym formacie nie wymaga dodatkowego 
oprogramowania np. Adobe Acrobat). Dodatkowo na 
prośbę użytkowników producent oprogramowania umoż-
liwił zapis wybranych obiektów raportu do pliku Excel.

Raporty w formacie .PDF mogą być wysyłane e-mailem 
zgodnie ze zdefiniowanymi odbiorcami i ich adresami. 
Dla każdego z raportów można zdefiniować różnych od-
biorców.

Raporty mogą być również drukowane na wskazanych 
drukarkach zarówno lokalnych, jak i sieciowych.

W przypadku wyboru formatu Excel mogą być zapisywane 
następujące typy obiektów raportów:

 pojedyncze wartości
 wyniki obliczeń 
 tabele wartości 
 tabele SQL
 tabele alarmów.

W prosty sposób można wskazać  usytuowanie 
poszczególnych obiektów w arkuszu.

W następnym numerze biuletynu przedstawimy kolejne 
funkcjonalności oprogramowania Dream Report™ zwią-
zane z dostępem i publikacją raportów.

Zapraszamy do przetestowania oprogramowania 
raportującego Dream Report™ wersja 3.2, które 
dostępne jest na stronie www.dreamreport.pl
do pobrania w wersji demo.
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Najważniejsze założenia projektowe określiły oczekiwa-
nia wobec wdrażanego systemu. 
Były one następujące: 
 otwartość rozumiana jako możliwość obsługi różnych 

protokołów oraz kanałów komunikacyjnych
 możliwość samodzielnej rozbudowy przez użytkowni-

ka po uprzednim przeszkoleniu 
 zdalny dostęp do aplikacji osób uprawnionych.  

Po porównaniu dostępnych rozwiązań wybrano system 
nadrzędny na bazie oprogramowania Wizcon Supervisor 
firmy Wizcon Systems, a do sterowania pracą obiektów 
sterowniki swobodnie programowalne firmy SAIA-Bur-
gess. 
Dostarczony i uruchomiony system monitoringu do wy-
miany danych wykorzystuje komunikację modemową 
ISDN oraz komunikację poprzez sieć Ethernet TCP/IP 
(protokół Modbus TCP/IP i SBUS TCP/IP). 
System jest przygotowany do dalszej rozbudowy z wy-
korzystaniem także innych mediów i technologii ko-
munikacyjnych, w tym radiomodemów czy modemów 
GSM/GPRS.

Sterowniki węzłowe firmy SAIA-Burgess zainstalowane 
w obiektach oddalonych spełniają obecnie następujące 
funkcje:
 sterowanie obiektem (programy czasowe, krzywe 

grzania)
 odczyty z aparatury pomiarowej poprzez wbudowane 

porty komunikacyjne (np. liczniki ciepła - sieć M-Bus)
 obsługa komunikacji (modemowej, Ethernet TCP/IP) 

z systemem nadrzędnym
 buforowanie danych w pamięci sterownika
 serwer stron www
 system kontroli dostępu do obiektu i powiadamiania 

o nieautoryzowanym wejściu.

Zakres funkcji możliwych do zrealizowania przez sterow-
niki swobodnie programowalne jest nieograniczenie 
większy od funkcji realizowanych przez regulatory dedy-
kowane.                        

W łączności modemowej buforowanie danych zapew-
nia ciągłość danych obiektowych. Dane są pobierane 
w określonych przedziałach czasowych, mechanizm ten 
korzysta z buforów danych. Przechowywanie danych 
w sterownikach zapewnia dodatkową korzyść, miano-
wicie w przypadku pogorszenia jakości transmisji czy 
innych problemów komunikacyjnych, po nawiązaniu 
połączenia historia stacji nadrzędnej uzupełniana jest 
o brakujące dane.

W d r o ż e n i a ,  r e f e r e n cj e

Monitoring sieci ciepłowniczej na przykładzie 
rozwiązania wdrożonego w PEC w Gorzowie Wielkopolskim

Najważniejsze fragmenty sieci ciepłowniczej

Możliwości komunikacji: obiekty – system nadrzędny

Przykładowy obraz synoptyczny obiektu
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W d r o ż e n i a ,  r e f e r e n cj e

Przykład diagnozowania połączeń oraz najważniejsze parametry pracy obiektów

Komunikacja obiekt – system nadrzędny w przypadku 
łączności modemowej może być inicjowana w następu-
jący sposób:
 system nadrzędny cyklicznie odpytuje obiekty odda-

lone
 operator systemu wymusza połączenie z wybranym 

obiektem, aby mieć ciągły podgląd pracy obiektu
 sterownik dzwoni do systemu nadrzędnego w wypad-

ku wystąpienia stanu zdefiniowanego jako alarmowy.
W przypadku łączności za pomocą Ethernet TCP/IP po-
między obiektami a systemem nadrzędnym ustalana 
jest komunikacja online.

Celem umożliwienia obsłudze szybkiej oceny stanu ko-
munikacji z obiektami, opracowany został specjalny 
ekran synoptyczny, na którym w łatwy sposób można 
odczytać najważniejsze parametry pracy obiektów, jak 
również status komunikacji systemu z poszczególnymi 
obiektami. Aktualny status połączenia jest sygnalizowa-
ny graficznie zmianą koloru (np. żółty - odczyt danych, 
niebieski - łączenie do obiektu). Wyświetlana jest rów-
nież data i czas ostatniej aktualizacji danych.

Wizualizacja urządzeń pomiarowych

Zrealizowany system zapewnia również zdalny dostęp 
do aplikacji z wykorzystaniem standardowej przeglądar-
ki internetowej. Aplikacja ta umożliwia autoryzowanym 
użytkownikom podgląd parametrów pracy obiektów 
(dodatkowo istnieje możliwość sterowania obiektem), 
analizy danych w oparciu o wykresy (bieżące i historycz-
ne) jak również podgląd i potwierdzanie alarmów gene-
rowanych przez system. 

Korzyści wynikające z opisywanego rozwiązania:
 pewność inwestycji  - zmiana urządzeń lub 

ich rozbudowa na obiektach nie powodują 
konieczności zmiany systemu, a jedynie pełniejsze 
wykorzystanie jego możliwości

 autoryzowany dostęp do aplikacji i danych 
z dowolnego miejsca

 możliwość udostępniania wybranych danych 
wyselekcjonowanym odbiorcom 

 skrócenie czasu reakcji w sytuacjach awaryjnych 
(zdalne diagnozowanie, szybsze zlokalizowanie 
awarii)

 obniżenie kosztów serwisu. 
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W d r o ż e n i a ,  r e f e r e n cj e

Praktyczne wykorzystanie możliwości Web-Serwera wbudowanego 
w sterowniki SAIA®

Podstawowe zadanie systemu sterującego w opisywa-
nym obiekcie jest następujące – ma zapewniać stałą 
wymianę powietrza w pomieszczeniach produkcyj-
nych, magazynowych oraz pomocniczych zgodnie 
z zadanymi wartościami. W zależności od charakteru 
pomieszczeń zastosowana została wentylacja nawiew-
no-wywiewna lub tylko wywiewna (nawiew poprzez 
infiltrację z pomieszczeń sąsiednich lub przez kratki 
wentylacyjne – bezpośrednio z zewnątrz budynku). 

Podczas pracy wszystkich układów nawiewnych jest 
zachowana stała temperatura powietrza nawiewane-
go. Oznacza to, że zadaniem układu automatyki jest 
sterowanie w taki sposób wymiennikami central wen-
tylacyjnych, aby temperatura powietrza wtłaczanego 
do pomieszczeń miała w ciągu całego roku wartość 
stałą, zgodną z wartością zadaną dla danego układu. 

Na etapie projektowania systemu automatyki ustalono 
poniższe wymagania wobec systemu: 
1) Możliwość zdalnego nadzoru i sterowania - najlepiej 

przez sieć zakładową z dowolnego komputera PC, 
z wykorzystaniem interfejsu przeglądarki interne-
towej – tu zrodziła się idea wykorzystania Web-Ser-
wera, funkcjonalności wbudowanej standardowo 
w każdy sterownik SAIA®.

2) Umożliwienie lokalnego sterowania. Rozwiązaniem 
jest dotykowy, graficzny terminal operatorski.

3) Wykonawca systemu  w czasie trwania umowy ser-
wisowej powinien mieć możliwość zdalnej diagno-
styki i zdalnego przeprowadzania czynności prowa-
dzących do optymalizacji jego pracy. 

 
Wybór rozwiązań SAIA® pozwolił na wykorzystanie 
funkcji oprogramowania narzędziowego PG5 Controls 
Suite, które umożliwia podgląd i modyfikację online 
rejestrów i działania programu sterującego sterownika, 
zdalne ładowanie programu np. przez modem telefo-
niczny, sieć RS czy Ethernet. 

Po analizie wymagań do sterowania systemu złożone-
go z 16 układów wentylacyjnych wybrano:
 kasetę główną PCD2.M170
 kasetę rozszerzeń wejść/wyjść
 moduły we/wy analogowych i binarnych
 moduł komunikacji Ethernet 
 moduły komunikacji magistrali MP-Bus.

Szczecińska firma P.P.H.U. CKW-Instalacje Sp. z o.o. wdrożyła system wentylacji na potrzeby rzeźni 
trzody i bydła należącej do Spółdzielczej Agrofirmy w Witkowie koło Stargardu Szczecińskiego.
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W d r o ż e n i a ,  r e f e r e n cj e

Dzięki zastosowaniu cyfrowej magistrali MP-Bus jako 
analogowego sterowania napędami przepustnic i za-
worów oraz pomiaru wybranych temperatur (26 szt. 
siłowników BELIMO), uproszczeniu uległa konfigura-
cja sterownika w zakresie potrzebnych wejść/wyjść 
analogowych. W efekcie zredukowaniu uległy koszty 
sterownika, okablowania elementów wykonawczych 
i czujników zainstalowanych na obiekcie.

Wszystkie układy nawiewne i nawiewno-wywiewne 
pracują zachowując stałą temperaturę powietrza  na-
wiewanego. Niska temperatura zewnętrzna powoduje 
uaktywnienie trybu grzania układu (otwarcie zaworów 
nagrzewnic, włączenie pomp obiegowych). Wysoka 
temperatura zewnętrzna w układach z chłodnicami 
glikolowymi powoduje uaktywnienie trybu chłodze-
nia układu (otwarcie zaworów chłodnic, wystawienie 
żądania chłodu do układu AWL – agregat wody lodo-
wej). 

Wszystkie nagrzewnice wodne zabezpieczone są przed 
zamrożeniem. Zamontowane termostaty przeciwzam-
rożeniowe, które sygnalizują nadmierny spadek tem-
peratury za nagrzewnicami, powodują natychmiasto-
we wyłączenie zagrożonego układu. 

Do wprowadzania zmian w algorytmach pracy urzą-
dzeń służy umiejscowiony na elewacji szafy sterującej 
terminal operatorski. Do potrzeb Agrofirmy zostało 
wybrane urządzenie VT525W produkcji firmy ESA. Jest 
to dotykowy panel z kolorowym wyświetlaczem LCD. 
Jego oprogramowanie umożliwia intuicyjną obsługę 
systemu wentylacji. 
Konfiguracja i zmiany w systemie sterującym możliwe 
są także za pośrednictwem dowolnego komputera 
PC przyłączonego do lokalnej sieci LAN, a opcjonalnie 
również za pośrednictwem Internetu. Możliwe jest to 
dzięki wbudowanemu w sterowniki SAIA® serwerowi 
stron Web (Web-Serwer) i włączeniu sterownika do za-
kładowej sieci informatycznej.

Sumując, korzyści z zastosowania sterowników SAIA® 
oraz technologii webowych we wdrożonym systemie 
są następujące:
1) duża swoboda i funkcjonalność: 

 dostęp z dowolnego PC sieci zakładowej eliminu-
je dużo droższe rozwiązanie w postaci BMS, które 
ogranicza dostęp do dedykowanych stacji opera-
torskich

 zdalny monitoring w okresie gwarancji, jak i po jej 
zamianie na umowę serwisową, upraszcza obsłu-
gę i koszty konserwacji systemu

 możliwość zbierania i analizy przebiegów – tren-
dów w Web-Serwerze

 duże zasoby pamięci pozwalającej na gromadze-
nie danych i przedstawianie trendów

2) ograniczenie kosztów.
 Nie wszystkie zakłady zatrudniają wyszkolone i wy-

posażone służby utrzymania ruchu mogące szybko 
zdiagnozować i usunąć awarię. Utrzymanie wysoko-
kwalifikowanych inżynierów mogących obsługiwać 
wiele systemów zainstalowanych na obiekcie kosz-
tuje znacznie więcej niż outsourcing tego zakresu 
działań do wyspecjalizowanej firmy, która wykony-
wała wdrożenie.

Przykładowe odwzorowanie stron webowych przed-
stawione jest na załączonych zdjęciach.

P.P.H.U. CKW-Instalacje Sp. z o.o.
70-030 Szczecin

ul. Tama Pomorzańska 1A
tel./faks 914 820 424; 914 853 881

www.ckw-instalacje.pl
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Liczniki energii elektrycznej w sieci S-Bus

Rosnące koszty zużycia energii elektrycznej stwarzają 
potrzebę ich rozliczania na podstawie indywidualnego 
zużycia, a nie ogólnych rachunków podających global-
ną sumę kosztów zużycia energii. Dotyczy to zwłaszcza 
miejsc, gdzie powierzchnie są podnajmowane, takich 
jak centra handlowe oraz obiekty biurowe, a także za-
kładów przemysłowych czy rozliczeń czasu pracy ma-
szyn w fabrykach.

Konieczność redukcji nakładów finansowych jest zro-
zumiała, ale biorąc pod uwagę indywidualną instalację 
i pomiar z tradycyjnych liczników energii np. w centrum 
handlowym z ponad stu najemcami, koszty takiego roz-
wiązania znacznie przewyższą jakiekolwiek oczekiwane 
korzyści. 

Dlatego też firma Saia-Burgess Controls wprowadziła na 
rynek serię ekonomicznych liczników energii elektrycz-
nej o niewielkich wymiarach. Oprócz wbudowanego 
mechanizmu zliczającego są wyposażone w wyjście 
impulsowe umożliwiające scentralizowaną rejestrację 
zużycia energii w sterowniku SAIA®PCD, z możliwością 
automatycznego generowania faktur za pomocą kom-
putera PC. 

Liczniki SAIA® są odporne na wstrząsy i wibracje oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami powodowanymi 
przez niepożądany dostęp czy użycie silnych magnesów 
neodymowych. 

Wszystkie osoby zainteresowane licznikami energii 
elektrycznej Saia-Burgess prosimy o kontakt:
info@sabur.com.pl

Gwarantują prawidłowy pomiar (I klasa dokładności) 
i naliczanie kosztów energii elektrycznej.

Wiosną 2007 roku liczniki energii elektrycznej SAIA® 
zostaną wzbogacone możliwością rozbudowy o dodat-
kowy moduł z interfejsem S-Bus. Połączenie liczników 
w sieć będzie wówczas możliwe przy użyciu protokołu 
S-Bus, a nie tylko przez łączenie równoległe pojedyn-
czych wyjść impulsowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
koszty okablowania obiektów w przypadku większych 
projektów, np. automatyki budynkowej mogą być zna-
cząco obniżone. 

Do jednego wejścia RS-485 sterownika PCD można przy-
łączyć do 100 modułów interfejsu S-Bus, a do każdego 
z nich – po 4 liczniki energii elektrycznej. Takie rozwiąza-
nie pozwala na jednoczesną transmisję do 400 wyników  
pomiaru zużycia energii poprzez sieć S-Bus do jednostki 
centralnej (czyli sterownika lub komputera PC). Jeden 
sterownik może obsłużyć do 9 portów RS-485. 

AAD1

S-Bus

AAE1

AAE3

AAD1

AAE3

Internet

Schemat połączenia liczników z modułem S-Bus i sterownikiem PCD
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Made in ChIndia

Anna Nozdryn-Płotnicka

Już od dość dawna pojawiają się analizy 
mówiące o tym, że w najbliższym czasie 
będziemy mieć super supermocarstwo 
gospodarcze – “IndoChiny” lub jak wolą inni 
- “ChIndie”. O rozwoju Chin słychać bardzo 
dużo. O Indiach nieco mniej, dlatego dziś 
garść informacji z tego rejonu.

Analizy rynkowe wskazują na mający już wkrótce na-
stąpić gwałtowny wzrost znaczenia indyjskiej produk-
cji układów elektronicznych na arenie międzynarodo-
wej. Wnioski wysnuwane są na podstawie dającego 
się zaobserwować wzrostu inwestycji w produkcję 
sprzętu elektronicznego. 

Obecnie Indie zajmują mocną pozycję w światowym 
sektorze elektroniki. W nieodległej przyszłości, we-
dług przewidywań analityków rynkowych, pozycja 
Indii w tej gałęzi gospodarki nabierze dużego zna-
czenia, co będzie skutkiem dużego nacisku, jaki jest 
obecnie kładziony na rozwój technologii i produkcję 
komponentów urządzeń elektronicznych. 
Potężne sumy są inwestowane zarówno w budowę 
nowych linii produkcyjnych jak i badania naukowe 
nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie elek-
troniki. 

Przewiduje się szybką specjalizację gospodarki indyj-
skiej, ukierunkowaną na sektor rozwoju elektroniki. 
Plany dotyczą zarówno zwiększenia wielkości zatrud-
nienia w tym sektorze o 400 mln stanowisk pracy, jak 
i produkcji. 
Szacuje się, że roczna wielkość dochodu uzyskiwane-
go przez Indie z tytułu produkcji komponentów urzą-
dzeń elektronicznych wzrośnie z obecnie niespełna 
30 mld USD do 363 mld USD w 2015 roku. 

Zatem już niedługo powinniśmy spodziewać się pod-
zespołów elektronicznych z Indii a nie Chin, przy czym 
jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą one 
wykonywane rękami Chińczyków. Chyba żeby obu 
krajom udało się pokonać odwieczne animozje i stwo-
rzyć wspólnotę, której już dziś boją się najbogatsze 
państwa świata, wówczas mielibyśmy wyroby made 
in CHIndia. 

Podobne informacje znajdą Państwo w Światowym 
Życiu – dziale wortalu AutomatykaOnLine.

Zapraszamy na www.automatykaonline.pl

w w w .

www. AutomatykaOnLine pl

Zanim zrobi się zielono, 
wejdź na
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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, 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

 narzędzia do raportowania Dream ReportÔ

 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: 24-25.04.2007   Termin 3: 26-27.06.2007 
 Termin 2:  22-23.05.2007   Termin 4:  17-18.07.2007 

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:  11-12.04.2007   Termin 2:  03-04.07.2007

Wizcon Supervisor powszechnie stosowane i popularne w Polsce oprogramowanie przemysłowe do 
wizualizacji i sterowania. Do pakietu należą m.in. Wizcon 9.3 PL (wersja polskojęzyczna), WizSQL i WizPLC. 
Dostępna jest także szeroka gama modułów dodatkowych. Kurs podstawowy obejmuje m.in. tworzenie 
aplikacji SCADA i internetowych, obrazów, wykresów, raportów oraz pracę w sieci.

    Termin 1:  26-27.04.2007   Termin 3:  28-29.06.2007
 Termin 2:  24-25.05.2007   Termin 4:  19-20.07.2007

Wizcon Supervisor - kurs zaawansowany obejmuje: 
 Advanced Alarm Management – zaawansowany system zarządzania alarmami dla Wizcona 9.3 PL 

(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: 18.04.2007   Termin 2: 10.07.2007

Dream ReportÔ – zaawansowane narzędzie do agregacji danych i raportowania
 Termin 1:   23.03.2007   Termin 2: 12.06.2007

Terminale tekstowe i graficzne firmy ESA – sprzęt i oprogramowanie
 Termin 1:    19.04.2007    Termin 2: 06.07.2007

MORSE – inteligentny system pakietowej transmisji radiowej i oprogramowanie firmy RACOM
 Termin 1: 17.04.2007   Termin 2: 11.07.2007

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

S z k o l e n i a
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