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I n f o r m a cj e  b r a n ż o w e

AUTOMATICON 2007

XIII edycja targów AUTOMATICON odbyła się w dniach 13-16 marca w Centrum 
EXPO XXI w Warszawie. W imprezie wzięło udział 301 wystawców na 263 
stoiskach. Wśród reprezentowanych firm znalazło się 730 firm z Polski, Europy 
i innych regionów świata. Według szacunków organizatorów tegoroczną edycję 
odwiedziło ok. 11 tys. zwiedzających.

Zainteresowanie wystawców przerosło możliwości 
oferowane przez hale EXPO. Organizatorzy targów 
wykorzystali ponad 10 tys. metrów kwadratowych, czyli 
całą dostępną powierzchnię obiektu. Po raz pierwszy na 
targach AUTOMATICON zagospodarowano także miejsca 
na I piętrze. 

Spotkanie Szwajcarskie 

Drugiego dnia targów w „pałacyku” przed budynkiem 
EXPO odbyła się impreza zatytułowana „Spotkanie 
Szwajcarskie”. Jej pomysłodawcą była Polsko-Szwajcar-
ska Izba Przemysłu i Handlu, a Sabur, jako firma będąca 
przedstawicielem szwajcarskiego producenta, jednym 
z partnerów. Specjalnym gościem wydarzenia był pan 
Benedict de Cerjat, Ambasador Konfederacji Szwajcar-
skiej w Polsce. Zaproszonych powitał najsłynniejszy 
w Polsce mistrz kuchni rodem ze Szwajcarii – pan Kurt 
Scheller, który z właściwym sobie wdziękiem przygoto-
wywał i częstował gości specjalnościami ze swojej ojczy-
zny, m.in. raclette czyli topionym szwajcarskim serem 
podawanym na gorąco.

Bardzo dziękujemy wszystkim klientom, partnerom i przyjaciołom, którzy odwiedzili nas na targach 
AUTOMATICON i serdecznie zapraszamy za rok. 

Dwóm dniom targowym towa-
rzyszyły seminaria naukowo-
-techniczne, które odbywały się 
w salach konferencyjnych. Nasi 
specjaliści jak co roku przygoto-
wali dwie prezentacje: „Integra-
cja systemów bezpieczeństwa 
w najnowocześniejszym tunelu 
drogowym w Polsce, w opar-
ciu o sterowniki Saia-Burgess” 
(przygotowana wspólnie z firmą 
Carboautomatyka S.A.) oraz 

„Nowe możliwości Web Servera oraz paneli internetowych 
Saia-Burgess”. 
Na naszym stoisku gościliśmy 
wielu obecnych i potencjal-
nych klientów, a także przed-
stawicieli naszych zagranicz-
nych partnerów – odwiedzili 
nas panowie Enrico Fiechter 
z Saia-Burgess  i Alain Pari-
sot z Wizcon Systems. Po raz 
pierwszy na naszej targowej 
ekspozycji znalazł się produkt 
z oferty firmy ASEM – kompu-
ter przemysłowy serii WS600. 
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Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazujemy w ręce Czytelników kolejny numer 
naszego firmowego biuletynu. W skondensowanej formie prezen-
tujemy w nim nowości z naszej oferty, a równocześnie publikujemy 
informacje o ciekawych wydarzeniach i spotkaniach, które organi-
zowaliśmy lub w których uczestniczyliśmy. W niniejszym wydaniu 
znalazło się “fotograficzne” sprawozdanie z tegorocznych targów 
AUTOMATICON, jak również nieco informacji z towarzyszącego 
im spotkania Swiss Day. Zostało ono zorganizowane przez Polsko-
-Szwajcarską Izbę Przemysłu i Handlu oraz kilka zrzeszonych w niej 
firm związanych z automatyką, w tym SABUR-a, dla Klientów i Part-
nerów. Skoro jesteśmy przy spotkaniach, to w maju braliśmy także
udział w interesującej konferencji ciepłowników CIEPŁO 2007 
w Zakopanem, gdzie u podnóża Tatr panuje swoisty klimat, niewąt-
pliwie sprzyjający takim wydarzeniom oraz największej imprezie 
branży wodociągowej, bydgoskich targach WOD-KAN 2007. 
W niniejszym wydaniu biuletynu opisujemy także wybrane apli-
kacje systemów automatyki. Szczególnie spektakularnym wdroże-
niem jest jeden z największych liniowców świata: „Freedom of the 
Seas”, gdzie zainstalowano systemy oparte na sterownikach Saia 
PCD3. Wykorzystano w nich, przedstawioną we wcześniejszych 
biuletynach i nagrodzoną w 2005 r. na targach AUTOMATICON 
Złotym Medalem, nową koncepcję rozwiązań sieci komunikacyj-
nych i technologii internetowych opierającą się na sterownikach 
rodziny PCD. Ten piękny statek, a raczej „pływające miasto”, stano-
wi kolejne potwierdzenie spełniania przez systemy Saia® PCD3 naj-
bardziej zaawansowanych kryteriów niezawodności, jednocześnie 
oferując funkcjonalność na najwyższym poziomie. Innowacyjność 
systemu Saia® PCD3 wyraża się nie tylko możliwością budowania 
złożonych systemów automatyki w stosunkowo prosty sposób, ale 
też bardzo przyjaznym i intuicyjnym oprogramowaniem narzę-
dziowym. Jest oczywiste, że oszczędność czasu przy wdrażaniu 
projektów ma coraz większe znaczenie, cóż time is money.
Ponadto w bieżącym numerze prezentujemy także nowe panele 
operatorskie firmy ESA wraz z oprogramowaniem Polymath, nieco 
informacji o produktach ASEM oraz radiomodemach RACOM. War-
to też zwrócić uwagę na ciekawe zastosowanie oprogramowania 
Dream Report w PWiK Siedlce. 
W dzisiejszych czasach ogromne znaczenie ma szybkość dostar-
czania informacji, jak również jej dostępność, przy zachowaniu 
czytelnego i intuicyjnego systemu wyszukiwania danych. Mając na 
uwadze powyższe oczekiwania i trendy całkowicie przebudowali-
śmy nasze strony internetowe www.sabur.com.pl. 
Na okładce biuletynu przedstawiamy malownicze zdjęcie zapory 
wodnej w górach i jednocześnie opisujemy potężny  statek wy-
cieczkowy o wymownej nazwie „Freedom of …”. Jednym słowem 
wchodzimy w wakacyjne klimaty … Życzę  więc Czytelnikom biu-
letynu AUTOMATYKA, by znaleźli czas na wypoczynek dla siebie 
i swych rodzin w uroczych miejscach, tam gdzie woda czy góry, 
albo jedno i drugie...
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O d  W y d a w c y

W numerze między innymi:

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

Biuro w Katowicach
ul. 11 Listopada 11, 40-387 Katowice
tel. 032 209 99 69, faks 032 209 99 79
e-mail: katowice@sabur.com.pl

Biuro w Gdyni
ul. Hutnicza 3, bud. 16, 81-212 Gdynia
tel. 058 663 74 44, faks 058 663 72 77
e-mail: gdynia@sabur.com.pl
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Nowością w ofercie ASEM są komputery panelowe 
Embedded z seri i  DOMO1000 dedykowane do 
automatyki budynkowej. Jednostki wyposażone są 
w bardzo wydajne i energooszczędne  procesory 
Transmeta Crusoe oraz kartę graficzną ATI Rage Mobility, 
dzięki czemu niepotrzebne są wentylatory chłodzące. 
Efektem jest bardzo cicha praca DOMO1000, szczególnie 
ważna w domowym zaciszu. 

Firma RACOM we współpracy ze swoim 
indonezyjskim partnerem, firmą PT Bina 
Selaras Bersami,   zaimplementowała pro-
tokół DNP3 do szeregowej komunikacji w systemie 
MORSE, zwiększając tym samym liczbę obsługiwa-
nych protokołów do 73. Implementacja sama w sobie 
nie byłaby niczym niezwykłym, gdyby nie fakt, że cała 
operacja została przeprowadzona zdalnie. Wszystko 
zostało przygotowane w siedzibie firmy RACOM, a na-
stępnie z użyciem zdalnego dostępu przetestowane, 

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

Premium HMI to oprogramowanie systemu nadrzęd-
nego BMS/SCADA stanowiące dodatkową opcję do 
komputerów panelowych i IPC firmy ASEM. 

Software oferuje bogaty zestaw funkcji, m.in.
  graficzny interfejs użytkownika
  alarmy, trendy
  archiwizowanie danych
  receptury, funkcje logiczne
  system zarządzania bazami danych.

Stworzona za pomocą Premium HMI aplikacja może 
pracować na każdym komputerze ASEM, nawet 
pomimo różnic w rozdzielczości wyświetlaczy 
(dostosowuje się automatycznie do wymiarów ekranu). 
Projekty stworzone dla komputerów z Windows 
CE mogą pracować także w systemie Windows 
XP i odwrotnie, bez konieczności wykonywania 
jakichkolwiek modyfikacji. Zaletą Premium HMI jest 
również możliwość swobodnej wymiany danych 
dzięki funkcjom sieciowym opartym na Ethernecie 
i technologii OPC. Co więcej Premium HMI umożliwia 
pracę wielostanowiskową w układzie klasycznym tj. 
jeden serwer z pozostałymi stacjami klienckimi lub 
nowsze rozwiązanie, gdzie każdy  uczestnik w tym 
samym czasie może być klientem i serwerem danych 
dla innego komputera. 

Oprogramowanie wspiera drivery komunikacyjne 
wiodących producentów urządzeń i systemów 
automatyki.

sprawdzone i uruchomione w siedzibie 
partnera w Dżakarcie. Do testowania wy-
brano sterowniki PLC oraz radiomodemy 

MR400. Zdalny dostęp z siedziby RACOM do PT BSB był 
możliwy poprzez Internet, przy użyciu aplikacji MServer 
wraz z oprogramowaniem nadzorującym firmy RACOM. 
Testy zostały zakończone w październiku ubiegłego 
roku, a obecnie działa już 10 pierwszych stacji w sieci 
dystrybucji energii elektrycznej firmy PLN Bangka, które 
wykorzystują ten protokół. 

RACOM i DNP3 – krótka historia udanego wdrożenia

PREMIUM HMI – oprogramowanie 
narzędziowe komputerów ASEM 

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać: 
bms@sabur.com.pl

DOMO1000

W zależności od potrzeb klienta, DOMO1000 można 
wyposażyć w system operacyjny Windows® CE, XP lub 
XP Pro, dyski twarde 40, 60 GB lub karty CF do 4 GB, 
kartę WiFi. Natomiast w standardzie znajduje się karta 
sieciowa Ethernet 10/100, 2xRS-232, 1xRS-485 oraz 5xUSB 
2.0. W połączeniu z oprogramowaniem Premium HMI 
lub innym systemem BMS/HMS, komputer panelowy 
staje się eleganckim i wydajnym centrum zarządzania 
budynkiem. 
Komputer panelowy DOMO1000 wyposażony został 
w zestaw montażowy do zabudowy w ścianie, a dzięki 
dostępnym w ofercie różnym kolorom anodowanej 
aluminiowej obudowy, wygląd panelu można dostosować 
do kolorystyki pomieszczenia. 

Sabur.indd   4 5/25/2007   2:21:40 PM



5

w w w . d r e a m r e p o r t . p l

DREAM REPORT™  raportuje w PWiK w Siedlcach

Siedlce wraz z przyległymi miejscowościami zamieszkuje 
ponad 170 000 osób. PWiK Siedlce (Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji) obsługuje cały obszar miejski 
(ok. 80.000 osób) i część obszarów podmiejskich. Woda 
pochodzi z 35 studni głębinowych. Przedsiębiorstwo 
eksploatuje 3 ujęcia wody, których wydajność przedstawia 
się następująco:

Łączna długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez 
PWiK na terenie gminy i miasta Siedlce przekracza 350 km, 
długość sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) wy-
nosi ok. 300 km. Praca systemu wodno-kanalizacyjnego 
jest monitorowana w sposób ciągły na trzech stanowi-
skach – stacjach roboczych systemu nadrzędnego Wizcon 
Supervisor, z których jedno znajduje się na oczyszczalni 
ścieków, a dwa pozostałe na obiektach Stacji Uzdatnia-
nia. Monitoring pozwala na podgląd i sterowanie pracą 
poszczególnych elementów systemu wodno-kanalizacyj-
nego bez konieczności wyjazdu na obiekt, co znacząco 
ogranicza koszty eksploatacyjne.  Sterowanie i komunika-
cję z systemem nadrzędnym Wizcon w większości obiek-
tów realizują sterowniki swobodnie programowalne firmy 
Saia-Burgess.

W roku 2006 Medas Sp. z o.o. wdrożyła w PWiK Siedlce  
oprogramowanie Dream Report™ służące do przetwa-
rzania, analizy i raportowania najważniejszych danych, 
w kluczowych elementach systemu.
Jako źródła danych oraz alarmów wykorzystane zostały 
dane gromadzone przez system SCADA Wizcon Supervi-
sor. Dream Report™ bezpośrednio odwołuje się do danych 
bieżących i archiwalnych dotyczących wszystkich bramek 
i alarmów  skonfigurowanych na stacji SCADA. Monitoruje 
dane z takich obiektów jak: ujęcia wodne (Sekuła I i Sekuła 
II), pompownie,  przepompownie ścieków oraz komory 
wodomierzowe. 

1. Sekuła I  - 360 m3/h
2. Sekuła II  - 590 m3/h
3. Ujrzanów  - 200 m3/h

Medas Sp. z o.o
ul. Gajowa 16, 40-721 Katowice

tel. 032 201 16 46,  fax  032 209 89 95
www.medas.com.pl

Raportowane zmienne są typowe dla systemów wodno-
kanalizacyjnych: przepływ wody (chwilowy i średni), 
ciśnienie wody, czas pracy i zużycie energii pomp, 
wskazania przepływomierzy. Analizy tworzone przez 
użytkowników pozwalają na uzyskanie informacji 
statystycznej z prowadzonych procesów technologicznych 
i pomagają w lepszym zarządzaniu posiadaną infrastrukturą 
techniczną.  Dzięki systemowi raportowemu możliwe 
jest zminimalizowanie czasu przestoju oraz diagnostyka 
urządzeń. Ponadto system pozwala w krótkim czasie 
ocenić zmiany parametrów pracy sieci oraz określić czy 
wywołane są zmiennym zapotrzebowaniem na wodę czy 
też awarią. W znacznym stopniu wpływa to na obniżenie 
kosztów produkcji. 
System Dream Report™ umożliwia również otrzymanie 
w prosty sposób raportów bilansowych dotyczących wiel-
kości produkcji wody, zużycia energii za wybrany okres. 
Możliwość kontroli i raportowania parametrów pracy sys-
temu znacznie zwiększa efektywność działania przedsię-
biorstwa. 
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 Funkcja Intellisense przyspiesza tworzenie skryptów, 
wyświetlając użytkownikowi wszystkie opcje dostępne 
dla poszczególnych funkcji oraz właściwości obiektów 
a także podpowiadając kolejny krok. 

 Możliwość programowania w Visual Basic. 

 Wykonywanie poleceń zapisanych w skryptach można 
powiązać z każdym spodziewanym albo zamierzonym 
zdarzeniem np.: zmianą wartości, przekroczeniem 
progu, uderzeniem klawisza czy przepełnieniem licz-
nika. Zadania mogą być wykonywane również w tle 
podczas uruchamiania aplikacji. 

 Funkcja Validation wyświetla w czasie rzeczywistym 
listę nieprawidłowości w projekcie, podzieloną na 
błędy i ostrzeżenia oraz wskazuje miejsca, w których 
należy nanieść poprawki.

 Ułatwiona analiza wykresów, które mogą być wyświe-
tlane i aktualizowane w czasie rzeczywistym. Polymath 
oferuje funkcje powiększania, interaktywne kursory, 
dostęp do pól wartości. 

 Okienka pop-up umożliwiają zarządzanie informa-
cjami i wiadomościami na innym poziomie niż strona 
główna. Powiadomienia czy sygnały mogą być wyświe-
tlane na każdej stronie projektu.

Polymath jest w pełni kompatybilny z dotychczasową 
aplikacją do programowania paneli ESA - VTWIN, umożli-
wia kompilację i edycję starszych projektów. Za pomocą 
Polymath oprócz serii VT i CE  programowane są także 
nowe terminale ESA na bazie Windows CE - seria IT. 

Lista najważniejszych właściwości funkcjonalnych 
Polymath przedstawia się następująco: 

 Kreator projektów umożliwia tworzenie nowych 
projektów za pomocą kilku kliknięć myszką. Należy 
tylko określić rodzaj wykorzystywanych paneli oraz 
urządzeń, z którymi mają współpracować, a aplikacja 
automatycznie dokona konfiguracji.

 Bogata biblioteka obiektów (przyciski, wskaźniki, 
zawory itp.) podzielonych na poszczególne katego-
rie i łatwych do umieszczania na stronach za pomocą 
funkcji przenieś/upuść. Każdy obiekt można edyto-
wać dostosowując do potrzeb projektu czy wymagań 
użytkownika poprzez zmianę koloru, wymiarów oraz 
czcionek lub przez przypisanie dynamicznych funkcji 
np. blokady przycisków. 

 Biblioteki użytkownika przechowują zindywiduali-
zowane komponenty projektu takie jak: strony, recep-
tury, alarmy, przyciski. Bibliotekę można przenieść na 
inny komputer i swobodnie wykorzystywać w innych 
projektach. 

w w w . e s a h m i . c o m

NOWOŚCI z firmy ESA Elettronica

POLYMATH – oprogramowanie narzędziowe do paneli operatorskich ESA 

Wiosną w naszej ofercie pojawiło się nowe narzędzie programowe – Polymath firmy ESA. Software 
został stworzony dla użytkowników szukających nowoczesnego i potężnego edytora, z licznymi 
funkcjami i o dużych możliwościach, szczególnie w zakresie przyspieszenia i ułatwienia procesu 
programowania. 
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 W projektach mogą być używane wszystkie czcionki 
dostępne w środowisku Windows. 

 Dane można zachować w postaci raportów, zapisać na 
nośnikach danych takich  jak pamięci flash czy karty 
pamięci SD, na lokalnym lub sieciowym dysku, jak 
również wydrukować na drukarce. 

 Zaawansowana kontrola i zarządzanie użytkownikami. 
Polymath umożliwia przypisanie każdemu użytkowni-

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego 
przetestowania pakietu demo Polymath.  Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 
(22) 549 43 53 lub e-mailowy: sabur@sabur.com.pl

IT107 – nowy wyświetlacz dotykowy serii IT

Do paneli operatorskich serii IT firmy ESA dołączył model 
IT107. Rodzinę produktów IT oprócz nowego terminala 
tworzą kolorowe i monochromatyczne wyświetlacze 
IT105 o przekątnej 5,7”.

IT107 charakteryzuje optymalna konfiguracja, w pełni 
wykorzystująca możliwości nowej platformy oprogra-
mowania Polymath i zastosowanie szybkiego procesora. 
Gwarantują one wysoką wydajność i jakość generowa-
nego obrazu. 

Szeroki, dotykowy panel TFT o przekątnej 7,5”  i rozdziel-
czości 640x480 pikseli wyświetla 65 000 kolorów. Urzą-
dzenie ma stopień ochrony IP65 (od frontu). Jego zakres 
funkcjonalny zwiększa bogate wyposażenie w interfejsy: 
podwójny USB,  Ethernet 10/100,  slot na karty SD, dwa 
porty RS-232/485.

Dostępnych jest wiele protokołów komunikacyjnych, 
których pełna lista znajduje się na stronie 
www.esahmi.com.

VTWIN 5.14
Na rynek trafiła nowe wersja oprogramowania narzę-
dziowego VTWIN do terminali operatorskich ESA
VTWIN 5.14 został uzupełniony o nowe drajwery komuni-
kacyjne oraz obsługę terminala operatorskiego VT185W 
ETH. Aktualna lista ponad 160 drajwerów komunikacyj-
nych znajduje się na stronie www.esahmi.com.

Terminal VT185W ETH, rozwinięcie znanego modelu 
o przekątnej 3,6”,  jest wyposażony w port Ethernet 10/
100.  Kolorowy, dotykowy panel wyświetla obraz w roz-
dzielczości 320x240 pikseli. Wysoki stopień ochrony IP65 
(od frontu) zapewnia niezawodną pracę nawet w bardzo 
niekorzystnych warunkach. VT185W ETH

IT107

kowi indywidualnego poziomu dostępu, jednego spo-
śród 10 stopni autoryzacji. Każdy element projektu czy 
funkcja mogą być zabezpieczone hasłem. 
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DANE TECHNICZNE STATKU

 długość: 339 m
 wysokość: 64 m
 szerokość: 44 m
 maksymalna liczba pasażerów: 4375 osób
 liczba załogi: 1365 osób
 18 pokładów
 6 silników V12 o mocy 25.000 KM każdy
 3 śruby napędowe (2 z nich mogą być 

obracane o 360º)

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

Sterowniki Saia® PCD gwarantują bezpieczeństwo 
na jednym z największych statków pasażerskich świata

Za wdrożenie systemów bezpieczeństwa i przeciw-
pożarowego na „Freedom of the Seas” była odpowie-
dzialna firma Autronica. Aby zapewnić bezpieczeństwo 
niemalże 6000 pasażerów i członków załogi, Autronica 
oparła wdrażane rozwiązania  na sterownikach Saia®PCD. 
Rozmiary współczesnych liniowców z jednej strony wy-
muszają stosowanie coraz bardziej zaawansowanych 
technicznie systemów, z drugiej zaś strony inwestorzy 
skracają czas budowy do niezbędnego minimum. Dla-
tego w przemyśle budowy statków najważniejszymi 
wymogami są jakość produktów oraz elastyczność 
zastosowanych rozwiązań. Autronica, jako ekspert na 
polu systemów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, 
ma reputację firmy innowacyjnej i solidnej. Naturalną 
więc decyzją było użycie Saia®PCD3, najnowszej rodziny 
sterowników firmy Saia-Burgess, która spełnia wszystkie 
wymogi projektowe dotyczące solidności i możliwości 
komunikacyjnych. 

“Freedom of the Seas” to największy liniowiec  wśród floty kompanii Royal Caribbean International 
oraz jeden z największych statków na świecie (choć o 6 metrów krótszy niż Queen Mary II, jest od 
niej o 10.000 ton cięższy). Wiosną 2006 r. „Freedom of the Seas” zwodowany został w fińskiej stoczni 
Aker Finnyards w Turku i obecnie pływa po Morzu Karaibskim. Siostrzany statek „Liberty of the Seas” 
został zwodowany jesienią ubiegłego roku, a kolejny dołączy do rodziny na początku 2008 r.

System przeciwpożarowy 

System wykrywania pożaru obejmuje wszystkie po-
wierzchnie statku — tysiące punktów kontrolnych 
rozmieszczonych w tysiącu kabin, na powierzchniach 
rekreacyjnych, w pomieszczeniach dla personelu oraz 
pomieszczeniach technicznych, które są stale monitoro-
wane, a ewentualne alarmy natychmiast przekazywane 
na mostek. To  zadanie jest realizowane poprzez sieć 
złożoną ze sterowników Saia®PCD3.
Trzy stacje robocze na mostku i jedna w centralnej 
dyspozytorni zbierają informacje z siedmiu ośrodków 
(BS-100) o łącznej liczbie 6050 adresów (detektory 
dymu, sensory alarmowe) rozdzielonych na 83 od-
dzielnych pętlach. Dodatkowe zastosowanie protokołu 
Modbus umożliwia gromadzenie danych z innych urzą-
dzeń działających w systemie.  Instalacja zawiera ponad 
2000 wejść/wyjść do kontroli 1000 drzwi ogniowych, 
240 świateł lokalizacyjnych i 100 zaworów tryskaczy. 
Wszystkie wejścia/wyjścia są przydzielone do 110 PCD3.
T760 oraz 7 PCD3.M5540. Dodatkowo w każdej strefie 
pożarowej jest umieszczony sterownik PCD3.M5540, 
komunikując się ze sterownikami T760. PCD3.M5540 są 
połączone poprzez Ethernet w system multimaster.
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W d r o ż e n i a ,  r e f e r e n cj e

Komunikacja 

Redundancja komunikacji zapewnia pełną, ciągłą kon-
trolę nad każdą ze stref pożarowych poprzez stacje 
kontrolne na mostku bądź w dyspozytorni. Realizację 
tego zadania ułatwia zakres funkcjonalny PCD3, dzięki 
czemu jest możliwe zarządzanie kilkoma sieciami rów-
nocześnie. 
Cztery graficzne stacje kontrolne są połączone razem 
w odrębną sieć. Komendy sterujące (np. otworzyć/za-
mknąć drzwi ogniowe) z jednej stacji są replikowane 
na innych. Komenda jest wysyłana z mostka do danej 
strefy przez Ethernet, równolegle ta sama komenda jest 
wysyłana ze stacji w pomieszczeniu kontrolnym. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu uszkodzenie kabla nie spowoduje 
utraty komunikacji, a wszelkie awarie mogą być natych-
miast zlokalizowane. 

Do rodziny sterowników PCS1 firmy Saia 
dołączyła seria PCS1.C42x. Nowe sterowniki 
zostały stworzone z myślą o zastosowaniach 
w mniejszych instalacjach takich jak węzły 
cieplne, przepompownie czy sterowanie 
wentylacją i klimatyzacją. 

Urządzenia dysponują łącznie 19 wejściami/wyjściami. 
Idealnie spełniają swoje zadania w obszarach, gdzie 
niezbędne jest dołączenie urządzeń pomiarowych jak 
czujniki i przetworniki, liczniki wody, ciepła, energii 
elektrycznej oraz gdzie wymagane jest włączenie ste-
rownika w system nadrzędny poprzez: sieć RS-232/485, 
modemy - analogowy, ISDN lub GSM. Zaletą urządzeń 
jest również  możliwość umieszczenia wyświetlacza na 
froncie szafy sterowniczej, a nie tylko bezpośrednio na 
sterowniku. 

PCS1.C42x ma cechy pozostałych sterowników rodziny PCS1, czyli: 
 32-bitowy procesor firmy Motorola
 identyczne: zasoby systemowe i lista instrukcji
 możliwość wyboru typów wejść/ wyjść pozwalająca na lepsze dostosowanie konfiguracji do wymogów 

danej instalacji
 dostępne do wyboru połączenia sieciowe: S-Bus firmy Saia oraz Modbus ASCII/RTU, EIB, M-Bus, MP-Bus
 wspólne oprogramowanie narzędziowe - wiele języków programowania, takich jak IL, FUPLA, GRAFTEC itp. 

oraz dodatkowe narzędzia diagnostyczne i specjalizowane. Pisanie przejrzystych programów jest łatwiejsze 
dzięki bogatemu zestawowi bibliotek bloków funkcyjnych FBOX do aplikacji HVAC, zarządzania zużyciem 
energii oraz sposobów komunikacji

 wbudowany zegar czasu rzeczywistego
 duża pamięć (1 MB) umożliwia gromadzenie danych historycznych częściej próbkowanych parametrów 

w dłuższym czasie,  
 WebSerwer - dodatkowa możliwość komunikacji z użytkownikiem dzięki wbudowanemu serwerowi 

stron www. Strony www mogą służyć do celów diagnostycznych, jak również mogą być wykorzystywane 
do wizualizacji i sterowania.

Najmniejszy sterownik w serii PCS1 firmy Saia-Burgess

Zapraszamy w wirtualną podróż po statku: 
www.freedomoftheseas.com

Serię PCS1.C42x tworzą:

PCS1.C420  –  z wyświetlaczem graficznym 
i ręcznym przesterowaniem

PCS1.C421  –  z wyświetlaczem graficznym
PCS1.C422 –  z przesterowaniem ręcznym
PCS1.C423 –  bez wyświetlacza i ręcznego 

przesterowania.
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Saia PG5 Controls Suite v. 1.4 – nowe oprogramowanie 
do sterowników firmy SAIA (kurs podstawowy)

  17-18.07.2007   25-26.09.2007 
  21-22.08.2007   23-24.10.2007 

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

  03-04.07.2007   13-14.09.2007

Wizcon Supervisor – powszechnie stosowane i po-
pularne 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 dodat-
kowych. Kurs podstawowy obejmuje m.in. tworzenie 
aplikacji SCADA i internetowych, obrazów, wykresów, 
raportów oraz pracę w sieci.

  19-20.07.2007   27-28.09.2007
  23-24.08.2007   25-26.10.2007

Ser decz nie za pra sza my na or ga ni zo wa ne przez na szą fir mę szko le nia. Ich harmonogram i tematykę znajdziecie 
Państwo poniżej.

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)

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
  10.07.2007   07.09.2007

Dream ReportÔ – zaawansowane narzędzie do agrega-
cji danych i raportowania

  30.08.2007   12.10.2007

Terminale tekstowe i graficzne firmy ESA – sprzęt 
i oprogramowanie

  06.07.2007   09.10.2007

MORSE – inteligentny system pakietowej transmisji 
radiowej i oprogramowanie firmy RACOM

  11.07.2007   18.10.2007

10

Zimowa stolica Polski miejscem Wiosennego Spotkania Ciepłowników
W dniach 9–11 maja w Zakopanem odbyło się Wiosen-
ne Spotkanie Ciepłowników, jedna z najważniejszych im-
prez branżowych w kraju. Organizatorem sympozjum była 
firma BMP Sp. z o.o. wraz z redakcją magazynu „Energetyka 
Cieplna i Zawodowa”, a honorowym gospodarzem Stołecz-
ne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej S.A. Czternasta edy-
cja Spotkania zgromadziła ponad 400 osób, przedstawicieli 
ciepłowni, elektrociepłowni, elektrowni, biur projektowych 
i innych instytucji, a wśród nich reprezentację firmy SABUR. 

 najbliższych szkoleń

systemu Morse wraz z graficznym syste-
mem zdalnego monitoringu RANEC w ko-
munikacji morskiej. Aplikacja ta umożli-
wia nadzór nad komunikacją ze statkami 
oddalonymi do 150 km od lądu. Równie 
interesującym elementem spotkania była 
wizyta w praskich wodociągach, wykorzy-
stujących do zarządzania i kontroli syste-
mu uzdatniania wody i utylizacji ścieków 
system Morse złożony z ponad 100 radio-

modemów. PVK Praga należy do grupy Veolia Water – światowe-
go lidera w dziedzinie technologii oczyszczania wód i ścieków.

Podczas specjalistycznych paneli poświęconych m.in. nowym 
technologiom w ciepłownictwie, reprezentanci firmy SABUR 
przedstawili prezentację pt. „Nowe spojrzenie na system moni-
toringu i sterowania siecią ciepłowniczą”. Na gości czekał także 
szereg atrakcji sprzyjających integracji i zacieśnianiu więzów. 
Uczestnicy mogli strzelać z łuku, wspinać się na sztucznej skał-
ce, zjeżdżać na linach i brać udział w wielu innych zabawach na 
świeżym powietrzu. 

W  maju br. w czeskiej Pradze odbyła się 
doroczna konferencja dla dystrybutorów 
RACOM, producenta systemu komunikacji 
radiowej Morse, obecnego w 47 państwach 
świata. W piątej edycji spotkania wzięła 
udział grupa partnerów m.in. z Niemiec, Wę-
gier, Rumunii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Danii, 
Kolumbii, Indonezji oraz Polski. Zaprezento-
wano nowe radiomodemy half- i full-duple-
xowe MW i MX o szybkości transmisji w po-
wietrzu 133 kbit/s oraz czasie przełączania Rx/Tx poniżej 0,5 ms. 
Uczestnicy mogli również zapoznać się on line z działaniem 

Międzynarodowa konferencja dla partnerów RACOM
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Naukowcy od dawna sugerowali, że należy zadbać 
o projekty badawcze, bo mogą pomóc nam stać się 
dostawcami zaawansowanych technologii, a nie tylko 
surowców. Oto po wielu latach i w zupełnie innej per-
spektywie w ostatnich tygodniach Sejm przyjął ustawę 
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). 
Centrum ma być instytucją zarządzającą projektami 
badawczymi w strategicznych dla Polski dziedzinach. 
Sejm znowelizował też ustawę o zasadach finansowa-
nia nauki, m.in. po to, aby NCBR mogło dostawać fun-
dusze z budżetu państwa. 
NCBR ma zarządzać środkami z budżetu państwa prze-
znaczonymi na aplikacyjne badania w nowatorskich 
dziedzinach, takich jak energetyka czy biotechnologia. 
Jego zadaniem będzie też wdrażanie nowych technolo-
gii do przemysłu. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca br. 
Według przyjętego przez Sejm rządowego projektu 
nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki, 
Centrum będzie miało do dyspozycji okolo 10 % środ-
ków z budżetu, którym dysponuje Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto, NCBR będzie też ofi-
cjalnym partnerem dla zagranicznych instytucji, z któ-
rymi będzie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na 
realizację projektów badawczych. 
W ustawie o NCBR nie znalazł się proponowany przez 
Platformę Obywatelską zapis, że prawa patentowe, 
powstałe w wyniku projektów realizowanych za pienią-
dze Centrum należą do naukowców, którzy opracowali 
nowe technologie. Ostatecznie prawa te będą należały 
do NCBR. 
Przeszła natomiast poprawka PO, określająca precy-
zyjnie skład rady Centrum. Zgodnie z przyjętym przez 
posłów zapisem, rada będzie się składać z 17 członków. 
10 wskażą instytucje reprezentujące środowiska nauko-
we, akademickie i gospodarcze (m.in. Konferencja Rek-
torów Akademickich Szkół Polskich, Polska Konfedera-
cja Pracodawców Prywatnych i Polska Akademia Nauk); 
5 członków rady będzie reprezentowało rząd; 2 człon-
ków wybierze Konwent Marszałków Województw. 
Pytanie, które się wręcz narzuca – czy jest jeszcze komu 
robić te badania i wdrażać nowe technologie? 
Jak wydaje się, nasza gospodarka rozwija się. Prawdą 
jest, że potrzebujemy sporo rąk do pracy nie wymaga-
jącej żadnych fakultetów, jednakowoż aby robotnicy 
mieli co robić, wcześniej jest potrzebna praca koncep-
cyjna, wykonana przez określonej klasy fachowców. 

w w w . a u t o m a t y k a o n l i n e . p l

Jeżeli tych fachowców nie ma w kraju, trzeba ich impor-
tować, jednak jest to bardzo, bardzo droga inwestycja. 
Z kolei, by mieć swoich specjalistów, trzeba o to zadbać 
wiele lat wcześniej. Jednak aby tak było, potrzeba my-
śleć o przyszłości, a nie tylko skupiać się na rozliczaniu 
przeszłości. 
Trudno jest nazwać myślenie o EURO 2012 myśleniem 
o rozwoju kraju. Skończymy kiedyś budowanie auto-
strad i stadionów i co wtedy? Strefy ekonomiczne prze-
staną funkcjonować niedługo po święcie piłkarskim 
i okaże się, że produkcja w naszym kraju już nie jest tak 
opłacalna. Czy robotnicy będą mieć jakąś alternatywę? 
Gdybym była premierem, byłabym dumna mogąc ogło-
sić, że oto osobiście będę nadzorowała wszelkie prace 
związane z rozwojem naszej nauki i dołożę wszelkich 
starań, by nie zabrakło nam młodych i zdolnych na-
ukowców, specjalistów i fachowców. 
Jednak masy wolą igrzyska i spektakularne uwięzienia. 
To nic, że zabraknie chleba, będziemy mieć igrzyska! 

Podobne felietony znajdą Państwo w dziale Światowe 
Życie wortalu AutomatykaOnLine

Zapraszamy na www.automatykaonline.pl

Od wielu lat wszystkie światłe umysły apelują o zwiększenie dotacji dla uczelni. Powiedziałabym, że 
efekt osiągają wręcz przeciwny do zamierzonego. Każdy co bardziej operatywny osobnik z normalnym 
instynktem przetrwania, gdy nie zobaczy szansy życia w Polsce na przyzwoitym poziomie, po prostu 
wyemigruje, z radością przyjmie propozycję pracy choćby za oceanem, jeżeli da mu ona szanse 
rozwoju i godziwą pensję. 

Chleba i igrzysk!

Wortal AutomatykaOnLine
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

tel./fax: 046 857-73-72
e-mail: redakcja@automatykaonline.pl

Anna Nozdryn-Płotnicka
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WYDAJNOŚĆ?

BEZ WENTYLATORA?

A DLACZEGO
NIE JEDNO I DRUGIE?

RODZINA KOMPUTERÓW
PRZEMYSŁOWYCH FT
WYTRZYMAŁOŚĆ, WYDAJNOŚĆ,
FUNKCJONALNOŚĆ I DOSKONAŁA
PREZENCJA – WSZYSTKO W JEDNYM. 

www.asem.it

Wbudowana karta komunikacyjna do
najpopularniejszych sieci przemysłowych. 

Software wyznaczający nowy standard dla HMI.
Obsługuje wszystkie rodziny komputerów ASEM.

Wyłączny dystrybutor:

www.sabur.com.pl

INNOVATION PARTNER
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