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15-lecie firmy SABUR
Piętnaście lat temu, w lutym 1993 roku rozpoczęliśmy 
formalnie działalność jako SABUR Sp. z o.o., kontynuując 
zapoczątkowaną już w 1990 roku działalność przedsta-
wicielską. Od samych początków naszej firmy jesteśmy 
na polskim rynku wyłącznym reprezentantem firm Saia-
Burgess i ELUTIONS Inc. (dawniej PC Soft International). 
Wraz z upływem czasu rozszerzaliśmy gamę dystrybuowa-
nych produktów i rozwiązań, podpisując kolejne umowy 
dystrybucyjne z firmami ESA i Racom, a w ostatnich latach 
z Ocean Data Systems i ASEM. Pozwoliło nam to stworzyć 
maksymalnie kompletną i elastyczną ofertę. Staramy się by 
spełniała ona Państwa oczekiwania, niezależnie od tego, 

czy jesteście zainteresowani automatyzacją procesów 
przemysłowych, automatyką budynkową, czy aplikacjami 
w maszynach i liniach technologicznych. 
Z podziękowaniem za Waszą obecność w życiu naszej 
firmy podczas minionych 15 lat życzymy Państwu i sobie 
przynajmniej 100 kolejnych, niemniej udanych i wypełnio-
nych satysfakcjonującą współpracą.
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Jak co roku w grudniu, w Sali Kongresowej w Warszawie 
odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom 
kolejnej edycji Programu Promocji Kultury Przedsię-
biorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Galę uświetnił 
występ znakomitych artystów: Iwony Hasse, światowej 
sławy śpiewaczki operowej i Zbigniewa Wodeckiego, 
który udowodnił, że doskonale odnajduje się także w kla-
sycznym repertuarze. 

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to program stworzony dla 
firm, które hołdując zasadom szeroko pojętej etyki, nie 
wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej 
instytucji. Oceniane są wszelkie aspekty biznesowej ak-
tywności firmy, sposób i styl prowadzenia działalności 
przedsiębiorstwa, wzajemne relacje przedsiębiorców 
z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami 
oraz społecznością lokalną, władzami lokalnymi i pań-
stwowymi, a nie tylko wyniki ekonomiczne czy jakość 
produktów. Ubiegłoroczna edycja była jubileuszową edy-
cją Programu, który już od 10 lat promuje etykę w dzia-
łalności gospodarczej. 

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest potwierdze-
niem stosowania najwyższych standardów etycznych 
i rzetelności w działalności gospodarczej. Program 
„Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowany jest przez „In-
stytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Pry-
watnym”, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

Nasza ekspozycja oprócz nowości sprzętowych  
(takich jak sterowniki PCD3.Compact, nowe radiomo-
demy RACOM) i software’owych (od Wizcona do Con-
trolMaestro) będzie prezentowała szereg praktycznych 
rozwiązań związanych z systemami automatyki, między 
innymi aplikacje dla oczyszczalni ścieków czy węzłów 
cieplnych.  

Zapraszamy także do uczestnictwa w prezentacjach, 
które będą odbywały się na naszym stoisku, a których 
program ramowy znajduje się na stronie 10 niniejszego 
numeru Automatyki. Wśród uczestników każdej z pre-
zentacji rozlosujemy drobne upominki. 

Nasza firma już po raz siódmy  
została NagrodzoNa certyfikatem 
„przedsiębiorstwo fair play”  
i jedNocześNie otrzymała srebrNy 
laur „przedsiębiorstwo fair play”. 
wśród laureatów zNalazło się  
rówNież wiele firm, z którymi mamy 
przyjemNość od lat współpracować. 

serdeczNie zapraszamy  
do odwiedzeNia Naszego stoiska  
Na targach automaticoN,  
które odbędą się w warszawie  
w dNiach 1-4 kwietnia 2008 r. 

zNajdziecie Nas państwo w hali 1, 
na StoiSku a2/B1. 

Nieustannie 
fair play

AUTOMATICON
coraz bliżej

SABUR info
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SABUR Sp. z o.o.

ul. Puławska 303 
02-785 Warszawa 
tel. (22) 549 43 53 
fax (22) 549 43 50 
sabur@sabur.com.pl

Biuro w Gdyni  
ul. Hutnicza 3, bud. 16 
81-212 Gdynia 
tel. (58) 663 74 44 
fax (58) 663 72 77 
gdynia@sabur.com.pl

Biuro w Katowicach 
ul. 11 Listopada 11 
40-387 Katowice 
tel. (32) 209 99 69 
fax (32) 209 99 79 
katowice@sabur.com.pl 

Szanowni Państwo,
Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologicznego, a co za tym idzie po-
jawia się coraz więcej nowych produktów. W ostatnich latach obserwujemy 
dynamiczny rozwój systemów do sterowania i wizualizacji SCADA. Tak szyb-
ki rozwój wynika zarówno z implementacji nowych funkcjonalności i techno-
logii np. internetowych, jak również z dostosowania się do potrzeb rynku i co 
najważniejsze z umiejętności przewidywania trendów rozwojowych. Przy-
kładem takiego rozwoju jest historia oprogramowania WIZCON i powstanie 
nowej generacji oprogramowania SCADA – ControlMaestro™ (nasze cover 
story). Opracowany całkowicie od podstaw rdzeń platformy ControlMaestro 
nie jest tylko nową wersją systemu WIZCON, jest przede wszystkim bardzo 
rozbudowanym oprogramowaniem pozwalającym przygotować  złożone 
projekty w znacznie krótszym czasie, a wiadomo, że time is money. Con-
trolMaestro to platforma pracująca z najnowszymi systemami operacyjny-
mi, wykorzystująca technologie internetowe, umożliwiająca obsługę poprzez 
urządzenia mobilne, a co najważniejsze umożliwiająca znaczne obniżenie 
kosztów tworzenia aplikacji.

W poprzednich numerach wielokrotnie opisywaliśmy rozwiązania oparte 
na systemie Saia®PCD3, tym razem przedstawiamy nowy sterownik z tej se-
rii, PCD3.Compact. Opisujemy również nowe terminale i komputery przemy-
słowe firmy ASEM oraz nową, ekonomiczną serię radiomodemów RACOM.

W czasie targów AUTOMATICON’2008 zaprezentujemy wiele nowości z na-
szej oferty, jak również przedstawimy wybrane rozwiązania systemów auto-
matyki. Serdecznie zapraszamy zatem na kolejne 14. targi AUTOMATICON. 
Warto dodać, że historia tych targów jest przykładem dynamicznego rozwoju 
branży automatyki w Polsce, a co za tym idzie wielu firm wystawiających 
się na tych targach. Tu pozwolę sobie na chwilę refleksji, otóż firma SABUR 
brała udział we wszystkich edycjach targowych AUTOMATICON, począwszy 
od 1995, kiedy targi były jeszcze bardzo „malutkie” , a teraz, proszę spojrzeć, 
jak się „rozrosły”…

Na zakończenie chciałabym poinformować, że w tym roku obchodzimy  
15-lecie firmy SABUR (tak na marginesie dodam, ze w branży automatyki 
działamy dłużej, bo od 1990 r., kiedy zaczęliśmy reprezentować firmę Saia-
Burgess). 

Pragnę podziękować Wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju firmy SA-
BUR oraz zapewnić, że zakładane cele to dalszy rozwój i budowanie profesjo-
nalnej firmy, działającej zgodnie ze standardami jakościowymi (od lat mamy 
system ISO) i etycznymi (wielokrotne wyróżnienia Fair Play). Krótko mówiąc 
nasze cele to, jak najlepsze zaspakajanie potrzeb naszych Klientów i Part-
nerów oraz dostarczanie wysokiej jakości produktów i rozwiązań systemów 
automatyki.

W imieniu całego zespołu SABUR życzę Państwu zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych.

Barbara Wójcicka
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4 Nowości z ASEM: 
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 operatorski RV500

5 Temat numeru:  
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 do ControlMaestro™
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 Wysyłanie e-maili  
 przez sterowniki PCD
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 Harmonogram  
 najbliższych szkoleń

W  numerze między innymi:
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OT600

OT1300

Nowości

W ofercie firmy ASEM pojawiły się dwie nowe serie panelo-
wych PC z ekranami LCD: OT600 i OT1300. Podobnie jak  
w przypadku pozostałych komputerów ASEM dedykowanym 
narzędziem do tworzenia aplikacji jest dla nich oprogramo-
wanie systemu nadrzędnego SCADA – Premium HMI.

Komputery OT600 są podstawową i najbardziej ekonomicz-
ną serią w rodzinie OT. Charakteryzują je wyjątkowo niewiel-
kie wymiary, ich głębokość to zaledwie 61 mm. Panel przed-
ni komputerów wykonany jest z anodowanego aluminium, 
a tylną obudowę pokrywa stal powlekana cynkiem. Dostęp-
ne są 3 przekątne ekranu:  6,5”, 8,4” oraz 12,1”,  o jasności 
od 350 cd/m2 do 400 cd/m2, z matrycą dotykową lub bez. 
Stopień ochrony od frontu to IP65.

Mimo niewielkich wymiarów OT600 charakteryzują się dużą 
wydajnością i bogatymi możliwościami komunikacyjnymi. 
Zbudowane są na bazie płyty głównej „all-in-one” ASEM 
831 oraz  energooszczędnego procesora AMD Geode LX800 
o częstotliwości taktowania 500 MHz. Dzięki niskiemu po-
borowi energii (mniej niż 4 W) nie wymagają stosowania 
układu chłodzenia. Zastosowanie kart pamięci Compact 
Flash zamiast dysków twardych i procesorów lutowanych 
bezpośrednio na płycie głównej  sprawia, że komputery są 
odporne na wstrząsy i predysponuje je do zastosowań w wa-
runkach przemysłowych. OT600 obsługują do 1 GB pamięci 
RAM (DDR 400 MHz). Rozmiar pamięci wideo ustawiany 
jest programowo w zakresie od 2 MB do 128 MB.

Druga rodzina komputerów panelowych OT1300 stanowi 
rozwinięcie znanej już na rynku serii OT1200. Nowe kompu-
tery stworzone zostały w oparciu o płytę główną ASEM 951 
z procesorami Intel Celeron M lub Pentium M o częstotli-
wości taktowania do 2 GHz (przy poborze mocy nieznacz-
nie przekraczającej 20 W). OT1300 w przeciwieństwie do 
OT1200 wyposażone są w wentylatory i jest to podstawowa 
mechaniczna różnica między tymi dwiema seriami. Wymia-
ry i konstrukcja obudowy oraz sposób montażu są identycz-
ne dla obu serii. 

Urządzenia charakteryzuje stopień ochrony IP65 (od fron-
tu).

OT1300 oferowane są z wyświetlaczami o przekątnych: 8,4”, 
10,4”, 12,1” oraz 15” z lub bez matrycy dotykowej. Na front 
panelu, oprócz portu USB 2.0 (zabezpieczonego zaślepką), 
wyprowadzone są 4 definiowalne przyciski – wykorzystywa-
ne do wywoływania najczęściej używanych funkcji. 

W najbliższym czasie do oferty dołączą również odpowiedni-
ki OT1300 w wersji BOX, o nazwie PB1300.

Nowe serie komputerów 
panelowych OT 
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• 2 sloty na karty pamięci Compact Flash  
(jeden dostępny z zewnątrz)

• 2 sloty mini-PCI
• 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s
• 1 x RS 232
• 1 x RS 232/422/485
• 2 x USB – z tyłu  
• 1 x USB wyprowadzony na panel przedni  

i zabezpieczony gumową zaślepką

• karta komunikacyjna ASEM NETCORE®X AminiPCI  
(protokoły: Profibus, MPI, CANopen, EtherCAT,  
Ethernet/IP, Powerlink, Profinet RT)

• WLAN 802.11 b/g/n
• CODESYS.

• dodatkowe porty szeregowe
• 1 x port równoległy
• WLAN 802.11 b/g/n
• karta komunikacyjna ASEM NETCORE®X APCI
• slot PCI/PCI104.

• 1 x RS 232
• 2 sloty na karty pamięci Flash  

(jeden dostępny z zewnątrz)
• 1 x PS/2 
• 1 x VGA
• 5 x USB 2.0  (1 na froncie)
• 2 x Ethernet 10/100 Mbit/s

Wbudowane interfejsy:

Wbudowane interfejsy:

Opcjonalnie:

Opcjonalnie:
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OT600

Nowości
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RV500 zbudowany jest na bazie nowej płyty główną ASEM 
PXA zaprojektowanej specjalnie pod kątem procesorów  
wykorzystujących technologię RISC. Jądrem urządzenia 
jest zintegrowany z płytą główną procesor Intel PXA270  
(520 MHz). Bazuje on na technologii XScale pozwalającej 
na osiągnięcie dużej wydajności przy niskim poborze mocy.  
Architektura terminala RV500 została opracowana pod ką-
tem stosowania w warunkach przemysłowych – zastosowa-
ne procesory zużywają niewielką ilość energii i nie wyma-
gają chłodzenia, a standardowe dyski twarde zastąpiono 
pamięcią Flash odporną na wstrząsy. 

RV500 jest wyposażony w 128 MB pamięci SDRAM oraz 64 
MB pamięci Flash przeznaczonej na zasoby systemu opera-
cyjnego Windows CE. Obie pamięci są zabudowane na pły-
cie głównej. Dane niezbędne do działania aplikacji przecho-
wywane są na karcie pamięci Compact Flash montowanej 
w wewnętrznym slocie. 

Terminal operatorski  
RV500
Kompaktowy, ekonomiczny i energooszczędny RV500  
jest pierwszym terminalem operatorskim w ofercie ASEM. 

RV500 wyposażony jest w kolorowy, dotykowy  
wyświetlacz LCD o przekątnej 8,4” z rozdzielczością  
obrazu 800x600 pikseli. W zestawie znajduje się rysik  
ułatwiający obsługę ekranu dotykowego. Rysik jest  
przytwierdzony do obudowy, po użyciu można  
go umieścić z boku terminala. 

Dzięki kompatybilności z systemem mocowania VESA-75  
terminal można zamontować na ramieniu, co może znacznie  
ułatwić operatorowi sterowanie maszyną, zwłaszcza  
niewielkich wymiarów. 

• 1 x RS 232
• 5 x USB host (4 zewnętrzne, 1 wewnątrz obudowy)
• 1 x USB
• 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s

RV500
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Geneza
Przed 20 laty firma PC Soft International stworzyła oparte 
na MS-Dos oprogramowanie wizualizujące procesy automa-
tyki o nazwie „Wizcon” (powstałej z połączenia słów wizard 
i configuration). Już sama analiza etymologii sugerowała 
zmianę podejścia do tworzenia aplikacji z programowanej 
na konfigurowalną. 

W 1992 r. pojawił się na rynku produkt Wizcon 2, oprogra-
mowanie SCADA instalowane na OS/2, o znacznie więk-
szej wydajności, wspomagane cechami nowych systemów 
operacyjnych, takimi jak: wielozadaniowość  z wywłaszcze-
niem i wielowątkowość. 

Wizcon 5, który trafił na rynek w 1996 r., był już oferowany 
dla dwóch systemów operacyjnych – OS/2 i Windows NT. 

Od 2006 r. firma Wizcon®Systems, twórca kolejnych wersji 
platformy Wizcon Supervisor, jest częścią ELUTIONS Inc. – 
amerykańskiej spółki z siedzibą w Tampa na Florydzie, któ-
ra od 15 lat rozwija produkty software i hardware dla roz-
wiązań bezprzewodowych. 

W wyniku współpracy inżynierów odpowiedzialnych za roz-
wój obu firm powstała nowa generacja oprogramowania 
SCADA: ControlMaestro.

ControlMaestro jest nie tylko kolejną wersją  
systemu Wizcon Supervisor. Obiektowo zorientowa-
ny sposób tworzenia aplikacji wymaga innego  
sposobu myślenia i pracy. Efektem tej zmiany są:

znaczne skrócenie czasu prac inżynierskich

współpraca z najnowszymi systemami operacyjnymi

obsługa poprzez urządzenia mobilne

wykorzystanie technologii webowych do zdalnego zarzą-
dzania aplikacją

znaczne obniżenie kosztów tworzenia aplikacji. 

Opracowany całkowicie od podstaw rdzeń platformy Con-
trolMaestro stanowi fundament rozwoju nowej generacji 
produktów; wyznacza nowe standardy wydajności, nieza-
wodności i funkcjonalności. Zorientowana obiektowo struk-
tura pozwala tworzyć całe biblioteki w pełni edytowalnych 
obiektów i wykorzystywać je w innych projektach. Znacze-
nie takiego podejścia doskonale obrazuje przykład aplika-
cji z sektora automatyki budynkowej. Budynek nie jest już 
opisywany przez zwykłe zestawienie punktów danych i ich 
dynamizację, lecz przez obiekty. Na przykład obiekt „budy-
nek”, zawiera obiekty typu „korytarz”, a każdy z nich z kolei 
– obiekty typu „pokój” itd. Zapewnia to błyskawiczny i wy-
godny dostęp do czujników zainstalowanych w pokoju, który 
odbywa się poprzez przeglądanie drzewa obiektów.

Temat numeru

Następna generacja 
systemów SCADA/BMS

W ostatnich latach można zauważyć znaczący rozwój systemów do nadzoru  
i wizualizacji SCADA. Powodem takiej sytuacji jest zarówno implementacja  

nowych technologii i funkcjonalności, jak i rosnące wymagania rynku.  
Sukces systemów SCADA zależy dziś jednak już nie tylko od dostosowania się  
do potrzeb rynku, lecz przede wszystkim od umiejętności ich przewidywania.  

Przykładem doskonale obrazującym proces rozwoju systemów SCADA  
jest historia oprogramowania Wizcon®Supervisor™.

Od Wizcona do ControlMaestro™ 
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włączenie systemu w procesy związane  
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, począwszy od 
zbierania danych z różnych źródeł, na integracji z zaawan-
sowanymi systemami zarządzania produkcją i przedsię-
biorstwem typu MES/ERP skończywszy;

zabezpieczenie rozbudowanych sieci informatycz-
nych – standardem w branży automatyki staje się re-
strykcyjna norma bezpieczeństwa znana w przemyśle 
spożywczym i farmaceutycznym FDA 21 CFR część 11, 
ktorą dzięki zastosowaniu modułów zabezpieczających 
dane i aplikacje spełnia ControlMaestro. 
 
Moduł AuditTrail nadzoruje i rejestruje wszystkie aktyw-
ności użytkownika; karty typu SmartCard i biometrycz-
na autoryzacja poprzez odciski linii papilarnych kontrolują 
dostęp do aplikacji.

technologie webowe – nadzór i kontrola  
aplikacji mogą być realizowane z każdego miejsca 
i o każdej porze poprzez połączenie internetowe/intra-
netowe. Do wyświetlenia aplikacji webowej zawierają-
cej na przykład panel sterowania, wykresy czy wykaz da-
nych i zdarzeń nie jest wymagane żadne specjalistyczne 
oprogramowanie, wystarczy zwykła przeglądarka www. 
Web pulpit jest w pełni konfigurowalny i przyjazny użyt-
kownikowi. Bazuje na najnowszej technologii Java, działa 
na różnych przeglądarkach oferując jednocześnie zabez-
pieczenie przed wirusami i uszkodzeniem danych źródło-
wych. 

Mobile Application Manager udostępnia większość 
funkcji na PDA czy telefony komórkowe. Pozwala 
on użytkownikom wybrać elementy wyświetlane na ekra-
nie, a zwykłe kliknięcie na przycisk „uruchom” pozwala 
na bezpośredni podgląd aplikacji. Dzięki temu rozwiąza-
niu możliwe jest sprawdzenie aplikacji bezpośrednio na 
obiekcie, nawet gdy jest on oddalony od stacji głównej. 

narzędzia automatycznej generacji aplikacji – jed-
nym z najbardziej efektywnych jest CAD Converter, któ-
ry pozwala zaoszczędzić setki godzin prac poświęconych 
na projektowanie i serwisowanie dzięki automatycznemu 
tworzeniu aplikacji z rysunków AutoCAD® (lub innych pli-
ków w formacie DXF). CAD Converter jest niezastąpio-
nym narzędziem stosowanym przy zarządzaniu obiek-
tami, zarówno dla integratorów systemów, tworzących 
pojedyncze aplikacje w skali roku, jak i dla użytkowników 
końcowych, których aplikacje ciągle się rozwijają (lotni-
ska czy inne duże obiekty). Integratorzy systemów zaosz-
czędzą czas przy tworzeniu nowych aplikacji, natomiast 
użytkownik końcowy będzie zadowolony z łatwiejszej roz-
budowy aplikacji. CAD Conwerter zwiększa wydajność, 
redukuje koszty utrzymania przedsiębiorstwa i pozwala 
unikać błędów przy rozbudowie aplikacji.

narzędzia dokumentacji projektu  
Dzięki modułowi Audit Tool nowi programiści przejmują-
cy istniejący projekt są w stanie szybciej zapoznać się ze 
strukturą aplikacji. Moduł pozwala na błyskawiczne zna-
lezienie obiektów użytych w danej aplikacji czy odszuka-
nie tylko konkretnego elementu. Pozwala to na szybsze 
uaktualnienia w projektach, łatwiejsze utrzymanie aplika-
cji i optymalizację inżynieringu.

Łatwa migracja do ControlMaestro
Dla wygody posiadaczy aplikacji wykonanych w Wizcon 
Supervisor, a chcących wykorzystać funkcjonalności Con-
trolMaestro, przewidziano łatwe w obsłudze narzędzie do-
konujące konwersji. Rozpoznaje ono aplikację wykonaną 
w Wizcon Supervisor i umożliwia automatyczne przekształ-
cenie jej do ControlMaestro.

ControlMaestro to system SCADA nowej generacji, stwo-
rzony dla systemu operacyjnego Windows®Vista. Z powo-
dzeniem realizuje wiele zadań, m.in.: zbieranie i przetwarza-
nie informacji, komunikację z urządzeniami wykonawczymi, 
zdalne sterowanie systemami automatyki, zabezpieczenie 
procesów, zwiększenie wydajności prac inżynierskich oraz 
obsługę przez mobilnych użytkowników. Umożliwia uzyska-
nie pełnej kontroli nad procesami zachodzącymi w przed-
siębiorstwach z wielu sektorów i gałęzi przemysłu, takich 
jak: gospodarka wodno-ściekowa, ciepłownictwo, energety-
ka, automatyka budynkowa czy infrastruktura. 

coNtrolmaestro spełNia wszystkie wymagaNia stawiaNe NowoczesNym  
systemom scada, rówNież te daleko wykraczające poza staNdardowe  

zadaNia moNitoriNgu i zarządzaNia, jak:
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W celu otrzymania bezpłatnej wersji  

demo ControlMaestro prosimy o kontakt:  

controlmaestro@sabur.com.pl
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Niewielkie wymiary jednostki bazowej (głębokość to niecałe 
8 cm) sprawiają, że nowe urządzenie stanowi doskonałą od-
powiedź na potrzebę zastosowania wydajnego sterownika 
w niewielkiej aplikacji, gdzie wymagana jest oszczędność 
miejsca. 

Pierwszy produkt serii PCD3.Compact jest dedykowany 
zastosowaniom w automatyce budynkowej i przemysłowej. 
Użytkownicy docenią nie tylko niewielkie wymiary jego obu-
dowy czy możliwość wizualizacji procesów za pomocą wbu-
dowanego Web-Serwera. Zmniejszone rozmiary sterownika 
nie oznaczają bowiem rezygnacji z wydajnej jednostki cen-
tralnej, słynnych możliwości komunikacyjnych rodziny PCD 
czy doskonałych narzędzi do programowania (PG5®Con-
trols Suite). 

Pomimo kompaktowych rozmiarów PCD3.M2130V6 ma 
wszelkie funkcjonalności znane z rodziny PCD3. Zasoby ste-
rownika takie jak: wbudowana pamięć z systemem plików, 
bogate możliwości komunikacyjne (http direct), zintegrowa-
ny Web-serwer, porty Ethernet TCP/IP i RS 485 predyspo-
nują go do zastosowań w specjalistycznych aplikacjach, jak 
i do zabudowy w maszynach.

Elegancka, zdejmowana pokrywa umożliwia dostęp do lito-
wej baterii (stanowiącej standardowe wyposażenie) i stoso-
wanego opcjonalnie modułu komunikacyjnego PCD7.F1xx. 
W opcji dostępne jest także złącze I/O wyposażone w diody 
LED, które umożliwia lokalne monitorowanie statusu wejść 
i wyjść.

Sterowniki serii PCD z interfejsem Ethernet TCP/IP umożli-
wiają wysyłanie wiadomości e-mail. Funkcja ta realizowana 
jest za pomocą bibliotek FBox w przypadku rodziny PCD3 
lub instrukcji CSF (należących do języka programowania 
IL) w sterownikach serii PCD1 i PCD2. Sterowniki PCD3 
umożliwiają ponadto wysyłanie e-maili z funkcją autoryzacji 
użytkownika (obsługa serwera SMTP) oraz dołączanie pli-
ków w postaci załączników. Dzięki temu rozwiązaniu każda 
informacja (alarmy, informacje serwisowe) i/lub dane (zgro-
madzone wartości, parametry maszyn i instalacji) mogą 
być przesłane do personelu serwisowego lub do centralnej 
stacji nadzorującej w szybki i wygodny sposób.

Produkty

Podstawowe cechy:

Moc ukryta  
w kompaktowych rozmiarach

Wysyłanie e-maili 
przez sterowniki PCD 

Niewielkie wymiary urządzeń nie muszą oznaczać ich mniejszej wy-
dajności czy funkcjonalności. Wręcz przeciwnie, a dowodem na to 
może być sterownik programowalny Saia PCD3.M2130V6, kompak-
towe urządzenie z wbudowanym Ethernetem. 

• 512 kB RAM pamięci użytkownika
• 512 kB pamięci Flash jako backup dla programu
• wyposażony w 38 we/wy (w tym 32 cyfrowe)
• wbudowana pamięć Flash 1 MB  

z systemem plików
• niewielkie wymiary: 100 x 140 x 74 mm
• interfejsy: USB, RS 485 dla Profi-S-Net  

oraz Ethernet; zintegrowany Web-serwer
• gniazdo A dla opcjonalnych modułów  

komunikacyjnych  PCD7.F1xx (RS 232, RS 422/485)
• wymienialna bateria litowa
• montaż na szynie DIN.

• wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikiem  
(maksymalny rozmiar załącznika wynosi 1 MB),  
można dołączyć każdy rodzaj pliku obsługiwany  
przez sterowniki swobodnie programowalne

• autoryzacja klienta (PLAIN, AUTH) umożliwia wysyłanie 
wiadomości e-mail przez dowolny serwer SMTP

• wielu odbiorców (maksymalnie do 127) – zamiast  
wysyłania pojedynczych wiadomości do poszczególnych 
użytkowników

• treścią wiadomości może być zarówno tekst dynamiczny, 
jak i sformatowany w kodzie HTML (kolory, tabele i wiele 
innych funkcji oferowanych przez ten standard…). 
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PCD3.M2130V6

Dostępne możliwości:
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telemetria i SCADA - sieci wodociągowe, ciepłownicze,  
gazownicze; monitoring dostarczania energii elektrycznej 
i wydobycia surowców, stacje meteorologiczne 

sieci transakcyjne - punkty sprzedaży, systemy loterii,  
bankomaty 

bezpieczeństwo publiczne - centralne stanowiska  
nadzoru

Firma RACOM wprowadziła do oferty transparentne  
radiomodemy serii RE. Transparentna transmisja  
pozwala na zastosowanie dowolnego protokołu  
przesyłu danych, bez konieczności stosowania  
konwerterów. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów  
i opóźnień w transmisji danych (związanych  
z dodatkowym czasem pakietyzacji). 

Innowacyjne rozwiązanie konstrukcji modułu radiowe-
go nowych urządzeń pozwala na szeroką zmianę zakresu 
częstotliwości pracy ±16 MHz. Sterowanie, diagnostyka 
i eksploatacja odbywa się za pomocą zwykłej przeglądarki 
www. Radiomodemy serii RE oferują możliwość zdalnej dia-
gnostyki jakości i mocy sygnału dla indywidualnych połą-
czeń w sieci, jak również opcji testu ping odległych stacji. 
Dzięki przeglądarce www pliki konfiguracyjne zawierające 
parametry transmisji radiowej, jak i transmisji przez RS 232 
(prędkość, ilość bitów danych, bit parzystości, bity stopu 
itp.) i Ethernet (IP, maska, gateway) można w wygodny spo-
sób zapisać w urządzeniu.

Nowe radiomodemy mogą być zasilane z sieci DC lub po-
przez port Ethernet (PoE – Power over Ethernet). Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu można je stosować w aplikacjach, gdzie 
położono nacisk na oszczędność kosztów związanych z two-
rzeniem instalacji doprowadzającej energię elektryczną. 

Tryb pracy radiomodemów RE jest podobny do pracy urzą-
dzeń podłączonych do magistrali RS 232. Wszystkie urządze-
nia słyszą się wzajemnie, dlatego doskonale nadają się do 
systemów wykorzystujących system odpytywania polling.

W większych aplikacjach, gdzie funkcję sieci szkieletowej 
pełnią radiomodemy RACOM z serii PROFI (MR, MW, MX, 
MD), nowe radiomodemy RE wykorzystywane są jako urzą-
dzenia „ostatniej mili”. W oparciu o te urządzenia można bu-
dować również jednorodne, autonomiczne sieci. 

Produkty

typowe rejoNy zastosowań:

Nowe ekonomiczne  
radiomodemy RACOM  
RE160 i RE400

RE400

• wbudowane interfejsy: RS 232 i Ethernet
• duży zasięg, rzędu dziesiątek kilometrów  

(bez konieczności bezpośredniej widoczności)
• konfigurowalna moc wyjściowa: 0,3 W lub 3 W
• konfiguracja poprzez przeglądarkę www
• prędkość transmisji do 19,2 kbit/s w kanale 25 kHz
• w pełni transparentna sieć z routingiem
• zasilanie poprzez Ethernet (PoE)  

lub z sieci 10-30 V DC
• szeroki zakres zmian częstotliwości  

pracy ±15 MHz 
• konfigurowalna szerokość kanału radiowego:  

25, 12,5, 6,25 kHz 
• lokalna i zdalna diagnostyka 
• czas przełączania odbiór/nadawanie <1.5 ms  
• odporność na uszkodzenia mechaniczne  

– metalowa obudowa 
• montaż na szynie DIN lub za pomocą 2 śrub M3 
• zgodność z normą ETSI EN 300 113

Zalety radiomodemów RE160 i 400
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Ramowy program:
1. Od Wizcona do ControlMaestro™ – nowa generacja systemów SCADA.

2. Nowa rodzina ekonomicznych radiomodemów RACOM.

3.  System rozliczania energii elektrycznej w budynkach i obiektach przemysłowych.

4.  Ekonomiczny system monitoringu z wykorzystaniem technologii Webowej wbudowanej  
 w sterowniki Saia-Burgess.

5. Nowe terminale operatorskie i możliwości narzędzi programistycznych ESA.

6.  Dream Report™ - nowoczesne i wydajne narzędzie raportujące.

7.  Komputery przemysłowe i terminale operatorskie firmy ASEM.

8. Web + IT = Saia®PCD. Przegląd nowości i funkcjonalności sterowników Saia-Burgess.

Prezentacje będą odbywały się codziennie w godzinach od 10.00 do 16.00.  
Ich szczegółowy harmonogram już wkrótce dostępny będzie na naszej stronie internetowej www.sabur.com.pl. 

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w prezentacjach na naszym stoisku (A2/B1]

Wśród uczestników każdej  
z prezentacji rozlosujemy drobne upominki. 

Zapraszamy Państwa  
na szkolenia organizowane  
przez naszą firmę.

Szkolenia odbywają się  
w siedzibie firmy,  
w Warszawie przy 
ul. Puławskiej 303.  
W celu uzyskania wszelkich  
dodatkowych informacji  
dotyczących programu i spraw  
organizacyjnych, a także zgłaszania 
uczestnictwa w kursach,  
prosimy o bezpośredni kontakt  
z Hanną Górecką  
(szkolenia@sabur.com.pl  
lub tel. 22 549 43 53).

Więcej informacji, aktualny  
harmonogram oraz formularz  
zgłoszeniowy znajdziecie Państwo 
także w naszym serwisie  
www.sabur.com.pl.

Saia PG5 Controls Suite v. 1.4 – nowe oprogramowanie  
do sterowników firmy SAIA (kurs podstawowy) 
Termin 1: 22-23.04.2008  Termin 3: 17-18.06.2008 
Termin 2:  13-14.05.2008  Termin 4:  22-23.07.2008

Zaawansowane możliwości komunikacyjne sterowników Saia PCD i PCS 
Termin 1:  06-07.05.2008  Termin 2:  03-04.07.2008

Wizcon Supervisor – kurs podstawowy 
Termin 1:  24-25.04.2008  Termin 3:  19-20.06.2008 
Termin 2: 15-16.05.2008  Termin 4:  24-25.07.2008

Wizcon Supervisor 9.4. - kurs zaawansowany:  
Termin 1: 29.04.2008  Termin 2: 13.06.2008

Dream Report – zaawansowane narzędzie do agregacji danych i raportowania 
Termin 1: 30.05.2008  Termin 2: 31.07.2008

Terminale tekstowe i graficzne firmy ESA – sprzęt i oprogramowanie 
Termin 1: 18.04.2008  Termin 2: 12.06.2008

MORSE – inteligentny system transmisji radiowej 
Termin 1: 15.04.2008  Termin 2: 11.07.2008

Harmonogram szkoleń

Prezentacje na targach AUTOMATICON
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Pudło czy niebywałe 
możliwości techniczne

www. AutomatykaOnLine pl
W O R TA L  A U T O M AT Y K I  P R Z E M Y S Ł O W E J

wortal automatykaonline 
ul. puławska 303, 02-785 warszawa, tel./fax: 046 857 73 72 
e-mail: redakcja@automatykaonline.pl

wortal automatykaonline jest źródłem cennych infor- 
macji z zakresu automatyki. Codziennie aktualizowane 
wiadomości gospodarcze. Nowinki techniczne. Baza  
wiarygodnych podwykonawców. Informacje o produktach.  
Ogłoszenia pracodawców i poszukujących pracy. Forum  
wymiany doświadczeń. Rozwiązania techniczne. 
twój partner w biznesie.

Na wortalu AutomatykaOnLine  
zawsze znajduję cenne wiadomości, 
które przydają się w mojej pracy”

“

Podobno brytyjski rząd chce odbierać prawo dostępu do 
Internetu piratom. Naturalnie jestem absolutnie przeciw-
na wszelkim przejawom piractwa czy mówiąc wprost – 
kradzieży, jednak zastanawiam się, czy w dzisiejszych cza-
sach taki pomysł ma sens. Czy złodziejom samochodów 
można odebrać możliwość jeżdżenia samochodem, nie 
umieszczając ich w więzieniu? A może sklepowym „podja-
daczom” zabronimy wchodzenia do sklepów?

Według The Times, akcja przeciwko piratom będzie miała 
3 etapy. Najpierw internauta otrzyma upomnienie e-ma-
ilem. W przypadku dalszego łamania prawa, dostęp do 
sieci zostanie czasowo zawieszony, zaś internauta przy-
łapany po raz trzeci, definitywnie utraci łączność z Inter-
netem.

Internauci to taka specyficzna grupa, która potrafi się fe-
nomenalnie jednoczyć we wspólnym działaniu, gdy ktoś 
im „podpadnie”. Najlepszym tego przykładem jest efekt 
Streisand. Po drugie, jeżeli kupię sobie płytę, to czy ktoś 
może mi zabronić pożyczenia jej koledze? W Internecie 
mogę kupić pliki i umieścić je na swoim komputerze, a że 
udostępniam do niego dojście „kolegom”.....wolno mi. 

Coś wydaje mi się, że rząd brytyjski zamierza walczyć 
z wiatrakami, podobnie jak władze chińskie które zablo-
kowały dostęp do wyszukiwarki Google, co sprawiło, że 
natychmiast powstał jej mirror o nazwie elgooG. 

Oczami wyobraźni widzę zawziętych internautów, którzy 
robią wszystko, by został im odcięty dostęp do Internetu. 
Czy aby dostawcy zdecydują się na stracenie milionów 
czy choćby tysięcy klientów? 

Nie orientuję się, jak wygląda dostarczanie Internetu 
w UK, natomiast wiem, że w Polsce zupełnie by pomysł 
się nie sprawdził. Mamy całkiem sporą ilość access poin-
tów, które umożliwiają dostęp do Internetu posiadaczom 
np. laptopów. 

Pomijając jednak proces wchodzenia do sieci, nie mogę 
sobie wyobrazić kryteriów plików, za ściąganie których 
by karano. Wystarczy, że skopiuję sobie płytę i ją czy po-
szczególne piosenki skompresuję. Nie można karać za 
ściąganie zipów! 

Coś mi się wydaje, że ktoś czegoś nie przemyślał albo nie 
chciał wysłuchać fachowców. No chyba, że rząd brytyj-
ski dysponuje takimi możliwościami, o których mi się nie 
śniło. 

Podobne ciekawostki znajdą Państwo w dziale Światowe 
Życie wortalu AutomatykaOnLine.

Zapraszam

Anna Nozdryn-Płotnicka 
anna.plotnicka@automatykaonline.pl 
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AAD1, jednofazowy    170 zł + VAT

AAE3, trójfazowy  360 zł + VAT


