
PCD3 Wide Area  
Controller
Nowy, kompaktowy sterownik PCD3  
z komunikacją GSM/GPRS

Systemy automatyki
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Wciąż gramy fair 
SABUR już po raz ósmy został nagrodzony certyfikatem 
„Przedsiębiorstwo Fair Play” i jednocześnie otrzymał  
Złoty Laur „Przedsiębiorstwo Fair Play” (Złote Laury  
są przyznawane firmom, które przez 8 kolejnych lat  
uzyskały certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”).  
Pośród laureatów znalazło także się wiele firm, z którymi 
już od lat mamy przyjemność spotykać się na gruncie 
biznesowym. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”  
to potwierdzenie stosowania najwyższych standardów 
etycznych i rzetelności w biznesie. Program „Przedsiębior-
stwo Fair Play” organizowany jest od 11 lat przez Instytut 
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 
afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 
Cel programu  to promowanie etyki w działalności  
gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego 

postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców 
z klientami, kontrahentami, pracownikami,  
wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą  
lokalną i państwową. 
Do tegorocznej, XI edycji programu zgłosiło się 798 firm  
z całej Polski, spośród których 753 przeszły dwustopniową 
weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe,  
decyzją Kapituły Programu, uzyskały tytuł i certyfikat 
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom. 
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Raz do roku miesięcznik MSI Polska przyznaje prestiżowe 
wyróżnienia najlepszym dostawcom systemów, sprzętu 
i usług IT dla przemysłu. Tytuły przyznawane są w 10 kate-
goriach, na podstawie wdrożeń zrealizowanych w przedsię-
biorstwach sektora przemysłowego w ostatnich 2 latach. 
W skład Kapituły Konkursu wchodzi cały zespół redakcyjny, 
natomiast oceny przedsiębiorstw – dostawców dokonują 
bezpośredni użytkownicy rozwiązań. 

Wyboru przedsiębiorstw pretendujących do miana najlep-
szych w 2008 roku Kapituła Konkursu dokonała na pod-
stawie informacji pochodzących z opisywanych na łamach 
MSI Polska wdrożeń i materiałów zebranych w raportach. 
Nominowane firmy wytypowały po trzech klientów z sektora 
przemysłowego, u których wdrożenia zostały zrealizowane 
w latach 2007/2008 i którzy mogliby udzielić referencji. Wy-
typowani klienci otrzymali ankiety z prośbą o ocenę dostaw-
ców według określonych kryteriów. Oczywiście redakcja 
zagwarantowała respondentom pełną anonimowość. 

Kryteria, na podstawie których oceniano firmy to: dopaso-
wanie oferty do potrzeb klienta, jakość świadczonych usług, 
stosunek jakości usług do ceny, współpraca na etapie 
wdrażania, obsługa posprzedażna, szkolenia dla użytkow-
ników. Warty podkreślenia jest zatem fakt, że wyróżnienie  
nie jest nagrodą za produkt, ale za sposób działania,  
obsługę przedsiębiorstw w trakcie i po wdrożeniu rozwiąza-
nia, szacunek i dobre relacje z klientami.

Na podstawie materiałów: MSI Polska

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas  
na targach Automaticon, które odbędą się  
w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2009 r. w Warszawie  
w Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14.  
Znajdą nas Państwo w hali 1 na stoisku A2/B1.  

Nasza ekspozycja będzie prezentowała szereg nowości 
sprzętowych, a także przykłady praktycznych rozwiązań 
m.in. ekonomiczny system zdalnego odczytu zużycia  
energii elektrycznej. 

Tradycyjnie już bierzemy udział w majowych targach  
Wod-Kan w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja odbędzie 
się w dniach 26-28 maja 2009 r. w nowym centrum targo-
wo-wystawienniczym, które powstanie na terenie Leśnego 
Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.

23 lutego br., tradycyjnie już  
w Pałacu lubomirskich w warszawie,  
siedzibie business center club, odbyła się  
uroczystość  ogłoszenia wyników  
konkursu organizowanego Przez  
redakcję msi Polska dla „najlePszego  
dostawcy it dla Przemysłu 2008”. redak-
cja już Po raz trzeci Przyznała wyróżnie-
nia firmom oferującym oProgramowanie, 
sPrzęt i usługi Przedsiębiorstwom z sekto-
ra Przemysłowego. wśród nagrodzonych 
firm znalazła się sPółka sabur,  
otrzymując tytuł: najlePszy dostawca it 
dla Przemysłu 2008 w kategorii scada  
– Producent/dostawca w Polsce.

SABUR  wyróżniony jako 
„Najlepszy dostawca IT  

dla przemysłu 2008” 

SABUR na targach  
Automaticon i Wod-Kan

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,

Jeszcze całkiem niedawno panowało powszechne przekonanie, że żyjemy 
w czasach szybkiego rozwoju gospodarczego, połączonego z dynamicznym 
rozwojem nowych technologii. A tymczasem cały świat stanął w obliczu 
globalnego kryzysu... Na razie  gospodarka w Polsce pomimo wszystko ma 
szanse rosnąć, ale tak naprawdę wszyscy pośrednio czy bezpośrednio od-
czujemy skutki kryzysu światowego. Ważne jest by mentalnie się nie podda-
wać i tym także minimalizować rozmiary spowolnienia.

Obecny czas to również paradoksalnie okres potencjalnego rozwoju, szuka-
nia nowych wyzwań czy powstawania innowacyjnych rozwiązań. Wychodząc 
z powyższego przekonania i mając na uwadze rosnące koszty mediów, fir-
ma SABUR opracowała ekonomiczny „System zdalnego odczytu energii 
elektrycznej”. Opis tego systemu zamieszczamy w niniejszym biuletynie 
(nasz temat numeru).

W ostatnich latach obserwujemy w ofercie firmy Saia-Burgess dynamiczny 
rozwój systemów sterowania z wykorzystaniem technologii internetowych. 
Jednym z takich przykładów jest najnowszy sterownik kompaktowy z rodziny 
Saia PCD3.WAC Wide Area Controller. Sterownik wyróżnia się zastosowa-
niem technologii Webowej i IT, właściwych dla wszystkich sterowników Saia 
PCD, jak również możliwością zdalnej komunikacji. To stosunkowo niewiel-
kich gabarytów urządzenie oferuje ogromne możliwości funkcjonalne i ko-
munikacyjne, stanowiąc jedyne w swoim rodzaju połączenie modemu GSM/
GPRS ze sterownikiem PLC.

W tym wydaniu opisujemy także nowe terminale i komputery przemysłowe 
firm ASEM i ESA. Prezentujemy też nową wersję POLYMATH, oprogramo-
wania narzędziowego terminali ESA. POLYMATH 1.4 oferuje szereg funkcji 
ułatwiających i przyspieszających prace projektowe, oszczędzających czas.

Temat efektywnego projektowania jest również poruszony przy opisie funk-
cjonalności pakietu Control Maestro.

Z dużą satysfakcją piszemy o kolejnym wyróżnieniu dla SABUR jako  
„Najlepszego dostawcy IT dla przemysłu 2008” w kategorii SCADA, ponieważ 
powyższy tytuł jest przyznawany za sposób działania firmy, za dobre relacje 
z klientami, jak również za dopasowanie oferty do potrzeb klienta.

Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawy przykład zastosowania sterowni-
ków Saia PCD w największym kompleksie handlowo-rozrywkowym Westside  
Center w Szwajcarii.

Na zakończenie chciałabym Szanownych Czytelników serdecznie zaprosić 
w imieniu całego zespołu SABUR na targi AUTOMATICON i Wod-Kan (szcze-
góły na str. 2), gdzie zaprezentujemy nowości z naszej oferty oraz wybrane 
rozwiązania systemów automatyki m.in. ekonomiczny system zdalnego od-
czytu energii elektrycznej.

Skoro na początku wspomniałam o globalnym kryzysie, to może w czasie 
obecnych zawirowań, mimo stałego „bombardowania” złymi wiadomościa-
mi, warto pamiętać, że każdy kryzys kiedyś się kończy. Oby jak najszyb-
ciej… 

Barbara Wójcicka

2 SABUR „Najlepszym dostawcą 
 IT dla przemysłu 2008” 
 
 Zapraszamy na targi  
 Automaticon i Wod-Kan

4 Nowości: 
 HMI600 – terminal operatorski 
 oraz MV15 – monitor  
 przemysłowy w ofercie ASEM

5 PCD3 Wide Area Controller  
 – kompaktowy sterownik  
 z komunikacją GSM/GPRS

6 VT130W i IT104 – nowe  
 terminale ESA i rozszerzone 
 funkcjonalności POLYMATH 1.4

8 Temat numeru: 
 Ekonomiczny system  
 zdalnego odczytu zużycia  
 energii elektrycznej

10 Terminale Webowe  
 Saia-Burgess

12 Kilka słów więcej  
 o funkcjonalnościach  
 Control Maestro™ 

14 Saia® w Centrum Westside,  
 największym kompleksie  
 handlowo-rozrywkowym  
 w Szwajcarii

W  numerze między innymi:
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Od wydawcy 
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zaPraszamy Państwa 
do uczestnictwa w szkoleniach: 

Saia®PG5 Controls Suite v. 1.4  
– kurs podstawowy i zaawansowany
Control Maestro™ – kurs podstawowy 
i zaawansowany 
Dream Report ™
Programowanie terminali ESA 
System transmisji radiowej MORSE 

Aktualny harmonogram szkoleń,  
formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe 
informacje znajdują się w naszym  
serwisie www.sabur.com.pl



Nowości

Nowy terminal operatorski HMI600 firmy ASEM oferuje pro-
stą i niezawodną wizualizację. Jednocześnie zachowuje 
otwartość i elastyczność charakterystyczne dla komputerów 
PC.

Dzięki takim parametrom jak pamięć RAM rozszerzalna 
do 1 GB i obsługa do 256 tys. kolorów przy rozdzielczości 
800x600 pikseli,  HMI600 pozwala wykorzystać w syste-
mach typu SCADA wysokiej jakości grafikę. 

Terminal korzysta z zaawansowanego oprogramowania 
narzędziowego komputerów ASEM - Premium HMI Plus, 
które obecnie przygotowane jest pod system operacyjny 
Windows CE.  Ten sam projekt może być zatem przenoszo-
ny bez jakichkolwiek modyfikacji na inne komputery ASEM 
wykorzystujące Premium HMI Plus. Komputery pracujące 
pod systemami Windows XP i XP Embedded obsługują 
w tej chwili oprogramowanie Premium HMI. Przenosząc 
projekt z Premium HMI Plus na komputery pracujące pod 
systemem Windows XP lub XP Embedded, należy pamię-
tać, że program będzie mógł realizować ograniczoną liczbę 
funkcji obsługiwanych przez to  środowisko.

Urządzenie ma solidną i funkcjonalną obudowę z aluminio-
wym panelem przednim, na który został wyprowadzony port 
USB 2.0 zabezpieczony gumową zaślepką (IP65).

Terminal wyposażony jest w dotykowy ekran LCD, w trzech 
wielkościach przekątnych: 6.5” (rozdzielczość VGA, 256 tys. 
kolorów), 8.4” i 12.1” (SVGA, 256 tys. kolorów). 

Nowy monitor przemysłowy firmy ASEM MV15  
jest dowodem na to, że nowoczesne i eleganckie  
wzornictwo można połączyć z zastosowaniem  
w trudnych warunkach przemysłowych.  

Przedni panel MV15 wykonano z aluminium, tył ze stali.  
Głębokość urządzenia zredukowana została do zaledwie  
50 mm. Do mocowania tego 15-calowego monitora (opcjo-
nalnie wyposażonego w matrycę dotykową) służy ergono-
miczne ramię. 

Komunikacja z komputerem odbywa się poprzez wejście 
VGA lub DVI, monitor dysponuje także 5 portami USB  
(2 wyprowadzone na panel przedni i 3 z tyłu). Istnieje moż-
liwość zwiększenia odległości transmisji sygnału wideo  
i USB do 50 m.

MV15 można rozbudować opcjonalnymi modułami –  
dostępne są zewnętrzna klawiatura oraz panele boczne  
z przyciskami sterującymi, doskonale zintegrowane z moni-
torem zarówno pod względem funkcjonalności, jak i este-
tyki. 

Całe urządzenie charakteryzuje stopień  
ochrony IP65.

W połączeniu z komputerami przemysłowymi ASEM typu 
BOX lub RACKMOUNT MV15 stanowi elastyczne i wydajne 
rozwiązanie dla systemów monitoringu, nadzoru i sterowa-
nia maszynami i liniami technologicznymi.

Kolejny terminal  
operatorski  
w ofercie ASEM 

MV15 – niezwykły  
monitor przemysłowy
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• 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s
• 1 x RS 232
• 1 x RS 232/422/485
• 3 x USB 2.0 (jeden od frontu).
Opcjonalnie: Ethernet WIFI 802.11b/g/n

• LCD TFT 15” XGA 1024x768 pikseli,  
16 milionów kolorów

• jasność: 400 cd/m2

• kontrast: 400:1
• zasilanie: 24 V DC
• wymiary:
   monitor 400x335x50 mm (SxWxG)
   moduły boczne 150x335x50 mm
   klawiatura 400x180x32 mm
• stopień ochrony: IP65 (całe urządzenie)
• mocowanie: VESA 75/100, RITTAL CP-S
• porty komunikacyjne: 5 USB, VGA/DVI
• temperatura pracy: 0-45° C.

Wbudowane porty komunikacyjne:

Dane techniczne:
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PCD3.WAC wyposażone są w moduł komunikacyjny wyko-
rzystujący technologie GSM/GPRS, (wkrótce do oferty dołą-
czą także wersje z modemami PSTN oraz ISDN). 

Sterowniki mają wbudowane interfejsy USB, Ethernet  
i RS 485. Są wyposażone w gniazdo na kartę pamięci SD 
i zintegrowane wejścia/wyjścia, których ilość można zwięk-
szać przy pomocy kasety rozszerzenia.

PCD3.WAC znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie za-
chodzi potrzeba sterowania, monitorowania lub przesyłania 
pomiarów; tam, gdzie stany urządzeń czy systemów są nie-
ustannie śledzone i raportowane oraz tam, gdzie konieczne 
są zdalne działanie i dostęp. Przykładowe aplikacje, w któ-
rych doskonale odnajdują się nowe sterowniki to: rozległe 
systemy zarządzania energią, rozproszone obiekty gospo-
darki wodnej, instalacje paneli solarnych i energii wiatro-
wej czy choćby proste funkcje alarmowania i raportowania 
w automatyce budynkowej.

PCD3 WAC to więcej niż RTU

Możliwości sterowników PCD3.WAC są znacznie szersze 
niż klasycznych stacji RTU (Remote Terminal Unit), które 
realizują wyłącznie zadania monitorowania alarmów i reje-
strowania danych. PCD3.WAC oferują poza tego typu możli-
wościami także zaawansowane funkcje sterowania. W tym 
samym czasie mogą realizować różne zadania, jednocze-
śnie pracować jako stacje RTU i sterowniki w przemysło-
wych systemach automatyki.

Niewielki rozmiar tych urządzeń nie ogranicza ich funkcjo-
nalności, a pozwala na instalację w małych szafach sterow-
niczych. Dlatego są to idealne sterowniki do rozbudowy czy 
modernizacji już istniejących obiektów.

Sterowniki PCD3.WAC umożliwiają wysyłanie SMS-ów 
i e-mail (także z załącznikami) poprzez sieć GSM/GPRS. 
Urządzenia z lokalnymi We/Wy oferują przesyłanie wia-
domości, stanów czy alarmów do systemów nadrzędnych 
SCADA lub poprzez SMS-y i e-maile do użytkowników apli-
kacji. Dzięki wbudowanym serwerom Web i FTP zdalne sta-
cje są łatwo dostępne za pomocą Internetu lub Intranetu. 
Zintegrowany Web-serwer pozwala na zdalny dostęp do 
sterowników poprzez przeglądarkę internetową. 

Zawsze dostępne, z redundantną komunikacją

Przesyłanie danych na duże odległości to typowe wyma-
ganie stawiane systemom złożonym z dużej liczby rozpro-
szonych stacji. Dzięki wbudowanym funkcjonalnościom te-
lekomunikacyjnym GPS/GPRS i Ethernet, sterowniki PCD3 
WAC są stale dostępne. Wbudowane interfejsy GSM/GPRS 
i Ethernet pozwalają budować redundantne systemy, zwięk-
szając ich niezawodność i dostępność.

Gotowe do zarządzania danymi

Duże zasoby pamięci (możliwość rozbudowy aż do 1 GB) 
pozwalają na przechowywanie dużych ilości danych histo-
rycznych. Dane te mogą być przetwarzane bezpośrednio 
w sterowniku i przesyłane do systemu zarządzającego za 
pomocą e-maili, FTP czy HTTP. A zatem PCD3.WAC może 
działać niezależnie od stacji zarządzającej i z powodzeniem 
pełnić rolę koncentratora danych. 

Gateway komunikacyjny

Ze zintegrowanymi protokołami takimi jak FTP, HTTP oraz 
możliwością zaimplementowania komunikacji opartej 
na gniazdach (sockets), wraz z interfejsami szeregowymi 
i Ethernet, PCD3.WAC może być wykorzystywany do ko-
munikacji z systemami innych producentów jako gateway 
do sieci Internet lub Intranet. Możliwe jest wykorzystanie 
wielu protokołów jak Modbus TCP/RTU/ASCII, EIB, M-Bus 
i innych. 

 

Nowości

Saia®PCD3.M2330 Wide Area Controllers 
– sterowniki z wbudowaną  
komunikacją GSM/GPRS 
PCD3.M2330 WAC to najnowsze sterowniki w kompaktowej  
rodzinie Saia®PCD3. Tym, co je wyróżnia jest połączenie technologii  
Webowej  i IT, właściwych dla wszystkich sterowników Saia, z  możliwością 
zdalnej komunikacji. Niewielkich rozmiarów urządzenia oferują potężne  
możliwości komunikacyjne i funkcjonalne, stanowiąc jedyne w swoim  
rodzaju połączenie modemu GSM/GPRS ze sterownikiem PLC.
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 Zasoby	 •	512	kB	pamięci	RAM	na	program 
	 •	512	kB	pamięci	Flash	na	backup 
	 •	1	MB	pamięci	Flash	z	systemem	plików 
	 •	możliwość	rozbudowy	pamięci	Flash	 
	 			z	systemem	plików	do	1	GB 
	 •	interfejsy	komunikacyjne:	USB,	 
	 			Ethernet,	RS	485

 Dodatkowe interfejsy	 •	RS	232,	RS	422/485	za	pomocą 
 komunikacyjne	 			modułów:	PCD7.F110,	PCD7.F121, 
	 			PCD7.F150,	PCD7.F180

 Wbudowane We/Wy	 •	8	We	cyfrowych	+	2	We	przerwań 
	 •	2	Wy	przekaźnikowe 
	 •	4	We	analogowe,	 
	 			osobno	konfigurowalne

 Rozszerzenia		 •	dodatkowe	64	We/Wy	za	pomocą	 
	 			kasety	rozszerzenia	PCD3.C200, 
	 			PCD3.C110	i	modułów	We/Wy 
	 •	zdalne	We/Wy	RIO	PCD3.T760	 
	 			(Profi-S-IO)	i	PCD3.T660	(Ethernet)



Nowości
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IT104, najnowszy model terminala operatorskiego w rodzinie 
IT,  jest dostępny w dwóch wersjach – z wyświetlaczem  
kolorowym TFT (65 tys. kolorów) lub wyświetlającym obraz  
w 32 odcieniach szarości. IT104 dysponuje dotykowym  
ekranem o przekątnej 4,3” i rozdzielczości 480 x 272 piksele. 

Matryca TFT oraz podświetlenie białymi diodami LED gwa-
rantują doskonałą jakość obrazu. Szybki procesor Intel 
PXA270, wydajna pamięć RAM (64 MB) oraz Flash (32 MB) 
zapewniają większą szybkość przetwarzania zadań. Termi-
nal wyposażony jest w port USB, który można wykorzystać 
do eksportu i importu danych lub podłączenia urządzeń 
peryferyjnych (drukarka, klawiatura, mysz itp.). Do tworze-
nia aplikacji na IT104 służy pakiet narzędziowy POLYMATH 
Advanced.

Kolejny terminal  
dotykowy w serii IT

• 3” wyświetlacz graficzny LCD, 4 odcienie 
niebieskiego

• rozdzielczość 160 x 80 pikseli 
• wbudowane porty MSP (RS 232/422/485/

TTY 20 mA) i ASP 8 (RS 232)
• pamięć dla projektu z grafikami 640 kB
• pamięć dla receptur 16 kB.

VT130W gwarantuje wysoką jasność wyświetlanego obrazu 
dzięki podświetlaniu diodami LED. Klawiatura ma 25 przyci-
sków: 10 operacyjnych, 5 funkcyjnych oraz 10 alfanumerycz-
nych. Podstawowy model wyposażony jest w uniwersalny 
port komunikacyjny MSP oraz ASP 8. Wkrótce do oferty 
dołączy wersja z wbudowanym interfejsem Profibus DP.

Terminal oferuje takie funkcje, jak: zaawansowane zarzą-
dzanie alarmami, zegar czasu rzeczywistego, 4 poziomy ha-
seł dostępu oraz receptury. Programowanie aplikacji może 
się odbywać za pomocą dedykowanych narzędzi: VTWin od 
wersji 5.17, Polymath Basic oraz Polymath Advanced. 

VT130W  – terminal  
graficzny z klawiaturą
Do rodziny terminali graficznych z klawiaturą firmy ESA  
dołączył nowy model, VT130W. Dysponuje on 3-calowym 
ekranem LCD wyświetlającym obraz w 4 odcieniach  
koloru niebieskiego. Pomimo niewielkich wymiarów  
charakteryzuje się dużą wydajnością i doskonałą  
relacją jakości do ceny. Jest to najmniejszy graficzny  
terminal z klawiaturą w ofercie firmy ESA.

Podstawowe parametry VT130W:

• SP1 (RS 232/485)
• SP2 – do wyboru RS 232/485 lub CAN  

lub Profibus-DP
• Ethernet (obsługa dwóch driverów  

komunikacyjnych równocześnie)
• USB.

Wbudowane interfejsy:



nowe funkcjonalności Polymath 1.4:

• Zwiększona wydajność aplikacji umożliwiająca błyska-
wiczne przełączanie stron, nawet w przypadku złożonych 
aplikacji

POLYMATH gwarantuje szybszą i stabilniejszą pracę na-
wet w przypadku bardzo złożonych aplikacji, zapewniając 
natychmiastową odpowiedź na przykład podczas zmiany 
stron. Zwiększona wydajność pozwala również optymalnie 
zarządzać wyświetlaniem setek zmiennych i elementów na 
jednej stronie nawet na dużych wyświetlaczach – jedynym 
ograniczeniem jest wielkość ekranu. 

• Graficzne nakładki na środowisko programowania spra-
wiają, że użytkowanie POLYMATH staje się jeszcze wygod-
niejsze

Użytkownik może dopasować wygląd środowiska progra-
mowego do swoich upodobań, wybierając jedną z wielu na-
kładek graficznych. POLYMATH pozwala również stworzyć 
interfejs wygodniejszy w użyciu np. dzięki możliwości dyna-
micznego zmieniania wielkości przycisków.

• Wybór orientacji terminala (pionowa lub pozioma)  
bezpośrednio w środowisku programowym

Opcja wybierania orientacji terminala wprost ze środowiska 
programowego pozwala optymalnie skonfigurować aplika-
cję tak, by dostosować ją do dostępnej przestrzeni, w jakiej 
będzie się docelowo znajdował terminal, np. w miejscach, 
gdzie nie ma możliwości zamontowania terminala pozio-
mo. 

 

• Szybkie wgrywanie aplikacji do terminala

Możliwe jest dzięki procedurze kompresji danych przed 
transmisją, również w przypadku zwykłego uaktualniania 
projektu, kiedy wysyłane są tylko zmodyfikowane pliki.

• Wysyłanie wiadomości poprzez e-mail lub SMS

POLYMATH pozwala wysyłać przez SMS lub e-mail informa-
cje o zdarzeniach i alarmach. Ponadto umożliwia dobranie 
spersonalizowanej formy wiadomości SMS czy e-mail dla 
każdego rodzaju zdarzenia lub alarmu, a następnie wysła-
nie jej do określonego – wg planu pracy czy dnia tygodnia 
– odbiorcy.

• Zdalne wgrywanie aplikacji przez Internet

POLYMATH oferuje możliwość wgrywania i aktualizacji pro-
jektu poprzez wewnętrzną sieć LAN lub Internet. Funkcja ta 
jest szczególnie przydatna użytkownikom wykorzystującym 
sieć do zdalnego monitoringu i utrzymania pracy instalacji.

• Funkcja automatycznego uaktualniania przez Internet 
(live up-date) gwarantuje, że za każdym razem uruchamia-
na będzie najnowsza istniejąca wersja aplikacji

Użytkownik może sprawdzać czy pojawiła się nowa wersja 
oprogramowania i samodzielnie aktualizować aplikację 
(aktualizacja automatycznie się instaluje).

POLYMATH 1.4 
– nowa wersja oprogramowania 
narzędziowego terminali ESA
POLYMATH jest nowoczesnym pakietem narzędziowym służącym do tworzenia aplikacji  
na terminale operatorskie firmy ESA. Oprogramowanie oferuje szeroką gamę funkcji ułatwiających  
i przyspieszających projektowanie aplikacji (m.in. symulację projektów, bogatą bibliotekę  
obiektów, biblioteki użytkownika czy możliwość programowania w Visual Basic).  
POLYMATH dostępny jest w dwóch wersjach: Basic (do programowania terminali z rodziny VT)  
oraz Advanced (obsługującej terminale z rodzin IT, VT oraz VT CE).  
Producent rozwijając software wprowadził na rynek nową wersję oprogramowania  
– POLYMATH 1.4, która rozszerzyła dotychczasowe funkcjonalności narzędzia. 
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Nowości
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Rosnące koszty energii elektrycznej rodzą potrzebę ich do-
kładnego rozliczania na podstawie indywidualnych pomia-
rów. Dotyczy to szczególnie powierzchni podnajmowanych 
w obiektach takich jak centra handlowe czy biurowce. Ko-
nieczność redukcji kosztów jest zrozumiała, np. biorąc pod 
uwagę instalację i pomiar z tradycyjnymi licznikami energii 
np. w centrum handlowym z ponad stu najemcami. 

Atrakcyjną alternatywą jest podłączenie liczników ener-
gii z wyjściami impulsowymi do dedykowanych modułów 
komunikacyjnych z własną nieulotną pamięcią i wykorzy-
stanie tak stworzonej sieci do odczytu zużycia mediów. 
Pozwala to na znaczące obniżenie kosztów instalacji przez 
zmniejszenie ilości okablowania i koryt kablowych, a także 
zwiększenie pewności działania układu poprzez ogranicze-
nie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych występujących 
w trasach kablowych.

Z wybranych elementów oferowanych przez SABUR 
został zbudowany ekonomiczny i elastyczny system 
zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej. Sys-
tem umożliwia bardzo szczegółowe analizy pomiarów – 
nawet rozliczanie dzienne i godzinowe, jeśli zachodzi taka 
potrzeba. Jest tak elastyczny, że pozwala na włączenie do 
niego także innego typu liczników różnych producentów 
(np. wodomierze, ciepłomierze) tworząc  system zliczania 

zużycia mediów. Kolejnym atutem jest możliwość włącze-
nia systemu odczytu zużycia energii do istniejącej w obiek-
cie infrastruktury sterowania, bądź rozbudowanie go o inne 
systemy.

Temat numeru

Ekonomiczny system 
zdalnego odczytu zużycia 
energii elektrycznej
Współcześnie stosowane systemy zarządzania energią stawiają  
przed urządzeniami pomiarowymi nie tylko wymagania precyzyjnego pomiaru,  
ale również konieczność transmisji danych służących do zdalnego monitorowania 
i indywidualnego rozliczania odbiorców mediów. Dotyczy to także liczników  
energii elektrycznej. Standardem staje się bieżące rozliczanie kosztów,  
wypierając odczyt stanu liczników wykonywany raz na kilka miesięcy  
i faktury wystawiane zgodnie z prognozowaniem. 
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• skalowalność, wysoką efektywność  
i łatwość użytkowania

• zbieranie, przechowywanie i transmisję danych  
do innych systemów

• możliwość wyboru danych do prezentacji w zesta-
wieniach kosztów zużycia energii i automatyczne 
tworzenie raportów

• możliwość transmisji danych poprzez modemy,  
tcP/iP i inne powszechnie używane protokoły

• wizualizację danych poprzez bezpośredni dostęp  
do wbudowanych w sterowniki web-serwerów.

Rozwiązanie zapewnia:
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Budowa systemu

„Mózgiem” systemu odczytu zużycia energii jest sterownik 
swobodnie programowalny rodziny Saia®PCD3. Sterow-
nik komunikuje się zarówno z licznikami i podsystemami 
(poprzez protokoły M-Bus, Modbus lub wiele innych), jak 
i systemami BMS/SCADA (za pomocą np. protokołów BAC-
net, Modbus ASCII/RTU, TCP/IP, LONWorks czy EIB). Dane 
pomiarowe mogą być gromadzone w sterowniku na karcie 
pamięci SD o pojemności do 1 GB (można wykorzystać 
maksymalnie 4 takie karty). Dzięki wbudowanej w sterow-
nik funkcji serwera FTP zarejestrowane dane można zdalnie 
pobrać w postaci pliku CSV czy wizualizować za pomocą 
Web-serwera w postaci strony www. Dostęp do aplikacji 
on-line jest realizowany z dowolnego komputera po zalogo-
waniu i autoryzacji. 

Podstawowy element systemu stanowią liczniki energii elek-
trycznej. Te ekonomiczne urządzenia firmy Saia-Burgess 
charakteryzują szwajcarska jakość, dokładność, zgodność 
z dyrektywą MID oraz  niewielkie wymiary pozwalające na 
oszczędne gospodarowanie przestrzenią. 

Do oferty liczników do pomiarów bezpośrednich z mecha-
nicznym wyświetlaczem wkrótce dołączą nowe modele 
z wyświetlaczem LCD, przeznaczone do pomiarów pośred-
nich.

Liczniki energii Saia® oprócz wbudowanego precyzyjnego 
mechanizmu zliczającego są wyposażone w wyjście impul-
sowe umożliwiające przesyłanie pomiarów zużycia energii. 
Za pomocą modułu zbierającego i transmitującego dane 
(urządzenie o nazwie PCD7.H104S) liczniki łączą się ze ste-
rownikiem Saia®PCD z użyciem protokołu S-Bus. Do jedne-
go sterownika PCD można podłączyć do 100 modułów PCD7.
H104S, do których z kolei – po 4 liczniki energii elektrycznej. 
Takie rozwiązanie pozwala na jednoczesną transmisję do 
400 wartości pomiarów zużycia energii poprzez sieć S-Bus 
do pojedynczego sterownika. Zgromadzone informacje lub 
dane bieżące można wykorzystać w celu dalszego przetwa-
rzania przez systemy SCADA, MES czy raportujące. 

Raportowanie i analiza danych

Do analizy danych i raportowania stosujemy Dream Re-
port™, intuicyjne narzędzie w polskiej wersji językowej, 
pozwalające na tworzenie zarówno prostych, jak i wielo-
przekrojowych zestawień. Dream Report™ umożliwia zda-
rzeniową lub zgodną z harmonogramem dystrybucję rapor-
tów do odpowiednich odbiorców. Dane z systemu odczytu 
i rozliczania mediów mogą być dostępne wprost u najem-
ców wyposażonych w panele operatorskie. Dzięki temu na-
jemcy na bieżąco mogą śledzić zużycie mediów i związane 
z nim koszty.
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• obniżenie kosztów instalacji

• dostęp do danych on-line

• dostęp do danych bez potrzeby wchodzenia  
do lokalu, a dla najemcy – bieżąca kontrola kosztów 
zużycia

• wyeliminowanie błędów powstających wskutek 
ręcznego odczytywania i spisywania danych

• większa wiarygodność danych

• możliwość przesyłania informacji  
na większe odległości

• możliwość dalszego przetwarzania zebranych  
informacji celem szczegółowych analiz  
i optymalizacji.

        Na czym polega  
innowacyjność systemu?
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Zastosowanie technologii webowej z przeglądarką interne-
tową Saia®Micro-Browser umożliwia łatwe i szybkie pro-
jektowanie aplikacji. Użytkownik może bez trudu stworzyć 
własny projekt, bez znajomości języka Java czy HTML, wyko-
rzystując intuicyjne, w pełni graficzne środowisko projekto-
we Web-Editor (standardowy moduł pakietu PG5®Controls 
Suite, narzędzia programowego sterowników Saia®PCD 
i PCS). Raz zaprojektowana aplikacja, bez jakichkolwiek 
modyfikacji może być wizualizowana na wszystkich Web-
panelach, komputerach typu PC z systemem Windows® czy 
PDA. 

Pierwsze Web-panele, jakie oferowała Saia to modele 
o przekątnej 5,7” z wyświetlaczem o rozdzielczości QVGA 
i matrycą STN. Później oferta została rozszerzona o 3,5” pa-
nele z matrycą TFT. Kolejnym etapem rozwoju rodziny Web-
paneli, który nastąpił w końcu 2008 r. było wprowadzenie 
do sprzedaży terminali o przekątnych 5,7” i 10,4” z rozdziel-
czością VGA i matrycą TFT. Unowocześnienie to nie ozna-
cza jedynie zwiększenie przekątnej ekranu, rozdzielczości 
i ulepszenia jakości obrazu, ale także rozszerzenie funkcjo-
nalności samego terminala. W rezultacie powstały wysoce 
skalowalne urządzenia, znajdujące zastosowanie w nowych 
obszarach rynku automatyki.  

Wyświetlacze TFT z rozdzielczością VGA  
i ekranem dotykowym

Nowe Web-panele wyposażone są w wysokiej jakości wy-
świetlacze LCD TFT obsługujące ponad 65 tys. kolorów. 
Nawet małe wyświetlacze o przekątnej 5,7” oferują rozdziel-
czość VGA (480 x 640 pikseli). Zastosowana technologia 
umożliwia wyświetlanie i obsługę raz stworzonych stron in-
ternetowych zarówno na wyświetlaczach paneli (5,7- i 10,4-
calowych), jak i komputerów PC, bez konieczności wykony-
wania jakichkolwiek modyfikacji w projekcie. Zastosowanie 
matryc o większej rozdzielczości pozwala wyświetlać duże, 
skomplikowane grafiki na małych i ekonomicznych termina-
lach. Przezroczysta membrana ekranu dotykowego i tech-
nologia LCD TFT gwarantują doskonałą ostrość obrazu.

Produkty

Rodzina terminali webowych Saia-Burgess  
wciąż się rozwija
Pierwsze panele z przeglądarką internetową firma Saia-Burgess wprowadziła do oferty w końcu 2006 r.  
Od tego czasu klienci zakupili ponad 5000 sztuk tych urządzeń. Tak duże zainteresowanie z jednej strony  
potwierdza jakość i funkcjonalność, a z drugiej zobowiązuje producenta do ciągłej pracy nad rozwojem  
tej rodziny produktów (PCD7.D4xx).
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Nowa, wydajniejsza platforma  
przygotowana do dalszego rozwoju

W skład platformy sprzętowej nowych terminali webowych 
Saia® wchodzą procesor Coldfire, duże zasoby pamięci 
oraz nowy, potężny kontroler grafiki. Taki zestaw umożliwia 
obsługę wyświetlacza VGA/TFT, pozostawiając jednocze-
śnie wystarczającą ilość zasobów, by w przyszłości obsługi-
wać większe wyświetlacze z wysoką rozdzielczością. Oprócz 
tego rezerwa zasobów sprzętowych jest wystarczająca do 
implementacji dodatkowych funkcjonalności, takich jak: 
funkcje sterownika PLC czy protokoły komunikacyjne (MPI, 
Modbus itp.). Oznacza to również, że w przyszłości pane-
le webowe firmy Saia-Burgess mogą pełnić rolę łącznika 
pomiędzy urządzeniami innych producentów a technologią 
webową i IT.

Gniazdo na karty SD

Panele webowe Saia® wyposażone są w 4 MB wbudo-
wanej pamięci Flash. Jeśli jest to ilość niewystarczają-
ca, można urządzenia wyposażyć w dodatkową kartę SD 
Flash (PCD7.RD4-SD), o pojemności do 512 MB (dostępne 
w ofercie). Karty te mogą służyć do przechowywania:

• czcionek Unicode – w ten sposób dowolna liczba nie-
zbędnych czcionek może być przechowywana w panelu. 
Ponadto czcionki mogą być wymieniane w trakcie pracy. 

• stron internetowych – można tworzyć nawet bardzo 
rozbudowane projekty stron webowych dla terminali.  
Co więcej skraca to również czas ładowania się stron. 

Dodatkowo karty SD mogą być wykorzystywane jako back-up 
dla aplikacji i konfiguracji paneli webowych. Podczas wy-
miany panelu na inny, kartę pamięci z zapisaną konfigu-
racją można w prosty sposób przełożyć do nowego, dzięki 
czemu natychmiast nadaje się on do użytku bez konieczno-
ści stosowania narzędzi konfiguracyjnych.  

 

Rozbudowany i unowocześniony setup

Menu setup zostało zaprojektowane od nowa, czego rezul-
tatem jest bardziej nowoczesny i przyjazny dla użytkownika 
interfejs. Ponadto można je wywołać w każdej chwili po-
przez wykonanie odpowiedniej sekwencji dotknięć ekranu 
bez konieczności restartowania panelu. Dodatkowo zaim-
plementowano funkcję ściągania firmware’u z określonej 
lokalizacji poprzez sieć ethernetową.

Wszechstronna rodzina paneli  
nie tylko dla przemysłu

Szeroka rodzina paneli webowych firmy Saia-Burgess 
gwarantuje znalezienie odpowiedniego rozwiązania do 
wszystkich wymagań użytkownika: wielkości wyświetlacza, 
rodzaju podświetlenia, rozdzielczości, zasobów pamięci, 
funkcjonalności, sposobu montażu i kosztów. W ofercie 
znajdują się zarówno urządzenia z matrycą dotykową, jak i 
ze zintegrowaną klawiaturą. Modele z klawiaturą stanowią 
doskonałe rozwiązanie dla systemów pracujących w trud-
nych warunkach, gdzie matryca może ulec uszkodzeniu. 
Zastosowanie klawiatury umożliwia użytkownikowi dokony-
wanie zmian ustawień bez zasłaniania dłonią ekranu.  

Panele webowe Saia®PCD znajdują zastosowanie w szero-
kim spektrum aplikacji, zarówno w automatyce związanej 
z infrastrukturą, jak również w aplikacjach do sterowania 
i obsługi maszyn (specjalne, przenośne panele, dedyko-
wane zastosowaniom w przemyśle związanym z produkcją 
maszynową). 

Dzięki eleganckiemu wzornictwu i zestawom do montażu 
równie dobrze prezentują się zabudowane w szafie sterują-
cej, jak w biurze czy apartamencie. 

Panele produkowane są także w wersjach przygotowywa-
nych na specjalne zamówienia klientów.    
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Control Maestro zapewnia automatyczne skalowanie grafik 
oraz bogate możliwości tworzenia różnego typu obrazów 
i nawigacji pomiędzy nimi. Interfejs webowy umożliwia 
wyświetlanie wielu okien aplikacji (alarmy, wykresy, 
obrazy lub maski, analizy itp.) w jednym oknie prze-
glądarki i swobodne ich aranżowanie, co daje niespo-
tykany dotąd komfort zdalnej eksploatacji. 

Programista, który podczas projektowania określa docelo-
wą rozdzielczość aplikacji, nie narzuca jej przyszłemu użyt-
kownikowi, ponieważ grafiki są automatycznie skalowane 
do ustawień przeglądarki. Użytkownik może dostosować za-
równo wielkość elementów graficznych, jak i ich położenie 
do swojego monitora czy upodobań.

Interfejs webowy umożliwia realizację nadzoru i kontroli 
aplikacji z każdego miejsca i o każdej porze poprzez połą-
czenie internetowe/intranetowe. Do wyświetlania aplikacji 
webowej zawierającej panel sterowania, wykresy czy wykaz 
danych i zdarzeń nie jest wymagane żadne specjalistyczne 
oprogramowanie, wystarczy zwykła przeglądarka WWW. 
Pulpit Web jest w pełni konfigurowalny i przyjazny użytkow-
nikowi. Bazuje na najnowszej technologii Java, działając na 
różnych przeglądarkach.

Zdalne poczynania użytkownika są rejestrowane, dzięki cze-
mu można prześledzić nie tylko historię aktywności lokal-
nych, ale również zdalnych. 

Do transferu danych pomiędzy klientem a serwerem używa-
ny jest bezpieczny, kodowany protokół, który jednocześnie 
pozwala na efektywniejsze wykorzystanie przepustowości 
i zmniejszenie obciążenia sieci. Protokół ten może wykorzy-
stywać do transmisji danych port 80, dzięki czemu nie jest 
blokowany przez postawiony firewall, korzysta również z za-
bezpieczonego trybu przesyłania pakietów. 

Mobile Application Manager, element interfejsu webowe-
go Control Maestro, umożliwia skonfigurowanie aplikacji 
na komputery PC, telefony komórkowe czy PDA. Narzędzie 
pozwala użytkownikom wybrać elementy, które mają być 
wyświetlane na ekranie, a kliknięcie na przycisk „uruchom” 
pozwala na test aplikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu możli-
we jest sprawdzenie aplikacji bezpośrednio na obiekcie. 

Produkty
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Nowa generacja interfejsu  
webowego systemu Control Maestro
Firma Elutions, korzystając z wieloletnich doświadczeń w tworzeniu systemów SCADA ze zdalnym dostępem  
do aplikacji przez przeglądarkę internetową, całkowicie od podstaw opracowała nowy interfejs webowy systemu 
Control Maestro. Wydajna i bezpieczna platforma Web w pełni wykorzystuje funkcjonalności systemu takie, jak: 
połączenie zalet  grafiki wektorowej i bitmapowej czy dostęp do aplikacji dla użytkowników mobilnych.
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Produkty

Tworzenie nowoczesnych aplikacji wymaga nowego spo-
sobu organizacji i dostępu do informacji. Zastosowanie 
zorientowanego obiektowo podejścia do tworzenia aplikacji 
zwiększa wydajność prac inżynierskich, ponieważ wyko-
rzystując rzeczywiste interakcje pomiędzy obiektami, urzą-
dzeniami i procesami, programista unika monotonnych, 
pracochłonnych i podatnych na błędy czynności. Dzięki 
obiektowej strukturze projektant systemu tworzy aplikację 
w bardziej intuicyjny, prosty i szybki sposób, a użytkownik 
końcowy zyskuje aplikację, po której łatwiej się poruszać,  
z  przyjaznym dostępem do poszukiwanych informacji. 

Obiektowo zorientowana struktura pozwala tworzyć 
całe biblioteki w pełni edytowalnych obiektów i wy-
korzystywać je także w innych projektach. Zdefinio-
wane obiekty można eksportować w postaci plików 
XML. 

Aplikacja to już nie tylko zbiór punktów pomiarowych i alar-
mów, ale zorganizowana hierarchicznie struktura obiekto-
wa kompatybilna z podziałem na bramki i alarmy znanym 
z Wizcon Supervisor.

Na przykład aplikację budynkową można rozumieć jako 
obiekt typu „budynek”, który składa się z obiektów „piętra”, 
te z kolei z „pomieszczeń” zdefiniowanych jako zbiór tempe-
ratur, wilgotności, czujników i opisu.  Dostęp do informacji 
można realizować poprzez przeglądanie drzewa obiektów, 
następnie wybierając dane piętro, pomieszczenie i na koń-
cu szukany czujnik. 

Większa wydajność prac  
inżynierskich w Control Maestro  
dzięki obiektowej strukturze aplikacji
Control Maestro ułatwia projektantom  
nowoczesnych aplikacji SCADA sprawną  
realizację najistotniejszych zadań:

• efektywne Projektowanie 

• Przenośność i Powielanie aPlikacji

• utrzymanie i rozbudowę aPlikacji.
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Automatyka Saia®  
w Centrum Westside, 
największym obiekcie  
handlowo-rekreacyjnym  
w Szwajcarii

A U T O M A T Y K A  n r 1 [ 4 3 ] / 2 0 0 9  w w w. s a b u r. c o m . p l

Infrastruktura części komercyjnej i rekreacyjnej Westside 
została zaprojektowana dla 3,5 mln odwiedzających rocznie 
(stolica Szwajcarii liczy 128 tys. mieszkańców, a aglomera-
cja 344 tysiące). Na etapie projektowania wzięto pod uwagę 
nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także ekologiczne. Twór-
cy koncepcji Westside założyli, że będzie to obiekt zużywają-
cy minimalną ilość energii. Oznacza to, że 20 % zapotrzebo-
wania kompleksu na energię elektryczną pokrywa energia 
z odnawialnych źródeł, tylko 15 % rocznego zapotrzebo-
wania na ciepło jest realizowane ogrzewaniem olejowym,  
35 % pochodzi z odzysku ciepła, a około 50 % z nowocze-
snego systemu ogrzewania biomasą. 

Projekt o tak monumentalnych rozmiarach wymagał wdro-
żenia niezawodnej technologii sterowania i monitoringu. 
W warstwie automatyki i sterowania inwestorzy wybrali 
rozwiązania Saia®, firmy która może poszczycić się licznymi 

referencjami w wielu obiektach handlowo-rekreacyjnych na 
całym świecie. Sterowniki rodziny PCD3 czuwają nad pra-
cą urządzeń obiektowych, sterują wszystkimi instalacjami 
grzewczymi, wentylacji i klimatyzacji połączonymi siecią 
Ethernet. Komunikację pomiędzy  poszczególnymi strefa-
mi centrum zapewniają szybkie, światłowodowe routery. 
10-calowe Web-panele CE zapewniają lokalne sterowanie 
oparte na interfejsie Web w każdym z centrów sterowania 
klimatyzacją. 

Każdy ze 144 pokojów hotelu Holiday Inn został wyposażony 
w klimakonwektory (fan-coile) sterowane za pomocą sterow-
ników strefowych PCD7.L600 i nastawników pomieszcze-
niowych PCD7.L643, by zapewnić gościom prostotę obsługi 
i komfort dostosowany do indywidualnych wymagań. 

Więcej o Westside na: www.westside.ch

Westside w liczbach: 

• Wartość inwestycji: 500 mln CHF 
• Zużyte materiały budowlane: 212 500 t betonu,  

11 000 t stali, 350 km kabli
•	Centrum	handlowe:	23	000	m2	z	60	sklepami
•	Multiplex:	11	sal	kinowych,	2	400	miejsc
•	Aqua	Park:	10	000	m2

•	Restauracje	i	bary:	3	000	m2

•	95	apartmentów	(senior	citizen	residence)
•	Hotel	Accor	Holiday	Inn:	144	pokoje
•	Parking	na	1	275	samochodów	

System automatyki: 

•	12	000	punktów	danych
•	80	sterowników	Saia®PCD3.M5xxx	i	PCD3.M3xxx
•	60	Web-paneli	PCD7.D5100	(po	1	szt.	na	sklep)
•	145	sterowników	strefowych	PCD7.L602
•	Moduły	z	ręcznym	sterowaniem:	PCD3.A810/PCD3.W800
•	Zdalna	obsługa:	poprzez	Internet/Intranet
•	Alarmy:	poprzez	SMS	i	e-mail
•	300	liczników	komunikujących	się	po	M-Bus
•	5	podsystemów	EIB	do	sterowania	światłem	i	żaluzjami

8 października 2008 roku największy kompleks handlowo 
-rozrywkowy w Szwajcarii otworzył swoje podwoje  
dla szerokiej publiczności. Centrum Westside jest usytuowa-
ne nad autostradą A1, przy wjeździe do Berna, stanowiąc 
symboliczną bramę do miasta. Westside budzi podziw nie 
tylko z powodu ponadczasowej i wyrafinowanej architektu-
ry autorstwa światowej sławy architekta Daniela Libeskinda. 
Unikalna jest także koncepcja połączenia w jednym  
kompleksie, w harmonii z naturą, obiektów handlowych  
i gastronomicznych, rozrywkowych, sportowych  
(baseny, fitness i wellness), hotelu, a także apartamentów 
dla seniorów. 
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Marzenia potrafią dać życiu koloryt, a nawet przy nim trzy-
mać. Wszyscy mają prawo do marzeń, wszyscy powinni 
marzyć, bo marzenia popychają do twórczych działań. 
Odnoszę jednak wrażenie, że coraz trudniej jest spotkać 
człowieka, który miałby swoje marzenia. Przy czym ludzie 
nawet sobie nie zdają sprawy, że wyobrażenia, które od-
bierają jako swoje pragnienia, w rzeczywistości zostały im 
perfidnie podsunięte, że zostali zaprogramowani.

Ludźmi, którzy nie pracują nad sobą, kierują ich zepchnię-
te do podświadomości frustracje. Żyją marzeniami twór-
ców seriali i reklam, działaczy i doradców, którzy im pro-
jektują świat, jednak to tylko zewnętrze.

Słucham wypowiedzi kasjerki PKP, która ma uzasadnić jej 
emeryturę pomostową - „No ciężko jest, bo Kolej Regional-
na jest i Mazowiecka jest, i Intercity, i pospieszne. I bilety 
trzeba niestety sprzedawać.” Złośliwiec we mnie krzyczy 
– tak, kasjerom w hipermarketach i ekspedientkom też się 
należy, bo mają znacznie większy asortyment, sprzątacz-
kom, bo pracują z chemią, recepcjonistkom w przychod-
niach, bo mają kontakt z chorymi. O wywożących śmieci, 
pracujących na wysypiskach, oczyszczalniach ścieków  
i przy ulicach w ogóle nie ma co wspominać.

Trudno znaleźć zawód nie związany z niebezpieczeń-
stwem lub obciążeniem psychicznym. Piekarz – stale 
nocna zmiana i pylica; modelka – Państwo wybaczą, ale 
względy estetyczne także mają znaczenie; zegarmistrz, 
złotnik, aptekarz – oko i ręka z czasem tracą pewność; 
szewc – litości, toż przecież on bez butów chodzi... Mam! 
Aktor – wszak ktoś musi grać starych ludzi!

A tak poważnie, jestem za tym, by każdy szedł na eme-
ryturę, kiedy zechce. Tyle tylko, że na swój rachunek! 
Ciężka praca powinna być tak wynagradzana, by można 
było zaoszczędzić na emeryturę. Nie zrobisz tego – ponoś 
konsekwencje. Nie można traktować ludzi jak całkowicie 
niezaradne istoty, bo to się mści. Każdy powinien odpo-
wiadać za siebie, wtedy znacznie łatwiej uniknęlibyśmy 
patologicznych sytuacji.

Dbając o siebie, zmuszalibyśmy niejako innych do szano-
wania nas, co jest sprzężeniem zwrotnym i co pociąga za 
sobą ucywilizowanie kontaktów międzyludzkich. To takie 
moje marzenie – by ludzie w Polsce zaczęli podchodzić do 
innych z szacunkiem, by zanim cokolwiek powiedzą czy 
zrobią zastanowili się nad następstwami, by znali swoją 
realną wartość i nieustannie starali się ją podnieść.

Wciąż nie mogę pozbyć się wrażenia, że gdzie nie spojrzę 
tam sami aktorzy, o przepraszam – komedianci, którzy nie 
uświadamiają sobie, że grać też trzeba z głową, bo inaczej 
zawsze może się znaleźć ktoś, kto wygwiżdże.
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