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SABUR info

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że produkty fi rmy 
Saia-Burgess znalazły się w gronie laureatów prestiżowego 
konkursu na Produkt Roku 2010 miesięcznika Control Engi-
neering Polska. 

Jury złożone z  pracowników naukowych uczelni technicz-
nych i  profesjonalistów, pod przewodnictwem redaktora 
naczelnego Control Engineering, doceniło innowacyjność 
i  unikatowe funkcjonalności aż trzech urządzeń szwajcar-
skiego producenta. 

Następujące produkty zyskały uznanie w oczach Jury:

– Saia S-Energy Manager – I miejsce w konkursie na Pro-
dukt Roku 2010 miesięcznika Control Engineering Polska 
w  kategorii „Systemy sterowania”. O  systemie S-Energy 
Manager piszemy więcej na 4 i 5 stronie niniejszego nume-
ru „Automatyki”.

– panel Saia Haptic – I miejsce w kategorii „HMI, systemy 
SCADA, wizualizacja”. Jest to webowy panel przemysłowy 
z technologią HapticTouch, wyposażony w wytwarzający wi-
bracje i reagujący na dotyk ekran. Użytkownik otrzymuje od 
urządzenia informację zwrotną nie tylko w postaci obrazu 
i dźwięku, ale również w postaci odczuwalnych przez zmysł 
dotyku wibracji.

– moduł komunikacyjny z Bluetooth PCD7.F160S – III miej-
sce w  kategorii „Komunikacja bezprzewodowa”. PCD7.
F106S pozwala połączyć się ze sterownikiem urządzeniom 

Produkt Roku 
miesięcznika Control Engineering Polska 
dla trzech produktów Saia

obsługującym technologię Bluetooth (komputer PC czy 
PDA). Za pomocą tego modułu można uzyskać dostęp do 
danych w sterowniku, obsługiwać aplikację wizualizacyjno-
-sterującą, wgrać do sterownika program a  także łączyć 
sterowniki ze sobą. 

W dniach 13–15 września 2011 r. w Bielsku-Białej już po raz 
dwudziesty czwarty odbędą się Międzynarodowe Energe-
tyczne Targi Bielskie ENERGETAB.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. 
Znajdą nas Państwo w hali A, stoisko nr 53. Podobnie jak 
na ubiegłorocznej edycji targów i tym razem nasze stoisko 
będzie usytuowane w  bezpośrednim sąsiedztwie Pawilo-
nu Szwajcarskiego skupiającego wystawców ze Szwajcarii 
i  (tak jak Sabur) fi rmy zrzeszone w  Polsko-Szwajcarskiej 
Izbie Gospodarczej.

Zapraszamy na targi 
ENERGETAB 2011

Podczas tegorocznej ekspozycji zaprezentujemy systemy 
zarządzania energią elektryczną i innymi mediami – S-Ener-
gy i SOiRE, nowe liczniki energii Saia-Burgess z protokoła-
mi komunikacyjnymi M-Bus i Modbus, a także nowe kom-
putery przemysłowe fi rmy ESA. Oprócz tego na naszym 
stoisku znajdą Państwo szereg praktycznych rozwiązań 
systemów automatyki dla infrastruktury i ciepłownictwa.
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Szanowni Państwo,

Obserwując liczne w ostatnim czasie turbulencje pogodowe, jak również gwał-
towne zmiany na rynkach fi nansowych, wydaje się że powyższe zjawiska po-
winniśmy zacząć traktować jako stan zupełnie normalny. Prawdopodobnie 
okresy „falowania” w  gospodarce światowej będą nam towarzyszyć jeszcze 
długo. Obecny rozwój gospodarki globalnej jest równie mało przewidywalny, jak 
długoterminowe prognozy meteo. Dodatkowo gospodarki większości państw 
są ze sobą ściśle powiązane, rzadko można funkcjonować na zasadzie „samot-
nej wyspy”. Podobnie jest w systemach automatyki, gdzie komunikacja i wza-
jemne powiązania, czyli sieci, mają coraz większe znaczenie. Stąd w niniejszym 
biuletynie wiele miejsca poświęcamy systemom komunikacyjnym, w szczegól-
ności staramy się przybliżyć Czytelnikom zagadnienie otwartej komunikacji 
w świecie Saia PCD (nasze cover story) a także możliwości nowych liczników 
energii wyposażonych w interfejsy Modbus i M-Bus.

Dzisiaj, pomimo postępującej globalizacji, świat jest nadal bardzo zróżnicowa-
ny kulturowo i językowo. Analogiczne zjawiska występują w systemach auto-
matyki, gdzie również spotykamy mnogość rozwiązań oraz wiele formatów in-
formacji, czyli języków lub protokołów.

Każdy producent systemów automatyki staje przed wyborem czy tworzyć za-
mknięty, czyli własny system, czy wybrać systemy otwarte. Niewątpliwie fi rma 
Saia-Burgess opiera swój rozwój na tworzeniu systemów otwartych i dlatego 
od wielu lat stale rozwija możliwości komunikacyjne produkowanych sterowni-
ków, wdrażając nowe technologie i standardy, pojawiające się w automatyce, IT 
czy przewodowej i bezprzewodowej komunikacji.

We wcześniejszych numerach „Automatyki” wiele pisaliśmy o  opracowanej 
przez Saia koncepcji AutomationServer. Idea ta zakłada tworzenie jak najbar-
dziej otwartych systemów, elastycznych i opartych na uniwersalnych standar-
dach, co daje użytkownikom dodatkowe wartości, również biznesowe.

A przecież celem każdego użytkownika jest maksymalnie efektywne wykorzy-
stanie systemów automatyki, pozwalające na zmniejszenie kosztów wdrożeń 
i bieżącej obsługi co jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach.

W tym wydaniu biuletynu przedstawiamy także kilka ciekawych nowości pro-
duktowych. Należą do nich: komputery XB300 i  monitory przemysłowe XM7 
oraz pakiet POLYMATH fi rmy ESA, oprogramowanie narzędziowe do urządzeń 
tego producenta, oferujące szereg funkcji ułatwiających i  przyspieszających 
prace projektowe. Warto zwrócić także uwagę na nowości w pakiecie oprogra-
mowania wizualizacyjnego ControlMaestro 2011, jak również na zupełnie nową 
rodzinę radiomodemów fi rmy RACOM

Dział Referencje poświęciliśmy wyjątkowemu systemowi oświetlenia czytelni 
centralnej Biblioteki Narodowej w Berlinie bazującemu na technologii KNX/EIB 
i sterownikach Saia, maksymalizującemu wykorzystanie światła dziennego.

Na zakończenie pragnę serdecznie zaprosić Szanownych Czytelników do od-
wiedzenia stoiska naszej fi rmy na targach Energetab 2011 (szczegóły na stro-
nie 2), gdzie obok opisywanych w  tym biuletynie produktów zaprezentujemy 
najnowszą wersję „pudełkowego” rozwiązania do zarządzania energią elek-
tryczną, czyli S-Energy Manager oraz ekonomiczny system zdalnego rozlicza-
nia mediów SOiRE. 

Barbara Wójcicka

Od wydawcy 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA
DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH: 

SaiaPG5 Controls Suite v. 2.0 
– kurs podstawowy i zaawansowany
Control Maestro – kurs podstawowy 
i zaawansowany 
Dream Report – raportowanie 
w praktyce automatyka 
Programowanie terminali ESA 
System transmisji radiowej MORSE 

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

W  numerze między innymi:

2 SABUR info:
 Deszcz nagród Produkt   
 Roku 2010 miesięcznika   
 Control Engineering   
 dla produktów Saia

4 Produkty:
 Liczniki energii Saia   
 z interfejsami komunikacyjnymi  
 – podstawowy element   
 systemów do monitorowania  
 i zarządzania energią   
 elektryczną

6 Nowości: 
 Komputery w wersjach Box
 i monitory przemysłowe 
 od ESA

8 Temat numeru:
 Czym jest otwarta komunikacja  
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 Nie ma rzeczy niemożliwych!

12 Referencje: 
 Zaawansowany system   
 oświetlenia światłem dziennym 
 i sztucznym w Bibliotece   
 Narodowej w Berlinie
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W ciągu ostatnich dwóch lat portfolio liczników energii elek-
trycznej firmy Saia-Burgess znacznie się powiększyło. Pierw-
sze elektromechaniczne liczniki energii szwajcarskiego pro-
ducenta przeznaczone do bezpośrednich pomiarów energii 
czynnej w układach jednofazowych pojawiły się na ryn-
ku już w 1998 roku. W trakcie kolejnej dekady producent po-
szerzał ofertę liczników elektromechanicznych, opracowano 
nowe rodziny jedno- i dwutaryfowych liczników trójfazo-
wych. Dynamiczny rozwój tej grupy produktów rozpoczął się 
w 2009 roku, gdy do oferty dołączyły elektroniczne liczniki 
z wyświetlaczem LCD, a także modele przeznaczone do po-
miarów półpośrednich. Następnym, milowym krokiem na 
drodze rozwoju było zabudowanie w licznikach protokołów 
komunikacyjnych, umożliwiających włączenie tych urządzeń 
w większe systemy. Droga od zwykłego zbierania danych po-
miarowych dotyczących zużycia energii do rozległych syste-
mów monitorowania i zarządzania energią elektryczną z wy-
korzystaniem elektronicznych liczników energii najnowszej 
generacji została otwarta.

Jeszcze do niedawna zdalny odczyt danych o poborze ener-
gii elektrycznej w licznikach Saia był realizowany za pomo-
cą wyjścia impulsowego. Informacje o  innych mierzonych 
wielkościach i parametrach dostępne były lokalnie na wy-
świetlaczu LCD licznika. Implementację rozwiązań umożli-
wiających komunikację liczników ze światem zewnętrznym 
planowano i  opracowywano już w  chwili, gdy Saia wpro-
wadziła na rynek pierwsze liczniki z  wyświetlaczem LCD. 
W  konsekwencji najnowsze modele liczników energii pro-
ducenta zostały wyposażone w moduł interfejsu komunika-
cyjnego zabudowany w urządzeniu.

Protokół Saia S-Bus
Jako pierwsze pojawiły się na rynku liczniki wyposażone 
w  interfejs szeregowy RS-485 z  protokołem S-Bus, który 
umożliwia komunikację ze wszystkimi urządzeniami Saia 
PCD oraz panelami do monitoringu energii – Saia S-Energy 
Manager. Dzięki możliwości komunikacji liczników z  urzą-
dzeniami zewnętrznymi użytkownik otrzymał szereg do-
datkowych funkcjonalności. Pierwszą z  nich jest dostęp 
za pośrednictwem sterownika lub S-Energy Managera do 
wszystkich wartości pomiarowych, które wyświetla licznik: 
wartości chwilowych mocy, napięcia i prądu, mocy czynnej, 
mocy biernej dla pojedynczej fazy i trzech faz, zużycia ener-
gii (całkowitej i częściowej), cosϕ. 

Liczniki energii Saia 
z interfejsami komunikacyjnymi
– podstawowy element systemów 
monitorowania i zarządzania 
energią elektryczną

System S-Energy Manager
Liczniki energii wyposażone w  interfejs S-Bus wraz z  pa-
nelem Saia S-Energy Manager tworzą prosty w  obsłudze 
system, który nie tylko rejestruje zużycie energii, ale także 
umożliwia kontrolę i ingerencję w przebieg procesu. Dzięki 
komunikacji przez Ehternet, S-Energy Manager umożliwia 
integrację z zakładowymi systemami IT, pozwalając na zdal-
ny dostęp do danych za pomocą przeglądarki internetowej 
i  komputera PC bądź urządzenia mobilnego typu PDA, 
smartphone czy iPad. Zintegrowany w panelu sterownik lo-
giczny (programowany w języku Step 7) zapewnia elastycz-
ność niezbędną do monitorowania nawet bardzo złożonych 
sekwencji procesów i  do natychmiastowej identyfi kacji 
stanów krytycznych. Umożliwia to wykrywanie kosztow-
nych szczytów poboru mocy oraz zapobieganie ich wystę-
powaniu w  przyszłości. S-Energy Manager zapewnia za-
równo przejrzystą rejestrację wartości zużycia energii, jak 
i rozładowanie szczytów zapotrzebowania w celu obniżenia 

Produkty

Rys 1. Liczniki energii elektrycznej Saia-Burgess 
są podstawowym elementem systemu S-Energy Manager. 

Energy
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kosztów. Rozwiązanie to pozwala na kontrolę mocy pobie-
ranej przez odbiory, a gdy pobór przekracza określoną war-
tość, można ten odbiór wyłączyć z poziomu panela. Dzięki 
dostępowi do danych gromadzonych w panelu możliwe jest 
także prognozowanie kosztów zużycia energii czy taryfi ko-
wanie odbiorców. Do jednego panelu S-Energy Manager 
można dołączyć do 254 liczników.

Protokoły M-Bus i Modbus
Równolegle do liczników z komunikacją w protokole S-Bus 
zostały opracowane wersje liczników z  innymi standarda-
mi komunikacyjnymi: M-Bus oraz Modbus. M-Bus, zgodny 
z wymaganiami normy PN-EN 13757-2, pozwala na włącza-
nie liczników energii w systemy zliczające i monitorujące zu-
życie ciepła czy wody oraz ich kompletną, spójną integrację 
w systemach rozliczeniowych i  zarządzania zużyciem me-
diów. Modbus zaś pozwala na łączenie liczników Saia z do-
wolnymi systemami bazującymi DE FACTO na tym standar-
dzie komunikacyjnym.

Za pomocą interfejsu komunikacyjnego liczniki energii Saia 
mogą być częściowo zerowane (podobnie jak w samocho-
dach „licznik dzienny km”), co jest bardzo przydatną funkcją 
w przypadku aplikacji bilingowych np. w hostelach czy na 
kempingach, by zliczać nie tylko całkowitą pobieraną ener-
gię, ale także rozliczać zmieniających się odbiorców. Inter-
fejsy komunikacyjne dostępne są we wszystkich modelach 
liczników energii Saia z wyświetlaczem LCD, zarówno jed-
nofazowych – rodziny ALD1 (Imaks.=32 A), jak i trójfazowych 
– ALE3 (linia przeznaczona do pomiarów bezpośrednich, 
Imaks.=65  A) oraz AWD3 (do pomiarów półpośrednich, 
z przekładnikiem prądowym do 1500 A).

Wszystkie typy elektronicznych liczników energii szwaj-
carskiego producenta mają dopuszczenie do stosowania 
w systemach zużycia energii elektrycznej (zgodność z dy-
rektywą MID, możliwość zakładania plomb zabezpieczają-
cych). Ich kompaktowa budowa (szerokość 1 modułu, czyli 
17,5 mm w przypadku liczników jednofazowych lub 70 mm 
w modelach do układów trójfazowych) i montaż na szynie 
DIN 35 mm pozwalają na bardziej efektywną zabudowę 
w szafach elektrycznych, małych obudowach czy panelach 
dystrybucyjnych. Urządzenia charakteryzuje wysoka odpor-
ność na warunki klimatyczne i elektryczne, niezawodność, 
stabilność oraz precyzja pomiarów, którą gwarantuje ich 
klasa dokładności – B według MID, klasa 1 zgodnie z wy-
maganiami normy PN-EN 62053-21.

W  ofercie liczników energii elektrycznej Saia występują 
również tradycyjne modele elektromechaniczne z  liczy-
dłem mechanicznym, których zaletą jest możliwość od-
czytu wskazań licznika nawet w przypadku braku zasilania. 
Zarówno liczniki elektromechaniczne, jak i  elektroniczne 
z wyświetlaczem LCD w podstawowych wersjach są wypo-
sażone w wyjścia impulsowe.

Podstawowe zastosowania
Dedykowany obszar zastosowań liczników energii szwaj-
carskiego producenta to instalacje rozliczeniowe we współ-
dzielonych powierzchniach takich jak biurowce, centra 
handlowe, zakłady przemysłowe, lotniska czy dworce, 
a  także w  systemach reklamy wizualnej, pomiaru energii 
odnawialnej do prywatnych zastosowań, np. z ogniw foto-
woltaicznych, systemach oświetleniowych, w domach jed-
no- i wielorodzinnych, hotelach, szpitalach czy szkołach.

Oprócz omawianego systemu monitoringu energii 
S-Energy Manager, liczniki energii elektrycznej Saia stano-
wią podstawowy element systemu zarządzania mediami 
SOiRE (System Odczytu i Rozliczania Energii) oraz znajdują 
zastosowanie w systemach fi rm trzecich.

Produkty
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POLYMATH jest nowoczesnym i wydajnym pakietem opro-
gramowania przeznaczonym do tworzenia aplikacji wizuali-
zacyjnych na wszystkie terminale operatorskie i komputery 
firmy ESA. Występuje w dwóch wersjach – Basic (do progra-
mowania terminali rodziny VT) oraz Advanced (obsługują-
cej terminale IT, VT oraz VTCE). Najnowsza wersja pakietu 
POLYMATH 2.1 została zaktualizowana o nowe funkcje, które 
umożliwiają większą elastyczność projektowania oraz wygo-
dę użytkowania aplikacji. 

– tryb Passthrough – pozwala na wykonywanie operacji 
w  sterowniku z  poziomu komputera PC za pośrednic-
twem terminala IT (PLC połączony jest z panelem przez 
port szeregowy, a komputer przez Ethernet). Funkcja ta 
jest szczególnie przydatna podczas uruchamiania syste-
mu, debugowania, aktualizacji projektów czy innych prac 
inżynierskich. 

Przegląd  
nowych funkcjonalności w POLYMATH 2.1

– zwiększona wydajność skutkująca szybszym wyświetla-
niem obrazów i odświeżaniem stron projektów.

– obsługa plików PNG (w formatach 8- i 24-bitowych) – lep-
sza jakość wyświetlanych obrazów z jednoczesną reduk-
cją przestrzeni, którą zajmują. 

– nowa biblioteka obiektów graficznych w wysokiej rozdziel-
czości, pozwalających na skalowanie bez utraty jakości.

– nowy sposób zarządzania biblioteką obiektów – obiek-
ty zostały podzielone na foldery, ułatwiające nawigację 
i wyszukiwanie. Stworzoną bibliotekę można wyeksporto-
wać w celu wykorzystania na innym komputerze. 

– funkcja kalendarza (scheduler) – użytkownik może za-
planować wykonywanie zdarzeń w  trybie dziennym i  ty-
godniowym, włączając w kalendarz także indywidualnie 
ustawiane wolne dni. Opcja ta jest szczególnie przydatna 

Nowości

• bezwentylatorowe procesory Intel Atom lub Core 2 Duo

• elastyczność konfiguracji – swobodny dobór wersji: 
0/2/3 PCI, opcjonalne dyski HDD, SSD, CF, rozszerzana 
pamięć RAM (do 8 GB), możliwość rozszerzeń poprzez 
wbudowane sloty PCI i USB

• wyjmowalne dyski HDD i SSD 

• zwiększone bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu macie-
rzy RAID (opcja)

• solidna i odporna mechanicznie konstrukcja

• zgodność z wymogami norm: PN-EN 61000-6-2  
i PN-EN 61000-6-4

Najważniejsze cechy XB300:

XB300 – nowa rodzina  
przemysłowych komputerów ESA w wersjach BOX
Komputery przemysłowe XB300 ESA zapewniają niezawod-
ność, wysoką jakość i elastyczność konfiguracji. Urządze-
nia są zbudowane na bezwentylatorowych procesorach 
Intel Atom, Core 2 Duo lub Celeron Core Duo. Modułowa ar-
chitektura XB300 pozwala na swobodny dobór komponen-
tów do potrzeb użytkownika i aplikacji. Urządzenia wystę-
pują (do wyboru) w wersjach: bez wbudowanego gniazda 
na kartę PCI, z dwoma lub trzema gniazdami PCI, z licen-
cjami Windows 7 Ultimate, Windows Embedded Standard 
lub Windows XP Professional. Można je dodatkowo wyposa-
żyć w wyjmowane dyski HDD, SSD lub CF, zwiększać nieza-
wodność systemów dyskowych poprzez tworzenie macierzy 
RAID, a pamięć RAM rozszerzać do 8 GB.

Wszystkie modele mają w wersjach podstawowych wbudo-
wane porty ethernetowe (2× 1 Gb/s ), wejścia wideo i au-
dio, szeregowe porty RS-232 (2×) oraz USB (4×).

Solidna konstrukcja, wysoka jakość użytych komponentów 
i duża wytrzymałość mechaniczna predestynują kompute-
ry XB300 do użytku w wielu wymagających systemach, nie 
tylko w  aplikacjach przemysłowych. Zastosowane podze-
społy gwarantują długi cykl życia urządzenia, zmniejszone 
zużycie energii, a  jednocześnie wysoką wydajność i  moc 
obliczeniową. Odporna, całkowicie metalowa obudowa 
z aluminiowym wykończeniem zapewnia szybkie odprowa-
dzanie ciepła z wnętrza urządzenia.
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na przykład przy codziennej inicjalizacji systemu czy in-
formowania obsługi o  zaplanowanych interwencjach 
serwisowych. 

– możliwość przypisania plików audio (w formacie WAV lub 
MP3) do alarmów – opcja dostępna w terminalach IT110, 
IT112 i IT115.

– kalkulator – funkcja dostępna podczas pracy aplikacji we 
wszystkich terminalach rodziny IT.

– Dynamiczne Trendy – tryb pozwalający na prezentację 
zmiennych w  postaci trendów w  dziennych, tygodnio-
wych, miesięcznych i rocznych interwałach. Bardzo wy-
godna opcja np. w aplikacjach wymagających śledzenia 
szczegółów zużycia energii elektrycznej.

– funkcja Backup/Restore dla aplikacji Runtime na kompu-
terze PC. Umożliwia ona łatwe i intuicyjne aktualizowanie 
aplikacji na nadzorującym komputerze PC. Zaktualizowa-
ny projekt może być przesyłany e-mailem do użytkownika 
końcowego, który w prosty sposób może dokonać aktu-
alizacji na komputerze ESA, np. przenosząc projekt na 
pendrivie USB. 

– możliwość defi niowania wielkości okien dialogowych 
w projekcie.

Nowości

Nowe monitory 
przemysłowe XM7 ESA
ESA wprowadziła do oferty nową rodzinę przemysłowych mo-
nitorów XM7. Urządzenia wyposażone są w matryce doty-
kowe LCD TFT są dostępne w szerokiej gamie przekątnych 
– od 7” Wide do 19”. Monitory występują w dwóch wersjach 
wykonania frontu obudowy – aluminiowej bądź ze stali nie-
rdzewnej INOX. XM7 wyposażone są w następujące interfejsy: 
USB (dostępny z frontu), DVI, VGA, RS-232. Urządzenia można 
montować na ramieniu w systemie VESA bądź zabudowywać 
na elewacji szafy.

• matryca dotykowa LCD TFT

• eleganckie, a jednocześnie solidne wykonanie przemysłowe

• przedni panel z aluminium lub stali nierdzewnej INOX 

• True-Flat – zupełnie płaski front (dostępny w wersji INOX)

• interfejsy: DVI, VGA, RS-232, USB

• zasilanie 18...32 V DC

• IP66 z frontu

• dostępne wersje wyświetlacza: 

XM7W – 7” Wide, 800×480 px, 262 tys. kolorów, 600:1, podświetlenie LED

XM708 – 8,4”, 800×600 px, 262 tys. kolorów, 600:1, LED

XM712 – 12”, 800×600 px, 262 tys. kolorów, 600:1, CCFL (2 lampy)

XM715 –15”, 1024×768 px, 16,2 mln kolorów, 700:1, CCFL (2 lampy)

XM717 – 17”, 1280×1024 px, 16,7 mln kolorów, 1000:1, CCFL (4 lampy)

XM19 – 19”, 1280×1024 px, 16,7 mln kolorów, 1000:1, CCFL (4 lampy).

Najważniejsze cechy monitorów XM7:

Monitory XM7 w  wykończeniu INOX 
i  True Flat są szczególnie przydatne 
w zastosowaniach, w których wymaga-
ne jest spełnianie rygorystycznych wy-
tycznych odnośnie higieny i zdrowia.

XM7 serii INOX są zgodne z  normą 
FDA 21/PN-EN 1672-2+A1, istotną dla 
przemysłu spożywczego, farmaceutycz-
nego i chemicznego. Ponadto urządze-
nia spełniają wymogi norm UL i c-UL-us, 
ATEX (Zone 2/22, kategorii 3 G/D).
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RSXX

DALI 

M-Bus 

MP-Bus 

Modbus 

EIB/Konnex 

Saia ®PCD Portfolio

Profibus

DHCP SMTP

SNMP SMTP

http ftp PPP

Czym jest komunikacja?
Podobnie jak w życiu codziennym, również w automatyce 
występują obiekty, które mogą pozostawać odosobnione 
i zarządzane bez interakcji z innymi. Jednakże zdecydowa-
na większość obiektów lub urządzeń automatyki występu-
je w  grupach czy zespołach. Współpracują one ze sobą, 
tworząc sieci, aby wspólnie wykonywać powierzone im 
zadania. Niezbędnym warunkiem współpracy systemów 
automatyki jest komunikacja między nimi, co oznacza, że 
systemy te muszą być wyposażone w interfejsy do wymiany 
informacji oraz umieć te informacje interpretować.

Systemy, które obsługują wiele interfejsów różnych typów 
oraz potrafi ą przetwarzać wiele formatów informacji (języ-
ków lub protokołów), mogą być używane z dużą elastycz-
nością we wszechstronnych zastosowaniach. Mogą służyć 
nawet jako „interpretery” innych urządzeń o  mniejszych 
możliwościach komunikacyjnych.

Innowacyjność oznacza także elastyczność 
komunikacji
Jak przystało na produkt ze Szwajcarii, w której obowiązują 
cztery języki urzędowe, komunikacja od zawsze była mocną 
stroną sterowników Saia. Już we wczesnych latach 80. XX 
wieku, gdy inne sterowniki nie potrafi ły jeszcze porozumie-
wać się ze sobą, pojawił się pierwszy sterownik z serii PCA, 
wyposażony w swobodnie programowalny interfejs szere-
gowy RS-232, umożliwiający wymianę informacji z  innymi 
urządzeniami. Dawało to użytkownikom możliwości wów-
czas nieosiągalne dla innych produktów.

Zatem już od wielu lat Saia stale rozwija możliwości komu-
nikacyjne swoich sterowników. Nowe technologie i  stan-
dardy, które pojawiają się w automatyce, branży IT i  tele-
komunikacji (przewodowej i/lub bezprzewodowej) są od 
samego początku wykorzystywane i wdrażane w urządze-
niach przemysłowych tego producenta.

Modułowa rozbudowa 
– do 16 interfejsów w jednym urządzeniu
Obecnie nawet najbardziej podstawowe wersje urządzeń 
Saia (sterowniki i  panele operatorskie) są wyposażone 

w  wiele interfejsów komunikacyjnych 
(USB, Ethernet, RS-232, RS-485) umożli-
wiających wymianę informacji z innymi 
systemami automatyki, bez konieczno-
ści ponoszenia dodatkowych kosztów. 
W zależności od obszaru zastosowania, 
wersja podstawowa urządzeń dostępna 
jest z różnymi wbudowanymi interfejsa-
mi, takimi jak Profi bus, CAN lub mode-
mami (PSTN, ISDN, GSM/GPRS) i innymi. 
Oprócz tego wszystkie sterowniki Saia są 
przygotowane do rozbudowy o dodatkowe mo-
duły interfejsów z dużego pakietu opracowanego 
przez producenta. Modułowa rozbudowa sterownika 
Saia PCD pozwala wyposażyć jedną jednostkę sterują-
cą o niewielkich wymiarach w aż 16 portów komunikacyj-
nych (przykładem jest sterownik PCD2.M5xxx).

Różne języki komunikacji w automatyce
Interfejsy fi zyczne (przewodowe lub bezprzewodowe) łączą 
obiekty/urządzenia i  umożliwiają im wymianę informacji. 
Protokoły komunikacyjne defi niują język i  zasady, według 
których informacje są bezpiecznie przesyłane i  rozpozna-
wane przez urządzenia odbiorcze.

Podobnie jak ludzi, automatykę również charakteryzuje 
wielość kultur i środowisk, z których każde ma swoje wła-
sne, specyfi czne języki i  protokoły. Osoby mówiące tylko 
w jednym języku mają ograniczony zakres działania – mogą 
rozmawiać i komunikować się tylko z osobami posługują-
cymi się tym samym językiem. W dzisiejszych czasach ko-
nieczne jest porozumiewanie się w innych kulturach i wielu 
językach. Jeżeli do tego celu potrzebna jest każdorazowo 
pomoc tłumacza, komunikacja, mimo że jest nadal możli-
wa, staje się mozolna, powolna i kosztowna.

Osoby znające kilka języków mają o wiele łatwiejsze życie. 
Mogą zwiedzać inne kraje, poznawać inne kultury i  być 
może znaleźć tam zatrudnienie. Potrafi ą czytać literaturę 
obcojęzyczną i  korzystać z  różnych środków komunikacji. 
Reasumując: są znacznie bardziej elastyczne w życiu pry-
watnym i zawodowym, bardziej niezależne, i mogą być za-
trudniane na różnych stanowiskach.

Temat numeru

Najważniejszym założeniem przy projektowaniu sterowników Saia jest gwarancja kompatybilności 
i współpracy z otaczającymi urządzeniami w całym cyklu życia produktu, czyli przez minimum 15 lat. 
Podstawą udanego współdziałania i współpracy jest sprawna komunikacja, dlatego pokusiliśmy się 
o analizę tego tematu w kontekście systemów automatyki Saia PCD.

Co oznacza otwarta komunikacja 
w świecie sterowników Saia PCD? 
Nie ma rzeczy niemożliwych!
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RSXX

DALI 

M-Bus 

MP-Bus 

Modbus 

EIB/Konnex 

Saia ®PCD Portfolio

Profibus

DHCP SMTP

SNMP SMTP

http ftp PPP

To samo dotyczy kompetencji językowych w świecie auto-
matyki. Urządzenia, które obsługują jeden protokół, mogą 
wymieniać informacje z  urządzeniami posługującymi się 
tylko tym „językiem”, co oznacza, że mogą być używane tyl-
ko i wyłącznie w segmencie zastosowań, do którego zostały 
przeznaczone na etapie wykonywania systemu. Natomiast 
urządzenia, które obsługują kilka różnych rodzajów proto-
kołów, są o  wiele bardziej uniwersalne i  elastyczne oraz 
bez porównania bardziej opłacalne w użyciu ze względu na 
możliwość rozbudowy w przyszłości, wraz ze zmianami po-
trzeb systemu.

Elastyczność komunikacji w świecie Saia PCD
Sterowniki Saia PCD są wyposażone w wiele rodzajów in-
terfejsów fi zycznych w jednym urządzeniu. Ich fi rmware ob-
sługuje domyślnie dużą liczbę protokołów. Zintegrowanie 
tych protokołów z systemem operacyjnym Saia NT sprawia, 
że sterowniki są bardzo skuteczne w użyciu oraz łatwe do 
rozbudowy. Wiele z protokołów jest dostępnych bez dodat-
kowych kosztów i  może być wykorzystywanych  zgodnie 
z wymaganiami użytkownika, nawet w tym samym czasie 
i w różnych rodzajach interfejsów. Jeśli w istniejącym syste-
mie automatyki zaistnieje potrzeba użycia innego protokołu, 
wystarczy go dołączyć do sterownika za pomocą odpowied-
niego modułu. Nie trzeba wymieniać głównego urządzenia 
ani aktualizować systemu operacyjnego sterownika. W ten 

sposób zainstalowany wcześniej sterownik PCD 
można rozbudować w dowolnym czasie, przykłado-
wo o protokół BACnet i/lub LON-IP.

Oprócz tego większość interfejsów jest w  pełni 
programowalna przez użytkownika. Co to oznacza? 
Jeżeli sterownik Saia PCD nie „porozumiewa się” 
przy użyciu danego języka/protokołu, może zostać 
nauczony przez użytkownika, który sam zaimple-
mentuje protokół w programie użytkownika. Umie-
jętności językowe urządzeń Saia PCD nie są zatem 
ograniczone przez sztywny interfejs programistycz-
ny. Ponadto ich znajomość języków (czyli protoko-
łów) może być, w  zależności od potrzeb, indywi-
dualnie poszerzana przez samego użytkownika. 
W ten sposób w sterownikach Saia PCD zaimple-
mentowano dotychczas wiele różnych protokołów 
komunikacyjnych, jak Konnex/EIB, IEC870-5-104, 
Modbus i inne.

Warto zatem pamiętać o tym, jak ważne są moż-
liwości komunikacyjne urządzeń sterujących 
podczas wyboru systemu automatyki. Wybie-
rając sterownik Saia  PCD, użytkownik uzyskuje 
maksymalną funkcjonalność, otwartość, ela-
styczność i  niezawodność przy bardzo atrakcyj-
nej cenie. Poza tym ma pewność, że urządzenie 
z  otwartą komunikacją zapewni mu możliwość 
swobodnego rozwoju czy modyfi kacji systemu 
w przyszłości.
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Protokół Opis Sposób 
implementacji 

Interfejs hardware

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 
Web-Serwer

AS, FW Ethernet (za pomocą PPP także port 
szeregowy)

FTP File Transfer Protocol 
FTP-Serwer

AS, FW jw.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol 
do wysyłania e-maili        

AS, FW jw.

SNTP Simple Network Time Protocol  
do synchronizacji czasu

AS, FW jw.

DHCP, DNS Dynamic Host Configuration Protocol, 
Domain Name System, automatyczna 
konfiguracja adresu IP

AS, FW jw.

SNMP Simple Network Management Protocol,  
do zarządzania elementami sieci  

AS, FW jw.

Modbus-TCP  
(Klient i Serwer)

Quasi-standard, pozwala na wymianę danych 
z wieloma innymi systemami

AS, FW Ethernet  

PPP Poin-to-Point Protocol 
pozwala używać protokołów IP  
poprzez interfejs szeregowy

AS, FW Szeregowy

S-Bus Systemowy protokół Saia (AS), FW Ethernet, USB, szeregowy

BACnet Standard w automatyce budynkowej FW Ethernet

Profibus-DP, MPI Standard w przemyśle FW Szeregowy

Can, CanOpen Standard w przemyśle FW Can

Open Data Mode Tryb komunikacji pozwalający na 
implementację protokołów opartych o IP 
w liście instrukcji (np. IEC870-5-104)

FW, IL Ethernet (za pomocą PPP także port 
szeregowy)

Mode C Tryb komunikacji pozwalający na implementa-
cję protokołów opartych o interfejs szeregowy 
w liście instrukcji (np. EIB)

FW, IL Szeregowy

LON on IP Standard w automatyce budynkowej FW Ethernet

Modbus ASCII, RTU Quasi-standard, pozwala na wymianę danych 
z wieloma innymi systemami

FW Szeregowy

KNX, EIB Standard w automatyce budynkowej IL (Mode C) Szeregowy z zewnętrznym 
konwerterem

MP-Bus Stosowany przez urządzenia Belimo IL (Mode C) moduły MP-Bus

EnOcean Bezprzewodowy standard w automatyce 
budynkowej

IL (Mode C) Szeregowy z zewnętrznym 
konwerterem

Dali Do zarządzania oświetleniem  
w automatyce budynowej

IL (Mode C) jw.

M-Bus Metering Bus, standard popularny 
w systemach rozliczeniowych

IL (Mode C) jw.

P-Bus (Modbus TCP) Umożliwia komunikację z urządzeniami DDC 
Siemens

IL  Ethernet z zewnętrznym gatewayem

IEC 870-5-104 Standard popularny w energetyce IL (Open Data 
Mode)

Ethernet

Legenda:
AS – Automation Serwer; FW – implementacja w firmware; IL – implementacja w programie użytkownika – w liście instrukcji (IL) lub Fboxach 
(Fupla); Szeregowy – interfejs wbudowany bądź dostępny w postaci modułu F 

Protokoły komunikacyjne dostępne w sterownikach Saia PCD

Protokoły komunikacyjne  
w sterownikach Saia PCD

Poniżej znajduje się lista protokołów, które są obecnie 

dostępne w sterownikach Saia PCD. Dodatkowo wiele ist-
niejących protokołów zostało zaimplementowanych przez 
samych użytkowników, ale nie są one udostępniane przez 
producenta.

Temat numeru
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Nowości

ControlMaestro 2011 
już wkrótce!

Nowe kasety rozszerzeń 
PCD2.C1000 do sterowników 
rodziny PCD2.M5xxx

Saia PCD2.C1000 to nowe kasety rozszerzeń We/Wy stwo-
rzone dla sterowników rodziny Saia PCD2 firmy Saia-Bur-
gess. Do jednego sterownika PCD2.M5xxx można dołączyć 
do 7 kaset rozszerzeń, każda z nich dysponuje przestrze-
nią na 4 moduły We/Wy (numerowane zgodnie z ruchem 

W połowie września 2011 roku zostanie wprowadzona na ry-
nek nowa wersja platformy do nadzoru i sterowania procesa-
mi technologicznymi ControlMaestro. Pakiet ControlMaestro 
2011 obsługuje 64-bitowe systemy operacyjne, zapewniają 
dużą wydajność z wykorzystaniem technologii webowej, mo-
bilność użytkowników, bezpieczeństwo oraz integrację z sys-
temami do zarządzania przedsiębiorstwem.

ControlMaestro jest nowoczesną, kompletną, otwartą 
i w pełni skalowalną platformą SCADA/BMS pozwalającą 
na pełną kontrolę procesów technologicznych w obiektach 
przemysłowych, infrastrukturalnych, a  także automatyce 
budynkowej. Modułowa architektura pakietu ControlMa-
estro pozwala na dopasowanie poszczególnych usług (mo-
dułów) i aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkowników. 
W nowej wersji pakietu ControlMaestro 2011 pojawiły się 
funkcjonalności zwiększające wydajność i komfort użytko-
wania platformy. Są to m.in.:

– obsługa 64-bitowych systemów operacyjnych

ControlMaestro 2011 jest kompatybilny z  systemami ope-
racyjnymi o  architekturze 64-bitowej Windows 7 i  2008 
R2 Serwer. Współpraca z tymi systemami, obsługującymi 

wielokrotnie zwiększoną pamięć RAM 
daje możliwość tworzenia i wykorzystania 
znacznie bardziej rozbudowanych aplikacji 
bez obawy o  jej wydajność czy systemo-
we ograniczenia. Postęp technologiczny, 
którego efektem są systemy 64-bitowe, 
zaowocował większą wydajnością kompu-
terów i systemów operacyjnych, zwiększo-
ną precyzją wykonywania obliczeń i zwięk-
szoną przestrzenią pamięci adresowej (16 EB podczas gdy 
w systemach 32-bitowych górna granica wynosi 4 GB). 

– zwiększona funkcjonalność modułu integracji z protoko-
łem BACNet

– wsparcie dla systemu kodowania UTF8 (obsługa znaków 
Unicode)

– zwiększona długość nazw zmiennych do 64 znaków

– zoptymalizowany moduł wykresów (dalszy ciąg zmian 
i ulepszeń zapoczątkowanych stworzeniem zupełnie no-
wego modułu wykresów w CM 2010)

– funkcja Trend on Demand – pozwala na żądanie tworzyć 
trendy z wykresów

– nowe języki: węgierski i czeski.

wskazówek zegara, od 0 do 3). Kasety są niezależnie zasi-
lane z sieci 24 VDC, dzięki czemu każdy moduł We/Wy jest 
odpowiednio zasilony w energię elektryczną.

Urządzenia mogą współpracować ze sterownikami z rodzi-
ny PCD2.M5xxx (klasycznymi oraz serią xx7), jak również 
z rodzinami PCD3.Mxxx, PCD2.M480 i kasetami modułów 
zdalnych RIO PCD3.Txxx. 

Umieszczone obok siebie kasety oszczędzają miejsce 
w  szafi e sterowniczej, a  także zapewniają odpowiednie 
rozmieszczenie przewodów (gęstość upakowania) przy 
minimalnej stracie miejsca. PCD2.C1000 można łączyć 
bezpośrednio (za pomocą specjalnej łączówki, podobnie 
jak w rodzinie PCD3) lub kablem. 

W ofercie znajdują się także kasety PCD2.M2000 ze slota-
mi na 8 modułów We/Wy . Do jednego sterownika można 
dołączyć do 7 kaset rozszerzeń, co daje łącznie 1023 We/
Wy (wraz z We/Wy zabudowanymi w  jednostce bazowej 
sterownika). Ich wymiary są identyczne jak sterowników 
PCD2.M5xxx.
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Biblioteka Narodowa w Berlinie jest częścią największej na 
świecie biblioteki powszechnej, gromadzącej zbiory w języ-
ku niemieckim. Liczący 13 pięter budynek, mający 107 m 
szerokości i 170 m długości, uległ poważnemu uszkodzeniu 
w czasie II wojny światowej. Zniszczenia wojenne usunięto 
jedynie częściowo, a w 1975 roku zburzono pomieszczenia 
centralnej czytelni. W ten sposób biblioteka została pozba-
wiona swojej najważniejszej części, zarówno pod względem 
funkcjonalnym, jak i architektonicznym. W ramach aktual-
nie prowadzonych prac renowacyjnych trwa budowa czy-
telni, która będzie pełnić rolę nowego centrum biblioteki. 
Zgodnie z  zamierzeniami architektonicznymi sześcienna 

konstrukcja, której ściany boczne i  dach są wykonane ze 
szkła hartowanego, została zbudowana na szkielecie „drew-
nianej katedry”. Nowa konstrukcja mieści, oprócz zbiorów, 
czytelnię z  90 stanowiskami, 140 stanowisk naukowo-ba-
dawczych oraz 19 tzw. separatek (zamkniętych stanowisk 
badawczych, które można wynająć na pewien czas) oraz 
stanowisko dla niewidomych.

Wysokie wymagania stojące 
przed systemem sterowania oświetleniem
Oświetlenie czytelni powinno być – w miarę możliwości – 
uzyskiwane dzięki światłu dziennemu oraz powinno utrzy-
mywać się na stałym określonym poziomie 500 lx ±100 lx. 
Zmiany światła dziennego powinny być wyraźnie wykrywa-
ne, ponieważ bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym 
sprzyja dobremu samopoczuciu czytelnika, zwiększając 
jednocześnie jego zdolność koncentracji. Zaoferowanie 
użytkownikom takiego komfortu stawia znacznie większe 
wymagania systemowi sterowania oświetleniem niż w przy-
padku sterowania wyłącznie sztucznym światłem.

Podstawą adaptacyjnego systemu sterowania oświetle-
niem jest macierz z danymi o natężeniu światła stworzona 
przez Instytut Techniki Oświetlenia Dziennego w Stuttgar-
cie. Dane do macierzy obliczono, wykorzystując symulację 

Referencje

Dostosowany 
do indywidualnych potrzeb 
system oświetlenia 
światłem dziennym 
i sztucznym w Bibliotece 
Narodowej w Berlinie

Nowa, centralna czytelnia Biblioteki Narodowej w Berlinie, 
położona przy słynnym bulwarze Unter den Linden, mieści 
się w szklanym budynku o kształcie sześcianu. Specyficz-
nie zaprojektowany budynek pozwala na optymalne wyko-
rzystanie światła dziennego. Niemniej, utrzymanie stałego 
oświetlenia o natężeniu 500 lx wymaga precyzyjnej regu-
lacji systemem zasłon przeciwsłonecznych, a w razie po-
trzeby zastosowania dodatkowego, sztucznego oświetlenia. 
To skomplikowane zadanie zostało zrealizowane dzięki za-
stosowaniu sterowników Saia PCD3.

Szklana fasada Biblioteki Narodowej, 
w pobliżu Katedry Berlińskiej

Fasada okienna nowej centralnej czytelni Biblioteki 
Narodowej w Berlinie
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padania światła ze wszystkich kierunków, z  uwzględnie-
niem geometrii i  położenia budynku. Macierz ma postać 
tabeli w programie Excel i  zawiera dane ze wszystkich 52 
tygodni w roku – po sześć wartości dla każdego dnia i dla 
każdej elewacji. Dwie stacje pomiarowe, z  których każda 
ma pięć głowic pomiarowych na dachu i  cztery czujniki 
w czytelni (wartość średnia), zostały wykorzystane do po-
miaru aktualnie panującego natężenia światła – dzielącego 
się na światło sztuczne i dzienne. Dzięki uzyskiwanym da-
nym i  odpowiedniemu sterowaniu kątem padania światła 
dziennego (poprzez sterowanie roletami przeciwsłoneczny-
mi), oświetlenie w czytelni utrzymywane jest niemal na sta-
łym poziomie. Wszelkie niezbędne korekty wykonywane są 
dzięki zabiegom wpływającym na ilość padającego światła, 
a w razie potrzeby również dzięki dodatkowemu sztuczne-
mu oświetleniu.

Sterowniki kompatybilne  
z oprogramowaniem Microsoft
Główną rolę w  adaptacyjnym systemie oświetlenia biblio-
teki pełnią dwa sterowniki programowalne Saia®PCD3.
M5340. Urządzenia pełnią razem wiele funkcji oraz zapew-
niają niezawodne działanie systemu. Regulują natężenie 
światła za pomocą rolet przeciwsłonecznych lub przez włą-
czenie sztucznego oświetlenia, zapewniając w ten sposób 
stały, wymagany poziom oświetlenia. Sterowniki funkcjonu-
ją w oparciu o macierz zawierającą dane o nasłonecznieniu 
dla każdej elewacji i  dla całego roku. Dane te, w  postaci 
arkusza kalkulacyjnego Excel, znajdują się w pamięci flash 
sterownika. Saia już od wielu lat wykorzystuje w  swoich 
urządzeniach główne standardy IT i protokoły telekomuni-
kacyjne (o czym więcej możecie Państwo przeczytać w na-
szym Temacie Numeru, na stronach 8–10) oraz wspiera 
technologię Microsoft.NET, co znacznie ułatwia integrację 
z sieciami LAN/WAN czy urządzeniami obiektowymi i wy-
konawczymi opartymi o system Windows. 

Zarządzanie 8000 punktów pomiarowych
Czytelnia w  kształcie szklanego sześcianu osadzona jest 
w zabytkowej, kamiennej konstrukcji Biblioteki Narodowej. 
Fasada i  dach czytelni składają się z  800 szklanych ele-
mentów, z których każdy wyposażony jest we własną, ste-
rowaną silnikiem zasłonę przeciwsłoneczną. Aktory KNX/
EIB w postaci silników podłączono do sterowników Saia. 
Transmisja danych z aktorów KNX/EIB w sieci szkieletowej 
odbywa się z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Ponadto 
dostępnych jest około 150 przycisków umożliwiających 
ręczne, grupowe sterowanie poziomem oświetlenia. Do 
sterowania, pozycjonowania i  monitorowania stanu rolet 
przeciwsłonecznych wykorzystano łącznie ok. 8000 punk-
tów pomiarowych. Większość światła wpada przez dach. 
Zaciemnienie w  tym miejscu jest zatem nieustannie re-
gulowane, tak aby uzyskać precyzyjne ustawienie rolet 
przeciwsłonecznych.

Dostęp do sterowników dzięki wbudowanemu Web-ser-
werowi możliwy jest ze zwykłej przeglądarki internetowej. 
Zastosowanie standardowych przeglądarek internetowych 
wyeliminowało dodatkowe koszty instalacji i licencji. Istnie-
jącą infrastrukturę (Internet/Intranet) można wykorzystać 
w  połączeniu ze standardowymi protokołami, takimi jak 
Ethernet TCP/IP i HTTP, do zdalnego serwisowania i zdalne-
go sterowania, co stanowi nieocenioną zaletę przy obsłudze 
systemu.

Duża fasada okienna 
umożliwia optymalne 
wykorzystanie światła 

dziennego

Rolety 
przeciwsłoneczne 
zapewniające cień
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Firma RACOM wprowadziła na rynek nową rodzinę radiomode-
mów VHF/UHF, RipEX. Seria RipEX to najbardziej zaawansowane 
technologicznie produkty w ofercie producenta i jednocześnie 
najskuteczniejsze radiomodemy w swojej klasie. Nowe radiomo-
demy obsługują wiele protokołów komunikacyjnych, różne pręd-
kości transmisji i standardy modulacji, ponadto mogą praco-
wać w trybie transparentnym. Bazują na systemie operacyjnym 
Linux i zostały zaprojektowane z ogromną dbałością o zapewnie-
nie wysokiej wydajności, jakości i bezpieczeństwa danych. 

Radiomodemy RipEX umożliwiają transmisję danych 
o szybkości do 83 kb/s w kanale szerokości 25 kHz w pa-
smach 160–900 MHz. Możliwe jest także skonfigurowanie 
przesyłu danych w kanałach 12,5 kHz lub 6,25 kHz z maksy-
malną szybkością transmisji 42 kb/s i 21 kb/s odpowiednio. 

Urządzenia mają wbudowane porty Ethernet, COM1, USB (do 
serwisowania), a  także opcjonalnie GPS. Zastosowanie ko-
dów aktywacyjnych pozwala na indywidualne dopasowanie 
parametrów urządzeń do potrzeb użytkownika – za ich pomo-
cą można uaktywniać zaawansowane funkcje (tryb Router, 
uaktywnienie portu COM2, zwiększenie prędkości transmisji 
i mocy)  . Dzięki temu z jednej strony nie ma konieczności wy-
miany hardwaru, gdy rosną potrzeby, a z drugiej użytkownik 
płaci tylko za to, z  czego aktualnie korzysta. Dzięki trybom 
Sleep (z  którego urządzenie budzi sygnał radiowy) i  Save, 
RipEx jest również urządzeniem energooszczędnym. 

Wykonana z odlewu aluminium solidna obudowa oraz wy-
korzystanie komponentów militarnych i  przemysłowych, 
a także szeroki zakres temperatury pracy od –40 do +70° C 
pozwalają zastosować radiomodemy w  nawet najbardziej 
niesprzyjających warunkach i gwarantują trwałość oraz po-
prawną pracę przez wiele lat.

Radiomodem, repeater i router 
Dzięki wyjątkowej czułości (–98 dBm / 83 kb/s / 25 kHz / 
BER 10e-6; są to obecnie najlepsze parametry na rynku) 
i konfigurowalnej mocy wyjściowej do 10 W, radiomodemy 
RipEX utrzymują połączenia w  odległości ponad 50 km 
bez konieczności widoczności anten. Każda jednostka 
może pracować jednocześnie jako klasyczny radiomodem, 
repeater (z nielimitowaną ilością przekazań) i jako interfejs 
między siecią radiową a dowolną siecią IP (WLAN, Internet, 
itp.). Za pomocą radiomodemów RipEX można budować 
sieci o różnej topologii, w tym hybrydowe. 

Konfiguracja i diagnostyka
Za pomocą przeglądarki internetowej (dostęp zabezpieczony 
hasłem i https, wbudowany firewall) w prosty sposób można 

RipEX – dwuzakresowy 
radiomodem  
z funkcją routera  
i konwertera protokołów

Nowości

skonfigurować urządzenie oraz uzyskać dostęp do dokumen-
tacji (porady w dymkach, pomoc on-line, instrukcja obsługi, 
noty aplikacyjne), więc użytkownik z podstawową wiedzą o ko-
munikacji IP może uruchomić RipEX-a w ciągu kilku minut. 

Dzięki rozbudowanym funkcjom diagnostycznym, funkcji 
korekcji błędów (pakiety z  błędami są automatycznie ko-
rygowane juz na poziomie radiomodemu), funkcji zarzą-
dzania siecią, wysyłaniu hardwarowych alarmów z  wbu-
dowanych We/Wy, możliwości wizualizowania historii 
danych, także w formie wykresów, utrzymanie sieci nie jest 
skomplikowane. 

Bezpieczeństwo
Urządzenia pracują w licencjonowanych pasmach częstotli-
wości. Nad poprawnością przekazywanych danych czuwa 
FEC (Forward Error Correction), metoda korekcji błędów 
stosowana w cyfrowych trasmisjach. Dodatkowo przypad-
kowe błędy występujące podczas transmisji wykrywa sys-
tem cyklicznej kontroli nadmiarowej CRC32. Bezpieczeń-
stwo danych zapewnia szyfrowanie przy użyciu standardu 
AES-256 (Advanced Encryption Standard). 

Podstawowe zastosowania
Rodzina radiomodemów RipEX dedykowana jest do zasto-
sowań w aplikacjach SCADA i telemetrycznych, w branżach 
takich jak wytwarzanie i  dystrybucja energii elektrycznej 
ze źródeł konwencjonalych i odnawialnych, infrastruktura, 
gospodarka wodna i  ściekowa, Smart grid itp., sieciach 
transakcyjnych POS i ATM, loteriach, transfer danych mete-
orologicznych i wielu innych. Urządzenia objęte są 3-letnią 
gwarancją producenta. 

Najważniejsze parametry techniczne  
radiomodemów RiPEX:
• Szybkość transmisji w kanale radiowym:

– 83 kbps / 25 kHz 
– 42 kbps / 12,5 kHz 
– 11 kbps / 6,25 kHz 

• Regulowany zakres mocy od 0,1–10 W
• Częstotliwość: 160, 300, 400 i 900 MHz
• Czułość: 

– –98 dBm / 83 kb/s / 25 kHz / BER 10e-6 
– –114 dBm / 10 kb/s / 25 kHz / BER 10e

• Obsługiwane protokoły komunikacyjne: Modbus TCP/
RTU, Profibus, DNP3, DF1, IEC101, IEC104, Comli i inne. 

RACOM oferuje trzy główne linie produktów: modemy 
radiowe, GPRS / EDGE / UMTS, routery i łącza mikrofa-
lowe. Od ponad 20 lat RACOM jest jednym z czołowych 
graczy na globalnym rynku bezprzewodowej transmisji 
danych i odgrywa znaczącą rolę w wyznaczaniu kierun-
ków rozwoju w tej dziedzinie. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje zapraszamy  
na stronę producenta: www.racom.eu



Polonistka i automatyka
Anna Nozdryn-Płotnicka

Co ma zrobić polonistka mieszkająca na odludziu, 
w domu uzbrojonym w automatykę na skalę przerażającą 
niejednego „fachowca”, gdy zostaje sama w domu i wtedy 
przeważnie coś się w tej cudownej automatyce psuje?

Słowo „nic” nie wchodzi w rachubę, bo oprócz niej są jesz-
cze małe dzieci, a cały dom funkcjonuje dzięki dostarcza-
nej energii elektrycznej.

Zacznijmy od początku. W domu stoją trzy szafy sterow-
nicze, z czego z jednej, której wielkości nie powstydziłby 
się mały zakład produkcyjny, złowieszczo zwisają od daw-
na kable, gdyż „fachowiec” nie znajduje czasu, by dokoń-
czyć zaczętą pracę. Nie będzie przesadą, gdy powiemy, 
że dom i otoczenie zabezpiecza w sumie około... 50 bez-
pieczników. Za ciepło domu odpowiada zasadniczo pom-
pa ciepła, wspomagana w  chwilach wyjątkowych przez 
kocioł olejowy. W  słoneczne lato woda użytkowa swoje 
ciepło zawdzięcza solarom. A teraz dodatkowa komplika-
cja – wiatrak i  towarzyszące mu oprzyrządowanie w po-
staci 20 akumulatorów, ogromnego inwertera i podobnej 
wielkością szafy sterowniczej, kontrolera i jeszcze jakiejś 
skrzyneczki.

Teoretycznie wszystko powinno działać bezobsługowo. 
W praktyce bywa z tym bardzo różnie, a normą są awarie 
w chwilach, gdy nie ma męża.

Kobiety, których mężowie mają bzika na punkcie alterna-
tywnych źródeł energii nie mają wyjścia – muszą przejść 
bardzo szybki kurs elektryki, automatyki i  zarządzania 
w chwilach kryzysowych. Dodatkowo, powinny nieustają-
co swoją wiedzę pogłębiać bezpośrednio u  źródeł, czyli 
od twórców kolejnych cudownych urządzeń (nie od męża, 
bo on zawsze coś ukryje), koniecznie mieć zapisane nu-
mery telefonów do wszystkich fachowców, którzy przewi-
nęli się przez dom, pogotowia energetycznego, mieć pod 
ręką zawsze próbnik i latarkę i wiedzieć dokładnie, które 
bezpieczniki przeciwprzepięciowe odpowiadają za które 
obszary. Nie mogą także zapominać, że styczniki lubią 
się zacinać i  bzyczą wtedy podobnie, jak przekaźniczki, 
do których nie dochodzi jedna faza.

Strach przed grzebaniem w szafach sterowniczych, przed 
mostkami, które bynajmniej nie są malowniczymi przej-
ściami nad rzeczkami, sterownikami itd. itp. nie wchodzi 
w rachubę. Zawsze trzeba pamiętać, gdzie jest klucz do 
wysprzęglania bramy, no i ewentualnie lewarek do pod-
niesienia bramy garażowej.

Całkiem niezłym sportem może być obstawianie, co się 
przy kolejnej delegacji męża popsuje, bo to że się popsuje, 
jest raczej pewne. 

Więcej porad w Światowym Życiu na 
www.automatykaonline.pl

Wortal AutomatykaOnLine jest źródłem cennych infor-
macji z zakresu automatyki. Codziennie aktualizowane 
wiadomości gospodarcze. Nowinki techniczne. Baza wia-
rygodnych podwykonawców. Informacje o produktach. 
Ogłoszenia pracodawców i poszukujących pracy. Forum 
wymiany doświadczeń. Rozwiązania techniczne.
Twój partner w biznesie.

Wortal AutomatykaOnLine
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, tel./fax: 46 857 73 72
e-mail: redakcja@automatykaonline.pl
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