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SABUR laureatem 
Diamentów Forbesa 2012

Zapraszamy 
na Automaticon

SABUR info

Jest nam bardzo miło poinformować, że nasza fi rma trafi ła 
do grona fi rm wyróżnionych Diamentami Forbesa 2012. Jest 
to ranking prowadzony wspólnie przez magazyn „Forbes” 
i wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Polska.

Na podstawie raportów KRS za 2011 rok Dun & Bradstreet 
Polska stworzyła bazę fi rm o pozytywnej ocenie wiarygod-
ności – znalazły się w niej fi rmy, które są rentowne, mają 
wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami oraz 
wykazują się dodatnim wynikiem fi nansowym i wartością 
kapitałów własnych w latach 2008–2010. Z zestawienia wy-
eliminowano przedsiębiorstwa fi nansowe oraz instytucje 
sektora budżetowego.

Na listę Diamentów Forbesa trafi ły fi rmy najszybciej 
zwiększające swoją wartość. Są to przedsiębiorstwa, 
których przeciętna wartość (liczona metodą majątko-
wo-dochodową) rosła w latach 2008–2010 średnio co 
najmniej 15 procent rocznie.

Wartość fi rmy została obliczona na podstawie tzw. metody 
szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i  dochodową. 
Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i know-how. 
Wycena na podstawie zysków zaś nie uwzględnia np. wraż-
liwości na zmiany sezonowe. Połączenie obu metod usunę-
ło te ułomności. 

W zestawieniu Diamentów Forbesa 2012 znalazło się łącz-
nie 2051 fi rm (181 w kategorii fi rm dużych, 556 w kategorii 
fi rm średnich i 1314 małych). Sabur został wyróżniony w ka-
tegorii fi rm małych (przychody od 5–50 mln PLN). 

Wizerunek fi rmy jest dla nas bardzo ważny, a kolejna nagroda 
przyznana przez niezależne gremium stanowi potwierdzenie, 
że fi rma ma solidne fundamenty, rzetelnie i efektywnie obsłu-
guje klientów i działa według etycznych zasad.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 
na targach AUTOMATICON, które odbędą się w  dniach 
20–23 marca 2012 w  hali EXPO XXI przy ul. Prądzyń-
skiego 12/14 w  Warszawie. Podobnie jak w  ubiegłych la-
tach, znajdą nas Państwo w hali 1, stoisko A2/B1 i B3.

Postaramy się Państwa zaskoczyć wieloma praktycznymi 
rozwiązaniami systemów automatyki dla branż infrastruk-
turalnej, ciepłowniczej, przemysłowej i HVAC. Nasza ekspo-
zycja będzie zawierała wiele nowości produktowych, w tym 
specjalną sekcję urządzeń przeznaczonych do komunikacji 
bezprzewodowej fi rm Saia-Burgess, Racom i ATIM (zupełna 

nowość w naszej ofercie) oraz propo-
zycję elastycznego i  spójnego syste-
mu sterowania automatyki budynko-
wej opartego o rozwiązania Saia. Nie 
pominiemy także systemów monitorowania i  zarządzania 
zużyciem energii i  innych mediów. Chcielibyśmy również 
zwrócić Państwa uwagę na nową rodzinę ekonomicznych 
i  wydajnych paneli operatorskich fi rmy ESA, programo-
wanych darmowym pakietem softwarowym Polymath 
SmartClick. W trakcie targów będziemy je Państwu propo-
nować w atrakcyjnej, specjalnej ofercie.

Barbara Wójcicka, Prezes SABUR
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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazujemy kolejny numer naszego magazynu, gdzie jak 
zwykle w skondensowanej formie prezentujemy nowości z naszej oferty i nie 
tylko… jako że trochę piszemy także o wyróżnieniach dla fi rmy SABUR.

Na wstępie, zanim przejdę do meritum, chciałabym w imieniu całego zespo-
łu fi rmy SABUR złożyć Redakcji PAR gratulacje i wyrazy szczerego uznania 
z okazji 15 lat istnienia miesięcznika PAR, w którym od wielu lat zamiesz-
czamy nasze biuletyny. Życzymy kolejnych lat sukcesów, kreatywnych pomy-
słów w tworzeniu interesujących publikacji i utrzymania znaczącej pozycji na 
rynku wydawniczym, pomimo szybko zmieniających się warunków na tymże 
rynku i stale rosnącej roli Internetu. Pozostaje mieć nadzieję, że „papierowe” 
wydania nie zostaną całkowicie wyparte przez „e-wydawnictwa”.

Wielokrotnie w  naszych biuletynach pisaliśmy o  rodzinie PCD3 fi rmy 
Saia-Burgess. Tym razem przedstawiamy Państwu nowe sterowniki 
PCD3 Power, reprezentujące najwyższą klasę wydajności sterowników PLC.
Oprócz zwiększonych zasobów i zakresu funkcjonalności sterowników PCD3 
Power warto wspomnieć o ich bardzo wysokiej, przemysłowej jakości, która 
pozwala planować cykl życia tych urządzeń aż na 20 lat. Oczywiście sterow-
niki PCD3 Power mają także wbudowaną technologię Automation Server, 
podobnie jak wszystkie nowe PLC producenta. Krótko mówiąc, Automation 
Server to rodzaj uniwersalnego pomostu pomiędzy systemem automatyki, 
warstwą zarządzania przedsiębiorstwem a urządzeniami i systemami auto-
matyki fi rm trzecich.

Otwarta komunikacja to od dawna mocna strona systemów sterowania 
Saia PCD. W tym numerze zamieszczamy artykuł na temat możliwości ko-
munikacji bezprzewodowej w sterownikach Saia PCD.

W  niniejszym biuletynie wiele miejsca poświęcamy również urządzeniom 
i oprogramowaniu fi rmy ESA elettronica, europejskiego producenta grafi cz-
nych i tekstowych terminali oraz komputerów i monitorów przemysłowych. 
Opisujemy pakiet oprogramowania Polymath HMI, który jest nową platfor-
mą narzędziową dla wszystkich rodzin terminali ESA. Warto zwrócić uwagę 
także na pakiet oprogramowania Polymath SmartClick, przeznaczony do 
tworzenia aplikacji na terminale ekonomicznej rodziny SC. Jest to wydajny 
software z darmową licencją. 

W tym wydaniu biuletynu po raz pierwszy przedstawiamy Państwu urządze-
nia do komunikacji radiowej fi rmy ATIM, które stanowią absolutną no-
wość i uzupełnienie naszej oferty w zakresie rozwiązań do bezprzewodowej 
transmisji.

Na zakończenie pragnę serdecznie zaprosić Szanownych Czytelników do od-
wiedzenia stoiska naszej fi rmy na targach Automaticon 2012 (szczegóły na 
stronie 2), gdzie obok opisywanych w tym numerze produktów zaprezentuje-
my rozwiązania systemów automatyki dla branży infrastrukturalnej, ciepłow-
niczej, przemysłowej i HVAC .

Z życzeniami ciekawej lektury,

Barbara Wójcicka

Od wydawcy 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA
DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH: 

Saia PG5 Controls Suite v. 2.0 
– kurs podstawowy i zaawansowany
Controlmaestro – 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
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Nowości

Od momentu wprowadzenia na rynek sterowników PCD3 
w 2005 roku Saia-Burgess stale rozwija tę linię produktów, 
wprowadzając nowe jednostki bazowe przeznaczone do 
najbardziej zróżnicowanych potrzeb. Sterowniki PCD3 Power 
zostały stworzone na potrzeby najbardziej wymagających 
instalacji i obsługi szybkozmiennych procesów. Dzięki 
wyposażeniu w potężniejsze procesory od stosowanych 
dotychczas w tej rodzinie, prędkość przetwarzania aplikacji 
wzrosła trzykrotnie. Poza tym PCD3 Power pozwalają na 
wgrywanie programu bez zatrzymywania pracy sterownika.  
Oprócz zwiększonych zasobów i zakresu funkcjonalności 
sterowników PCD3 Power warto wspomnieć także o ich 
przemysłowej jakości i cyklu życia planowanym na 20 lat, 
a także wbudowanej technologii Automation Server.

Zasoby do najbardziej wymagających zadań
Nowe sterowniki PCD3 zostały wyposażone w  czterokrot-
nie szybsze procesory od stosowanych w  dotychczaso-
wych modelach tej rodziny. Ponieważ część tej prędkości 
jest wykorzystywana przez nowe funkcjonalności systemu 
operacyjnego, zauważalna szybkość przetwarzania aplika-
cji wzrosła trzykrotnie. 

W stosunku do istniejących sterowników PCD3 w nowych 
urządzeniach zostały podwojone zasoby pamięci wewnętrz-
nej. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji 2 MB pamięci 
flash na program i 1 MB pamięci SRAM na dane. Jednost-
ka bazowa PCD3 Power wyposażona jest także w  16 MB 
wbudowanej pamięci flash z  systemem plików. Można ją 
wykorzystywać do przechowywania stron WWW, instrukcji, 
dokumentacji, programów źródłowych czy logów danych.

Zasoby systemowe sterowników PCD3 Power są wystar-
czające do uruchomienia aż do trzynastu interfejsów komu-
nikacyjnych w  jednym urządzeniu. Nawet najbardziej am-
bitne zadania, np. równoczesna praca w sieciach BACnet 
i LON-IP, są niezawodnie realizowane. 

Automation Server
Automation Server to rodzaj uniwersalnego pomostu 
pomiędzy systemem automatyki, warstwą zarządza-
nia przedsiębiorstwem oraz urządzeniami i  systemami 

PCD3 Power 
– jeszcze większa wydajność  
sterowników PCD3!

automatyki firm trzecich, które wymagają stosowania 
dodatkowych sterowników, narzędzi softwarowych i pro-
tokołów komunikacyjnych. Zapewnia on korzyści ze stoso-
wania technologii webowej i IT, które zostały zaimplemen-
towane w sterownikach Saia PCD – wbudowane serwery 
WWW, SMTP i  FTP, możliwość eksportu danych do pli-
ków CSV, obsługę skryptów CGI, pamięci Flash z syste-
mem plików czy kart SD. Automation Server umożliwia 
integrację z  systemami automatyki innych dostawców 
bez konieczności dodatkowych prac inżynierskich i pono-
szenia kosztów związanych z  rozszerzaniem możliwości 
komunikacyjnych.

Pełna kompatybilność w rodzinie PCD3
Sterowniki PCD3 Power są w  pełni kompatybilne z  pozo-
stałymi PLC, kasetami rozszerzeń, modułami wejść/wyjść 
zdalnych i  lokalnych, komunikacyjnymi, funkcyjnymi i  in-
nymi oraz akcesoriami rodziny PCD3. Istniejące programy 
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Nowości

użytkownika mogą być bezpośrednio przeno-
szone i będą z powodzeniem pracowały w no-
wej jednostce bazowej. 

Programowanie i  konfi guracja PCD3 Power 
odbywa się za pomocą pakietu narzędziowe-
go Saia PG5 Controls Suite od wersji 2.0. Pro-
ducent przygotował także PCD3 Power, które 
mogą być programowane z użyciem STEP®7. 

Nowy PCD3 Power jest dostępny w trzech 
wersjach:

• PCD3.M5560 z  wbudowanymi interfejsami 
Ethernet i Profi -S-Net,

• PCD3.M6360 z Ethernet i CAN,

• PCD3.M6560 Ethernet i Profi bus DP-Master.

  trzykrotnie zwiększona 
prędkość przetwarzania 

  podwojona pamięć użytkownika
  wgrywanie programu bez 
zatrzymywania urządzenia

  możliwość pracy 13 interfejsów 
w jednym PlC

S
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C
D

3.
m

55
60

Bogate zasoby pamięci PCD3 Power (do 4 GB) pozwalają na zbieranie, 
monitorowanie i  przetwarzanie ogromnej ilości danych i  stanów urzą-
dzeń z  rozległych instalacji, nawet bez konieczności użycia komputera 
i systemu nadrzędnego. Korzystając z bogatej biblioteki obiektów dedyko-
wanych specyfi cznym branżom oraz grafi cznych narzędzi projektowych 
w PG5 można stworzyć aplikację dla różnych instalacji technologicznych 
(jak HVAC, instalacje sanitarne czy elektryczne). 

Poziom 
zarządzania

Poziom 
automatyki

Poziom 
obiek-

towy
Ogrzewanie – Wentylacja – Klimatyzacja – Instalacje Sanitarne – Elektryka

Zasoby PCD3 Power są wystarczające, aby uruchomić aż 13 interfejsów 
komunikacyjnych w  jednym PLC. Nawet najbardziej wymagające zada-
nia, jak np. równoczesna praca w sieciach BACnet i LON-IP, są realizo-
wane niezawodnie.

Poziom 
zarządzania

Poziom 
automatyki

Te
le
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m

Modbus

Profi bus

KNX-EIB EnOcean

M-Bus Dali
MP-Bus

CAN

Lon-IP

BACnet®
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et
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et

Poziom 
obiek-

towy
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Duże możliwości komunikacyjne są już od wielu lat wyróżnikiem i mocną stroną sterowników 
Saia-Burgess. Nowe technologie – w tym także bezprzewodowe – popularyzujące się w automaty-
ce, branży IT i telekomunikacji były w dużej części już od dawna wykorzystywane w urządzeniach tego 
szwajcarskiego producenta. W zależności od obszaru zastosowania, wersje podstawowe sterowników 
dostępne są z różnymi wbudowanymi interfejsami, w tym modemami PSTN, ISDN, GSM/GPRS i innymi, 
co daje możliwość ich precyzyjnego doboru do tworzonej aplikacji.

Bezprzewodowa komunikacja 
w systemach sterowania Saia PCD

PCD3.WAC, czyli PLC i interfejs GSM 
w jednym urządzeniu
PCD3.M2330 WAC to kompaktowe sterowniki z  rodziny 
Saia PCD3. Ich wyróżnikiem jest połączenie technologii 
Automation Server (stosowanej we wszystkich najnow-
szych sterownikach Saia) z  możliwością zdalnej komuni-
kacji. Niewielkich rozmiarów urządzenia cechują się du-
żymi możliwościami komunikacyjnymi i  funkcjonalnymi, 
stanowiąc jedyne w  swoim rodzaju połączenie modemu 
GSM/GPRS ze sterownikiem PLC. Automation Server to 

rodzaj uniwersalnego pomostu pomiędzy systemem au-
tomatyki, warstwą zarządzania przedsiębiorstwem oraz 
urządzeniami i systemami automatyki fi rm trzecich, które 
wymagają stosowania dodatkowych sterowników, narzędzi 
software’owych i  protokołów komunikacyjnych. Zapewnia 
on korzyści ze stosowania technologii webowej i IT, które zo-
stały zaimplementowane w sterownikach Saia PCD – wbu-
dowane serwery WWW, SMTP i FTP, możliwość eksportu 
danych do plików CSV, obsługę skryptów CGI, pamięci 
Flash z systemem plików czy kart SD. Dzięki temu możliwa 
jest łatwa integracja z  systemami automatyki innych do-
stawców bez konieczności dodatkowych prac inżynierskich 
i ponoszenia kosztów związanych z rozszerzaniem możliwo-
ści komunikacyjnych.

Duże możliwości w niewielkim sterowniku
Sterowniki PCD3.WAC wyposażone są w  moduł komuni-
kacyjny wykorzystujący technologie GSM/GPRS. Mają one 
również wbudowane interfejsy USB, Ethernet i RS-485. Ste-
rowniki zawierają gniazdo kart SD i  zintegrowane we/wy, 
których liczbę można zwiększać przy pomocy kaset rozsze-
rzeń. Możliwości PCD3.WAC są znacznie większe niż kla-
sycznych stacji RTU (Remote Terminal Unit), które realizują 
wyłącznie zadania monitorowania alarmów i rejestrowania 
danych. Sterowniki mają, poza wymienionymi cechami, 
także zaawansowane funkcje sterowania. W  tym samym 
czasie realizować mogą one różne zadania – np. pracować 
jednocześnie jako stacje RTU i  sterowniki w  przemysło-
wych systemach automatyki. Kompaktowy rozmiar tych 
urządzeń nie ogranicza ich funkcjonalności, a jednocześnie 
pozwala na instalację w niewielkich szafach sterowniczych. 
Dlatego też nadają się one idealnie do modernizacji istnie-
jących obiektów. 

PCD3.WAC umożliwiają wysyłanie wiadomości SMS oraz 
e-mail (także z  załącznikami) poprzez sieć GSM/GPRS do 
systemów nadrzędnych SCADA oraz aplikacji personelu 
obsługi. Dzięki wbudowanym webserwerom zdalne stacje 
są łatwo dostępne za pomocą Internetu lub Intranetu.

Konfi guracja sterowników jest intuicyjna i  pozwala uru-
chomić odległe stacje nawet bez specjalistycznej wiedzy 
o programowaniu. Predefi niowane bloki funkcyjne (FBox) 

Klient  FTP
Przeglądarka  WWW

Serwer e-mail
SMS

Sterownik 
 PCD3.WAC

Maszyny i instalacje 
technologiczne

Produkty
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oraz  makra dla aplikacji webowych do zarządzania alar-
mami, komunikatami i  danymi historycznymi gwarantują 
ciągłą i bezbłędną pracę aplikacji. Ponadto w każdej chwili 
program sterownika można swobodnie rozbudować przy 
pomocy oprogramowania narzędziowego Saia PG5 Con-
trols Suite. 

Zawsze dostępne dzięki redundantnej 
komunikacji
Przesyłanie danych na duże odległości to typowe wyma-
ganie stawiane systemom złożonym z większej liczby roz-
proszonych stacji. Dzięki wbudowanym interfejsom GPS/
GPRS i Ethernet, sterowniki PCD3.WAC są zawsze dostęp-
ne. Wspomniane interfejsy pozwalają tworzyć systemy re-
dundantne, zwiększając dostępność urządzeń i niezawod-
ność pracy instalacji.

Gotowe do zarządzania danymi
Duże zasoby pamięci (możliwość rozbudowy aż do 1 GB) 
pozwalają na przechowywanie znacznych ilości danych hi-
storycznych. Dane te mogą być przetwarzane bezpośred-
nio w sterowniku i przesyłane do systemu zarządzającego 
za pomocą e-maili oraz z wykorzystaniem protokołów FTP 
i HTTP. Podsumowując – PCD3.WAC może działać nieza-
leżnie od stacji zarządzającej i z powodzeniem pełnić rolę 
koncentratora danych.

Bramka komunikacyjna
Dzięki wymienionym cechom (zintegrowana obsługa 
FTP, HTTP), a  także z  powodu wbudowania interfejsu 

szeregowego oraz do sieci Ethernet, PCD3.WAC może być 
wykorzystywany do komunikacji z  systemami innych pro-
ducentów jako bramka (gateway) do sieci Internet lub In-
tranet. Możliwe jest przy tym korzystanie z  wielu różnych 
protokołów – np. Modbus TCP/RTU/ASCII, KNX/EIB, M-Bus 
i innych.

Bluetooth w Saia PCD
PCD7.F160 to moduł komunikacyjny do sterowników Saia 
PCD wykorzystujący technologię Bluetooth. Zapewnia on 
możliwość bezprzewodowego połączenia typu punkt-punkt 
ze sterownikiem. Użytkownik może za pomocą komputera 
lub innego urządzenia wyposażonego w moduł Bluetooth 
(np. smartfon czy tablet) uzyskać dostęp do danych w ste-
rowniku, obsługiwać aplikację wizualizacyjno-sterującą, 
a nawet wgrać do sterownika program. Za pomocą komu-
nikacji Bluetooth można również nawiązywać połączenie 
między sterownikami. 

Omawiany moduł ma zasięg do 100 metrów na otwar-
tej przestrzeni, przy czym łączy się on ze sterownikiem 
w technologii plug&play. Moduł jest szczególnie przydatny 
w  miejscach, gdzie nie ma możliwości utworzenia połą-
czenia przewodowego lub jest to zbyt kosztowne – np. we 
wnętrzach budynków, gdzie prowadzenie kabli wymagałoby 
zmiany aranżacji.

Komunikacja dziś i w przyszłości
Wspieranie otwartych standardów i  zapewnienie wszech-
stronnych możliwości komunikacyjnych sterowników Saia 
PCD także w  przyszłości to cel, do którego Saia-Burgess 
nieustannie dąży. Będąc twórcą i  właścicielem systemu 
operacyjnego Saia NT, jak również pakietu narzędziowego 
PG5 Controls Suite, Saia ma pełne możliwości implementa-
cji w swoich urządzeniach zarówno aktualnie dostępnych, 
jak i  dopiero rozwijanych standardów komunikacyjnych. 
Technologie bezprzewodowe, nad integracją których pro-
ducent obecnie pracuje, to DECT i ZigBee. 
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Panoramiczny ekran SC207 wyposażony jest w  dotykową 
matrycę LCD TFT z podświetleniem białymi diodami LED, 
wyświetlającą ponad 65 tys. kolorów. Wysoka rozdziel-
czość zapewnia doskonałe odwzorowanie obrazów i tekstu 
oraz wystarczającą przestrzeń roboczą do wyświetlania 
zaawansowanych aplikacji wizualizacyjnych. Minimalna, 
gwarantowana przez producenta żywotność podświetlenia 
wynosi 50 000 godzin. Terminal przystosowany jest do pra-
cy w  trudnych warunkach przemysłowych, jego obudowa 
wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa (ABS) i zapew-
nia mu trwałość oraz odporność na niekorzystne tempera-
tury, zarysowania i uderzenia. Stopień ochrony urządzenia 
to IP65 (front). 

Terminal wyposażony jest w  porty Ethernet, szeregowy 
RS-232/485 (zintegrowany MPI), USB (host i  device) oraz 
slot na karty SD i MMC. 

• doskonała jakość wyświetlanego obrazu – rozdzielczość 
800 × 480 pikseli, jasność 500 cd/m2 (z możliwością 
regulacji),

• minimalna gwarantowana przez producenta żywotność 
podświetlenia to 50 000 h, 

• programowany darmowym pakietem narzędziowym 
SmartClick, dzięki czemu użytkownik ogranicza koszty 
wdrożenia już na pierwszym etapie inwestycji, 

• europejska jakość i solidność wykonania w cenie 
konkurencyjnej wobec wyświetlaczy dalekowschodnich.

Najważniejsze cechy SC207:

SC207 – wydajne 
panele operatorskie ESA 
w korzystnej cenie
SC207 to najnowszy produkt w portfolio ESA elettronica, wło-
skiego producenta wysokiej jakości terminali operatorskich 
i komputerów przemysłowych. Jest to panel operatorski 
o przekątnej 7” łączący doskonałe parametry obrazu i szero-
ką gamę funkcjonalności z przystępną ceną, będący pierw-
szym modelem w zupełnie nowej, ekonomicznej serii termi-
nali SC (Simple Control). 

Temat numeru

SC207 programowany jest dedykowanym, darmowym pakietem Polymath SmartClick. Jest to narzędzie do 
tworzenia aplikacji wizualizacyjnych zawierające wiele ułatwiających i przyspieszających projektowanie funkcjonalności. 
Terminale SC można także programować innymi pakietami softwarowymi ESA: Polymath Advanced i Polymath HMI. 
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POLYMATH HMI 
– nowa platforma narzędziowa 
dla wszystkich terminali ESA

POLYMATH PC Machine Edition

Polymath to zestaw profesjonalnych narzędzi softwarowych 
zaprojektowanych w technologii .NET przeznaczonych do 
tworzenia aplikacji wizualizacyjnych na terminale ESA oraz 
zaawansowanych aplikacji na komputery PC. Duża liczba 
wspieranych protokołów komunikacyjnych gwarantuje bez-
problemową współpracę zarówno z urządzeniami ze świata 
automatyki przemysłowej, jak i świata IT. 

Nowością w  platformie jest Polymath HMI, nowoczesny 
i elastyczny pakiet narzędzi pozwalający na tworzenie apli-
kacji HMI na wszystkie rodziny terminali ESA – IT, SC oraz 
VT. Zastępuje on i rozszerza możliwości oferowane dotych-
czas przez Polymath Basic. Polymath HMI wyposażony 
jest w  mechanizmy konwersji projektów stworzonych dla 
wszystkich rodzin terminali ESA, czyli przykładowo projekt 
stworzony na terminal rodziny VT można przekonwertować 
i używać na terminalach SC i IT. 

W skład platformy Polymath wchodzą obecnie trzy wersje 
oprogramowania różniące się zestawem funkcjonalności:

Polymath SmartClick – pakiet przeznaczony do tworze-
nia aplikacji wizualizacyjnych na terminale operatorskie 
ekonomicznej rodziny SC. Jest to software z  darmową 

licencją dostarczany wraz z terminalami SC. Można go tak-
że pobrać z serwisu www.sabur.com.pl.

Polymath hmI – pakiet narzędzi pozwalający na tworze-
nie aplikacji HMI na wszystkie rodziny terminali ESA – IT, 
SC oraz VT. Software ten zastępuje i rozszerza możliwości 
pakietu Polymath Basic (oprócz większej liczby zaawanso-
wanych funkcjonalności umożliwia tworzenie aplikacji na 
terminale IT).

Polymath advanced – zaawansowany pakiet narzędzi 
przeznaczony do tworzenia aplikacji wizualizacyjnych na 
komputery PC. Umożliwia również tworzenie aplikacji HMI 
na wszystkie terminale ESA. 

Dla klientów, którzy używają oprogramowania 
Polymath Basic przygotowaliśmy darmowy upgrade 
do nowej wersji Polymath hmI. 

Użytkownicy Polymatha HMI mogą dokonać up  grade’u 
do wersji Advanced przy pomocy specjalnie przygotowanej 
licencji – Polymath Premium. 

Każdy projekt aplikacji wizualizacyjnej stworzony w środo-
wisku Polymath Advanced może być uruchomiony na kom-
puterach przemysłowych ESA lub komputerach PC z sys-
temem operacyjnym Windows 7 (jak również poprzednich 
wersjach: Windows 2000 SP4, XP oraz Vista). 

Software Polymath PC Machine Edition zapewnia dzia-
łanie aplikacji w  trybie pełnym, czyli obsługę komunikacji 
komputera PC z urządzeniami sterującymi różnych produ-
centów (200 natywnych protokołów dostępnych w pakiecie 
Polymath Advanced). Protokoły ethernetowe są zarządza-
ne bezpośrednio dzięki portowi standardowo dostępne-
mu we wszystkich komputerach PC, dla pozostałych ty-
pów protokołów popularnych w  sektorze przemysłowym 
(np. Profi bus DP, MPI, Canopen i DeviceNet) dostępne są 
specjalne adaptery umożliwiające komunikację w  czasie 
rzeczywistym.

Polymath PC Machine Edition pozwala na zdalną wizualiza-
cję i kontrolę działania systemu za pomocą bezpiecznego 
połączenia internetowego.

Licencja Polymath PC Machine Edition dostępna jest 
w  czterech wersjach, dla różnych ilości zmiennych: 512, 
1024, 2048 i 4096. 

Temat numeru
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Polymath SmartClick Polymath hmI Polymath advanced
Programowane produkty

Terminale VT × ×

Terminale SC × × ×

Terminale  IT × ×

Komputery PC ×

alarmy
ISA × × ×

Banner × ×

logi
Bufor trendu × × ×

Trendy X-Y × × ×

Logi danych × × ×

Eksport danych 
Bazy danych (SQL, relacyjne, etc.) × ×

Pliki CSV × × ×

Pliki XML × × ×

Pendrive, SD, CF, ETH × × ×

Bezpieczeństwo
Zarządzanie użytkownikami × × ×

Zabezpieczenie hasłem × × ×

Skrypty
Skrypty VB (Intellisense) × × ×

Debugowanie
Symulator Offline × × ×

Symulator Online × ×

Projekty
Okna pop-up × × ×

Warstwa × ×

Ramka × ×

Wiele języków × × ×

Receptury × × ×

Projekty sieciowe × ×

Utility
Słownik: automatyczne tłumaczenia × ×

Funkcjonalności
Backup/przywrócenie × ×

Tryb Passthrough × ×

Adres pośredni × ×

Scheduler × ×

Zdalne sterowanie (ESA Remote Access) × ×

Email i sms × ×

Aktualizacja Offline × ×

Zdalny download × ×

Serwer FTP × ×

Temat numeru
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Przedni panel urządzeń wykonany jest ze stali typu V2A 
(AISI 304), którą charakteryzuje doskonała odporność na 
korozję oraz chemiczna obojętność w kontakcie z wieloma 
rodzajami pożywienia, agresywnymi detergentami i  sub-
stancjami stosowanymi przy myciu. Zupełnie płaski panel 
TrueFlat ogranicza możliwość zbierania się zanieczyszczeń 
oraz ułatwia ich usuwanie. Dodatkowo duży promień łuku 
zewnętrznych krawędzi panelu ogranicza osiadanie bakterii 
i osadów mikrobiologicznych na urządzeniu (promień łuku 
jest 4 razy większy niż wymaga tego norma). Front panelu 
wykonany jest w stopniu ochrony IP69K, który gwarantuje 
odporność na częste mycie wodą o ciśnieniu do 100 barów 
oraz na wysoką temperaturę (do 80 oC). 

Terminale IT INOX wykonane są zgodnie z wymogami nor-
my EN 1672-2 (określa szczegółowe wytyczne dotyczące 
higieny), zaleceniami EHEDG* i  FDA oraz zgodnie z  ISO 
20653. Mają certyfi kat CE i ATEX (grupa II, kat. 3 G/D).

Ekran z matrycą dotykową wykonany w technologii LCD TFT 
oferuje wysoką rozdzielczość (800 × 480 pikseli w IT107W 
i 800 × 600 pikseli – IT112) i szerokie kąty widzenia. Urzą-
dzenia wyświetlają grafi kę w  65 tysiącach kolorów, a  wy-
jątkową jakość i  jasność obrazu zapewnia podświetlenie 
białymi diodami LED o minimalnej, gwarantowanej żywot-
ności 50 tys. godzin. Szybkie przetwarzanie danych gwaran-
tują wykorzystane zasoby sprzętowe – wydajny i energoosz-
czędny procesor Intel PXA270 taktowany z częstotliwością 
520 MHz, duże zasoby pamięci RAM (IT107W – 64 MB, 
IT112 – 128 MB) oraz pamięci Flash (IT107W – 32 MB, IT112 – 
64 MB). Obydwa panele oferują szerokie możliwości komu-
nikacyjne – mają wbudowane interfejsy: RS-232/485 z MPI, 
Ethernet, USB host/device oraz slot na karty SD lub MMC, 
a także opcjonalny port SP2 z RS-232/485 z MPI lub Profi -
bus DP bądź Canopen. Terminale mogą pracować zarówno 
w pozycji wertykalnej, jak i horyzontalnej.

Wszystkie terminale IT programowane są za pomocą pa-
kietu narzędziowego fi rmy ESA Polymath w wersji HMI lub 
Advanced. 

Terminale ESA 
dla branży spożywczej 
i farmaceutycznej

Rodzina terminali operatorskich IT firmy ESA została rozsze-
rzona o modele IT107WX (7”) oraz IT112TX (12,1”) z przednim 
panelem wykonanym ze stali nierdzewnej. Nowe terminale 
są przeznaczone do instalacji w zakładach, gdzie wymagane 
jest zachowanie szczególnie wysokiego poziomu higieny. Za-
pewniają niezawodną pracę i trwałość podczas pracy w spe-
cjalnych warunkach, jak produkcja w przemyśle spożywczym, 
farmaceutycznym czy chemicznym. 

• doskonała jakość obrazu,

• całkowicie płaski front TrueFlat ze stali V2A,

• minimalna gwarantowana żywotność pod-
świetlenia: 50 000 h,

• stopień ochrony IP69K,

• zgodność z wymogami EN 1672-2, zaleceniami 
EHEDG* i FDA oraz ISO 20653,

• wbudowane interfejsy: RS-232/485 z MPI, 
Ethernet, USB host/device, slot na karty SD 
lub MMC, opcjonalny port SP2: RS-232/485 
z MPI lub Profibus DP lub CANopen.

Najważniejsze cechy terminali INOX ESA:

Przedni panel urządzeń wykonany jest ze stali typu V2A 
(AISI 304), którą charakteryzuje doskonała odporność na 
korozję oraz chemiczna obojętność w kontakcie z wieloma 
rodzajami pożywienia, agresywnymi detergentami i  sub-
stancjami stosowanymi przy myciu. Zupełnie płaski panel 
TrueFlat ogranicza możliwość zbierania się zanieczyszczeń 
oraz ułatwia ich usuwanie. Dodatkowo duży promień łuku 
zewnętrznych krawędzi panelu ogranicza osiadanie bakterii 
i osadów mikrobiologicznych na urządzeniu (promień łuku 
jest 4 razy większy niż wymaga tego norma). Front panelu 
wykonany jest w stopniu ochrony IP69K, który gwarantuje 
odporność na częste mycie wodą o ciśnieniu do 100 barów 

Przedni panel urządzeń wykonany jest ze stali typu V2A 
(AISI 304), którą charakteryzuje doskonała odporność na 
korozję oraz chemiczna obojętność w kontakcie z wieloma 

panelem wykonanym ze stali nierdzewnej. Nowe terminale 
są przeznaczone do instalacji w zakładach, gdzie wymagane 
jest zachowanie szczególnie wysokiego poziomu higieny. Za-
pewniają niezawodną pracę i trwałość podczas pracy w spe-
cjalnych warunkach, jak produkcja w przemyśle spożywczym, cjalnych warunkach, jak produkcja w przemyśle spożywczym, 

Nowości

*Europejskie Stowarzyszenie Inżynierii i Wzornictwa Higie-
nicznego (EHEDG) jest konsorcjum producentów sprzętu, 
przemysłu spożywczego, instytutów badawczych oraz 
zdrowia publicznego. Jest to niezależna organizacja, która 
powstała w 1989 r. w celu promowania wysokich standar-
dów higienicznych i bezpieczeństwa w procesach projek-
towania urządzeń oraz produkcji i  pakowania produktów 
spożywczych.
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ARM (Advanced Radio Modem), nowa rodzina radiomode-
mów fi rmy ATIM, jest doskonale przystosowana do zadań 
zdalnego sterowania, monitorowania, telemetrii i trans-
misji dowolnych danych. Wszędzie tam, gdzie wykonanie 
okablowania jest niemożliwe bądź drogie (m.in. zapory, 
stacje meteorologiczne, instalacje w  ciepłownictwie), jak 
również dla aplikacji mobilnych (m.in. dźwigi, roboty). Ist-
nieją wersje dla zabudowy zewnętrznej o IP65, jak i do pra-
cy w środowiskach wymagających certyfi katu ATEX. Róż-
norodność dostępnych interfejsów (cyfrowe, analogowe, 
RS, Ethernet) pozwala na łączenie w jeden spójny system 
urządzeń różnych producentów. 

Komunikacja bezprzewodowa 
w pasmach ISM i Industrial WLAN
Firma ATIM jest ekspertem w dziedzinie komunikacji bez-
przewodowej i dostarcza użytkownikom autorskie produkty 
oraz rozwiązania wykorzystujące do transmisji danych tech-
nologie UHF oraz Industrial WLAN. W swej ofercie ma sze-
roką gamę urządzeń: modemy radiowe na bezpłatne pasma 
ISM (433 MHz oraz 868 MHz), modemy Wi-Fi, moduły radio-
we do wbudowania i inne. Dają one możliwość efektywnej 
technicznie i kosztowo wymiany danych i sterowania różno-
rodnymi obiektami i rozproszonymi systemami. 

Nowości

• 868 MHz (moc regulowana od 1 do 500 mW) lub 
433 MHz (10 mW),

• praca jako stacja bazowa, repeater, router, tryb sleep, 
• 19,2 kbit/s (opcja 38,4 kbit/s) w kanale radiowym,
• > 5 km dla 868 MHz 500 mW,
• bezpieczna transmisja w kanale radiowym,
• funkcjonalność NLOS (Non Line Of Sight), alternatywa 

dla Wi-Fi,
• funkcjonalność LBT (Listen Before Talk),
• wbudowane łącza RS-232, RS-485, Ethernet,
• wbudowane 1 We i 1 Wy cyfrowe,
• tryby pracy: przezroczysty, secured, mirror,
• gateway Modbus TCP – Modbus RTU,
• wbudowany web serwer, konfiguracja przez www, SNMP,
• zdalna diagnostyka, filtrowanie adresów MAC,
• watchdog (z powiadamianiem przez e-mail),
• zasilanie 10–30 VDC. 

Cechy, funkcje, korzyści: 

ARM-SE8/500, ARM-SE4/10
Podstawowy element 
systemu ARM. 
Przez porty szeregowe 
i Ethernet umożliwia ko-
munikację z  odległymi 
modułami radiowymi, 
także innych rodzajów 
(moduły We/Wy, por-
ty szeregowe, WLAN). 
Możliwe jest wyko-
rzystanie go jako mo-
stu radiowego między 
2 lub więcej urządzeniami z Ethernetem (np. PLC). Zaletą 
ARM-SE jest także dystans, jaki może pokryć z małymi an-
tenami (ponad 5 km Line-of-sight) i jego doskonała czułość, 
która pozwala pracować w bardzo utrudnionych i zaburzo-
nych warunkach hal przemysłowych, maszyn mobilnych, 
dźwigów itp.

Użytkownicy mogą sami wybrać tryb, w którym chcą praco-
wać. Istnieje wybór pomiędzy łączem RS, Ethernetem czy 
Gateway. Wszystkie te opcje są standardowo zintegrowane 
w  oprogramowaniu wewnętrznym (fi rmware) radiomode-
mów ARM.

Korzyści i cechy wspólne 
produktów ATIM:
• prostota konfi gurowania i  uruchamiania (m.in. strony 

web, zdalnie),

• regulacja mocy w antenie (lokalnie i zdalnie),

• dostępność kilku trybów komunikacji (Modbus, przezro-
czysty, mirror),

• wbudowane We/Wy (cyfrowe, analogowe, licznikowe),

• łatwość montażu (szyna DIN, złącza antenowe SMA),

• szeroki zakres temperatur pracy (od – 30°C do +60°C),

• niezawodność,

• niewielkie gabaryty (60 × 65 × 40 mm dla ARM-IO).

W niniejszym tekście prezentujemy radiomodemy na bez-
płatne pasma ISM:

• aRm-SE8/500 – radiomodem/router z Ethernet, RS-232  
i RS-485, 

• aRm-D88 – radiomodem 868 MHz, 8 We i 8 Wy cyfrowych,

• aRm-Io/-lP – ekonomiczny radiomodem, dostępny tak-
że bez zasilania zewnętrznego (LP – Low Power).
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Nowości

• 868 MHz (moc regulowana od 1 do 25 mW, opcja 
500 mW),

• 19,2 kbit/s w kanale radiowym,
• > 5 km dla 868 MHz 500 mW,
• bezpieczna transmisja w kanale radiowym,
• funkcjonalność LBT (Listen Before Talk),
• funkcjonalność NLOS (Non Line Of Sight), alternatywa 

dla Wi-Fi, 
• konfiguracja przez www, wbudowany web serwer,
• wbudowane 8 We i 8 Wy cyfrowych,
• tryby pracy: Modbus slave, mirror (point-to-point i multi-

point), 
• rozbudowa do 128 We/128 Wy, 
• watchdog, 
• zasilanie 10–30 VDC. 

• 868 MHz (moc regulowana od 1 do 25 mW),
• > 1 km dla 868 MHz 25 mW,
• tryby pracy: Modbus slave, sensor (z opcją alarmu), mir-

ror, trigger, sleep,
• funkcjonalność LBT (Listen Before Talk),
• 19,2 kbit/s w kanale radiowym,
• bezpieczna transmisja w kanale radiowym,
• funkcjonalność NLOS (Non Line Of Sight), alternatywa 

dla Wi-Fi, 
• konfiguracja automatyczna, także przez ARM-SE,
• wbudowane We/Wy, RS (zależnie od wersji),
• stopień ochrony IP65,
• watchdog, 
• zasilanie 5–30 VDC lub wewnętrzna bateria dla wersji LP 

(Low Power). 

Cechy, funkcje, korzyści:

Cechy, funkcje, korzyści: 

ARM-IO (-S, -A, -D /-LP)
ARM-IO zostały opracowane na potrzeby bezprzewodowej 
transmisji danych w  zaburzonym środowisku przemysło-
wym (400 m) oraz w warunkach zewnętrznych do 1000 m 
przy widoczności anten. Dostępne są w różnych wersjach 
wyposażenia: łącze szeregowe RS-232/RS-485, We/Wy cy-
frowe bądź analogowe (4–20 mA, Pt 100) oraz Low Power 
(pobór prądu w trybie sleep: 15 µA). 

ARM-IOD i-IOA mogą pracować w  trybie Modbus slave 
lub mirror, a dzięki efektywnemu trybowi uśpienia mode-
my te mogą współpracować nawet z niewielkimi panelami 
słonecznymi. 

ARM-IOS pozwala stworzyć bezprzewodowe połączenia 
point-point oraz multipoint w  trybie przezroczystym lub 
secured. 

Radiomodemy serii LP (Low Power, z wewnętrzną baterią) 
świetnie nadają się do przesyłania drogą radiową zlicza-
nych impulsów, wartości analogowych bądź stanów urzą-
dzeń w systemach monitoringu zużycia, ubytków mediów 
w sieciach itp. 

ARM-IOA-LP ma dodatkowo wyjście cyfrowe, włączające 
zasilanie czujnika w  momencie „przebudzenia się” mode-
mu, dzięki czemu wykonywany pomiar jest przesyłany na-
stępnie drogą radiową.

ARM-D88/25, ARM-D88/500
Digital Radio modem 868 mhz/(25 mW, 500 mW) 
DIN rail Sma 10–30 VDC 8DI 8Do

ARM-D88 jest radiomodemem wyposażonym w  8 We 
i  8 Wy cyfrowych. Istnieją również wersje analogowe 
(0–10 V, 4–20 mA). ARM-D88 ma wbudowane zaawansowa-
ne funkcje znane z ARM-SE, jak serwer www, bezpieczna 
transmisja w kanale radiowym, funkcjonalność LBT (Listen 
Before Talk). Moduł jest konfigurowany przez przeglądarkę 
internetową, lokalnie lub zdalnie przez radio. Port RS-485 
może być używany także do rozszerzania liczby We/Wy.
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SABUR info

Działamy zgodnie  
z zasadami fair play 
SABUR już po raz jedenasty otrzymał certyfikat „Przedsię-
biorstwo Fair Play”, plasując się w gronie firm stosujących 
najwyższe standardy etyczne w  działalności gospodarczej. 
Uroczysta gala, podczas której oficjalnie ogłoszono listę laure-
atów XIV edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczo-
ści „Przedsiębiorstwo Fair Play” odbyła się 2 grudnia 2011 r. 
w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest realizowanym na 
skalę ogólnopolską przedsięwzięciem, w którym oceniane 
są wszystkie aspekty biznesowej aktywności firmy, sposób 

i styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, a nie tyl-
ko jej wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Jego celem 
jest promowanie etyki w działalności biznesowej. Program 
organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją 
i  Przedsiębiorstwem Prywatnym, a  afiliowany przy Kra-
jowej Izbie Gospodarczej. Do ścisłej współpracy w ocenę 
przedsiębiorstw zaangażowane są także władze regional-
ne, samorządy gospodarcze, Urzędy Skarbowe, ZUS, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy i inne.

Kapituła Programu przyznała w  tym roku wyróżnienia 589 
firmom z całego kraju.

W roku szkolnym 2011/2012 Fundacja ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom obchodzi jubileusz 10-lecia działalności. 

Kiedy ponad dekadę temu rozpoczynała się kampania za-
chęcająca społeczeństwo do czytania dzieciom, jej orga-
nizatorzy mieli do dyspozycji tylko reklamę, piękny „plakat 
z  motylem” autorstwa Rafała Olbińskiego 
oraz pasję kilku osób. Dziś ideę czytania 
dzieciom zna naprawdę cała Polska, niemal 
7000 Liderów i Koordynatorów niestrudzenie 
zachęca rodziców i nauczycieli do codzien-
nego czytania, ponad 2575 przedszkoli i po-
nad 2539 szkół realizuje programy „Czytają-
ce przedszkola” i  „Czytające szkoły". Wraz 
z przyjaciółmi z Czech i  innych krajów Fun-
dacja rozpoczęła program adresowany do 
całej Europy: „Cała Europa czyta dzieciom 
– All of Europe Reads to Kids”, który jest już 

aktywnie wdrażany w Czechach, na Słowacji, Słowenii i na 
Litwie. Wyrazy uznania ślą rodzice dzieci będących dziś ró-
wieśnikami kampanii, dziękując Fundacji za wielką przygo-

dę z codziennym czytaniem, która dała ich 
dzieciom mocny fundament intelektualny 
i duchowy na przyszłość. 

Z  wielką przyjemnością i  dumą informuje-
my, że SaBUR już od wielu lat należy do 
grona sympatyków i partnerów wspie-
rających działania Fundacji aBCXXI – 
Cała Polska czyta dzieciom. Wierzymy, 
że warto przypomnieć – czytajmy naszym 
dzieciom 20 minut dziennie i  codziennie, 
a świat będzie lepszy i piękniejszy!

www.calapolskaczytadzieciom.pl

Firma SABUR po raz kolejny znalazła się w  gronie  
laureatów prestiżowego rankingu prowadzonego przez 
dziennik „Puls Biznesu” – Gazele Biznesu 2011. 

Gazele Biznesu to ranking przeznaczony dla najbardziej dy-
namicznie rozwijających się małych i  średnich firm. Tytu-
łu nie przyznaje jednak żadna komisja, a przedsiębiorstwa 
muszą na niego zwyczajnie zapracować sukcesywnym roz-
wojem w kolejnych latach. O pozycji w zestawieniu decydu-
je przyrost obrotów, który firma osiągnęła w ciągu trzech 

SABUR Gazelą Biznesu 2011

Już ponad dekadę 
Cała Polska czyta dzieciom

ostatnich lat. Za opracowanie rankingu odpowiedzialna 
jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, zajmująca 
się zbieraniem i  opracowywaniem informacji o  firmach. 
Ranking Gazel Biznesu prowadzony jest nieprzerwanie od 
12 lat, w ciągu których stał się potwierdzeniem uczciwości 
i dobrej kondycji wyróżnionych przedsiębiorstw. 

Ranking Gazel Biznesu 2011 liczy łącznie 3779 przed-
siębiorstw. 

SaBUR otrzymał tytuł Gazeli Biznesu także w latach: 
2010, 2009 i 2005. 



DreamReport 4.0 
już dostępny!

DreamReport to nowoczesne i łatwe w obsłudze narzędzie 
do raportowania stworzone specjalnie dla branży auto-
matyki i dostępne w polskiej wersji językowej. Pozwala 
na agregację, analizę i publikację danych i alarmów 
z wielu różnorodnych źródeł (systemów nadrzędnych, 
sterowników PLC, serwerów OPC i innych). Unikalną cechą 
DreamReporta są wbudowane drivery umożliwiające 
bezpośrednią komunikację i integrację z urządzeniami 
automatyki. 

DreamReport 4.0 zawiera szeroką listę nowych 
funkcjonalności, a najważniejsze z nich to: 

• nowy interfejs użytkownika oparty na wstążkach; nowo-
czesny, ładniejszy i bardziej intuicyjny,

• wirtualne instancje raportów – umożliwiają łatwe ge-
nerowanie raportów o  takim samym wyglądzie, a  róż-
nych danych wejściowych (np. dla wielu takich samych 
obiektów),

• kreator raportów – pomaga błyskawicznie stworzyć 
prosty raporty prowadząc użytkownika krok po kroku,

• narzędzie DreamReport Runtime może działać jako 
usługa systemowa,

• nowe obiekty danych w  raportach i  nowe funkcje 
statystyczne,

• system kontroli wersji raportów,

• usprawnienia w Web Portalu,

• nowe raportowanie alarmów; możliwość fi ltrowania 
i wyświetlenia dowolnego parametru alarmu oraz moż-
liwość użycia natywnych fi ltrów zewnętrznego systemu 
alarmowego.



www.sabur.com.pl

Rozpakuj, podłącz

i oszczędzaj!
  system odczytu i monitoringu 
zużycia energii elektrycznej

AUTOMATICON 2012
Zapraszamy do hali 1
stoisko A2-B1 i B3


