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ZESTAW STARTOWY SAIA PCD 

Sterowanie i wizualizacja za pomocą stron www w jednym 

 

Sterownik PCD1.M2110R1 (PCD1.Room) umożliwia tworzenie elastycznych  

i ekonomicznych instalacji automatyki. Doskonale sprawdza się w: 

• regulacji, wizualizacji, zdalnym nadzorze węzłów cieplnych i kotłowni 

• wizualizacji pracy i nadzorze instalacji HVAC – central wentylacyjnych, 

chillerów, sterowników strefowych 

• sterowaniu i monitoringu przepompowni ścieków  

• systemach automatycznego odczytu i rejestracji zużycia mediów 

energetycznych 

• rejestracji parametrów z funkcją alarmowania, prezentacji danych  

przez stronę www 

• sterowaniu oświetleniem – DALI. 

 

Wyróżniające cechy: 

• możliwość pracy jako serwer/klient Modbus TCP/IP i master/slave Modbus RTU  

– bramka Modbus TCP/IP dla podsystemów z Modbus RTU 

• łatwość konfiguracji pracy w sieciach GSM (opcja) 

• zdalny dostęp do wizualizacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – Android oraz  iOS, 

(opcja) 

• 6 wejść analogowych w standardzie  

• możliwość rozbudowy o dodatkowe wejścia/wyjścia cyfrowe, analogowe  

i interfejsy komunikacyjne  

• zabudowany switch Ethernet. 

Saia PG5 Controls Suite Lite – pakiet narzędzi do programowania i serwisowania sterowników oraz 

paneli Saia Burgess Controls. W skład pakietu wchodzą dodatkowo narzędzia do tworzenia 

dynamicznych stron www na sterownik (Web-Editor Basic), konfigurator sieci BACnet®, biblioteki 

programistyczne HVAC i biblioteka Modbus. 

 

Przekonaj się w jakich aplikacjach sterownik Saia PCD1.M2110R1  

sprawdzi się u Ciebie     

 

OFERTA OBOWIĄZUJE DO 31.03.2016 

 

Cena specjalna: 

615,00 EUR/ netto 
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
 

Tak! Zamawiam zestaw startowy Saia PCD1.Room: 

 

 

� Zestaw w cenie specjalnej 615,00 EUR +VAT 

PCD1.M2110R1 + PG5 Control Suite, wersja Lite 

 

 

 

Dane kontaktowe zamawiającego/dane do faktury (proszę wpisać drukowanymi literami): 

 

Imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

 

Pełna nazwa firmy ...................................................................................................................... 

 

Adres .......................................................................................................................................... 

 

e-mail……….................................................................................................................................. 

 

Telefon/Fax………......................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych danych osobowych w bazie firmy Sabur Sp. z o.o.  

W szczególności, zgadzam się, by moje dane były wykorzystywane do bezpośrednich działań marketingowych, takich jak 

okresowa korespondencja, e-maile i kontakt telefoniczny z pracownikami Sabur Sp. z o.o. 

Moje dane będą chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U.1997 nr 

133 poz. 883). Mam prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 

 

 

.......................................        ..............................................        ........................................................       

                NIP firmy   Miejscowość, data           Pieczęć i podpis zamawiającego 

 

Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto firmy SABUR Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A.  

VII O/W-wa, nr konta: 56 1240 1109 1111 0000 0514 8433 po otrzymaniu faktury VAT. 

Upoważniamy firmę SABUR Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez naszego podpisu. 

 

 

 

Proszę o poinformowanie mnie o przewidywanym terminie dostawy. 

 

 

 

..............................................                   ........................................................ 

Miejscowość, data                          Pieczęć i podpis zatwierdzającego 

 

 

OFERTA OBOWIĄZUJE DO 31.03.2016 


