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řídicí technika a systémy

Flexibilní, výkonné, robustní a kvalitní – 
automaty Saia® PCD3 se spolu s čokoládou, 
hodinkami a armádními noži stávají dalším 
typickým příkladem kvality švýcarských
výrobků, plných originálních nápadů a uni-
verzálních možností.
Díky využití nejnovějších technologií a vysoké 
modularitě hardware a firmware pokrývá řada 
Saia® PCD3 celé spektrum výkonů a funkcí, 
běžně dosažitelných jen několika různými typo-
vými řadami automatů. Saia® PCD3 může být 
použita od malého kompaktu, přes stanice do 
1024 I/O až po rozsáhlé systémy s několika tisíci 
vzdálenými vstupy/výstupy a složitými komuni-
kacemi.
Unikátní řešení Saia® PCD3 
■ Umožňuje osadit v jedné stanici až 13 různých
komunikačních rozhraní.
■ Pro archivaci  dokumentů a procesních dat 
lze využít až 2 GB paměti Flash se souboro-
vým systémem.
■ Webový server, který je bez příplatku inte-
grovanou součástí každé stanice, je přístupný
nejen po Ethernetu, ale každým sériovým 
rozhraním.
■ Stanice dokáže využívat telekomunikací 
prostřednictvím metalických i bezdrátových 
sítí, Internetu, SMS, e-mailu atd.

Automaty Saia® PCD3 svými vlastnostmi 
definují nový standard pro výkon a komuni-
kační možnosti PLC malých a středních tříd.

Další informace o produktech a možném
uplatnění  řídicích automatů získáte na 
www.sbsys.cz nebo na adrese:

SBsys, s.r.o.

100 00 Praha 10

www.sbsys.cz
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webových stránek, obrázků GIF, instrukčních 
uživatelských příruček atd. Do paměti flash 
však lze uložit i kompletní zdrojové programy 
Saia PG5 či projektovou dokumentaci. Toto 
řešení je pro uživatele velmi komfortní, pro-
tože umožňuje jednoduchý přístup k posled-
ní verzi projektu přímo v automatu.

V paměti flash jsou data spravována v sou-
borovém systému, který je dobře znám z kaž-
dého PC s Windows. Automaty jsou na rozdíl 
od kancelářských PC provozovány v nároč-
ném průmyslovém prostředí. Nelze připustit 
ztrátu dat, která by mohla být způsobena pře-
rušením napájení nebo jinou závadou. Proto 
je souborový systém automatů Saia PCD na-
vržen s důrazem na jeho robustnost a spoleh-
livost. V systému Saia PCD může být uložen 
až jeden tisíc souborů. Soubory a adresáře 
lze přiřazovat různým skupinám uživatelů, 
a tak je možné je chránit před neoprávně-
ným přístupem.

Saia SD Flash Card Explorer

Paměťové karty flash SD mohou být vy-
jímány nebo vyměňovány za provozu. Jejich 
obsah lze kopírovat do PC pomocí běžné 
čtečky karet. Program SD Flash Card Explo-
rer se používá pro dekompresi obsahu soubo-
rového systému Saia do PC. Uložené soubo-
ry tak mohou být zkopírovány a dále zpraco-
vávány. Podobně mohou být nové soubory 
(např. s novými parametry) přidávány do sou-
borového systému.

Příklad „konvergence světů“ 
– programování PLC Saia PCD3 ve 
Windows .Net

S automaty Saia PCD3 a s jejich systémo-
vými nástroji je nyní možné využívat silné 
stránky a přednosti světa programovatelných 

automatů a současně výhody programového 
prostředí Windows .Net, aniž by bylo nutné 
se pro dosažení úspěšného řešení příliš vmě-
šovat do rychle se měnícího světa PC. Řada 
Saia PCD3 představuje model technicky ote-
vřeného řešení, které splňuje požadavky na 
dostatečnou kapacitu paměti, na spolehli-
vost i na jednoduchost řízení technologic-
kých procesů, přesně podle potřeb a mož-
ností zákazníka.

V základní výbavě automatů PCD3 je vo-
litelná kombinace rozhraní pro USB, Ether-
net, Profibus, RS-485, RS-232 a CAN. Dal-
ší inteligentní komunikační a paměťové mo-
duly lze přidávat do volných slotů na CPU. 
Pro využití PCD3 jako centrálního automatu 
může být jedna stanice Saia PCD3 rozšířena 
až na 1 024 místních vstupů a výstupů (I/O). 
Další I/O je možné připojovat jako vzdálené 
vstupy a výstupy (RIO). 

Řada PCD3 je vybavena integrovaným 
serverem Saia Web Server, který je dostupný 
všemi komunikačními rozhraními a umožňu-
je přístup ke všem technologickým informa-
cím v PLC. Kromě běžných webových pro-
hlížečů je možný přístup také přímo z pro-
gramů spuštěných pod operačními systémy 
Windows, Linux nebo Unix pomocí CGI 
nebo webových služeb Microsoft .Net. Pro 
ovládání a konfiguraci za provozu lze použít 
běžné webové prohlížeče nebo zařízení vyu-
žívající služby Windows .Net. 

Souborový systém v CPU je díky inte-
grovanému serveru FTP snadno a pohodlně 
přístupný z běžného prostředí IT. Dokumen-
ty a provozní data ze souborového systému 
v Saia PCD tak mohou být přímo zpracovány 
standardními programy, jako jsou např. texto-
vé nebo tabulkové procesory (Word, Excel). 
Archivační soubory může Saia PCD3 také au-
tomaticky odesílat jako přílohu e-mailu. 

Josef Lepič, SBsys, s. r. o.

krátké zprávy 
  ISA �00 se poohlíží 

po automatizaci nespojité 
výroby

Výbor ISA 100, již delší dobu úspěšně 
připravující otevřený standard pro bezdráto-
vý přenos dat při sledování a řízení spojitých 
technologických procesů, ustavil pomocnou 
skupinu, která se bude zajímat o bezdrátový 
přenos z hlediska automatizace továren s ne-
spojitými výrobními procesy. Telekonference 
konaná za účasti zástupců společností Procter 
& Gamble, General Motors a Ford dala sou-
hlas k zahájení příprav průzkumu rýsujících 
se možností a požadavků v této oblasti, kte-
ré se výrazně liší od těch, jimiž se v současné 
době zabývá hlavní výbor ISA 100 se svými 
současnými skupinami.

Pomocná zájmová skupina provede prů-
zkum trhu, přičemž cílem je stanovit cel-
kový rozsah zájmů dané komunity, identi-
fikovat zainteresované skupiny a analyzo-
vat možné přínosy od ostatních organizací. 
Bude na základě případových studií a sou-
časného úsilí vyvíjeného ostatními organi-
zacemi posuzovat, zda existuje zaručený 
zájem o vývoj standardů pod vedením ISA. 
Zjistí-li, že ano, připraví veškerou agen-
du, včetně časového plánu, potřebnou ke 
vzniku řádné pracovní skupiny, která poté 
vypracuje odpovídající nový standard pro 
oblast nespojité výroby a předloží ho ke 
schválení na příslušných úrovních organi-
zací ISA a ANSI.
[The Industrial Ethernet Book, březen 2008.]
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