
��AUTOMA  12/2008

řídicí technika a systémy

Uplatnění jednotky Saia PCD3 WAC

Ve všech úlohách, kde je požadováno dál-
kové měření, sledování dat, hlídání a hláše-
ní změn stavů, a tam, kde je výhodná mož-
nost dálkově ovládat přístup (např. během 
servisních prací), najde tato řídicí jednotka 
bohaté možnosti uplatnění. Typickými ob-
lastmi použití jsou síťová propojení výrob-

ních strojů a zařízení, propojení vzdálených 
tepelných zdrojů, zdrojů pitné vody, zařízení 
pro úpravu odpadních vod, solárních zaříze-
ní, větrných elektráren, ale také systémů pro 
přenos dat pro vzdálenou správu a manage-
ment budov.

Josef Lepič,
SBsys, s. r. o.

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

Největší výkon
v nejmenším prostoru
Programovatelné automaty
Saia® PCD3

Autorizovaný distributor Saia-Burgess Controls pro Českou epublikur
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  Katalog produktů 
pro CAN/J�939, rok �00�

Organizace CAN in Automation (CiA) 
vydala katalog s názvem CAN/J1939 Pro-
duct Guide 2008, obsahující uspořádané in-
formace o produktech pro obě příbuzné ko-
munikační sběrnice, CAN a J1939. Katalog 
je dostupný na webové stránce CiA (http://
www.can-cia.org) a na CD-ROM. V obou 
verzích mohou uživatelé snadno přechá-
zet mezi oběma částmi katalogu pouhým 
kliknutím na odpovídající tlačítko umís-
těné na každé jednotlivé stránce v obou 
částech. Produkty jsou v katalogu setřídě-
ny podle své funkce, jména výrobce a ná-
zvu produktu. Pro snazší vyhledávání jsou 
všechna zařízení v katalogu navíc zatří-
děna podle odvětví průmyslu, v nichž se 
používají. Informace o produktu obsahuje 
v obou částech katalogu vždy foto, popisu-
jící text a detaily kontaktního spojení. Ka-
talog CAN/J1939 Product Guide na CD- 
-ROM bude distribuován členům organizace 
CiA a dalším zájemcům poštou, na seminá-
řích a na výstavách a veletrzích. Jeho zaslá-
ní zdarma si lze také objednat v kanceláři 
CiA (headquarters@can-cia.org).
[CiA, 4. listopadu 2008.] (sk)

  Řídicí systém od firmy  
Honeywell pro elektrárnu 
Nuon Magnum v Nizozemí

Společnost Honeywell získala od spo-
lečnosti Nuon kontrakt v hodnotě jedenácti 
milionů amerických dolarů na dodávku ří-
dicího systému pro elektrárnu Nuon Mag-
num, která se staví v Eemshavenu v Nizo-
zemí. Elektrárna bude mít výkon 1 300 MW 
v kombinovaném cyklu. Bude moci spalo-
vat uhlí, biomasu i zemní plyn a je připra-
vena na uplatnění technologie CCS (Car-
bon Capture and Storage), tedy ukládání 
uvolněného oxidu uhličitého do vytěžených 
polí zemního plynu místo jeho vypouštění 
do ovzduší.

Základem řídicího systému je Experion® 

Process Knowledge System, určený pro mo-
nitorování a řízení provozu elektrárny. Za-
bezpečuje přenos dat z kriticky důležitých 

subsystémů přímo operátorům a dává jim in-
formace potřebné pro jejich operativní roz-
hodování, přičemž cílem je dosáhnout co 
největší bezpečnosti, spolehlivosti a efekti-
vity provozu. Dále bude implementován sys-
tém Safety Manager pro vytvoření a správu 
bezpečnostních pravidel a postupů, např. pro 
bezpečnostní odstavení elektrárny, ochrany 
technologických zařízení nebo detekci plynů 
a požáru. Honeywell dále dodá vybavení pro 
operátorský sál a poskytne společnosti Nuon 
také rozsáhlé inženýrské služby, včetně do-
dávky simulátoru pro výcvik operátorů.

Elektrárna má být podle plánu uvedena 
do provozu v roce 2011. Ačkoliv s uplatně-
ním CCS se v prvních letech provozu ne-
počítá – jde zatím o extrémně drahou tech-
nologii s mnoha technickými problémy –, 
bude nová elektrárna, v níž bude uplatňo-
ván proces zplynování pevných paliv, mezi 
tepelnými elektrárnami jednou z nejméně 
zatěžujících životní prostředí.             (Bk)

  Panasonic přesouvá 
výrobu do Evropy

Panasonic Electric Works Europe, evrop-
ská koncernová společnost japonské společ-
nosti Panasonic Electric Works Co., Ltd., 
začal ve spolupráci s mateřskou společností 
nově rozmísťovat své výrobní aktivity. V této 
souvislosti je také plánováno přemístit linky 
na výrobu elektromechanických relé z Asie 
(Čína) do Evropy. Výroba relé pro rostou-
cí globální, ale také evropské trhy je jednou 
z důležitých oblastí společnosti. V českém 
výrobním závodě v Plané u Mariánských 
Lázní (který má být využíván jako „prodlou-
žená“ dílna německého výrobního závodu) 
se v současnosti buduje nová výrobní hala, 
aby zde mohla být instalována část uvede-
ných výrobních linek. Kromě relé by se zde 
měly vyrábět také díly komplexních a tech-
nicky náročných produktů z jiných oblastí, 
jestliže to bude vyžadovat malá vzdálenost 
k těmto trhům. Panasonic Electric Works 
bude muset lokálním potřebám přizpůsobit 
i své kapacity na výrobu materiálů pro celo-
světový trh s deskami plošných spojů, tedy 
laminátů kašírovaných mědí (CCL) a preim-
pregnovaných materiálů (prepreg), jejichž 
výroba se soustřeďuje pouze v určitých ob-
lastech, především v Asii.               (ed)


