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Švýcarská firma Saia Burgess Controls 
(SBC), která dlouhodobě patří mezi dodavate-
le spolehlivé automatizační techniky, přišla již 
v roce 2000 s novým konceptem kombinace ří-
dicí techniky (PLC), webu a IT reprezentova-
ným rovnicí PLC + (web + IT) = SaiaPCD. Pro 
tento koncept je charakteristická přítomnost au-
tomatizačního serveru – jehož součástí je např. 
webový server použitelný nejen pro diagnostic-

ké účely, ale zejména k začlenění vizualizační-
ho nástroje – do každého automatu SaiaPCD. 
Tyto vlastnosti umožňují velmi snadnou reali-
zaci moderních konceptů v průmyslu, jako např. 
Industry 4.0, protože usnadňují místní i dálkový 
přístup do jednoho každého automatu.

Příklon ke konceptu automatizačního 
serveru se velmi výrazně projevil mj. změna-
mi v sortimentu operátorských panelů (techni-

Rozšířený sortiment operátorských panelů  
od Saia Burgess Controls

ky HMI), kde firma SBC již ustupuje od kla-
sických textových a grafických panelů, které 
byly individuálně programovány. Operátorské 
panely nové generace jsou z hlediska principu 
identické. Jejich základem je tzv. webový pa-
nel (Web Panel) se softwarem MicroBrowser, 
což je prohlížeč obsahu stránek vytvořených 
v jazyku HTML a uložených v PLC SaiaPCD. 
S využitím tohoto principu lze přistupovat ke 

stránkám HTML uloženým v PLC z téměř ne-
omezeného počtu i typů operátorských panelů 
či prostřednictvím inteligentních telefonů, ta-
bletů i stolních počítačů, aniž je nutné pořizo-
vat drahé vizualizační prostředí (obr. 1). Ob-
sluhující provozní pracovníci, údržba a stejně 
tak vedení podniku mají takto kdykoliv oka-
mžitý přehled o stavu sledovaného či řízeného 
stroje nebo zařízení. V prostředí sítě Ethernet 

je také možné z jednoho panelu přistupovat 
k většímu počtu PLC.

Výjimečná koncepce SBC umožňuje z ope-
rátorského panelu přistupovat k webovému 
serveru v PLC nejen prostřednictvím rozhra-
ní Ethernet, ale  také po standardní sériové 
lince RS-485.

V aktuální nabídce operátorských panelů 
SBC je šest skupin produktů, jejichž základ-
ní charakteristiky jsou popsány v dalším textu.

SaiaPCD Web Panel MB Standard

Robustní dotykové operátorské pane-
ly řady SaiaPCD Web Panel MB Standard 
(obr. 2) zobrazují technologické schéma či 
jiné zobrazení vytvořené v prostředí Saia-
PG5® Web Editor, uložené v PLC. Panel je 
po připojení a nastavení parametrů okamži-
tě schopen zobrazovat dané schéma, ovlá-
dací obrazovky, apod. bez nutnosti dalšího 
programování nebo dokupování drahých li-
cencí a runtime.

Panely této řady jsou z výroby vybave-
ny takto:
– rozhraní: Ethernet, USB, sériová linka,
– FTP server,
– souborový systém pro ukládání souborů,
– displej s rozlišením WVGA (800 × 480), 

VGA (640 × 480), SVGA (800 × 600 ob-
razových bodů),

– hodiny reálného času zálohované super-
kondenzátorem,

– odporová dotyková obrazovka s úhlopříč-
kou 5,0", 5,7", 7,0", 10,4" nebo 12,1",

– stupeň krytí z čelní strany IP65,
– napájení 24 V DC ± 20 %,
– provozní teplota 0 až 50 °C (u 7" provede-

ní –25 až +70 °C).

SaiaPCD pWeb Panel MB s PLC

Programovatelné webové operátorské pa-
nely SaiaPCD pWeb Panel MB s PLC (obr. 3) 
kombinují automatizační server pro vizuali-
zaci společně s dohledovými a řídicími funk-
cemi do jednoho zařízení. Z výroby jsou vy-
baveny takto:
– rozhraní: dvouportový ethernetový přepí-

nač, USB, sériová linka,
– protokoly: S-Bus, Ether S-Bus, Ether S-IO, 

Modbus RTU nebo TCP,
– vestavěné PLC,
– automatizační server (HTTP, FTP, SNMP, 

NTP, souborový systém, poštovní klient 
SMTP),

– displej s rozlišením: VGA (640 × 480), 
SVGA (800 × 600 obrazových bodů),

Švýcarská firma Saia Burgess Controls svou nabídku řídicí techniky již delší dobu staví 
na konceptu automatizačního serveru přítomného v každém z jejích programovatelných 
automatů řady SaiaPCD®. Koncept automatizačního serveru a na něj navázaná nabídka 
operátorských panelů umožňují velmi snadno realizovat moderní koncepce řízení v prů-
myslu, jako např. lndustry 4.0.

Ethernet

k řídicímu systému SaiaPCD 
s vestavěným webovým serverem 
se lze připojit z kteréhokoliv místa 
na světě jakýmkoliv komunikačním 

kanálem schopným přenášet 
protokol HTTP

Obr. 1. Koncept automatizačního serveru umožňuje přistupovat k PLC SaiaPCD odkudkoliv 
s použitím téměř libovolného zařízení

Obr. 2. Řada panelů SaiaPCD Web Panel MB Standard
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– hodiny reálného času zálohované baterií,
– odporová dotyková obrazovka s úhlopříč-

kou 5,7", 10,4" nebo 12,1",
– krytí z čelní strany IP65,
– napájení 24 V DC ± 20 %,
– provozní teplota 0 až 50 °C.
Panely jsou programovatelné ve vývojovém 
prostředí SaiaPG5.

SaiaPCD Web Panel MB room

Operátorské panely řady SaiaPCD Web 
Panel MB room jsou zcela programovatelné 
a designově jsou provedeny tak, aby odpoví-

daly požadavkům kladeným při řízení para-
metrů prostředí v místnostech (obr. 4). Vý-
robcem předem nastavené zobrazení může 
být zákaznicky upraveno v prostředí Saia-

Obr. 3. Programovatelné webové operátorské panely SaiaPCD pWeb Panel MB s PLC
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PG5 Web Editor. Panely jsou vybaveny takto:
– rozhraní Ethernet, USB, sériová linka,
– protokoly: S-Bus a Ether S-Bus,
– vestavěné senzory teploty a osvětlení,
– možnost programování v prostředí Saia-

PG5 Web Editor (u modelu WT5R),
– rozlišení WQVGA (480 × 272 obrazových 

bodů),
– hodiny reálného času zálohované super-

kondenzátorem,
– kapacitní dotyková obrazovka typu PCAP 

s úhlopříčkou délky 4,3",
– napájení 24 V DC ± 20 %,
– provozní teplota 0 až 50 °C,
– montáž do standardních instalačních krabic.

SaiaPCD pWeb Panel MB – Functional HMI

Panel typu SaiaPCD pWeb Panel MB – 
Functional HMI (obr. 5) nabízí vizualizaci 
a ovládání zařízení při použití předinstalova-
né aplikace. Nabízené funkce umožňují uži-

vateli snadno realizovat ucelené 
úlohy, jako např. sběr a ukládá-
ní údajů o spotřebě energií. Ty-
picky jde např. o tzv. E-Monitor, 
dovolující bez dalších nákladů na 
programování vytvořit síť až 128 
elektroměrů nebo jiných měřidel, 
jejichž údaje lze tak snadno sle-
dovat, zobrazovat a ukládat k ná-
slednému zpracování.

Obr. 4. Panely řady SaiaPCD Web Panel MB room v desig-
novém provedení k použití při řízení prostředí v interiérech

Oficiální distributor Saia Burgess Controls pro Českou a Slovenskou republiku
• Hornoměcholupská 68, 102 00 Praha 10, Česká republika • mail: obchod@ewwh.cz, podpora@ewwh.cz • www. ewwh.cz

• Čistírny odpadních vod
• Úpravny vody
• Vodní elektrárny
• Teplárny a tepelné zdroje
• Chladírenství
• Jednoúčelové stroje
• Monitoring a řízení energií
• Automatizace budov
• Dopravní stavby a tunely
• Řízení technologických linek

• Ověřená životnost PLC 18-25 let
• Jedno vývojové prostředí PG5 

pro všechny velikosti PLC
• Integrovaná vizualizace
• Automatizační server
• Multiprotokolové PLC

Automaty Saia PCD® jsou již více jak 20 let s vámi, v aplikacích kolem vás.
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Průmyslové panely Web 
Panel s operačním systémem 
WinCE a Win7e MB

Standardní průmyslové 
operátorské panely typu Saia 
Web Panel s operačním sys-
témem WinCE nebo Win7e 
MB a integrovaným webovým 
prohlížečem Saia MicroBrow-
ser (obr. 6) jsou určeny k rea-
lizaci operátorských rozhraní 
(HMI) pro ovládání strojů a 
za řízení v průmyslovém pro-
středí. Z výroby jsou vybave-
ny takto:
– rozhraní: dvouportový ether-

netový přepínač, USB, sé-
riová linka,

– webový, FTP a VNC server,
– operační systém: Windows 

CE 6.0 a Windows 7e MB,
– dotyková obrazovka s úh-

lopříčkou 12", 15" nebo 
21" a rozlišením 1 280 ×  
× 800 a 1 920 × 1 080 ob-
razových bodů,

– krytí z čelní strany IP65,
– napájení 24 V DC ± 20 %,
– provozní teplota 0 až 50 °C.

Semigrafické a textové operátorské 
panely

Nabídku webových operátorských pane-
lů značky SBC nadále doplňují semigrafické 

a textové operátorské panely, což jsou stan-
dardní průmyslové panely v klasickém poje-
tí ovládacích terminálů (obr. 7). Jsou vhod-
né pro jednoduché úlohy a sériově vyráběné 
stroje bez požadavků na složitější grafické 

výstupy. Programují se pomocí standardních 
nástrojů dostupných ve vývojovém prostředí 
SaiaPG5. Připojují se výhradně způsobem 
bod-bod při použití sériové linky.

Doplňky k webovým panelům a další 
informace

Jako doplněk k webovým panelům znač-
ky SBC jsou k dispozici aplikace pro inteli-
gentní telefony a tablety s operačním systé-
mem Android nebo Apple. Tyto aplikace lze 
stáhnout z portálů Google Play nebo iTunes 
přímo do zařízení. Jejich symbolem je modrá 
ikona s textem SBC-MB, patrná v obrázcích 
obr. 2 až obr. 6.

Další informace o operátorských panelech 
nabízených firmou SBC lze nalézt na webo-
vých stránkách oficiálního distributora pro-
duktů firmy SBC pro Českou republiku a Slo-
vensko, společnosti EWWH (www.ewwh.cz).

(EWWH, s. r. o.)

Obr. 7. Semigrafický operátorský panel 
značky SBC

Obr. 5. Předem naprogramovaný panel SaiaPCD pWeb Panel 
MB – Functional HMI umožňuje snadno realizovat ucelené 
uživatelské úlohy

+ funkce

monitoring

Obr. 6. Standardní průmyslové panely Web Panel jsou na-
bízeny s operačním systémem WinCE a Win7e MB, ve třech 
velikostech

21"15"12"

Nové tiskárny

Ultimaker 2 Go je lehká, vysoce kompaktní 
3D tiskárna, která používá přívětivé uživatel-
ské rozhraní, díky němuž je ideální volbou pro 
nováčky v oblasti 3D tisku. Přitom však nabí-
zí tisk špičkové kvality. Tiskárna Ultimaker 2 
Go není vybavena vyhřívanou tiskovou plo-
chou, a umožňuje tak rychlý tisk bez prodlev. 
Rozměry tisku jsou do 120 × 120 × 115 mm 
a vzhledem ke kompaktnímu a štíhlému pro-
vedení a speciálnímu transportnímu obalu jde 
o snadno přenosný produkt, který je ideální pro 
použití na nejrůznějších místech.

Tiskárna Ultimaker 2 Extended se opro-
ti tomu pyšní jednou z nejvyšších rychlos-

RS Components rozšiřuje nabídku 3D tiskáren

tí a přesností tisku, kterými současné stol-
ní 3D tiskárny disponují, a nabízí úctyhodné 
rozměry tisku 230 × 225 × 305 mm a vyhří-
vanou tiskovou plochu s pracovní teplotou 
50 až 100 °C.

Mezi společné vlastnosti všech tiskáren 
Ultimaker 2 patří rozlišení vrstev 0,02 mm, 
rychlost tisku v rozsahu 30 až 300 mm/s, 
teplota trysky 180 až 260 °C, průměr trysky 
(vlákna) 2,85 až 0,4 mm a samostatný tisk 
z karty SD obsahující soubor s 3D modelem.

3D skener Matter & Form

Stolní 3D skener Matter & Form (obr. 1) 
je nové, cenově dostupné zařízení navržené 

pro práci s 3D tiskárnami. Skener je vyba-
ven pohyblivou kamerou s velkým rozliše-
ním se dvěma lasery a otočnou základnou, 
které umožňují rychlé, snadné a přesné ske-
nování 3D objektů a s jejichž pomocí je do-
končení celé operace často otázkou pouhých 
několika minut.

Tento skener konkuruje mnoha dražším 
3D skenerům, které jsou v současnosti do-
stupné na trhu – je schopen zachytit přibližně 
2 000 bodů za sekundu s přesností ±0,25 mm 
a rozlišením ±0,43 mm, a detaily povrchu tak 
snímá s velmi velkou přesností. Má elegantní 
skládací provedení o rozměrech 34,5 × 21,0 × 
× 34,5 nebo 8,5 cm (v × š × d v otevřeném 
nebo zavřeném stavu) a hmotnosti pouhých 
1,71 kg. Plně sestavený a otestovaný skener 
dokáže snímat předměty o průměru až 18 cm 
a výšce až 25 cm a skeny ukládat ve formá-
tech.STL.OBJ a point-cloud.PLY.

(RS Components)

Mezi nové modely v nabídce produktů pro rychlou tvorbu prototypů, které dodává spo-
lečnost RS Components (cz.rs-online.com), patří 3D tiskárny Ultimaker 2 Go a Ultimaker 
2 Extended, které jsou, stejně jako současná stolní 3D tiskárna Ultimaker 2, založeny na 
hojně rozšířené technologii Fused Filament Fabrication (FFF) a umožňují používat širo-
ké spektrum tiskových vláken, včetně oblíbených materiálů PLA a ABS.


