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Švýcarská specialita: Saia PCD2.M5xxx

Existuje v mnoha variantách, je oblíbená, 
má plochý tvar a podle přání ji lze vylepšit 
mnoha ingrediencemi. Řeč není o pizze, 
tradiční italské pochoutce, ale o řadě švý-
carských řídicích automatů Saia® PCD2. 
Tato řada je vyhledávána právě pro uni-
kátní ploché konstrukční řešení, které šetří 
cenný prostor v rozváděči, a také pro svou 
výjimečnou variabilitu. Základní provede-
ní lze totiž díky velké modularitě jednodu-
še přizpůsobit individuálním technickým 
požadavkům konkrétního projektu, stej-
ně jednoduše, jako lze různými přísadami 
upravit chuť pizzy.
V letošním roce byla na trh uvedena novin-
ka Saia PCD2.M5xxx, která překvapí ne-
jen skvělými technickými možnostmi, ale 
i příznivou cenou. 

Modulární automat s Ethernetem 
a integrovanými funkcemi pro 
informační systémy 

S programovatelnými automaty PCD2.
M5xxx se mohli čtenáři časopisu Automa se-
známit již v článku Nejnovější inovace řídi-
cích systémů v čísle 3/2008 (str. 78–79). Do-
zvěděli se tam mj., že: „při vývoji nové řady 
PCD2.M5xxx bylo zachováno vše dlouhodo-
bě osvědčené a pouze doplněno ověřenými 
moderními komponentami a funkcemi použi-
tými u PLC řady Saia PCD3.Mxxxx.“ 

Nové stanice PCD2.M5xxx jsou s dosa-
vadním systémem PCD2 kompatibilní svý-
mi rozměry, funkcemi i výrobní technologií. 
Vlastnosti procesorové jednotky CPU odpo-
vídají řadě PCD3.Mxxxx. Stejně jako CPU 
PCD3.Mxxxx mají rozhraní pro USB a Ether-
net, integrovaný webový server i server FTP, 
e-mailový klient a modul s polovodičovými 
pamětmi flash. Rozšiřující paměti flash jsou 
v PCD2.M5xxx používány mimo jiné i pro 
souborový systém. 

U typu PCD2.M5xxx byly významně ino-
vovány návaznosti a označování signálů I/O. 
V automatech Saia PCD2.M5xxx je možné 
vyměňovat moduly I/O bez odejmutí hlavní-
ho krytu stanice. 

Nová řada automatů PCD2 s operačním 
systémem Saia NT.OS, integrovaným webo-
vým serverem a komunikačním konceptem 
Saia S-Net tvoří nový vzor pro výkonnost 
a komunikační možnosti programovatelných 
automatů. Se čtyřmi integrovanými sériový-
mi rozhraními a dvěma konektory RJ45, které 
jsou výstupem integrovaného ethernetového 
přepínače, je Saia PCD2.M5xxx „komunikač-
ním zázrakem“. Saia PCD2.M5xxx podporu-
je protokol FTP a rovněž přístup k webovému 
serveru režimem HTTP Direct.

Přímo v jednotce je integrováno šest bi-
nárních vstupů a dva výstupy a dále lze zá-
kladní jednotku rozšířit až o osm modulů I/O. 
Pro ekonomicky výhodné řešení řízení strojů 
a linek pomocí systému Saia PCD2.M5xxx je 
možné vstupy nakonfigurovat pro inkremen-
tální čidla a výstupní signály kódovat pulzně 
šířkovou modulací (PWM). Programová kom-
patibilita PCD2.M5xxx se všemi automaty 
Saia PCD zaručuje kontinuitu na všech úrov-
ních. Automaty mohou být programovány ná-
stroji ze sady Saia PG5 Controls-Suite, alter-
nativně sadou Step 7® od firmy Siemens®.

Výkonné funkce integrované v základní 
jednotce

Jedním z nejvýznamnějších rysů řídicích 
automatů nové řady PCD2.M5xxx je modu-
larita systému. Automaty PCD2.M5xxx i při 
kompaktním plochém tvaru a malých rozmě-
rech skrývají překvapivě mnoho (obr. 1):
− celkem až 1 023 lokálních vstupů a vý-

stupů – všechny pozice pro moduly I/O 
mohou být libovolně osazovány modu-
ly PCD2 pro binární a analogové vstupy 
a výstupy, pro vstupy čítačů, vstupy z mě-
řicích zařízení, vstupy ze snímačů polo-
hy nebo z vážicích systémů; z toho může 
být:

− až 255 centrálních I/O s klasickými roz-
šiřovacími základnami PCD2.C100 nebo 
PCD2.C150,

− až 255 centrálních I/O s rozšiřovacími 
základnami PCD3.C100, PCD3.C110, 
PCD3.C200 nebo PCD2.C2000,

− až 23 536 vzdálených I/O umístěných 
v RIO PCD3.T76x (připojených prostřed-
nictvím sběrnice Profibus-DP nebo Pro-
fi-S-IO) s PCD3.C100, PCD3.C110 nebo 
PCD3.C200,

− 1 MB uživatelské paměti pro programy, 
texty a datové bloky,

− velký výběr volitelných pamětí flash o ka-
pacitě až 4 GB pro uložení webového pro-
jektu, záznamníku historie, dokumentace, 
zdrojového programu atd.,

− až dvanáct volitelných sériových rozhraní 
(RS-232, RS-422, RS-485, Belimo® MP-
Bus nebo TTY/20 mA),

− připojení na sběrnice Profibus-DP, Ether-
net TCP/IP, USB, Profi S-Net/MPI a mo-
demové moduly,

− webový server bez příplatku jako součást 
základní jednotky,

− přímo na CPU šest binárních vstupů pro 
přerušení nebo rychlé čítače a dva výstu-
py PWM.

Přehled prvků systému

PCD2.M5x40 jsou programovatelné au-
tomaty určené pro centralizované i decentra-
lizované automatizační úlohy. Integrovaných 
osm pozic pro moduly I/O a čtyři, osm nebo 
až 56 dalších pozic v rozšiřovacích základ-
nách PCD2.C150/C100 nebo C2000 může 
být osazováno libovolně až do 1 023 datových 
bodů. Je možné používat i rozšiřovací základ-
ny PCD3.C100, C110 a PCD3.C200. Do CPU 
může být také osazeno až jedenáct dalších vo-
litelných komunikačních rozhraní.

Špičkové modely z řady PCD2.Mxxxx 
jsou automaty PCD2.M5440 
a PCD2.M5540, které mohou 
být osazeny až 64 moduly I/ 
/O (až 1 023 datových bodů). 
S až patnácti komunikačními 
rozhraními a výkonnou CPU 
v podstatě neexistují omezení 
pro žádné komunikační úlo-
hy. PCD2.M5540 má navíc ve-
stavěné rozhraní pro Ethernet 
TCP/IP.

Součástí systému mohou 
být také komunikační základ-
ny RIO PCD3.T760 a PCD3.
T765. Ke každé základně 
PCD3.T76x lze připojit až tři 
rozšiřovací základny PCD3.

Cxxx, celkem tak v jednom uzlu RIO může 
být až šestnáct modulů I/O (max. 256 binár-
ních I/O).

Společnost Saia připravila nové řeše-
ní pro rozšíření počtu pozic modulů I/O – 
rozšiřovací základnu PCD2.C2000. Je tedy 
možné použít až sedm těchto rozšiřovacích 
základen a v každé z nich bude osm po-
zic pro moduly I/O. Do jedné stanice tak 
je možné umístit, včetně pozic na CPU, 
až 64 modulů I/O (1 023 binárních I/O). 
Díky propojkám PCD2.K010 se ušetří mís-
to v rozváděči.

Obr. 1. Saia PCD2.M5xxx je modulární systém, který lze 
snadno přizpůsobit „chuti“ zákazníka
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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

Litevská 1174/8

t
e-mail: info@sbsys.cz

:el. 274 776 541

Volitelně lze automaty PCD2.M5xxx do-
plnit také grafickým dotykovým displejem 
Web eDisplay.

Příklady použití

Automaty řady Saia PCD2.M5xxx se 
uplatní především tam, kde chybí dostatek 
prostoru pro běžné systémy nebo PLC. Jde 
zejména o rozváděče strojů, výrobních li-
nek, o jednotky vzduchotechniky a klimati-
zace a rovněž o rozváděče kotelen, kde jsou 
malé rozměry při zachování vynikajících ří-
dicích vlastností nutné. 

Právě ploché provedení řídicího automa-
tu Saia PCD2 vedlo renomovaného výrobce 
vzduchotechnických jednotek, firmu Hansa, 
ke standardizaci PCD2 jako řídicího systému 

pro vyráběná zařízení. Kromě tohoto „me-
chanického“ parametru to byly také nadča-
sové vlastnosti automatů Saia – integrova-
ný webový server a server FTP. S přispěním 
automatů Saia se firmě Hansa podařilo uspět 
u největšího německého telekomunikačního 
operátora, Deutsche Telecom.

Díky modernizované řadě řídicích auto-
matů PCD2.M5xxx dostávají projektanti i zá-
kazníci k dispozici vše, co bylo až doposud 
možné jen u modulové řady PCD3. Vzhledem 
k malým rozměrům, vynikajícím technickým 
parametrům a příznivé ceně budou automa-
ty PCD2.M5xxx produktem, který splní i ty 
nejnáročnější požadavky zákazníků.

Josef Lepič, Ing. Petr Hanikýř,
SBsys, s. r. o.

krátké zprávy 
  PLCopen sleduje vývoj 

OPC Unified Architecture
Organizace PLCopen hodlá oživit čin-

nost svého technického výboru TC4 Com-
munications zadáním nového úkolu s ná-
zvem IEC 61131-3 Information model in 
OPC UA. Reaguje tím na nové specifika-
ce pod názvem OPC  Unified Architectu-
re (OPC UA), připravované organizací 
OPC Foundation. Součástí těchto speci-
fikací jsou informační modely specifické 
podle úloh či odvětví, nyní vyvíjené např. 
pro EDD (Electronic Device Description) 
a FDT (Field Device Tool). Pro programo-
vatelný automat (PLC), jako hlavní kom-
ponentu automatizačních systémů, je dů-
ležité, aby ve vertikálních informačních 
strukturách, které budou OPC UA značně 
ovlivněny, zůstal pozorovatelnou entitou. 
Servery OPC UA reprezentující níže polo-
žená PLC způsobem vycházejícím z nor-
my IEC 61131-3 a budou velmi užitečné 
pro klientský aplikační software, např. vi-
zualizační systémy anebo MES. Budou-
li informační modely vycházející z IEC 
61131-3 k dispozici již v OPC UA, mo-
hou dodavatelé PLC při vývoji serverů pro 
OPC UA ušetřit.

Cílem TC4 tedy bude definovat infor-
mační model podle IEC 61131-3 jako do-
plněk celkové specifikace OPC UA. Tako-
vý nezbytný informační (softwarový) mo-
del již v IEC 61131-3 existuje, je však třeba 
ho přebudovat podle pravidel a technických 
požadavků OPC UA, a to beze změny jeho 
věcného obsahu. Přitom bude nezbytná vel-
mi těsná spolupráce mezi PLCpen a OPC 
Foundation. O konkrétních cílech, mezi-
lehlých milnících a termínech se bude roz-
hodovat na zahajovací schůzce obnovené-
ho výboru TC4 ve Frankfurtu nad Moha-
nem v Německu letos v říjnu.
[PLCopen, 13. srpna 2008.] (sk)

  Chytrá reklama
Má-li být reklama účinná, musí ji vidět 

co nejvíce lidí. Speciální technika pomáhá 
předem určit, jací lidé uvidí jaké reklam-
ní a informační billboardy a jak často. To 
umožňuje optimálně naplánovat reklam-
ní kampaň. 

Vědci z Fraunhoferova ústavu pro inte-
ligentní analytické a informační systémy 
v St. Augustinu mohou poskytnout odpo-
vědi na otázky, kolik lidí uvidí daný plakát, 
jaký typ lidí to bude a jak dlouho se u něj 
pohledem zastaví. Sestavili atlas, který uka-
zuje, kolik lidí za hodinu projde místy okolo 
jednotlivých pozic billboardů. Atlas zahrnu-
je všechna (zatím jen) německá města nad 
deset tisíc obyvatel a poskytuje informace 
o celkem 6,2 milionu ulic. „Dále jsme pra-
covali na analytických metodách, které nám 
umožňují odpovědět na další otázky,“ uvá-
dí vedoucí projektu Terence Dörflinger. Lze 
určit, jak často a jakou rychlostí daná typic-
ká osoba projede autem okolo určeného bill-
boardu, z jakého úhlu vnímá plakát, odkud 
se k němu blíží, zda jde o ženu či muže, ko-
lik jim je let a ke které cílové skupině pat-
ří. „Provedli jsme studii, kdy jsme vybavili 
tisíce testovaných lidí přijímači GPS a sle-
dovali určitou dobu jejich pohyb po městě,“ 
vysvětluje Dörflinger. „Lidé běžně vidí pla-
kát několikrát před tím, než ho vědomě za-
registrují. Je-li známa trasa, lze podle toho 
rozmístit reklamu.“

Pro analýzu a zpracování shromáždě-
ných údajů použili vědci složité algorit-
my a postupy. Díky dosaženým výsledkům 
mohou nyní „reklamní stratégové“ plánovat 
své billboardové kampaně tak, aby zasáhly 
co možná nejvíc osob v požadované cílové 
skupině. Tyto nové prostředky se již využí-
vají ve Švýcarsku pro plánování reklamních 
kampaní. Výzkumníci předvedli své analy-
tické prostředky na veletrhu CeBIT v Han-
noveru. (rk)


