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Riadiace systémy
Saia-Burgess na slovenskom trhu

Keď sa stretnete s názvami PCD alebo Saia PCD, zaradíte 
ich k švajčiarskym výrobkom vysokej kvality, ktoré nájdete 
v segmente automatizácie budov a priemyslu, čiže skrátene 
automatizácie infraštruktúry.

Riadiace systémy, ako aj časové relé a elektromery vyrábané 
 spoločnosťou Saia-Burgess sa na trhy v Českej aj Slovenskej 
 republike dodávajú už 20 rokov a tešia sa obľube prevádzkovateľov 
automatizovaných technológií, projektantov aj realizačných firiem. 
Nezriedka sa s touto technológiou stretnete v prevádzkach, ako sú 
jadrové elektrárne Mochovce, Dukovany alebo Jaslovské Bohunice 
alebo čistiarne odpadových vôd, teplárne, strojárske závody, ďalej 
v riadení budov, a to od malých (rozlohou však veľkých) rodinných 
domov cez administratívne budovy, hotely a nemocnice.

Veľmi silnou stránkou PLC automatov Saia-Burgess je kvalita a spo-
ľahlivosť so zameraním na dodržiavanie štandardov a dlhá životnosť 

zariadenia. Oproti pro-
duktom iných výrobcov 
si produkty SaiaPCD 
 držia veľmi dobrý 
 pomer ceny a výkonu.

V súčasnej turbulentnej 
dobe sa Saia-Burgess 
zamerala na  maximálne 
využitie webových/IT 
technológií vo všetkých 
svojich automatoch. 
Jedným z významných 
predstaviteľov tohto 
prístupu je možnosť 
 vizualizácie procesov 

na báze webového servera, ktorý je integrovanou súčasťou každého 
automatu, spoločne s IT technológiami FTP, SNMP, SMTP (e-maily) 
File systémom apod. Investor a používateľ tak majú prístup k vizu-
alizácii technologických procesov a k ďalším potrebným dátam bez 
zbytočne vynaložených nákladov na drahé SCADA systémy.

Tento smer rozvoja produktov má za následok zvýšenie kvality úrov-
ne technickej podpory zákazníkom zo strany výrobcu a jeho autori-
zovaných partnerov – distribútorov.

Spoločnosť EWWH, s. r. o, ktorá bola od 1. 1. 2012 poverená 
 distribúciou produktov Saia-Burgess na českom a slovenskom trhu, 
svojim obchodným partnerom na oboch trhoch poskytuje okrem 
dodávok uvedených produktov tiež komplexnú predprojektovú aj 
poprojektovú technickú podporu, školenia a ďalšie služby. Veľkým 
prínosom pre partnerov je skutočnosť, že EWWH ako distribú-
tor  nerealizuje zákazky, a preto sa nestáva konkurenčnou firmou 
na trhu, ale stojí po boku svojich partnerov pri riešení ich každoden-
ných úloh v oblasti automatizácie.

Viac sa dozviete na www.ewwh.sk, stránkach spoločnosti EWWH, 
s. r. o, jediného oficiálneho distribútora produktov Saia-Burgess 
Controls, AG. pre Českú a Slovenskú republiku. 

Diagnostika CAN sietí
nástrojmi od Softingu

Nový CAN-BUS Tester2

CAN-BUS Tester2 je komplexný testovací nástroj na analýzu vlast-
ností elektrických signálov a detekciu problémov kabeláže v CAN, 
CANopen, DeviceNet alebo J1939 sieťach. Tester je určený na  pomoc 
inžinierom pri riešení problémov so zariadeniami, nachádzaní komu-
nikačných chýb a predchádzaní neočakávaným odstávkam.

Ľahké nájdenie elektrického signálu a problémov kabeláže

CAN-BUS Tester2 od Softingu automaticky analyzuje fyzickú vrstvu 
CAN, CANopen, DeviceNet a J1939 sietí a pomáha používateľom 
rýchlo nájsť a opraviť chyby. Výsledky testov odhalia komunikačné 
problémy, ktoré sa týkajú jednotlivých zariadení, celej siete alebo 
všeobecné komunikačné chyby. CAN-BUS Tester2 je navrhnutý 
tak, aby automaticky analyzoval komunikačné problémy založe-
né na elektrických vlastnostiach bez potreby znalosti samotného 
 osciloskopu alebo odborných znalostí v oblasti elektrotechniky.

Rozšírené softvérové funkcie urýchľujúce detekciu chýb

Výsledky testov a odvodené informácie, napríklad kvalita signá-
lu, sú zobrazené v grafickom používateľskom rozhraní, ktoré tiež 
 obsahuje integrovaný pamäťový osciloskop s analýzou rámcov. 
CAN-BUS Tester2 umožňuje technikom údržby rýchlo a presne určiť 
problémové oblasti v sieti.

Maximálna prevádzkyschopnosť vďaka včasnej detekcii chýb

CAN-BUS Tester2 pomáha identifikovať komunikačné problé-
my a problémy kabeláže ešte predtým, ako je sieť plne uvedená 
do  prevádzky. Okrem toho môžu inžinieri údržby vykonávať preven-
tívne stratégie údržby pomocou CAN-BUS Tester2 vygenerovaním 
testovacích protokolov siete uvedenej do prevádzky, ktoré slúžia ako 
základná dokumentácia.

X-Analyzátor

X-Analyzátor je softvérový nástroj na analýzu CAN, CANopen, 
DeviceNet alebo J1939 sietí, používaný na záznam sieťovej 
 prevádzky a zobrazovanie dát používateľsky prívetivým spôsobom. 
Okrem toho X-Analyzátor je schopný generovať dátovú prevádzku 
a simulovať jednoduché zariadenia.

Komplexný súbor funkcií na analýzu protokolov založených na CAN

X-Analyzátor zaznamenáva správy a chybné rámce a zobrazuje údaje 
spolu s časovou značkou v mikrosekundách. Je to ideálny nástroj pri 
uvádzaní všetkých CAN sietí do prevádzky a pri riešení ich problémov.

Ľahko použiteľné softvérové rozhranie

Všetky hlavné funkcie sú k dispozícii v jednom okne, takže 
sú  jednoducho použiteľné v obmedzených priestoroch, napríklad 
vo vozidle. X-Analyzátor je ideálnym nástrojom pre CAN začiatoční-
kov, ale  ponúka aj výkonné funkcie potrebné pre CAN odborníkov.

Ľahko zrozumiteľné informácie

X-Analyzátor ponúka viac možností na vizualizáciu zaznamenaných 
údajov v sieti. Nástroj je napríklad schopný zobraziť údaje (signál) 
ako diagram. Ďalšie možnosti vizualizácie zahŕňajú zobrazenie pro-
cesných dát s príslušnými inžinierskymi jednotkami, štatistiky siete 
a informácie o 7. vrstve pre CANopen, DeviceNet a J1939 sietí. 
Stručne povedané, softvérové rozhranie X-Analyzátora ponúka flexi-
bilitu potrebnú na podporu aplikácií založených na CAN.
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