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SCADA/HMI

Systém PROMOTIC na MSV v Nitre

Na tohtoročnom Medzinárodnom strojár-
skom veľtrhu v Nitre firma Microsys tradične
predstavovala najnovšiu verziu SCADA sys-
tému PROMOTIC, určeného na vytváranie
malých aj veľkých a distribuovaných aplikácií,
ktoré vizualizujú, monitorujú a riadia techno-
logické procesy v najrôznejších oblastiach
priemyslu.

Návštevníci veľmi oceňovali flexibilitu a otvo-
renosť systému. Vďaka týmto vlastnostiam
PROMOTIC umožňuje realizovať rôzne apli-
kácie od malých, napríklad inteligentné dáto-
vé koncentrátory na panelových PC s Win-
dows XP Embedded, až po veľké distribuova-
né aplikácie typu klient – server, ktoré môžu
zbierať dáta a komunikovať s rôznymi systé-
mami s využitím napr. GPRS alebo rádiovej
komunikácie. Príkladom takejto aplikácie mô-
že byť napr. monitoring a vizualizácia centrál-
neho vodárenského dispečingu v Dolnom Ku-
bíne či Považskej Bystrici.

Vďaka zabudovanému skriptovaciemu jazyku
si zákazník - projektant môže doplniť a rozší-
riť funkčnosť celej aplikácie presne podľa
vlastných požiadaviek.

Mnohých zákazníkov nášho stánku zaujali we-
bové technológie integrované v systéme

PROMOTIC, ktoré umožňujú sprístupniť na
internete napr. trendy, alarmy/eventy či jed-
notlivé obrazovky nielen na monitorovanie,
ale aj s možnosťou spätných zásahov z inter-
netu do aplikácie.

PROMOTIC umožňuje prevádzkovanie apli-
kácií v rôznych jazykových verziách (napr. po
slovensky, anglicky, nemecky, rusky, česky,
poľsky, maďarsky či najnovšie aj francúzsky)
už v základnej verzii bez príplatkov. Možné je
aj prepínanie jazyka aplikácie za jej behu.

Okrem systému PROMOTIC sa návštevníci
zaujímali aj o komplexné dodávky aplikácií;

z typových aplikácií ide napríklad o PROMO-
TIC-ENERG (systém na meranie a reguláciu
spotreby energií podnikov), PROMOTIC-
TEPLO (riadenie a optimalizácia tepelného
hospodárstva) či PROMOTIC-VIS, o ktorý zá-
kazníci prejavujú čoraz väčší záujem. Tento
systém umožňuje monitorovanie a vyhodno-
covanie výroby v podnikoch. Jeho základom
je zber a archivácia technologických veličín
a výrobných dát v reálnom čase. PROMO-
TIC-VIS takto prináša optimalizáciu výrob-
ných procesov a pomáha znižovať výrobné
náklady podnikov.

Na záver týmto ďakujeme všetkým návštevní-
kom nášho stánku za prejavený záujem o sys-
tém PROMOTIC.
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