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SCADA/HMI

Spoločnosť Microsys spol. s r. o. so sídlom
v Ostrave vyvíja a distribuuje systém SCADA
PROMOTIC už od roku 1991. Systém PRO-
MOTIC je komplexný vývojový nástroj umož-
ňujúci tvorbu aplikácií na vizualizáciu, monito-
rovanie a riadenie technologických procesov
v širokom spektre priemyselných odvetví.

Najvýznamnejšou výhodou systému PRO-
MOTIC pri porovnaní s konkurenciou je
kombinácia veľmi sofistikovaných funkcií
(úplne porovnateľných s WinCC, InTouch, Ci-
tect atď.), výnimočne otvorenej architektúry a
veľmi priaznivej ceny.

Od verzie PROMOTIC 8 je tento systém
k dispozícii aj ako FREEWARE – PmFree:
• PmDevelopFree – vývojové prostredie

na tvorbu aplikácií s veľkosťou do 100 pre-
menných. Umožňuje použitie všetkých ko-
munikačných ovládačov, komponent a soft-
warových rozhraní, ktoré sú dostupné
v plnej verzii.

• PmRuntimeFree – runtime licencia
umožňujúca prevádzkovanie PROMOTIC
aplikácií s veľkosťou do 30 premenných bez
HW/SW licenčného kľúča a bez časového
obmedzenia.

PmFree je vhodný na:
• Domáce použitie:

– tvorba centralizovaných kontrolných pa-
nelov inteligentných domov,

– monitorovanie a riadenie kúrenia, vzdu-
chotechniky, zabezpečovacej techniky…,

– softvérový nástroj umožňujúci všetkým
záujemcom o moderné riadiace a moni-
torovacie technológie vytváranie vlast-
ných aplikácií na mieru.

• Priemyselné použitie:
– bezplatný sprievodný softvér k dodávkam

automatizačného hardvéru (zabudované
systémy, priemyselné panely, PLC, mera-
če tepla atď.),

– vytváranie menších priemyselných aplikácií,
– testovanie hardvéru a komunikácií.

Touto cestou chceme ponúknuť možnosť
využitia tohto freeware všetkým HW/SW fir-
mám pôsobiacim v oblasti priemyselnej auto-
matizácie. Vďaka systému PROMOTIC môže-
te svojim zákazníkom bezplatne ponúknuť
a distribuovať softvér, ktorý umožní efektívne
demonštrovať funkčnosť dodávaného hard-
ware, testovať komunikácie atď. S vytvorením
pilotných aplikácií vám veľmi radi pomôžeme.

Detailné informácie vrátane cenníka, kom-
pletnej systémovej dokumentácie, referencií
a inštalačného balíčka (stiahnuteľného zadar-
mo) sú k dispozícii na našom webe:
WWW.PROMOTIC.EU
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