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Řídící systém SAIA

Švýcarská společnost SAIA-Burgess Electronics má více než 2000

zaměstnanců a kromě střediska ve švýcarském Murtenu má další výrobní

závody v Německu, USA, Velké Británii a Maďarsku. Řady řídících

systémů SAIA kromě špičkové kvality zahrnují i 75 let zkušeností ve

vývoji a výrobě komponent pro automatizaci.

Stavebnicový řídící systém  je určen pro široké pole aplikací v oblasti

automatizovaných systémů řízení technologických procesů (ASŘTP), a to jak pro diskrétní, tak i spojité
řízení. Lze ho ekonomicky výhodně nasazovat od malých aplikací, jako je řízení obráběcích strojů,

výrobních linek přes řízení technologie budov, lokálních výtopen a výměníkových stanic, až po řízení

celých závodů např. pivovarů, chemických provozů nebo energetických bloků. 

Série

PCD1 PCD2 PCD4 PCD6
Technologie

montáže

Povrchová montáž

(SMD)

Povrchová montáž

(SMD)

Povrchová montáž

(SMD)

Povrchová montáž

(SMD)

Napájení 24V 24V 24V 24V

Modulární I/O Ano Ano Ano Ano

Počet I/O Max.32 Max.64/96/128 Max.512 Max5120

Počet CPU 1 1 1 nebo 2 1 až 6

Doba vykonávání

instrukce
5us 3.6us 3.6us 2us

Komunikační porty 1 až 2 1 až 4 1 až 4 5 až 30

Síťové protokoly SAIA S-Bus
SAIA S-Bus
PROFIBUS

SAIA S-Bus
PROFIBUS

SAIA S-Bus
PROFIBUS

Uživatelská paměť 17...140KBytes 32...536KBytes 64...428KBytes 256K...1MBytes

Příznaky 8192x 1 bit

Časovače a

počítače
160031 bit

Registry 4096x32bits
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Instrukční soubor
Více vež 120 instrukcí (včetně aritmetiky v pohyblivé řádové čárce, PID regulátoru,

komunikace a podobně)

 Mezi největší přednosti řídícího systému SAIA patří jeho komunikační schopnosti. Není problém zapojit

řídící podstanice SAIA do lokální technologické sítě nebo do podnikové informační sítě, případně přenášet

data prostřednictvím globálních informačních médií, jako je například Internet, prověřit funkčnost aplikace

například pomocí SMS zpráv v síti GSM nebo paging systémem.

SAIA S-BUS

Tento efektivní Master - Slave síťový komunikační protokol je podporován každým PCD buď ve formě
Master nebo Slave. Maximálně 254 S-BUS stanic není přístupných pouze pro výměnu dat, ale také pro

přímý přístup k programu, textům a datům jakékoli stanice na síti.
 

Profibus DP

Pro rychlé aplikace v průmyslové automatizaci je k dispozici standard síťového komunikačního protokolu
Profibus DP s kapacitou přenosu dat do 12 Mbit/s. Stanice PCD1, PCD2, a PCD6 mohou být nastaveny v

režimu Master nebo Slave

Profibus FMS 
Tento multimaster síťový komunikační protokol je určen pro přenos dat do rychlosti 500 kbit/s. Řídící sytémy

řady PCD2, PCD4 a PCD6 jsou vybaveny komponenty pro tuto univerzální síť.

Ethernet s protokolem TCP/IP

Řada PCD2.M220 obsahuje PLC s integrovaným PC/104 standardem průmyslového osobního počítače. To
umožňuje, aby PLC bylo připojeno k jakékoli síti založené na Ethernetu. 



 

Kvalita a spolehlivost

Dlouhý bezporuchový provoz PCD řídících systémů je výsledkem promyšlené aplikace většiny moderních
technologií a kontinuálním zajišťováním kvality během všech stádií vývoje a výroby hardware i software

Využití nejnovějších SMD komponentů a obvodů s vyšší hustotou integrace

Velmi rychlé CMOS technologie zajišťují při vysoké odolnosti proti rušení nízkou ztrátu
Výrobky jsou testovány pro průmyslové aplikace v souladu s normami EN 50 082-2 a nižší úrověň

emisí pro technologii budov dle normy EN 50 081-1
Test při 85C po dobu 48 hodin

Certifikát kvality ISO 9001/EN 29 001 pro vývoj, výrobu a prodej
Všechny PCD systémy mají zabudovány detekci chyb pomocí napěťového monitoringu, Watch Dog,

systému přerušení a diagnostického software. Tím je zajištěna zvýšená bezpečnost  vašich instalací v
průmyslu a technologii budov

Zastoupení SAII v ČR a dalších zemích má dostatečný počet kvalitních specialistů pro řídící systémy,
kteří jsou schopni poradit a pomoci  kdykoli

 


