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Automatiseren met  Saia®PCD

Saia®PCD AutomationServer

Saia®PCD Web-HMI maakt het aantrekkelijker

Wide Area Automation met Saia®PCD

Duidelijke route in de totale automatiseringswereld
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Grensgevallen
Beste lezer,

De automatiseringswereld van nu doet nog het meest denken aan 
het Europa van de middeleeuwen: met veel, kleine staten, regionale 
vorsten en vooral overal grenzen. Elke producent probeert zijn sys- 
teem of grondgebied af te grenzen door allerlei beperkingen. Voor 
de eenvoudige gebruiker betekenen deze grenzen vooral veel extra 
kosten en tijdverlies.

Er worden dappere pogingen ondernomen om met standaards 
(bijvoorbeeld BACnet® of PROFINET) het nadeel van deze grenzen te 
verkleinen. Jammer genoeg blijven deze pogingen steken in ingewik-
kelde, moeilijk te implementeren oplossingen. De mensen willen het 
tijdverlies bij de grenzen compenseren en kopen een bussysteem. 
Maar ja, dan komen ze toch weer in aanraking met regionale vors-
ten die niets ander doen dan klanten tegen hoge kosten helpen. Zij 
vervangen oude muren door nieuwe omheiningen. Waar zij eerder 
hun inkomensbron met een eigen merkgebonden bus verdedigden, 
is deze nu vervangen door een schijnbaar «open», merkongebonden 
netwerk. 

Wij bij Saia-Burgess prijzen ons gelukkig. Wij zijn nergens ter we-
reld een dominante, regionale grootmacht. Wij hoeven geen grenzen te 
bewaken of te verdedigen. Wij hebben er alleen maar voordeel bij als 
klanten vrij zijn om te doen wat ze willen. Het is juist in ons belang als 
er geen grenzen meer zijn tussen verschillende systemen en er een 
echte, gemeenschappelijke, open automatiseringsmarkt ontstaat.

Daarom slechten wij barrières tussen verschillende systemen 
met Webtechnologie en dempen wij sloten met de technologie uit de 
IT-wereld.

Voor de automatiseringstechniek is de som van Web- en IT-tech-
nologie de AutomationServer. Deze AutomationServer kan op den 
duur elke slagboom en grenspost in de automatiseringswereld op-
ruimen.

Met het systeemconcept van Saia®PCD stappen wij al vanaf het 
allereerste begin over deze oude grenzen en structuren heen. Nu, 
met de AutomationServer, kan de gebruiker deze grenzen volledig 
negeren. Meer hierover leest u in ons lead-artikel op pagina 2. 

Ik wens u veel leesplezier met deze uitgave van ControlsNews.  
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Geen grenzen met Saia®PCD

«De automatiseringswereld 
lijkt nog altijd op Europa in 
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PLC + Web = Saia®PCD PLC + (Web + IT) = Saia®PCD

PRODUCTEN − COMPONENTEN EN SySTEMEN

BASISPRODUCTEN

De geschiedenis van Web- en IT-innovatie van bij Saia®PCD 

AutomationServer
Toegevoegde	waarde	voor	de	gebruiker		
met	een	geavanceerd	automatiseringssysteem

De crisis aan het begin van het nieuwe millennium maakt alles duidelijk. De uitdagingen van de toekomst 
vragen meer dan het vasthouden aan het oude, vertrouwde. Het uiteenspatten van de .com bel maakte 
al duidelijk dat «nieuw» niet altijd beter betekent. Duurzame voordelen en vooruitgang zijn alleen moge-
lijk als «nieuw» geleidelijk en onophoudelijk met bewezen «oud» wordt gecombineerd. Sinds 200� zijn 
wij dat blijven doen.

Een cultuur van innovatie en technologie

In	de	eerste	20	jaar	van	ons	bedrijf	verwierf	Saia-
Burgess	een	goede	reputatie	met	zijn	PLC‘s.

Onophoudelijk	brachten	we	«oud»	met	nieuw	sa-
men.	 «Nieuw»	 zijn	 technologieën	 uit	 de	 Web-	 en	
IT-wereld,	 bekend	 door	 consumentenelektronika,	
zoals	 SD-Flash	 en	 Haptic,	 en	 telecommunicatie,	
zoals	GPRS.

Op	zichzelf	 zijn	deze	 technologieën	niet	nieuw.	
En	hun	gebruik	 is	wijdverbreid.	Het	 is	nieuw	om	
al	deze	technologieën	te	verenigen	in	een	vrij-pro-
grammeerbaar	 automatiseringssysteem,	 een	 ap-

paraat	naar	 industrieel	ontwerp	met	een	bijbeho-
rende	lange	levenscyclus.

Als	bedrijf	hebben	wij	onze	«oude»	PLC-cultuur	
omgevormd	tot	een	nieuwe,	PLC-based	cultuur	vol	
innovaties	 en	 technologie.	 Onophoudelijk	 hebben	
we	onze	producten	door	nieuwe	technologieën	en	
innovatie	aantrekkelijker	gemaakt.	Het	resultaat	is	
een	open	automatiseringstechniek.

De	open	automatiseringstechniek	zoals	Saia®	die	
bepleit,	betekent	voor	gebruikers	een	radicaal	an-
dere	benadering.	Deze	benadering	zal	hen	op	ter-
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MPI Bus

PRODUCTEN

Merkgebonden 
resource 
en proces

Besturingssysteem

Automatiserings-  
en  
besturingsniveau

Merkgebonden  
drivers,  
softwarehulpmiddelen, 
hardwareinterfaces

Merkgebonden 
resources

– Vlaggen 
– ACCU 
– I/O's

Voorbeeld van de Simatic® S7 

controller van het Siemens®

mijn	enorme	voordelen	bieden.	Vooral	een	grotere	
flexibiliteit	en	minder	afhankelijkheid	ten	opzichte	
van	dominante	producenten.	En	een	hoger	niveau	
van	 automatisering	 met	 minder	 gekwalificeerd	
personeel.	Hoe	is	dat	mogelijk?

Worsteling met het bestaande 

Tot	nu	toe	hebben	gebruikers	te	maken	met	geves-
tigde	 fabrikanten	 van	 automatiseringsapparatuur	
die	alleen	naar	zichzelf	kijken.	Technisch	doen	zij	
alles	 om	 de	 scheidslijnen	 met	 de	 concurrentie	 in	
stand	te	houden	en	daarmee	hun	klanten	aan	zich	
te	binden.	Zij	ontwikkelen	hun	eigen	concept	voor	
het	ideale	systeem	voor	hun	automatisering	dat	op	
een	merkgebonden,	volledig	eigen	model	berust.

«normaal»	worden	gevonden.	In	een	standaard	als	
DIN	 EN	 ISO	 16484	 voor	 automatiseringssystemen	
staat	 naast	 de	 daadwerkelijk	 gebruikte	 automati-
seringssystemen	 zelfs	 een	 vermelding	 van	 extra	
apparatuur,	 zoals	 «communicatie	 controllers»	 en	
«data	 interfaces».	 Het	 schijnt	 er	 bij	 te	 horen.	 Ook	
extra	interfacekaarten	en	drivers	worden	gewoon-
lijk	als	«nodig»	beschouwd.

Gebruikers	 hebben	 echter	 geen	 boodschap	 aan	
merkgebonden	 controllerconcepten.	 Per	 slot	 van	
rekening	 willen	 zij	 geen	 programma‘s	 schrijven	
en	 automatiseringsoplossingen	 ontwikkelen;	 zij	
willen	ze	alleen	gebruiken.	Om	ze	 te	kunnen	ge-
bruiken	 moeten	 deze	 gebruikers	 het	 systeem	 wel	
kunnen	 onderhouden.	 Zij	 moeten	 gedurende	 de	
hele	 levenscyclus	 gebruiksgegevens	 beschikbaar	
hebben	en	storingsmeldingen	ontvangen.	Dit	is	al-
lemaal	wel	mogelijk,	maar	gemakkelijk	is	het	niet.		
En	steeds	weer	wordt	de	gebruiker	geconfronteerd	
met	kosten	en	problemen.

In	de	dagelijkse	praktijk	ziet	het	er	als	volgt	uit:
De	 gebruikers	 moeten	 hun	 technici	 trainen	 in	
het	gebruik	van	het	merkgebonden	systeem	en	de	
merkgebonden	 software	 op	 alle	 service-PC‘s	 en	
laptops	 installeren	 en	 steeds	 up-to-date	 houden.	
Dit	betreft	dan	enkel	de	service.	Daarmee	is	er	nog	
geen	sprake	van	integratie	met	het	kantoorautoma-
tiseringssysteem.

Als	de	gebruiker	toegang	wil	hebben	tot	een	au-
tomatiseringssysteem	van	een	ander	fabrikaat,	be-
heersysteem	of	ERP-systeem,	 is	dat	duur	en	com-
plex.	Het	gekke	is	dat	deze	kosten	en	complexiteit	

De bestaande situatie met een voorbeeld van Simatic® S7 van Siemens® 
is ook representatief voor de systemen van andere belangrijke fabrikan-
ten, zoals Honeywell, Johnson Controls, Allen Bradley, enz.

Als	de	gebruiker	verschillende	fabrikaten	in	zijn	
installatie	 combineert	 ontstaat	 meestal	 een	 hete-
rogeen	 «eigen	 systeem».	 De	 verantwoordelijkheid	
voor	de	juiste	interactie	tussen	de	systemen;	ofwel	
de	risico‘s	en	kosten	voor	de	communicatie	 inter-
faces	gedurende	de	gehele	levenscyclus	(meerdere	
decennia!)	is	dan	volledig	voor	rekening	van	de	ge-
bruiker.	 Bij	 uitbreiding	 of	 modernisering	 ontdekt	
de	gebruiker	dat	zijn	«eigen	systeem»	niet	genoeg	
gedocumenteerd	 is.	 Vaak	 wordt	 dan	 het	 systeem	
compleet	vervangen,	of	slechts	een	deel,	waardoor	
er	veel	flexibiliteit	verloren	gaat.

De	oorzaak	daarvan	is	dat	de	meeste	fabrikanten	
van	automatiseringssystemen	logische	besturingen	
leveren.	 maar	 zonder	 bruikbare	 oplossingen	 voor	
de	«vernetwerkte»,	open	wereld.

Ironisch	is	wel	dat	de	grote	automatiseringsleve-
ranciers	 vaak	 spreken	 van	 «openheid»,	 maar	 met	
hun	 merkgebonden	 standaards	 het	 tegenoverge-
stelde	teweeg	brengen.

Nu	Web-	en	 IT-technologie	hun	 intrede	gedaan	
hebben,	 is	 deze	 misèrie	 echter	 niet	 langer	 nodig.	
Door	deze	technologieën	verliezen	grenzen	en	hin-
dernissen	hun	betekenis.

AutomationServer - de ontbrekende schakel
Het	is	een	bekend	gegeven	dat	praktisch	elke	bestu-
ring	zijn	werk	perfect	doet	zolang	de	PLC	geïsoleerd	
is	opgesteld.	Alleen	zijn	volledig	autonoom	werken-
de	systemen	vandaag	de	dag	meer	een	uitzondering	
dan	 regel.	 Fabrikanten	 van	 automatiseringsappa-

Integratie van een conventioneel automatiseringssysteem  
in de automatiserings- en de besturingsniveaus
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Automatiserings- en besturingsniveau

	Web-Browser

	FTP-Client

	E-Mail-Client
	�0 verschillende voor Linux, Mac, Windows®…

	Geen licenties of open source en proprietair

	ERP-Systeem /  
Management-Systeem

	SAP, Oracle, Lotus Notes, Excel… 

	Door CGI-bin calls en CSV-gegevensformaat

PRODUCTEN

ratuur	 hebben	 zich	 aangepast	 aan	 die	 werkelijk-
heid.	Maar	wel	op	een	manier	die	voor	hen	ideaal	
is.	Zij	hebben	de	essentie	van	hun	systeem	behou-
den	en	extra	inkomstenbronnen	bedacht,	en	wel	in	
de	vorm	van	soft-	en	hardware	voor	communica-
tie.	De	vraag	van	de	gebruiker	om	meer	openheid	
wordt	wel	beantwoord,	maar	tegen	hogere	kosten	
en	 meer	 complexiteit.	 Verantwoordelijkheid	 voor	
interoperabiliteit	neemt	de	leverancier	nog	steeds	
niet;	en	zeker	niet	voor	de	gehele	levenscyclus.

Hoe	zou	het	eigenlijk	moeten?	Wat	zou	een	fabri-
kant	van	automatiseringssystemen	moeten	leveren?	
Hoe	zouden	apparaten	eigenlijk	vandaag	de	dag	on-
derhouden	 moeten	 worden?	 Het	 antwoord	 hierop	
krijgen	we	alleen	als	we	de	huidige	situatie	volledig	
op	zijn	kop	zetten.	Stel	dat	de	gebruikers	zich	niet	
langer	hoeven	aan	te	passen	aan	producenten	en	al	
hun	wensen	gerealiseerd	worden.	De	fabrikant	past	
dus	de	automatiseringstechnologie	aan	bij	de	eisen	
van	de	klant.	Gebruikers	en	afnemers	gooien	alle	
merkgebondenheid	en	leverancierspecifieke	zaken	
overboord	–	met	uitzondering	van	het	daadwerkelij-
ke	voordeel	van	de	basisfunctie	van	het	besturings-
systeemsysteem	 –	 door	 iets	 dat	 universeel	 wordt	
begrepen,	gewaardeerd	en	toegepast;	iets	die	zij	al	

in	het	huis	hebben	en	dat	al	bekend	is	bij	hun	perso-
neel.	Ideaal	toch?	Om	deze	situatie	te	bereiken	moet	
wel	aan	enkele	voorwaarden	worden	voldaan:
–	 Geen	merkgebonden	protocollen
–	 Geen	merkgebonden	gegevensformaten
–	 Geen	merkgebonden	drivers	en	hardware	plug-ins
–	 Geen	merkgebonden	softwarehulpmiddelen

Om	te	beginnen	met	software.	De	gebruiker	moet	
zich	op	iets	kunnen	baseren	dat	overal	beschikbaar	
is	en	daarom	weinig	of	niets	extra	kost.	 Iedereen	
zou	hier	reeds	vertrouwd	mee	moeten	zijn,	waar-
door	 het	 snel	 geïntroduceerd	 en	 breed	 geaccep-
teerd	 kan	 worden.	 Te	 denken	 valt	 aan	 browsers,	
FTP-	of	E-mailclients.

Voor	 management-	 en	 beheersystemen,	 hetzij	
gebaseerd	op	de	grote	ERP-systemen	zoals	SAP	of	
kleinere	 zoals	 Excel,	 moet	 het	 mogelijk	 zijn	 om	
informatie	 eenvoudig	 en	 veilig	 met	 elk	 automati-
seringssysteem	uit	 te	wisselen.	Zoiets	 is	haalbaar	
met	de	instructies	zoals	CGI-bin	en	het	universeel	
bekende	CSV-gegevensformaat	die	door	alle	opera-
tingsystemen	worden	ondersteund.

Automatise-
rings-  

en besturings-
niveau

AutomationServer

FTP-Server Web-Server E-mail SD-FlashFilesysteem

Merkgebonden 
automatise-

ringsomgeving

De AutomationServer:  
strategie of kans ?

In 200� toen wij onze reis naar een toekomst 
van innovatie en technologie begonnen, had-
den wij zeker hoge doelstellingen en ver-
wachtingen. Het was alsof wij een puzzel met 
vele vreemde stukken bekeken en langzaam 
aan uitkwamen bij een prachtig panorama. 

U kunt er zeker van zijn dat dit succes ons stimuleert om door te gaan met innovatie 
en technologie in ons bedrijf. Wij hebben grootse plannen en ambities. Deze kun-
nen niet tot uitvoering komen als wij oude oplossingen kopiëren van de «big shots» 
in de automatisering. Daarvoor moeten wij echt beter zijn dan anderen, willen wij 
onze klanten nog meer succesvol laten zijn dan voorheen.

Om	 dit	 te	 realiseren	 is	 een	 functionele	 tegen-
hanger	vereist.	Deze	tegenhanger	is	de	Automa-
tionServer.	

De	 AutomationServer	 bevat	 serverfuncties	
(Web-Server,	 FTP-Server,	 SMTP	 voor	 E-mail,	

De ideale situatie vanuit gebruikersperspectief

De AutomationServer als 
open, universele brug tussen 

gebruikers en merkgebonden 
automatiseringsniveaus
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PRODUCTEN

enz.)	en	een	eigen	filesysteem	met	een	geheugen	
dat	groot	genoeg	is.

Om	van	het	niveau	van	de	controller	tot	en	met	
het	 laagste	 veldniveau	 een	 voldoende	 krachtige	
besturingstechniek	 te	 hebben,	 moet	 de	 Auto-
mationServer	 beschikken	 over	 de	 klassieke	 be-
sturingsfuncties.	 Dit	 is	de	belangrijkste	 functie.	
Door	 al	 deze	 functies	 waarborgt	 de	 Automation	
Server	een	naadloze	overgang	van	een	open,	ge-
standaardiseerd	 automatiseringsconcept	 (dat	 op	
het	wijdverbreide	Web/IT	 is	gebaseerd)	naar	de	
interne,	merkgebonden	resources	en	besturings-
functionaliteit.

In	plaats	van	de	verantwoordelijkheid	voor	het	
automatiseringssysteem	 neer	 te	 leggen	 bij	 de	
gebruikers	en	eigenaren	van	de	installatie	moe-
ten	de	fabrikanten	zelf	deze	werkzaamheden	en	
verantwoordelijkheid	 nemen.	 En	 dat	 kunnen	 ze	
door	een	AutomationServer	te	integreren.	De	le-
veranciers	zorgen	dan	voor	een	product	met	echte	
toegevoegde	 waarde,	 niet	 enkel	 technische	 hin-
dernissen	 en	 bedrijfsrisico‘s	 zoals	 nu	 nog	 vaak	
gebruikelijk	is.

Vergelijking
Sinds	2001	hebben	wij	gewerkt	aan	de	uitwerking	
van	deze	concepten.	Stap	voor	stap	hebben	wij	de	
functies	van	een	AutomationServer	in	onze	nieu-
we	generatie	Saia®PCD	geïntegreerd.	Nu,	met	de	
meest	recente	firmware	in	de	Saia®PCD3	hebben	
wij	 echt	 het	 ideale	 concept	 waar	 gebruikers	 en	
klanten	naar	vragen.

Wij	 zijn	 erin	 geslaagd	 een	 voorsprong	 ten	 op-
zichte	van	onze	concurrentie	op	te	bouwen	en	ge-
ven	 onze	 eindgebruikers	 een	 zeer	 aantrekkelijk	
argument	om	hun	bestaande	aanpak	en	leveran-
cierkeuze	te	vernieuwen.

Wij	hebben	aangetoond	dat	al	deze	klantvoor-
delen	worden	behaald	zonder	de	inzet	van	dure,	
complexe	en	grote	PC‘s	of	andere	controllers.	Met	
de	 nieuwe	 Saia®PCD1	 zullen	 wij	 zelfs	 over	 een	
AutomationServer	beschikken	waarbij	de	prijs	de	
helft	is	van	een	PCD2	of	PCD3.	En	daarbij	zijn	wij	
nog	niet	aan	het	einde	gekomen	van	onze	moge-
lijkheden.

Elke	leverancier	kan	onze	weg	volgen	als	hij	de	
mogelijkheden	ziet.	Hij	hoeft	alleen	deze	Web-	en	
IT-technologieën	op	een	industriële	wijze	te	inte-
greren	en	bereidheid	te	tonen	om	zijn	bestaande	
technische	grenzen	en	hindernissen	op	te	ruimen.	
Saia-Burgess	heeft	geen	eigen,	geheime,	merkge-
bonden	technologie	ontwikkeld,	maar	bestaande	
standaards	op	een	industriële	wijze	geïntegreerd.	
De	 bijgaande	 afbeelding	 toont	 aan	 dat	 wij	 met	
de	 AutomationServer	 echte	 toegevoegde	waarde	
voor	de	eindgebruiker	hebben	gecreëerd.

Deze	 toegevoegde	 waarde	 maakt	 het	 moge-
lijk	 installaties	en	gebouwen	efficiënt	en	op	een	
kostenneutrale	manier	met	propriëtaire	en	mul-
tivendor-oplossingen	 te	 automatiseren.	 Als	 de	

merkgebonden	gebruikershulpmiddelen	hiervoor	
worden	ingeruild,	kan	dit	ook	met	ander	gekwali-
ficeerd	personeel	worden	bereikt.	

Samenvatting
Wat	wij,	maar	ook	u,	uw	klanten	met	het	concept	van	
de	AutomationServer	kunnen	bieden	is	niet	een	be-
tere	of	gewijzigde	versie	van	het	bestaande,	maar	iets	
radicaal	 anders.	 Onze	 benadering	 is	 gebaseerd	 op	
het	feit	dat	de	verspreiding	van	onverenigbare,	merk-
gebonden	 technische	 standaards	 grotendeels	 door	
universele	 standaards	 kan	 worden	 ondervangen.	
Deze	universele	standaards	zijn	effectief	dankzij	het	
wereldwijde,	gemeenschappelijke	gebruik.	Voortaan	
zullen	slechts	de	hulpmiddelen	om	automatiserings-
software	 te	ontwikkelen	merkgebonden	blijven.	Dit	
blijft	het	domein	van	systeemontwikkelaars	en	 sys-
teemintegrators.	Dankzij	de	AutomationServer	hoe-
ven	gebruikers	zich	niet	langer	druk	te	maken	over	
merkgebonden	 softwarepakketten.	 Zij	 hebben	 er	
geen	behoefte	aan	om	automatiseringsoplossingen	te	
ontwikkelen;	zij	willen	deze	slechts	efficiënt	gebru-
iken.	Voortaan	zullen	zij	zich	kunnen	concentreren	
op	 hun	 kerntaken	 en	 meer	 toegevoegde	 waarde	 le-
veren	dankzij	deze	automatisering.		

Automatiserings-  
en  

managementniveau

De vergelijking  
tussen een open, innovatief automatiseringssysteem en conventionele technologie

AutomationServer Propriëtair 
systeem van 

Saia®

Automatiserings-  
en  

managementniveau

Merkgebonden  
softwaredrivers, 
softwarehulpmiddelen, 
hardware-interfaces

Merkgebonden bus

Conventioneel 
merkgebonden 

systeem

Waardevergelijking 
Met Saia®PCD bieden wij  
een óplossing terwijl velen 
nog steeds een hoge prijs   
vragen voor probleemop- 
lossingen en routinewerk-
zaamheden

Saia®PCD Controller / CPU
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Saia®PCD2.M5

PRODUCTEN

Klaar voor de start  !!! 
Nieuwe generatie Saia®PCD2 nu compleet

Met de introductie van de Saia®PCD2.M5 begin zomer 2008, is de nieuwe Saia®PCD2-generatie nu 
compleet.

De	 Saia®PCD2-serie	 is	 nu	 compleet	 en	 zal	 wat	
betreft	 groei	 en	 omzet	 hetzelfde	 niveau	 berei-
ken	 als	 de	 Saia®PCD3.	 Elk	 model	 in	 deze	 serie	
biedt	nu	 ook	 alle	 belangrijke	 opties	 van	 de	 be-
staande	 eerste-generatie	 Saia®PCD2.	 Tot	 voor	
kort	 was	 iedereen	 die	 Web-	 en	 IT-mogelijkhe-
den	zoals	SD-flashgeheugenuitbreidingen	nodig	
had,	aangewezen	op	de	Saia®PCD3.	De	PCD2.M-

serie	 bevindt	 zich	 nu	 op	 gelijke	 hoogte	 met	 de	
Saia®PCD3-serie	 wat	 betreft	 Web-	 en	 IT-moge-
lijkheden,	en	ligt	door	het	geïntegreerde	Nano-
browserpanel	technologisch	daar	zelfs	een	beet-
je	op	voor.

Wat	zijn	de	belangrijkste	opties	van	de	nieuwe	
Saia®PCD2-generatie?	En	welke	opties	en	func-
ties	zijn	nieuw	sinds	augustus	2008?

Saia®PCD2.M5540 –  
CPU en I/O backplane in één
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�6 verschillende 
COM en busmodulen
b.v.. Profibus, CAN, GSM…

�0 verschillende 
functiemodulen

b.v. voor motion, wegen…

30 verschillende 
digitale 

interfacemodulen

24 verschillende 
analoge 

interfacemodulen

En vele andere klantspecifieke I/O-modulen

Een korte omschrijving van de nieuwe Saia®PCD2

Zonder	de	buitenmaten	te	veranderen	is	uitbrei-
ding	met	vier	tot	vijftien	communicatie-interfaces		
mogelijk,	inclusief	CAN,	Profibus	DP	12	MBaud	en	
MP	 Bus.	 Geen	 andere	 automatiseringsapparatuur	
in	deze	klasse	kan	dit!

Interne	 programma-	 en	 datageheugens	 voor	
applicaties	 kunnen	 worden	 uitgebreid	 van	 1	 Me-
gabyte	tot	4	Gigabytes.	Deze	data	kunnen	worden	
binnengehaald	via	FTP,	http,	SMTP	of	direct	in	Ex-
cel-compatible	CSV-formaat.

Het	kleine,	optionele,	ingebouwde	browserpanel	
met	 zijn	 1,9	 inch	 grafische	 beeldscherm	 gebruikt	
Webtechnologie.	De	gebruiker	kan	vanuit	alle	PC’s	
en	Web-Panels	in	het	netwerk	zonder	extra	kosten	
een	verbinding	maken	met	de	Saia®PCD2.

Nieuw Saia®PCD2.M serie:
Modulaire automatisering in 

een platte behuizing

Innovatieve	Web-	en	IT-technologie	in	een	vrij-pro-
grammeerbaar	 automatiseringsapparaat	 conform	
de	 kwaliteitsstandaard	 IEC	 61131-2:	 een	 nieuwe	
verschijning,	 gecombineerd	 met	 bewezen	 Saia-
Burgess-kwaliteit	 in	 apparatuur	 met	 een	 vlakke	
bouwwijze.	 Wat	 vroeger	 alleen	 mogelijk	 was	 met	
een	 PC/IPC	 komt	 nu	 binnen	 handbereik	 met	 de	
Saia®PCD2.M5.

De	basis	bestaat	uit	een	geïntegreerde	CPU	en	I/O-	
backplane	 die	 dus	 met	 elkaar	 één	 geheel	 vormt.	
Voor	de	communicatie	kan	de	gebruiker	standaard	
rekenen	op	de	volgende	interfaces:	USB,	Ethernet	
met	switch,	RS232/RS485	–	115	KBaud,	RS485	/	Pro-
fibus	1,5	MBaud.	Voor	snelle	signalen	zijn	er	zes	in-
gangen	en	twee	uitgangen,	geïntegreerd	in	de	CPU.	
De	gebruiker	heeft	een	keuze	uit	50	verschillende	
I/O	modulen	waarmee	het	basisapparaat	kan	wor-
den	uitgerust.	De	uitbreidingsmogelijkheden	gaan	
tot	256	I/O’s.	Met	behulp	van	uitbreidingsmodulen	
kan	 dit	 laatste	 aantal	 zelfs	 worden	 opgevoerd	 tot	
een	maximum	van1023	I/O’s.

Saia®PCD2 Screensaver
Via www.sbc-support.ch/pcd2-m5 kunt u kostenloos de Saia®PCD2 Screensaver 

ophalen. De informatieve 3D-animatie laat op aantrekkelijke wijze de belangrijkste 

eigenschappen zien. De Saia®PCD2 Screensaver is in twaalf talen verkrijgbaar.
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De uitbreidingsracks voor Saia®PCD2
Met	de	nieuwe	uitbreidingsracks	van	de	Saia®PCD2	
vervalt	 de	 limiet	 van	 de	 Saia®PCD	 systemen	 van	
maximaal	16	I/O	steekplaatsen.	Nu	kunt	u	meerde-
re	uitbreidingsracks	aansluiten	en	analoog	aan	de	
Saia®PCD3	tot	1023	I/O	uitbouwen.	Voor	de	verbin-
ding	 van	 de	 uitbreidingsracks	 met	 de	 CPU	 is	 een	
nieuwe	kabel	(PCD2.K106)	ontwikkeld,	die	voort-
aan	met	veel	minder	ruimtebeslag	kan	worden	ge-
monteerd.	 Andere	 verbeteringen	 van	 de	 nieuwe	
Saia®PCD2.C2000	 zijn	 diverse	 klemmentechnie-
ken,	meer	mogelijkheden	tot	gebruik	van	labelop-
schriften	 en	 een	 betere	 beveiliging	 tegen	 contact	
met	de	elektronica.

Een	 groot	 gemak	 voor	 het	 engineeringsproces	
is	dat	elke	nieuwe	C2000	een	eigen	voeding	bezit.	
Bij	applicaties	in	de	infrastructuurautomatisering	
hoeft	men	zich	over	de	voeding	geen	zorgen	meer	
te	 maken.	 Dat	 is	 automatisering	 met	 «Peace	 of	
Mind».	De	stroom	die	de	I/O-modulen	nodig	heb-
ben,	 wordt	 door	 de	 C2000	 geleverd.	 Een	 eenvou-
dige	en	betrouwbare	basisvoorziening.

Nieuwe opties voor communicatie met de Saia®PCD2.M5-serie

I/O-modulen met seriële poorten voor PCD2.M5xxx (steekplaats 0…3)

PCD2.F2�00 Seriële poort met � x RS 422 / RS 485 en � steekplaats  
voor het monteren van PCD7.F�xx

PCD2.F22�0 Seriële poort met � x RS 232 en � steekplaats  
voor het monteren van PCD7.F�xx

PCD2.F28�0 Seriële poort met � x Belimo MP-Bus en � steekplaats  
voor het monteren van PCD7.F�xx

Nieuwe Webmodulen verkrijgbaar

Optioneel geïntegreerd Nano-Browser  
bedieningspaneel: Saia®PCD7.D3�00E

Het	 concept	 van	 de	 «naadloze»	 bediening,	 met	
maar	 één	 HMI-applicatie,	 van	 een	 klein	 be-
dieningsapparaat	 tot	 alle	 apparaten	 met	 brow-
ser	 (Explorer,	 Firefox,	 etc.).	 wordt	 nu	 met	 de	
Saia®PCD7.D3100E	 lokaal	 op	 het	 automatise-
ringsapparaat	uitgebreid.	Opzienbarend	en	vol-
ledig	nieuw	 is	de	situatie	waarin	het	automati-
seringsapparaat	werkelijk	overal	in	het	netwerk	
van	de	PC	of	PDA	toegankelijk	is.

De	 gebruiker	 kan	 de	 HMI-applicatie	 natuur-
lijk	met	de	Saia®	Web-Editor	maken.	Deze	kent	u	
reeds	van	de	micro-browser	en	Microsoft®	Explo-
rer	applicaties.		

Saia®PCD Nano-Browser
– Full graphic display
– 4 grijstinten
– Displayresolutie �28 x 88 pixels
– LED achtergrondverlichting
– Displaygrootte 35.8 x 24.8 mm
– Afmetingen 47 x 67 mm
– Navigatie via joystick
– Nanobrowser met een subset van  

de micro-browser-functionaliteit

Communicatiemodulen voor PCD2.M5xxx (steekplaats C)

PCD7.F7500 Profibus-DP master interface, �2 MBaud

PCD7.F7400 CAN communicatiemodule

Flash-geheugenmodulen

PCD2.R6000 voor PCD2.M5xxx (op I/O steekplaats 0…3)
(SD-card niet inbegrepen)

PCD7.R-SD�024 Saia®SD-flash geheugenkaart, � GByte

Nieuwe IT-modulen verkrijgbaar

Gekoppeld uitbreidingsrack 
Saia®PCD2.C2000

Met één HMI- 
applicatie: 
Hetzelfde 

beeld lokaal 
bij de machine 
en bij de PC op 

afstand.
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Saia®PCD3 Wide Area Controller (WAC)
De Wide Area Controller is het jongste lid van de PCD3-familie. Het is een open telecomsysteem voor 
alarmbeheer en datalogging bij onbemande stations.

Compact en toch modulair uitbreidbaar
De	Saia®PCD3	Wide	Area	Controllers	zijn	vrij	pro-
grammeerbare,	 industriële	 besturings-	 en	 regel-
systemen	 met	 Web-,	 IT-	 en	 Telecomfuncties.	 Niet	
alleen	 de	 afmetingen	 zijn	 compact.	 Compact	 be-
tekent	ook	dat	alle	functies	aan	boord	zijn	van	dit	
kleine	apparaat.	Zoals	geïntegreerde	 telecommu-
nicatiemogelijkheden	 (GSM/GPRS	 of	 PSTN/ISDN)	
met	een	extra	Ethernetaansluiting	plus	een	krach-

tige	 processor	 en	 voldoende	 geheugen.	 De	 WAC	
heeft	 ook	 een	 steekplaats	 voor	 een	 SD-flashcard	
(tot	1	Gbyte).	Het	basisapparaat	beschikt	bovendien	
over	een	USB-	en	een	RS485-interface.	Als	optie	is	
een	extra	seriële	 interface	(RS232,	RS422,	RS485)	
beschikbaar.	Net	zoals	de	gangbare	RTU’s	(Remo-
te	Terminal	Unit)	heeft	deze	Wide	Area	Controller	
verschillende	 in-	 en	 uitgangen.	 De	 WAC	 heeft	 10	

De indrukwekkende  
functies van de  
Saia®PCD3  
Wide Area Controller 
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GSM/GPRS

SMS

SNMP
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digitale	 ingangen,	 4	 configureerbare	 analoge	 in-
gangen	 en	 2	 relaisuitgangen.	 Desgewenst	 wordt	
het	 basisapparaat	 uitgebreid	 met	 een	 busmodule	

PCD3.C100	of	PCD3.C200.	Op	de	busmodulen	kun-
nen	 naar	 keuze	 alle	 PCD3	 I/O-modulen	 geplaatst	
worden.

Door	de	compacte	afmetingen	past	het	apparaat	
ook	 in	 de	 allerkleinste	 schakelkast.	 Het	 apparaat	
kan	ook	aan	een	bestaande	installatie	worden	toe-
gevoegd.

PLC+IT+Web+Telecom = Saia®PCD3.WAC
De	 WAC	 bevat	 veel	 krachtige	 softwarefuncties	
en	 communicatieprotocollen.	 Zoals	 een	 geïnte-
greerde	 AutomationServer	 met	 krachtige	 Web-
Server,	 een	FTP-server	en	een	Filesysteem.	Met	
het	 Filesysteem	 kunnen	 data	 in	 CSV-bestands-
formaat,	 dat	 met	 Excel	 compatible	 is,	 opgesla-
gen	 worden	 in	 het	 flashgeheugen.	 Toegang	 tot	
de	AutomationServer	geschiedt	 lokaal	of	 remote	
(bijvoorbeeld	 via	 Internet)	 met	 standaard	 tools	
(Webbrowser,	FTP-client,	CGI-interface...),	via	de	
Ethernet-aansluiting	 en/of	 via	 de	 geïntegreerde	
telecomaansluiting.	Logdata	of	alarmmeldingen	
worden	via	e-mail	(inclusief	attachment)	of	SMS-
bericht	verstuurd.

De	 standaard	 IP-protocollen	 DHCP	 (Dyna-
mic	Host	Configuration	Protocol),	DNS	(Domain	
Name	 Service),	 PPP	 (Point	 to	 Point	 Protocol),	
SMTP	 (Simple	 Mail	 Transfer	 Protocol),	 SNTP	
(Simple	 Network	 Time	 Protocol),	 SNMP	 (Simple	
Network	Management	Protocol)	zorgen	voor	een	
eenvoudige	 integratie	 in	 de	 bestaande	 IT-infra-
structuur.

Het	aansluiten	van	alle	veldapparatuur,	ook	van	
andere	 leveranciers,	 vindt	 plaats	 via	 de	 diverse	
veldbusprotocollen	 (Modbus-TCP	 /	 RTU	 /	 ASCII,	
MPI,	EIB,	M-Bus…).

Vrij programmeerbaar voor zeer veel toepassingen
De	Saia®PCD3	Wide	Area	Controller	wordt	net	als	
alle	andere	PCD-systemen	geprogrammeerd	met	
de	 programmeertool	 PG5.	 De	 toepassingsmoge-
lijkheden	 zijn	 hierdoor	 veel	 groter	 dan	 die	 van	
de	 gangbare	 RTU-stations,	 die	 normaal	 gespro-
ken	alleen	voor	alarmbeheer	en	datalogging	ge-
schikt	zijn.

Dankzij	de	vrije	programmering,	het	grote	ge-
heugen	 en	 de	 modulaire	 uitbreidingsmogelijk-
heiden,	is	de	PCD3	Wide	Area	Controller	geschikt	
voor	 veeleisende	 besturingen	 (bijv.	 een	 machi-
nebesturing)	en	beschikt	 tegelijkertijd	over	 tele-
com-	 en	 Ethernet-aansluitingen	 voor	 Wide	 Area	
Automation.

De	Saia®PCD3	Wide	Area	Controller	is	eenvou-
dig	te	configureren	door	kant-en-klare	software-
bibliotheken	(Fupla	functiebouwstenen	en	S-Web	
macro’s)	voor	alarmmanagement,	historische	da-
talogging,	het	verzenden	van	e-mail,	SMS	enz.

Saia®PCD3.WAC 
Controller

Infrastructuurautomatisering en/of 
machinebesturingen

SMSFTP-Client Web-Browser
Mail-Server
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Technische gegevens

Toepassingen 
Typische	 toepassingen	 van	 de	 PCD3	 Wide	 Area	
Controller	zijn:	beheer	en	monitoren	van	onbeman-
de	installaties	en	machines,	stations	voor	stadsver-
warming,	drinkwatervoorziening,	gemalen	en	stu-
wen,	 waterzuiveringen,	 zonne-	 en	 windenergie,	
maar	ook	datamanagement	in	gebouwen.

Dankzij	de	talrijke	ondersteunde	communicatie-
protocollen	en	interfaces	is	de	Wide	Area	Control-
ler	ideaal	als	communicatiegateway.

Het	 apparaat	 kan	 dankzij	 het	 grote	SD	 flashge-
heugen	langdurig	en	onafhankelijk	van	een	super-
visiesysteem	data	opslaan.	Hierdoor	is	het	apparaat	
zeer	geschikt	als	dataconcentrator.

Via	 de	 telecommunicatie-	 en	 Ethernetinterfa-
ces	 is	 de	 Wide	 Area	 Controller	 altijd	 bereikbaar.	
Redundante	communicatiewegen	verhogen	de	be-
trouwbaarheid	 en	 beschikbaarheid	van	 de	 instal-
latie.		

Slot A 
voor extra interface

RS232, RS422/485 (PCD7.F1xx)

I/O uitbreiding
PCD3.C100 of  

PCD3.C110, PCD3.C200

Remote I/O’s
PCD3.T760 via Profi-S-IO of  

PCD3.T660 via Ethernet

Saia®SD flashcard 
max. � GByte file 
systeem

SIM kaardhouder

Telecom interface
(naar keuze)

GSM/GPRS, PSTN of ISDN

Batterij voor 
back-up van data

4 configureerbare analoge ingangen
(-10…+10 VDC, 0…20 mA, Pt1000, Ni1000)

8 digitale ingangen  
+ 2 interrupts 
(15…30 VDC)

2 relais uitgangen
(DC 2 A/50 V, AC 6 A/250 V)

Moderne processor technologie
Programmageheugen: 512 KByte RAM
Back-upgeheugen: 512 KByte flash
On-board file-systeem: 1 MByte flash
PCD-media: 8192 flags, 16 384 registers

On-board interfaces
Ethernet, USB en RS485

Internet en intranet protocols
HTTP server   Visualisatie met Webbrowser en Web-Panel
FTP server   Eenvoudige data-uitwisseling
TCP/IP-PPP   Point-to-point protocol voor GPRS verbindingen 
SMTP client   Zenden van e-mails met files (bijv. logfiles) als attachment
DHCP en DNS client Eenvoudige integratie met IP-netwerken
SNTP client   Synchronisatie van de interne klok
SNMP server/client  Netwerkmanagement

Veldbus protocollen
Serieel-S-Bus, 
Ether-S-Bus en 

Profi-S-Bus
MODBUS-TCP/RTU/
ASCII, EIB, M-Bus, 

IEC 870-5-101/103/104

Applicatievoorbeelden
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Nieuwe Micro-Browser Web-Panels:  
5,7” en �0.4” MB-Web-Panels met  
VGA/TFT LCD displays

Sinds de introductie van de eerste 5,7” Micro-Browser Web-Panels, �8 maanden geleden, zijn meer 
dan 5000 stuks bij 250 verschillende klanten succesvol ingezet. Gestimuleerd door dit succes blijven 
we ons assortiment uitbreiden en verbeteren.

De	eerste	5,7”	QVGA/STN	Web-Panels	hebben	wij	
in	 2006	 geleverd.	 Een	 jaar	 later	 introduceerden	
we	 het	 3,5”	 QVGA/TFT	 Web-Panel.	 De	 volgende	
innovatiestap	 zijn	 de	 nieuwe	 5,7”	 en	 10,4”	 VGA/
TFT	Web-Panels.	Behalve	een	beter	display,	reso-
lutie	en	kwaliteit,	 is	ook	de	functionaliteit	uitge-
breid.	Hiermee	bieden	wij	u	nog	meer	gebruiks-
mogelijkheden.

TFT displays met VGA resolutie en touchbediening

De	 nieuwe	 Web-Panels	 zijn	 met	 hoogwaardige	
TFT	LCD	displays	uitgevoerd.	Afbeeldingen	wor-
den	 in	 65535	 kleuren	 getoond.	 Zowel	 het	 grote	
10,4”	display	als	het	kleine	5,7”	display	heeft	een	
VGA-resolutie	van	640x480	pixels.	Daardoor	kun-
nen	webpagina’s	die	voor	deze	5,7”	en	10,4”	dis-
plays	 zijn	 gebouwd	 zonder	 aanpassing	 worden	
weergegeven	 op	 PC-beeldschermen.	 Met	 deze	
hoge	 resolutie	 kunnen	 ook	 complexe	 afbeeldin-
gen	 met	 veel	 informatie	 van	 installaties	 worden	
weergegeven.	Door	de	volledig	transparante	tou-
chfolie	en	de	TFT	LCD	technologie	zijn	de	beelden	
haarscherp.

Krachtig CPU-platform 

De	nieuwe	5,7”	en	10,4”	VGA/TFT	Web-Panels	zijn	
gebaseerd	 op	 een	 nieuw	 CPU-platform.	 De	 be-
langrijkste	 onderdelen	 zijn	 de	 vertrouwde	 Cold-
fire	 processor,	 een	 groot	 geheugen	 en	 een	 nieu-
we	krachtige	grafische	controller.	Deze	stuurt	het	
nieuwe	VGA/TFT	display	aan	en	beschikt	over	vol-
doende	reserve	om	in	de	toekomst	ook	ingezet	te	
worden	voor	grotere	displays	met	een	hogere	re-
solutie.	Het	grote	geheugen	en	de	krachtige	Cold-
fire	 processor	 bieden	 ook	 voldoende	 reserve	 om	
in	de	toekomst	extra	functies	toe	te	voegen,	zoals	
een	PLC-functie	of	communicatie	protocollen	zo-
als	MPI	en	Modbus.	Zodoende	kunnen	de	Web-Pa-
nels	ook	communiceren	met	producten	van	ande-
re	leveranciers	en	zijn	ze	Web-	en	IT-compatibel.

SD flashcardhouder als accessoire

Het	Web-Panel	heeft	een	groot	flashgeheugen	van	
4	Mbyte	aan	boord.	Als	dit	niet	voldoende	is,	dan	
kan	 in	 het	 Web-Panel	 een	 SD	 flashcardhouder		
PCD7.RD4-SD	 geplaatst	 worden.	 In	 deze	 flash-
cardhouder	kan	een	512	MB	SD	flashgeheugen	ge-
stoken	 worden.	 Met	 een	 SD	 flashgeheugen	 heeft	
men	voldoende	geheugen	voor:

–	 De	opslag	van	Unicode	fonts.
	 In	het	Web-Panel	kunnen	de	vele	fonts	opgesla-

gen	worden,	ook	voor	talen	die	veel	geheugen	
vragen,	zoals	het	Chinees.

–	 De	opslag	van	webpagina’s		
(of	andere	bestanden,	zoals	handleidingen,	
stuklijsten,	enz.)

	 Zodoende	kunnen	ook	voor	de	PCD-besturingen	
met	een	kleiner	geheugen	omvangrijke	webpro-
jecten	gerealiseerd	worden.	Bovendien	wordt	
bij	langzame	communicatieverbindingen	de	
laadtijd	van	de	pagina’s	verkort.

Verder	is	het	SD	flashgeheugen	bruikbaar	als	back-
up	geheugen	voor	de	applicatie	en	de	instellingen.	
Bij	het	uitwisselen	van	een	Web-Panel	wordt	dan	
het	SD	flashgeheugen	eenvoudig	in	het	Web-Panel	
geplaatst.	 Het	 Web-Panel	 is	 dan	 direct	 inzetbaar,	
zonder	het	gebruik	van	speciale	softwaretools.

Het nieuwe  �0.4“  
Saia®PCD Web-Panel MB

Accessoire Saia®SD-Flash  
en SD flashcardhouder
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Wandmontageset

Niet	alleen	in	de	schakelkast,	maar	ook	op	kantoor	
of	in	de	woonkamer	zien	de	Micro-Browser	Web-
Panels	er	goed	uit.

Nieuw	is	de	wandmontageset	voor	het	5,7”	Web-
Panel	(voor	10,4”	in	voorbereiding),	geschikt	voor	
op-	of	 inbouw.	De	MB-Web-Panels	kunnen	daar-
door	 ook	 heel	 goed	 in	 kantooromgevingen	 of	
woonvertrekken	worden	toegepast.

Nieuwe setup met moderne look

Het	setup-menu	is	opnieuw	vormgegeven	en	heeft	
nu	 een	 moderne	 en	 gebruikersvriendelijke	 uit-
straling.	De	setup	kan	nu	 tijdens	normaalbedrijf	
opgeroepen	 worden	 (zonder	 het	 Web-Panel	 uit-	
en	in	te	schakelen).	Voor	het	doorvoeren	van	aan-
passingen	 is	 ook	 een	 online	 help	 beschikbaar.	
Een	firmware-update	kan	ook	vanaf	een	centrale	
plaats	via	Ethernet	uitgevoerd	worden.

Complete serie panels 

De	complete	serie	Web-Panels	bieden	de	gebrui-
ker	 een	 oplossing	 voor	 elke	 toepassing.	 De	 ge-
bruiker	 kan	 kiezen	 uit	 verschillende	 formaten,	

Overzicht Saia®PCD Micro-Browser Web-Panels

kwaliteiten,	 bedieningen	 (touch	 en/of	 toetsen),	
geheugen,	functies,	montage,	kosten,	enz.

De	Web-Panels	zijn	geschikt	voor	een	breed	toe-
passingsgebied.	 Zowel	 in	 gebouwautomatisering	
als	 machinebesturing/bediening.	 Ook	 klantspe-
cifieke	uitvoeringen	zijn	mogelijk.		

Montageset  
voor  Saia®PCD Web-Panels MB

Nieuw setup-menu

3,5”         5,7” 5,7” �0,4”

PCD7.D435 PCD7.D457 PCD7.D457 PCD7.D4�0

TLCF BTCF STCF VTCF SMCF VMCF VTCF

Display kleuren 256 kleuren �6 grijstinten 256 65536 256 65536 65536

Grootte 3,5” TFT 5,7” STN 5,7” STN 5,7” TFT 5,7” STN 5,7” STN �0,4” TFT

Resolutie / Pixels QVGA 320 x 240 QVGA 320 x 240 VGA 640 x 480 QVGA 320 x 240 VGA 640 x 480 VGA 640 x 480

Resistief Touchscreen – ja ja ja ja ja ja

F-toetsen, Alfanumeriek toetsenbord �2 F-toetsen + toetsenbord – – – 2 x 6 F-toetsen –

Achtergrondverlichting LED LED CCFL LED CCFL LED CCFL

OnBoard geheugen voor lokale Webserver 4 MB Flash 4 MB Flash 4 MB Flash 4 MB Flash 4 MB Flash 4 MB Flash 4 MB Flash

FTP-Server ja ja ja ja ja ja ja

SD Card Interface (tot �GB) optie optie optie optie optie optie optie

Ethernet �0/�00 MBit/s HTTP / Ether-S-Bus HTTP / Ether-S-Bus HTTP / Ether-S-Bus

RS 232 / RS 485 Serieel Serieel-S-Bus Serieel-S-Bus Serieel-S-Bus Serieel-S-Bus

USB �.� Slave device Programmeerinterface

Toetsenbord / Barcodelezer �x PS/2 – – – �x PS/2 �x PS/2 �x PS/2

Wandinbouw montageset ja ja ja ja ja ja ja

Beschermingsklasse (voorzijde) IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
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Nieuwe Saia®PCD Windows® Web-Panels
met Geode LX800 Processor

Dankzij een nieuwe generatie CPU‘s is het aanbod van op Windows®-gebaseerde Web-Panels nog gro-
ter. De nieuwe Windows®CE panels bieden nu meer mogelijkheden, een groter geheugen en hogere 
schermresoluties. De panels gebaseerd op Windows®XP hebben geen ventilator en bieden een prima 
prijs-prestatieverhouding. 

De nieuwe Web-Panels  
zijn ook beschikbaar  
als praktische inbouwset; 
bestaande uit een  
kunstof behuizing, Web-Panel 
en afneembaar frontraam.

In	het	voorjaar	van	2005	introduceerde	Saia-Bur-
gess	 de	 eerste	 op	 Windows®gebaseerde	 Web-Pa-
nels.	 Daarmee	 maakte	 Web-techniek	 bediening	
op	afstand	in	combinatie	met	PC’s	mogelijk.	Maar	
ook	 voor	 lokale	 proces-	 en	 machinebesturingen	
werd	 Web-techniek	 nuttig	 gemaakt.	 Zo	 ontstond	
een	sterke	binding	met	HMI	en	bedieningsscher-
men	voor	Webbrowsers.	In	de	afgelopen	drie	jaar	
vonden	 duizenden	 Web-Panels	 hun	 weg	 naar	 de	
eindgebruiker	–	voldoende	bewijs	voor	de	levens-
vatbaarheid	van	het	Webconcept.	

Op	 dit	 moment	 breidt	 Saia-Burgess	 Controls	
haar	 bestaande	 Windows®CE-	 en	 Windows®XP-
serie	 uit	 met	 een	 nieuw	 processortype.	 Dankzij	
de	 nieuwe	 Geode	 LX800	 processor	 bevinden	 de	
nieuwe	 panels	 zich	 tussen	 de	 op	 XSCALE	 geba-
seerde	CE-platforms	en	de	Celeron-M	eXP-Panels.	
Vergeleken	 met	de	huidige	 CE-panels	hebben	ze	
meer	processorkracht,	meer	geheugen	en	display-
afmetingen	tot	15”.	Vergeleken	met	de	eXP-panels	
kan	 de	 nieuwe	 CPU	 wat	 betreft	 processorkracht	
niet	 geheel	 meekomen.	 Maar	 hij	 heeft	 wel	 een	
duidelijk	lagere	prijs.	En	de	processor	heeft	geen	
ventilator	waardoor	hij	geruisloos	werkt.

De	 nieuwe	 LX800	 Web-Panels	 zijn	 leverbaar	
met	 het	 Windows®CE	 besturingssysteem	 en	 met	
Windows®XP	 Embedded,	 De	 panels	 variëren	 in	

grootte	 van	 10”,	 12”	 tot	 15”.	 De	 10“	 en	 12“	 dis-
plays	hebben	een	resolutie	van	800x600	pixels;	de		
15“	displays	hebben	1024x768	pixels.	Naast	de	ge-
bruikelijke	poorten	zoals	serieel,	PS/2	en	2x	USB	
overtuigt	 de	 nieuwe	 CPU	 door	 twee	 volkomen	
onafhankelijke	 ethernetpoorten.	 Dat	 spaart	 een	
switch/hub	uit	of	laat	een	zuivere	scheiding	tus-
sen	automatiserings-	en	bedrijfsnetwerk	toe.

De nieuwe universele CPU-platforms voor Windows®-panels:  
nog beter en voordeliger

Wat brengt ons Windows®CE 6.0?
De	 CE-varianten	 werken	 met	 de	 nieuwe	 versie	
6.0	van	Windows®CE,	die	vergeleken	met	de	vori-
ge	versie	stukken	sneller	draait.	Tot	op	heden	had	
Windows®CE	twee	zwakke	punten:	niet	meer	dan	
32	 verschillende	 processen	 (dus	 toepassingen)	
konden	tegelijk	uitgevoerd	worden	en	elk	proces	
kon	 maximaal	 32Mbyte	 geheugen	 opeisen.	 Dat	
heeft	tot	gevolg	dat	zelfs	als	het	CPU-platform	veel	
meer	dan	32	Mbyte	geheugen	heeft,	deze	niet	door	
een	enkele	applicatie	gebruikt	kan	worden.	Deze	
beperkingen	bestaan	sinds	Windows®CE	v6.0	niet	
meer:	de	nieuwe	versie	ondersteunt	tot	32000	pa-
rallelprocessen;	 een	 enkele	 toepassing	 heeft	 tot	
2Gbyte	werkgeheugen	zijn	beschikking.

Gebruik zonder aanpassingen  
aan schakelkast en bedrading

Saia®PCD	 Web-Panels	 met	 Windows®besturingss
ystemen	zijn	modulair	ontwikkeld	en	bestaan	uit	
een	display	en	een	CPU-gedeelte.	Alleen	de	CPU	
is	nieuw;	het	display	is	hetzelfde	als	die	in	de	hui-
dige	 panels	 (Windows®CE:	 10”;	 Windowse®XP:	
10”,	12”,	15”).	De	 frontuitsparing	kan	dus	bij	be-
staande	 toepassingen	 hetzelfde	 blijven;	 vervan-
ging	door	nieuwe	panels	kost	dus	nauwelijks	ex-
tra	werk.		

Geode CPU
voor CE en eXP

CPU
CE

CPU
eXP
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Saia®PCD Web Panel CE

Saia®PCD Web Panel CE 

Saia®PCD Web Panel CE 

Saia®PCD Web Panel CE

Saia®PCD Web Panel CE

Saia®PCD Web Panel CE 

Saia®PCD Web Panel CE 

Saia®PCD Web Panel CE

Saia®PCD Web Panel CE

Saia®PCD Web Panel CE 

Saia®PCD Web Panel CE 

Saia®PCD Web Panel CE

Saia®PCD Web Panel eXP

Saia®PCD Web Panel eXP

Saia®PCD Web Panel CE 

Saia®PCD Web Panel eXP

Saia®PCD Web Panel eXP

Saia®PCD Web Panel eXP

Saia®PCD Web Panel CE 

Saia®PCD Web Panel eXP

Saia®PCD Web Panel eXP

Saia®PCD Web Panel eXP

Saia®PCD Web Panel CE 

Saia®PCD Web Panel eXP

PRODUCTEN

PCD7.D5�00TL0�0 PCD7.D5�20TL0�0 PCD7.D5�50TL0�0

Display (inch) �0.4” �2.�” �5”

Technologie/Kleuren TFT/�6.7 Mio TFT/�6.7 Mio TFT/�6.7 Mio

Resolutie/Pixel SVGA 800 x 600 SVGA 800 x 600 SVGA �024 x 768

CPU

Processor AMD Geode LX 800 (533 MHz) AMD Geode LX 800 (533 MHz) AMD Geode LX 800 (533 MHz)

RAM 256 MB 256 MB 256 MB

Compact Flash Card Steekplaats � x extern met �28 MB CFC � x extern met �28 MB CFC � x extern met �28 MB CFC 

Poorten

Ethernet 2 x �0/�00 Base, RJ45 2 x �0/�00 Base, RJ45 2 x �0/�00 Base, RJ45

USB 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0

Seriëel � x RS232 � x RS232 � x RS232

Toetsenbord/Muis Mini DIN PS/2 Mini DIN PS/2 Mini DIN PS/2

Besturingssysteem/Browser/Server

Besturingssysteem Windows CE 6.0 Windows CE 6.0 Windows CE 6.0

Browser Internet Explorer
Micro-Browser
Applet-Viewer

Internet Explorer
Micro-Browser
Applet-Viewer

Internet Explorer
Micro-Browser
Applet-Viewer

Saia®.NET Web-Connect voorgeïnstalleerd voorgeïnstalleerd voorgeïnstalleerd

Server Web-Server
FTP-Server
File-Server 

VNC (Bediening op afstand)

Web-Server
FTP-Server
File-Server

VNC (Bediening op afstand)

Web-Server
FTP-Server
File-Server

VNC (Bediening op afstand)

PCD7.D6�00TL0�0 PCD7.D6�20TL0�0 PCD7.D6�50TL0�0

Display (inch) �0.4” �2.�” �5”

Technologie/Kleuren TFT/�6.7 Mio TFT/�6.7 Mio TFT/�6.7 Mio

Resolutie/Pixel SVGA 800 x 600 SVGA 800 x 600 SVGA �024 x 768

CPU

Processor AMD Geode LX 800 (533 MHz) AMD Geode LX 800 (533 MHz) AMD Geode LX 800 (533 MHz)

RAM 5�2 MB 5�2 MB 5�2 MB

Compact Flash Card Steekplaats � x intern met � GB CFC
� x extern

� x intern met � GB CFC
� x extern

� x intern met � GB CFC
� x extern

Poorten

Ethernet 2 x �0/�00 Base, RJ45 2 x �0/�00 Base, RJ45 2 x �0/�00 Base, RJ45

USB 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0

Seriëel � x RS232 � x RS232 � x RS232

Toetsenbord/Muis Mini DIN PS/2 Mini DIN PS/2 Mini DIN PS/2

Besturingssysteem/Browser/Server

Besturingssysteem Windows XP embedded Windows XP embedded Windows XP embedded

Browser Internet Explorer Internet Explorer Internet Explorer

Virtual Java Engine Sun Microsystems Sun Microsystems Sun Microsystems

Saia®.NET Web-Connect voorgeïnstalleerd voorgeïnstalleerd voorgeïnstalleerd

Server Web-Server
FTP-Server
File-Server

VNC (Bediening op afstand)

Web-Server
FTP-Server
File-Server

VNC (Bediening op afstand)

Web-Server
FTP-Server
File-Server

VNC (Bediening op afstand)

Saia®PCD Web-Panels CE

Saia®PCD Web-Panels eXP
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SD Flash Starter Kit met aansprekende voorbeelden
Een jaar geleden heeft Saia-Burgess een industrieel en IT-compatibel datamanagementsysteem in de 
Saia®PCD-serie ingevoerd. De geheugencapaciteit reikt van enkele Megabytes in de PLC tot 4 Gigabyte 
met SD Flashgeheugens.

Web-IT Starter Kit
Saia-Burgess	heeft	nu	een	Web-IT	Starter	Kit.	Deze	
kit	geeft	een	helder	overzicht	van	de	nieuwe	Web-
IT-functies.	De	klant	leert	daarmee	alle	mogelijk-
heden	en	voordelen	van	deze	functies	kennen.	Aan	
de	 hand	 van	 voorbeelden	 kan	 de	 klant	 snel	 pro-
grammaonderdelen	 kopiëren	 en	 in	 zijn	 eigen	 ap-
plicatie	opnemen.

wanneer	grondwater	als	koelwater	wordt	gebruikt.	
Een	Saia®PCD3	verzorgt	de	besturing	van	de	pom-
pen	en	registreert	tegelijkertijd	alle	relevante	data	
in	een	csv-file.	De	data	worden	periodiek	via	FTP	
naar	een	PC	overgebracht,	waarop	een	Excel-appli-
catie	automatisch	de	rapportage	genereert.

Dataopslag voor 24-uurs service 
Een	 Saia®PCD3	 bestuurt	 en	 bewaakt	 meerdere	
wasmachines	in	een	self	service	wasserette:	beta-
ling	 met	 muntstukken,	 wasprogramma’s,	 wastij-
den,	serviceintervallen	enz.	Voor	alle	functies	zijn	
webpagina’s	gemaakt	met	de	S-Web	Editor.	Alle	re-
levante	 gegevens	 worden	 in	 csv-files	 opgeslagen.	
Met	deze	gegevens	kunnen	service-	of	reparatieop-
drachten	efficiënt	gepland	en	uitgevoerd	worden.

Lokale dataopslag en archivering
De	 maximale	 geheugencapaciteit,	 wanneer	 alle	
steekplaatsen	 voor	 de	 flashgeheugens	 bezet	 zijn,	
bedraagt	4	Gbyte.	De	geheugens	kunnen	voor	gro-
te	 webprojecten	 of	 datalogging	 gebruikt	 worden.	
De	 geheugencapaciteit	 kan	 ook	 gebruikt	 worden	
voor	de	opslag	van	documenten,	datasheets,	hand-
boeken,	 richtlijnen	 of	 voor	 back-up	 van	 het	 com-
plete	PG5-project,	 inclusief	firmware	en	tools.	De	
uitvoering	 van	 werkzaamheden	 op	 locatie	 wordt	
stukken	eenvoudiger.

Recepten in Excel 
Bij	de	productie	van	kunstofgranulaat	wordt	voor	
elke	opdracht	de	receptuur	voor	menging	en	kleur-
combinaties	in	tabelvorm	opgeslagen.	Bij	elke	pro-
ductieopdracht	kan	de	PCD-besturing	zelfstandig	
de	gewenste	samenstelling	uitlezen	en	de	produc-
tie	starten.	De	operator	kan	eenvoudig	van	achter	
zijn	bureau	een	nieuwe	opdracht	in	Excel	intoet-
sen.	 De	 data	 worden	 via	 FTP	 naar	 de	 PLC	 ge-
stuurd.		

Geheugenmoduul  
voor SD card PCD3.R600

I/O-moduul voor de SD flashgeheugens, 
geschikt voor de slots 0-3.

USB SD cardreader
Voor het lezen en schrijven van de  
SD flashgeheugens op een PC.

SD flash card PCD7.R-SD256
De SD flash card is geformatteerd en uit-
gevoerd met een veilige bestandsstruc-
tuur, geschikt voor industrieel gebruik. 
De tools en het demoproject staan op deze  
SD flash card.

Saia® Flash card PCD7.R551M04
Deze industriële flash card is voor de back-up 
van het programma en opslag van data. Het 
demoproject kan direct in het geheugen van de 
PCD3.M5 gekopieerd worden, zonder gebruik 
te hoeven maken van de programmeertool.

Projecten

Web-IT eenvoudig in gebruik en altijd beschikbaar
Web-IT	functies	worden	met	succes	toegepast.	Ook	
in	kritische	projecten	zoals	filtersystemen	voor	la-
boratoria	 in	 ziekenhuizen.	 Een	 ziekenhuis	 in	 Tel	
Aviv	 gebruikt	 de	 webserver	 voor	 visualisatie,	 de	
FTP-server	 voor	 dataopslag,	 e-mail	 en	 SMS	 voor	
het	verzenden	van	alarmen	en	storingsmeldingen.

Datalogging: officieel bewijsstuk
In	 veel	 landen	 is	 wettelijk	 vastgelegd	 dat	 ieder-
een	die	grondwater	commercieel	of	industrieel	ge-
bruikt	een	registratie	moet	bijhouden,	bijvoorbeeld	
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Saia®S-Web-Editor versie 5.�4 
Een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal  
van Saia®S-Web-Editor

De nieuwe versie 5.�4 biedt talrijke nuttige toevoegingen en verbeteringen. Op dit moment gebruiken 
meer dan 700 mensen de Web-Editor en genieten zij de voordelen van ons innovatief S-Web concept.

Wat is nieuw in versie 5.14?
– Historische datalogging in flashgeheugen
– Nieuwe, intuïtieve dialogen voor macroconfiguratie
– Auto-scaling voor hogere schermresoluties
– «Nano» Web-Editor voor het PCD2 eDisplay
– Beweging-functie voor alle Painter-objecten
– Veelhoek rotatiefunctie
– Tachometermacro
– Uitbreiding van macro‘s voor Login en URL en  

TEQ jumps 

van	deze	nieuwe	dialogen,	werd	het	ook	mogelijk	
het	aantal	macro‘s	te	verminderen	met	behoud	van	
dezelfde	 functionaliteit	Alles	bij	elkaar,	wordt	het	
gebruik	 van	 de	 tool	 nog	 gemakkelijker	 gemaakt,	
met	een	positief	effect	op	engineeringkosten.

Historische datalogging (HDLog) en Webtrending  
nu ondersteund door PCD flashfilesystem

Tot	voor	kort	 schreef	de	HDLog	FBox	historische	
gegevens	naar	de	PCD	RAM	data	blocks.	De	Web-
browser	 geeft	 deze	 weer	 als	 trendgrafieken.	 Het	
RAM-geheugen	in	de	PCD’s	is	beperkt	en	het	is	niet	
mogelijk	om	gegevens	zonder	tijdslimiet	te	loggen.	
In	de	nieuwe	versie	van	de	HDLog	FBox	en	de	nieu-
we	 Web-Editor,	 kunnen	 de	 historische	 gegevens	
nu	ook	 in	CSV-bestanden	op	flashgeheugens	wor-
den	opgeslagen.	Door	de	grote	opslagcapaciteit	van	
deze	modules	(tot	4	kaarten	met	1GByte	SD	flash-
geheugen	 per	 PCD),	 kunnen	 procesdata	 over	 een	
veel	langere	periode	worden	opgeslagen	in	de	con-
troller.	Via	de	Web-browser	kunnen	deze	dan	over-
al	worden	opgeroepen	voor	analyse.	Het	diagram	
toont	hoe	het	werkt.

HDLog	data	worden	opgeslagen	in	het	flashfile-
system	 als	 Excel-compatibele	 CSV-gegevens.	 Met	
een	 standaard	 FTP-client	 kunnen	 gegevens	 wor-
den	geupload	naar	een	hoger	systeem	voor	verdere	
verwerking;	 bijvoorbeeld	 met	 Excel.	 De	 browser	
van	de	PC	of	de	Micro-Browser	kan	als	gebruikelijk	
gegevens	weergeven	in	trendgrafieken,	volgens	de	
configuratie	in	de	Web-Editor.

Intuïtieve configuratie  
met nieuwe macrodialogen

Versie	5.14	biedt	programmeurs	nieuwe,	intuïtieve	
dialogen	voor	gebruik	van	macro‘s.	De	functies	en	
instellingen	kunnen	nu	uit	lijsten	worden	geselec-
teerd.	 Deze	 dialogen	 omvatten	 ook	 een	 korte	 be-
schrijving	van	de	macro,	zodat	online	hulp	niet	echt	
nodig	is.	Ze	zorgen	voor	meer	gebruikersgemak	en	
voorkomen	configuratiefouten.	Met	de	introductie	

Log data in CSV files

Web-Browser  
with Trending  

Teq-Views

Costumer 
application
FTP CGI-Lib

FTP-Client

Excel

Browser-PC/Panel

Web-Server

Log data  
in RAM

data blocks

HDLog FBoxes

Log data  
in CSV files

FTP-Server

Flash memory
modules

Saia®PCD
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Automatische scaling bij hogere schermresoluties 
-> Webpagina‘s worden, eenmaal gemaakt,   
overal getoond

Webpagina‘s	worden	altijd	aangepast	aan	een	be-
paalde	schermresolutie.	Als	dergelijke	webpagina‘s	
op	 een	 browser	 met	 een	 hogere	 resolutie	 worden	
getoond,	wordt	slechts	een	deel	van	het	schermge-
bied	gebruikt.	Afhankelijk	van	de	resolutie	wordt	
de	pagina	heel	klein	weergegeven.	Met	de	nieuwe	
functie	Autoscale,	worden	webpagina‘s	die	voor	een	
QVGA-scherm	zijn	opgebouwd	in	het	juiste	formaat	
op	een	PC	met	XGA-resolutie	getoond.	Belangrijk	is	
dat	deze	webpagina‘s	(TEQ-bestanden)	slechts	een	
keer	worden	opgebouwd.	Dit	scheelt	kostbare	engi-
neeringtijd.	Per	resolutie	wordt	enkel	een	individu-
eel	HTML-bestand	opgeroepen.

«Nano» Web-Editor voor PCD2 eDisplay
Naast	 de	 Basic	 en	 Advanced-edities	 van	 de	 Web-
Editor,	 is	 er	 nu	 ook	 een	 Nano-editie.	 Deze	 editie	
vergemakkelijkt	de	uitgave	van	eDisplay	webpagi-
na‘s	voor	de	nieuwe	PCD2.	Projectinstellingen	(re-
solutie,	 macrobibliotheek,	 grafiekformaat,	 enz.)	
zijn	vooraf	ingesteld	voor	eDisplay	en	kunnen	niet	
worden	 gewijzigd.	 Voortaan	 zal	 de	 Nano	 -editie	
deel	uitmaken	van	het	basis	PG5-pakket.	De	web-
pagina‘s	voor	eDisplay	kunnen	ook	met	de	Basic	en	
Advanced-edities	worden	uitgegeven.

Dynamiek van objecten in browser
Painter-objecten	 in	 een	 browser	 kunnen	 met	 een	
X/Y-offset	 vrij	 op	 het	 scherm	 worden	 gepositio-
neerd.	 Bijvoorbeeld	 een	 grafisch	 GIF-bestand	 tij-
dens	runtime	laten	bewegen	om	de	voortgang	van	
een	proces	te	laten	zien.	De	positie	van	het	grafisch	
bestand	kan	ook	door	de	PLC-applicatie,	het	proces	
of	de	machine	worden	bepaald.	Op	deze	wijze,	kun-

Tacho-macro
Met	de	nieuwe	Tacho-macro	kunnen	analoge	wij-
zer	instrumenten	worden	gemaakt.	De	hoek	van	de	
wijzer	op	de	wijzerplaat	wordt	bepaald	via	een	pro-
cespunt	(PPO)	of	container.	De	range	en	de	scaling	
kunnen	naar	believen	worden	aangepast.

nen	alle	Painter-objecten	(tekening	en	tekst)	dyna-
misch	in	het	browservenster	worden	bewogen.

Omwenteling van veelhoekige objecten
Veelhoekige	 objecten	 kunnen	 niet	 alleen	 worden	
bewogen.	Zij	kunnen	ook	om	hun	eigen	as	draai-
en.	 De	 rotatiehoek	 kan	 dynamisch	 door	 een	 pro-
cespunt	(PPO)	of	container	worden	gespecificeerd.	
Daarmee	 is	 het	 mogelijk	 om	 tijdens	 runtime	 de	
hoekpositie	van	een	deel	van	een	installatie	of	ma-
chine	dynamisch	te	tonen.

Painter- 
Object

y-Offset

X-Offset
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Betere toegangsbescherming  
met nieuwe Login-macro‘s

De	toegang	tot	webpagina‘s	kan	met	een	wacht-
woord	worden	beschermd.

Na	een	succesvolle	login	is	het	nu	mogelijk	om	
automatisch	naar	een	individuele,	gebruikersaf-
hankelijke	TEQ-pagina	te	springen.	Dit	maakthet	
mogelijk	 om	 met	 verschillende	 gebruikers	 één	
PCD-Web-Server	 te	delen	met	enkel	 toegang	 tot	
eigen	pagina‘s	(en	dus	niet	tot	de	webpagina‘s	van	
andere	gebruikers).

Uitgebreide URL- en TEQ-viewnavigatie
De	gebruiker	drukt	op	knoppen	om	manueel	bin-
nen	een	webproject	(TEQ	jump)	of	tussen	verschei-
dene	webprojecten	(URL	jump)	te	navigeren.	Soms	
is	het		noodzakelijk	voor	het	uitvoeren	van	het	pro-
ces	om	automatisch	naar	een	andere	pagina	of	ser-
ver	te	springen,	zonder	enige	actie	door	de	gebrui-
ker.	Deze	mogelijkheden	bieden	meer	comfort	en	
veiligheid	 in	 de	 gebruikersinterface.	 Ongeldige	
input	 of	 onjuiste	 manipulaties	 door	 de	 gebruiker	
worden	daarmee	vermeden.	Zo	wordt	in	geval	van	
een	 alarm	 automatisch	 de	 alarmlijst	 getoond.	 Of	
wanneer	een	gebruiker	de	machine	verlaat	wordt	
na	een	bepaalde	periode	zonder	paneelactiviteit	de	
login-pagina	opnieuw	getoond.	

Voor	 deze	 functionaliteit	 zijn	 de	 bestaande	
Jump-macro‘s	 uitgebreid.	 Het	 is	 nu	 ook	 moge-
lijk	 om	 URL-sprongen	 automatisch	 uit	 te	 voeren.	
Het	Jump-adres	(TEQ	view	of	URL)	kan	nu	in	een	
string,	een	container,	een	HTML-tag	of	PPO	wor-
den	opgeslagen.	Op	deze	wijze	kunnen	de	bestem-
mingsadressen	dynamisch	tijdens	runtime	worden	
aangepast.

Nieuwe Web-Server PCD
In	2000	leverden	wij	de	eerste	PCD-controllers	met	
een	integrale	Web-Server.	Deze	Web-Server	heeft	
zich	 in	 de	 markt	 reeds	 100.000	 keer	 bewezen	 en	
is	onophoudelijk	met	nieuwe	 functies	uitgebreid.	
Het	 is	 echter	 niet	 mogelijk	 om	 constant	 met	 uit-
breidingen	 te	 komen	 zonder	 de	 funderingen	 van	
het	softwaregebouw	te	vernieuwen	of	versterken.	
Om	deze	reden	hebben	wij	onze	PCD	Web-Server	
volledig	herschreven	en	vervangen	door	een	meer	
krachtige,	 naar	 de	 toekomst	 gerichte	 versie.	 Alle	
eerdere	bevindingen	hebben	natuurlijk	bijgedra-
gen	aan	deze	ontwikkeling.

De	 nieuwe	 Web-Server	 is	 uiteraard	 volledig	
compatibel	met	de	oude.	U	hoeft	dus	bestaande	toe-
passingen	niet	te	herschrijven.	Bovendien	biedt	de	
nieuwe	Web-Server	vele	voordelen.	Hij	is	conform	
HTTP	 1.1	 en	 ondersteunt	 nu	 ook	 HTTP-caching.	
Dit	vermindert	aanzienlijk	de	tijd	voor	het	 laden	
van	webpagina‘s	of	bestanden.	De	IMaster.jar	ap-
plet	wordt	nu	enkel	de	eerste	keer	bij	een	verbin-
ding	geladen,	of	wanneer	een	nieuwere	versie	in	
de	controller	wordt	geïnstalleerd.	Een	nieuw	ont-
werp,	 dat	 voor	 onze	 PCD-systemen	 werd	 geopti-
maliseerd,	resulteert	in	een	totale	verhoging	van	
prestaties.	Dit	wordt	bijvoorbeeld	bevestigd	door	
veel	 kortere	 reactietijden	 wanneer	 gelijktijdige	
verzoeken	van	verscheidene	Webbrowsers	komen.	
Bovendien	zijn	de	diagnosemogelijkheden	uitge-
breid	 en	 verbeterd.	 De	 nieuwe	 PCD	 Web-Server	
voorziet	 u	 en	 ons	 van	 een	 stevige	 basis	 en	 vol-
doende	reserves	voor	toekomstige	plannen.	Hier-
mee	blijven	wij	voorop	lopen	ten	opzichte	van	de	
concurrentie.		
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Betrouwbaar en grenzeloos – Het Saia®PCD- 
productengamma voor infrastructuurprojecten 

Waarom hebben wij in de loop van de afgelopen �0 jaar vanuit het niets ons marktaandeel tot �0 per-
cent kunnen verhogen in concurrerende, bestaande markten? Een verklaring is de macht van innovatie. 
Maar innovatie alleen is niet genoeg. Daarvoor is ook een productengamma nodig dat betrouwbaar en 
grenzeloos is.

Ons	 gamma	 aan	 Saia®PCD-producten	 bevat	 alle	
onderdelen	voor	automatiseringstechnologie.	Meer	
dan	het	fragmentarische	dienstenaanbod	van	zijn	
concurrenten,	 komt	 het	 Saia®PCD-gamma	 tege-
moet	aan	de	wensen	van	exploitanten	en	eigenaars	
van	 infrastructuurprojecten.	Deze	mensen	willen	
betrouwbare	en	grenzeloze	oplossingen.

«Betrouwbaar en grenzeloos» Wat betekent het ?
Met	 betrouwbaar	 bedoelen	 we	 dat	 de	 gebruiker	
binnen	de	grenzen	van	het	mogelijke,	geen	risico’s	
loopt	wat	betreft	 	de	economische	waarde	van	de	
gemaakte	 investering.	Grenzeloos	houdt	 in	dat	er	
geen	grenzen	zijn	in	de	integratie	van	reeds	geïn-
stalleerde	of	 in	de	toekomst	nog	aan	te	kopen	au-
tomatiseringstechnologie.	 De	 gebruiker	 van	 nu	
wenst	de	zekerheid	van	een	eenvoudige,	bedrijfs-
zekere	uitbreiding	gedurende	de	volledige	levens-
cyclus	 van	 de	 installatie;	 zonder	 extra	 kosten	 bij	
het	implementeren	van	gedwongen	updates	(omdat	
de	 besturing	 en	 automatiseringselektronica	 snel-
ler	verouderen	dan	de	totale	installatie).

Essentiële kenmerken Saia®PCD-productengamma 
voor infrastructuurautomatisering

–	 Industriële	kwaliteit	(IEC	61131-2)	met		
levenscycli	langer	dan	15	jaar	(betrouwbaar).

–	 Drie	basisplatforms,	drie	types	behuizing,	elk	
met	meer	dan	100	verschillende	interfacemodu-
les	voor	actuators,	sensoren	en	communicatie.	
Alle	denkbare	toepassingen	zijn	met	één	enkele	
bouwkit	te	maken.	Upgrades,	uitwisselingen	en	
uitbreidingen	zijn	gemakkelijk	en	op	elk	ogen-
blik	mogelijk	(grenzeloos).

-	Slechts	één	gemeenschappelijke	softwaretool	
voor	de	ontwikkeling	van	oplossingen.	Deze	is	
alleen	vereist	tijdens	de	programmering.	De	
softwaretools	die	later	nodig	zijn,	zijn	reeds		
vertrouwd	en	aanwezig;	bijvoorbeeld	Web-
browser	en	FTP-clients.	Voor	updates	bieden	wij	
plug-in	flashgeheugens,	een	eenvoudige	sleutel	
voor	automatiseringssystemen.

«Betrouwbaar,	 grenzeloos»:	 basiseisen	 voor	 be-
sluitvormers.	Het	Saia®PCD	productengamma	past	
hierin.	Ook	omdat	het	gemakkelijk	met	andere,	be-
staande	systemen	kan	worden	gecombineerd.	Geen	
andere	fabrikant	kan	dit	claimen!	Wij	zijn	de	eni-
gen	 die	 de	 noodzakelijke	 koppelingsmodules	 di-
rect	aan	u	meeleveren.		

Saia®PCD productengamma

De Saia®PCD Flash-sleutel
De sleutel tot het  

automatiseringssysteem

Saia®PG5 Controls Suite
Één engineering-softwaretool 

voor alle producten

Saia®PCD productengamma
De kit voor automatisering

Het Saia®PCD-productengamma
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De nieuwe Saia®PCD�

In 2009/20�0 introduceren wij de tweede generatie van ons kleinste basisplatform, de Saia®PCD�. Deze 
upgrade zal in twee stappen met twee verschillende versies plaatsvinden.
Een logisch vervolg op onze stappen in het verleden. De eerste stap zetten wij in 2005/2006, met de 
komst van de Saia®PCD3 reeks. In 2007/2008 brachten we de Saia®PCD2 uit. Nu is het tijd voor weer een 
stap voorwaarts.

Eerst	 integreren	 we	 Saia®Web-	 en	 IT-technologie	
in	 het	 kleinste,	 meest	 economische	 platform	 dat	
wij	hebben.	Vervolgens	zullen	wij	de	Saia®PCD1	in	
de	meest	krachtige	variant	uitbrengen.	In	feite	zal	
deze	een	«halve	versie»	van	de	Saia®PCD2	zijn.

De	buitenafmetingen	(hoogte,	breedte)	van	beide	
versies	 van	de	nieuwe	Saia®PCD1	zullen	dezelfde	
zijn	als	die	van	de	eerste	generatie	Saia®PCD1.	Ook	
de	I/O-modules	blijven	dezelfde.

Met	deze	aanpak	kunnen	PCD1-gebruikers	straks	
kiezen	voor	de	nieuwe	technologie	voor	een	lagere	
prijs,	of	voor	een	variant	met	meer	mogelijkheden	
tegende	huidige	prijs.

Innovaties Saia®PCD� V2.0 – versie M2

De	ontwikkeling	van	de	nieuwe	generatie	van	de	
Saia®PCD1	V2.0	is	nu	in	volle	gang.	De	kleinste	en	
meest	 economische	 Saia®PCD	 krijgt	 nu	 volledige	
Web-	en	IT-functionaliteit.	De	eerste	versie	draagt	
als	projectnaam	M2.

De	 belangrijkste	 innovatie	 in	 de	 M2	 is	 dat	 de	
CPU	niet	meer	in	het	eerste	niveau	boven	de	I/O’s	
wordt	geplaatst.	De	CPU	wordt	straks	bevestigd	op	
het	basisniveau	en	zal	standaard	16	I/O’s	on	board	
hebben.

Naast	deze	16	I/O‘s,	kunnen	twee	Saia®PCD2	I/O-
modules	in	het	basisniveau	worden	gestopt.	De	mo-
gelijkheid	 bestaat	 om	 optionele	 kaarten,	 voor	 het	
uitbreiden	van	functionaliteit,	in	het	basisniveau	te	
plaatsen.

Hoewel	de	behuizing	geen	 integrale	nanobrow-
ser	control	unit	zal	bevatten,	bestaat	de	mogelijk-
heid	om	één	rechtstreeks	met	de	nieuwe	Saia®PCD1	
plaatselijk	te	verbinden.	Hiervoor	zal	noch	een	ex-
tra	voeding	noch	een	extra	seriële	interface	nood-
zakelijk	zijn.

Zoals	ook	nu	met	de	bestaande	Saia®PCD1	is	ook	
straks	 de	 deksel,	 zonder	 gebruik	 van	 hulpmidde-
len,	gemakkelijk	te	verwijderen.	De	inbouwdiepte	
van	de	M2	zal	nog	vlakker	zijn	dan	de	bestaande	
apparaten	van	de	Saia®PCD1.

De	eerste	Saia®PCD1	CPU	van	de	nieuwe	gene-
ratie	heeft,	naast	de	on	board	I/O‘s,	praktisch	alle	
Web-	 en	 IT-functies,	 vergelijkbaar	 met	 de	 reeds	
vertrouwde	 Saia®PCD3	 en	 de	 nieuwe	 Saia®PCD2	
CPU’s.	 Hierdoor	 onderscheidt	 het	 volledige	
Saia®PCD	automatiseringssysteem	zich	door	func-
tionele	continuïteit	en	consistentie.		

Verduidelijking van het basisconcept  
van de nieuwe Saia®PCD�, M2 versie

De nieuwe Saia®PCD�.M2
nog vlakker zijn dan de bestaande apparaten van de Saia®PCD�
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Innovatie door Saia®CC:  
van traditionele kWh-meters naar multifunctionele 
energiemeters met busfunctionaliteit

Saia® introduceert een nieuwe serie kWh-meters met LCD-uitlezing. Door de uitbreiding van het aantal 
functies kunnen deze nieuwe meters voor veel meer doelen dan voorheen worden ingezet. Naast het to-
taalverbruik meten deze nu ook het deelverbruik voor tussentijdse verrekening. Belangrijke informatie 
is daarmee altijd bereikbaar.
Naast foutdetectie zoals fase-uitval registreren deze meters ook spanning- en stroomafwijkingen. De 
nieuwe meters geven zodoende een directe indicatie van de algehele energievoorziening. Door deze ei-
genschappen lenen de nieuwe meters zich uitstekend voor gebruik in de industrie en gebouwenauto-
matisering.

Alle	Saia®	energiemeters	voldoen	aan	de	nauw-
keurigheidsklasse	 1	 (IEC	 63053),	 respectievelijk	
de	 MID-richtlijn,	 klasse	 B	 conform	 EN50470.	 Om	
de	 meters	 duidelijk	 te	 kunnen	 aflezen	 bij	 weinig	
licht	 is	 het	 display	 voorzien	 van	 backlight.	 Bij	 de	
multifunctionele	meters	dooft	de	achtergrondver-
lichting	 na	 20	 seconden	 en	 kan	 het	 LCD-scherm	
zonder	verlichting	worden	uitgelezen.

De	 dubbeltariefmeters	 kunnen	 zelfs	 in	 span-
ningsloze	toestand	van	het	display	worden	uitge-
lezen.

Met	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 compacte	 driefasen	
energiemeters	ALE3	is	meteen	de	basis	gelegd	voor	
kWh-meters	met	veel	meer	 features.	Zo	wordt	op	
korte	 termijn	 een	 serie	kWh-meters	 (ALW3)	 voor	
gebruik	 in	 combinatie	 met	 stroomtrafo’s	 geïntro-
duceerd.	De	ALW3-meters	zijn	geschikt	voor	veel	
hogere	stromen	dan	65A.	De	programmering	van	
de	omrekenfactor	van	de	stroomtrafo	vindt	eenvou-
dig	plaats	door	het	steken	een	hardware	brug	in	de	
meter.	Deze	hardwarebrug	kan	met	een	loodzegel	
worden	verzegeld,		conform	aan	de	MID-richtlijn.	

Door	 gebruik	 van	 dezelfde	 basiselementen	 bie-
den	wij	een	betrouwbare	en	aantrekkelijk	geprijs-
de	energiemeter	met	een	time-to-market	van	min-
der	dan	een	jaar.	Op	dezelfde	manier	is	de	kleinste	
meter,	 de	 ALD1,	 32	 A	 en	 17,5	 mm	 breed,	 ontwik-
keld.	 De	 ALD1	 wordt	 op	 zeer	 korte	 termijn	 geïn-
troduceerd.	Net	zoals	bij	de	driefasen	meters	biedt	
de	 eenfase	 32	 A	 meter	 extra	 functies,	 waaronder	
de	 actuele	 weergave	 van	 vermogen,	 spanning	 en	
stroom.

Toekomstgericht energie meten

Omdat	efficiënt	omgaan	met	energie	steeds	belang-
rijker	wordt,	 is	het	betrouwbaar	meten	van	ener-
giestromen	een	«must».	Een	belangrijk	hulpmiddel	
daarbij	is	het	op	afstand	uitlezen	van	meetwaarden.	
De	nieuwe	energiemeters	van	Saia®	maken	dit	mo-
gelijk.	Deze	beschikken	over	een	seriële	poort.	Met	
een	additioneel	 steekmoduul	beschikt	u	over	alle	
bekende	communicatie-interfaces.	Op	dit	moment	
zijn	M-Bus	en	het	Saia®	S-Bus	(RS485)	protocol	in	
voorbereiding.	 Alle	 nieuwe	 marktontwikkelingen	
worden	door	ons	op	de	voet	gevolgd	en	kunnen	snel	
in	de	meters	geïntegreerd	worden.		

De nieuwe energie-
meter met geïntegreerd 
LCD-scherm

Door het steken van een additioneel moduul kan de meter worden 
voorzien van een communicatie-interface.

De nieuwe 3-fasen Saia®CC energiemeter ALE3
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Uitbreiding 24 V voedingen  
tot vermogens van 240 watt

Alle Saia®PCD-controllers worden gevoed met 24 VDC. Om onze PCD-klanten de juiste voeding te kun-
nen aanbieden is het gamma voedingen aanzienlijk uitgebreid.  De nieuwe voedingen worden geleverd 
in dezelfde vormgeving en kleurstelling als de PCD3-systemen. Zowel technisch als esthetisch een per-
fecte oplossing.

Europese richtlijn MID 2004/22/EG
De MID is een Richtlijn die in maart 2004 werd gepubliceerd door het Europese Parlement 
en stelt basis-en instrumentspecifeke meetvereisten vast voor bepaalde groepen toestel-
len en legt de verantwoordelijkheid voor het op de markt brengen van meetinstrumenten 
bij de fabrikant. Pas wanneer wordt voldaan aan deze vereisten, mogen de meetinstru-
menten krachtens de MID op de markt worden gebracht of worden gebruikt. Saia-Burgess 
voldoet aan deze vereisten en produceert en ijkt haar  eenfase en driefasen energiemeters 
conform MID.

De invoering van de Europese Meetinstrumentenrichtlijn (MID) vervangt de oorspronkelijke 
ijking bij goedgekeurde testcentra, de energiemeters met MID keur van Saia® zijn binnen 
de gehele EU geschikt om energiekosten te factureren aan de eindgebruiker. 

De	nieuwe	voedingsmodulen	zijn	schakelende	voe-
dingen.	De	bouwvorm	is	uiterst	compact,	de	span-
ningsstabiliteit	hoog	en	het	rendement	maximaal.	
Bovendien	 hebben	 de	 modules	 een	 kortsluit-en	
spanningsbeveiliging.

Er zijn vier productgroepen
–	 Voedingen	met	een	primaire	spanning	van		

24	VDC;	speciaal	voor	gebouwenautomatisering.
–	 Voedingen	geschikt	voor	een	primaire	éénfase	

spanning	van	115	–	230	VAC;	voor	infrastructuur	
en	machinebouw.

Product Ingangspanning Uitgangsspanning Type Opmerking

één-fase
24VAC / 40VDC

24VDC, 3A
24VDC, 5A
24VDC, 7A

Q.PS-AD�-2403
Q.PS-AD�-2405
Q.PS-AD�-2407

Beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting

één-fase
��5–230VAC

24VDC, 2.5A
24VDC, 5A
24VDC, �0A

Q.PS-AD2-2402
Q.PS-AD2-2405
Q.PS-AD2-24�0

Beveiligd tegen kortsluiting ,overbelasting en -spanning.
Uitgangsspanning instelbaar van 22–26VDC

twee-fasen
400–480VAC

24VDC, 5A Q.PS-AD3-2405
Beveiligd tegen kortsluiting ,overbelasting en -spanning 
Uitgangsspanning instelbaar van 22–26VDC

twee-fasen
��5–230VAC / 24VDC

Bleiakku
24VDC, 5A Q.PS-ADB-2405

Beveiligd tegen kortsluiting ,overbelasting en -spanning.
Uitgangsspanning instelbaar van 23–5A,  
accu-diagnose, diverse laadmethoden.

–	 Voedingen	geschikt	voor	een	primaire	tweefa-
sen	spanning	van	400	–	480	VAC	voor	toepassing	
in	driefasen	systemen	zone	0.

–	 Eenfasige	voeding	met	geïntegreerde	loodaccu	
voor	24	VDC;	uitermate	geschikt	als	nood-
stroomvoorziening.		
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2x
0–�0V

230V

Saia®PCD7.L603

Saia®PCD7.L650

Saia®PCD7.L60x Saia®PCD7.L62x Saia®PCD7.L64x

GEBOUWENAUTOMATISERING

GEBOUWENAUTOMATISERING
Leveringsprogramma voor ruimteautomatisering 
uitgebreid met aantrekkelijke noviteiten 

De nieuwe productserie PCD7.L6xx is in de markt zeer positief ontvangen. De belangstelling heeft alle 
verwachtingen ruimschoots overtroffen. Onlangs is deze serie uitgebreid met de PCD7.L603 en PCD7.
L650 waardoor de gebruiker nog meer keuzevrijheid heeft.

Separate ingangsmodule voor licht- en jalouziebe-
sturing (L650)

De	nieuwe	uitbreidingsmodule	voor	licht-	en	jaloe-
zieën	 Saia®PCD7.L650	 verzorgt	 de	 besturing	 met	
maximaal	 acht	 potentiaalvrije	 contacten.	 De	 ge-
bruiker	kan	deze	ruimteregelaar	eenvoudig	com-
bineren	met	standaard	elektrocomponenten	.	

Meer mogelijkheden met 24 V ventielen (L603)
De	 ruimteregelaar	 Saia®PCD7.L603	 met	 24	 V	 be-
drijfsspanning	 wordt	 uitgebreid	 met	 potentiaal-
vrije	 relais	 voor	 3-stands	 ventilatiesturing.	 Ook	
zijn	 de	 klemmen	 nieuw	 ingedeeld.	 De	 klemmen	
voor	 de	ventielen	 en	 relais	 zijn	 gescheiden	 waar-
door	de	installatie	eenvoudiger	is	geworden.		

8       2   �
Potentiaalvrije ingangen voor het schakelen 
van «Licht en Jaloezieën»

Nieuwe Ruimteregelaar in compacte bouwvorm  
met veel functionaliteit 

Vanaf april 2009 kent ons portfolio vier nieuwe aantrekkelijk geprijsde ruimterege-
laars. De ruimteregelaars PCD7.L790…PCD7.L793 zijn in vier varianten beschikbaar 
voor radiatoren, koelplafonds en VAV-installaties. 
De communicatie verloopt via een seriële RS485-aansluiting met Saia®S-Bus en zijn 
compatibel met de PCD7.L60x ruimteregelaars. Al deze regelaars kunnen naar wens 
gecombineerd ingezet worden. Alle bedienelementen en elektronica bevinden zich in 
het voorste, afneembare deel. De klemmen vindt u in het achterste deel. Hiermee zijn 
de elektronische onderdelen beschermd tijdens de installatie. Op het moment van 
inbedrijfname wordt het voorste deel bijgeplaatst.   

2x
Triac

24VAC

Nieuw Ruimtereglaar  

Saia®PCD7.L7x
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De grootste Saia®PCD7.Lxx integrator  
van Duitsland 

In het eerste jaar dat de nieuwe ruimteregelaar serie bestaat heeft ons productmanagement de toepas-
singen in de praktijk geanalyseerd. Dit om aanzet te hebben voor verdere uitbreiding van ons roomauto-
mation portfolio. Hierbij waren we verrast dat zelfs integratoren met een minimale bedrijfsgrootte grote 
afnemers zijn van onze ruimteregelaars. In Alzenau Duitsland is de heer Emge sinds jaren Saia®PCD 
Systeemintegrator. Hij heeft een zeer innovatief en profitable eenmansbedrijf. Emge GmbH heeft in een 
jaar tijd 5 projecten met de nieuwe Saia®PCD.L7-ruimteregelaars uitgevoerd. Emge is met name actief 
in kleine en middelgrote projecten in kantoor- en hotelomgeving.

Onze «grote» PCD7-L6 klant de heer Emge (3e van links) bij de festiviteit 
in de Duitse Saia®-vestiging

Voorbeeld 
Klein hotel in München 
met nieuwe Saia®PCD 
Web- en 
ruimteregeltechniek.

Bij	deze	projecten	zijn	naast	de	nieuwe	ruimtere-
gelaars	 van	 Saia-Burgess	 ook	 19	 stuks	 Saia®PCD	
Web-Panels	ingezet.	Naast	Web	zijn	ook	IT-features	
van	de	PCD3-serie	toegepast	in	deze	projecten.	Een	
dergelijke	 prestatie	 in	 een	 jaar	 tijd	 door	 Emge	 is	
in	 onze	 Duitse	 vestiging	 niet	 ongemerkt	 voorbij	
gegaan	!	In	een	feestelijke	bijeenkomst	heeft	heer	
Emge	zijn	ervaringen	met	ons	en	onze	technologie	
gedeeld.

P.S.	 De	 heer	 Emge	 heeft	 geen	 kortzichtige	 in-
koopsoptimalisatie	 startegie.	 Hij	 integreert	 geen	
«goedkope»	producten	van	andere	aanbieders	op	de	
markt	 aan	 Saia®DDC+	 automatiseringssystemen.	
De	keuze	van	Emge	betaalt	zich	namelijk	terug	in	

EnOcean in beweging
Een nieuwe FBox bibliotheek voor Enocean onder-
steunt nu ook de ontvangers en zenders van het 
fabrikaat Omnio. 
Aanvullend is ook bidirectionele communicatie 
geïmplementeerd. Enocean biedt het draadloos 
verzenden en ontvangen van schakel- en setpoint-
commando’s. Omdat de schakelaars voorzien in 
hun eigen voeding vormen ze een zeer aantrekkelijk 
alternatief voor bekabelde netwerken.   

de	vorm	van	een	goede	profitabiliteit	en	producti-
viteit.	Op	zo’n	manier	is	hij	in	staat	om	in	12	maan-
den	 tijd	 succesvol	 projecten	 met	 bijna	 200kEuro	
aan	Saia®PCD	hardware	in	te	zetten.		
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Schakelkast voor en na de ombouw: links de bestaande Staefa controller, rechts de Saia-Burgess Controls ombouwset met PCD2.M5540

Modernisering van bestaande installaties snel, 
betrouwbaar en voordelig
– Saia®PCD maakt het mogelijk

Saia-Burgess Controls biedt sinds medio 2008 een ombouwset met PCD technologie voor het niet meer 
ondersteunde Staefa Integral TS�500 (NRUF of NRUH)-systeem. 
Deze ombouwset maakt een snelle en makkelijke modernisering van de installatie mogelijk. 

Om	een	snelle	ombouw	mogelijk	te	maken,	hebben	
we	 een	 adapterboard	 ontwikkeld.	 Daarmee	 kunt	
u	de	Staefa	Integral	TS	1500	snel	vervangen,	zon-
der	omvangrijke	ombouwwerkzaamheden	aan	de	

schakelkast.	Het	adapterboard	is	uitgerust	met	een	
PCD2.M150	of	PCD2.M5540.	Daarmee	kunt	u	direct	
gebruik	maken	van	de	modernste	technologie.	Bij-
voorbeeld	BACnet/IP.

De	I/O-bekabeling	blijft	ongewijzigd.	Ook	de	voe-
ding	blijft	in	haar	geheel	behouden.	Bestaande	sen-
soren	en	voelers	kunnen	eveneens	blijven	zitten.	In	
een	handomdraai	vervangt	u	het	bestaande	regel-
systeem	door	de	innovatieve	Saia®-techniek.

Inmiddels	heeft	Saia®	 in	de	afgelopen	drie	maan-
den	ruim	1000	ombouwsets	geleverd.	De	ombouw-
sets		zijn	een	echte	oplossing.	Een	uitkomst	in	een	
markt	 waar	 leveranciers	 systemen	 niet	 meer	 on-
dersteunen		zonder	voor	een	volwaardige	vervan-
ger	te	zorgen.

Ookvoor modernisering van oude Siemens® en 
Johnson Controls Systemen

Saia-Burgess	Controls	levert	al	enige	tijd	een	dri-
ver	voor	de	Johnson	Controls	N2-Bus.	Hiermee	kan	
de	 gebruiker	 eenvoudig	 nieuwe	 Saia®PCD2.M5	 of	
Saia®PCD3.M5-systemen	 in	 een	 bestaande	 instal-
latie	 plaatsen.	 Zo	 wordt	 de	 totale	 installatie	 door	
netwerk-,	IT-,	Web-	en	telecomtechniek	op	het	ni-
veau	van	het	derdemillennium	gebracht.	

Een	 middenweg	 tussen	 compleet	 vervangen	 en	
een	 gedeeltelijke	 vervanging	 met	 een	 Saia®CPU,	
bestaat	 nu	 voor	 eigenaars	 van	 installaties	 met	
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Saia®PCD
Peace of mind

RS485

N2-Bus

Saia®PCD
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Koppeling van bestaande P-Bus Datapuntmodulen  
met Saia®PCD-controller via een P-Bus Gateway

Saia®PCD2.M5-Controller als master aan JCI slave-modulen

Siemens®DDC	 serie	 PRU	 en	 PRV.	 De	 systeeminte-
grator	 vervangt	 de	 bestaande	 Siemens®CPU	 door	
een	Saia®PCD-CPU	die	communiceert	met	de	be-
staande	 Siemens®I/O-modulen.	 Een	 gateway-mo-
dule	 maakt	 de	 koppeling	 mogelijk	 aan	 de	 pro-
prietäire	Siemens®Systeembus	(P-Bus).	

Wij	 maken	 de	 ombouw	 gemakkelijk.	 Wij	 heb-
ben	namelijk	de	Siemens®I/O-modulen	als	FBoxen	
in	de	Saia®PG5	bibliotheek	opgenomen.	Daardoor	
kunt	u	binnen	de	Saia®PG5	software	oude	Siemens®	
P-Bus	 datapunten	 even	 snel	 engineeren	 als	 eigen	
Saia®datapunten.

Samenvatting 

Wij	blijven	de	komende	 jaren	werken	 aan	de	uit-
breiding	 van	 ons	 klantenbestand.	 Daarom	 zullen	
wij	 ook	 eindklanten	 bij	 concurrenten	 overtuigen	
die	nu	nog	terughoudend	zijn	wat	betreft	innovatie	
en	flexibiliteit.

Met	onze	oplossingen		stellen	wij	onze	klanten	in	
staat	om	zelf	bestaande	installaties	te	modernise-
ren.	 In	de	 toekomst	zullen	wij	nog	meer	aantrek-
kelijke	 oplossingen	 introduceren	 voor	 het	 verder	
moderniseren	en	renoveren	met	Saia®PCD.		

P-Bus 
module

P-Bus 
gateway

Ethernet / BACnet / Modbus
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Fantastische vakanties bij het Gardameer  
(Italië) – IT en Webtechnologie  
met Saia®PCD in waterbeheersing

Garda Uno S.p.A werd opgericht in �974 voor milieubescherming en waterbeheer rond het Gardameer. 
De oprichters waren 25 plaatselijk autoriteiten en vijf gemeentelijke bedrijven. Het beheerde gebied is 
254 vierkante kilometer groot en is een prachtig voorbeeld van «Wide Area Automation». Het bestaat uit 
�.500 km zoetwater-pijpleidingen en bevat 25 putten, 45 bronnen en zes meerabstractie-punten. Deze 
leveren twintig miljoen kubieke meter drinkwater aan 250.000 consumenten. Het afvalwater wordt via 
een leidingnetwerk van 850 km en vijftien zuiveringsinstallaties verwerkt.

Uno	 Garda	 gebruikte	 van	 oudsher	 Siemens®	 voor	
zijn	 automatiseringstechnologie.	 De	 vraag	 naar	
naar	 meer	 comfort,	 plaats-onafhankelijke	 visua-
lisatie,	 centrale	 gegevensopslag	 en	 volledige	 do-
cumentatie	werd	 steeds	groter.	En	dus	kwam	het	
besef	dat	men	nog	maar	enkele	 jaren	vooruit	kon	
met	de	bestaande	technologie.	En	met	bijbehoren-
de	kosten,	zonder	een	vrije	keus	in	netwerktopolo-
gie	of	 inzet	van	apparatuur	van	derden.	Met	een-

voudig	onderhoud		zonder	lange	opleiding	of	dure	
softwarehulpmiddelen	 kon	 dit	 niet	 met	 Siemens®	
worden	bereikt.

Om	deze	redenen	verlegde	Garda	Uno	haar	blik	
op	de	markt.	Na	grondige	testen	en	een	proeffase,	
werd	 Saia®PCD	 vorig	 jaar	 ingezet	 bij	 de	 eerste	
nieuwe	projecten.	De	kritische	succesfactor	was	de	
naadloze	integratie	van	Web-	en	IT-technologieën	
in	een	industrieel,	vrij	programmeerbaar	control-
lerplatform.

Het	 eerste	 project	 behelsde	 de	 modernisering	
van	elf	pompstations	 inclusief	een	flinke	reductie	
van	 energiekosten.	 Hiervoor	 werd	 in	 elk	 pomp-
station	een	Saia®PCD3.M	met	 twee	Flashmodulen	

De schakelkast van een pompstation 
met Saia®PCD3 controller

Webapplicatie van een pompstation  
op Saia®PCD Web-Panel CE

geplaatst.	Eén	Flashmodule	dient	om	de	volledige	
applicatiesoftware	 plus	 alle	 historische	 data	 op	
te	 slaan.	 De	 andere	 industriële	 SD-flashmodule	
Saia®PCD3.R600	 wordt	 gebruikt	 om	 het	 volledige	
automatiseringsproject	 (documentatie,	 schakel-
schema‘s,	 broncode,	 Web-pagina‘s	 voor	 hulpme-
nu‘s,	 enz.)	 op	 te	 slaan.	 Ook	 worden	 hierop	 alle	
bedrijfsdata	 van	 het	 pompstation	 opgeslagen.	 De	
gegevens	op	de	geheugenmodules	van	Saia®PCD3	
kunnen	ook	via	FTP	worden	opgeroepen.	En	direct	
door	 standaardprogramma‘s	 zoals	MS-Excel	wor-
den	geopend.	Iedere	«Wide	Area	Automation»	loca-
tie	wordt	via	Ethernet	en	een	serieël	modem	met	
het	netwerk	verbonden.
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De	lokale	bediening	verloopt	via	10.4”	Saia®PCD	
Web-Panels.	Elk	apparaat	is	voorzien	van	een	web-
browser	en	kan	binnen	het	Garda	Uno	Wide	Area	
Network	 direct,	 zonder	 extra	 software	 te	 moeten	
installeren,	 voor	 afstandsbediening	 en	 -beheer	
worden	gebruikt.	(=	Saia®Web-HMI)

Het	eerste	project	van	Garda	Uno	met	de	geavan-
ceerde	 technologie	van	Saia®PCD	is	nu	permanent	
in	bedrijf.	De	klant	kijkt	met	voldoening	terug	op	het	
besluit	om	de	conventionele	methode	te	verlaten.	Het	
volgende	grote	project	is	inmiddels	opgestart.		

Engineering van Garda Uno met testsysteem Saia®PCD3.M5540

Systeemoverzicht van het eerste grote Garda Uno-project met Saia®PCD technologie.
In totaal, werden elf controllers en elf Web-Panels ingezet.

�0” lokale Web-Panels 
voor lokale bediening  
en service

ADSL Router + Firewall
Voor remote HMI
Voor het op afstand  
opvragen van gegevens

Energiebesparing: 
specifiek algoritme om pompen  
met hoogste efficiency te besturen File Systeem & SD-Flash

voor datalogging in CSV-formaat
voor volledige programma back-up
voor complete documentatie ter 
plaatse

GSM Modem
voor communicatie
voor het verzenden van  
alarm SMS naar  
service-engineers

E-Mail

SMS

RS485 Modbus 
voor veldcomponenten

Internet
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BACnet®-certificering
In april 2008, nèt voor aanvang van de beurs Light & Building in Frankfurt, heeft Saia® met succes 
de BACnet®-certificering behaald.
De test en certificering zijn uitgevoerd door WSPlab, het enige geaccrediteerde BACnet®-testinsti-
tuut ter wereld.
De Saia®BACnet® Stack in combinatie met Saia®PCD3.M5540 heeft het profiel B-BC. 
De historische dataopslag door het Trendlog-object is daarna nog verder uitgebreid. Vanaf no-
vember 2008 zijn alle Saia®PCD systemen met Ethernetpoort gecertificeerd. Dit zijn PCD3.M3�20, 
M3330, M5340, M5540, M6340, M6540 en PCD2.M5540.  

MP-Bus-certificering voor Saia®PCD modulen

De MP-Bus van Belimo wordt sinds jaren gebruikt in de gebouwenauto-
matisering. Het aantal toepassingen in projecten groeit gestaag. Sinds 
kort biedt de firma Belimo een MP-bus-certificaat aan voor MP-master 
devices. De bijbehorende tests worden onder strikte kwaliteitsrichtlijnen 
door het geaccrediteerde testinstituut WSPlab uitgevoerd. 
Saia® heeft enkele nieuwe communicatiemodulen met succes laten testen. 
Daardoor is PCD3.F28� met PCD7.F�80 gecertificeerd voor 2 MP-bus 
strengen.  

Nieuwe certificering Saia®PCD producten
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Slimme eigenaar  
bespaart jaarlijks miljoenen Zwitserse franken

Levenscyclus, ontwerp en kwaliteit van regel- en besturingstechniek is de sleutel

De	Zwitserse	bank	UBS	heeft	350	vestigingen	ver-
spreid	over	Zwitserland.	Per	jaar	besteedt	dit	be-
drijf	 voor	 ca.	 120	 miljoen	 CHF	 aan	 renovatie	 en	
modernisering.	 Hiervan	 wordt	 30	 tot	 40	 miljoen	
CHF	in	meet-	en	regeltechniek	geïnvesteerd.	

In	2007	besloot	UBS	een	einde	te	maken	aan	de	
uitbesteding	 van	 het	 facilitymanagement.	 Meer-
dere	 redenen	 brachten	 de	 bank	 tot	 deze	 beslis-
sing.	 Waaronder	 de	 snelle	 veranderingen	 in	 de	
techniek,	maar	ook	de	hogere	eisen	van	de	kant	
van	de	gebruikers.	Ook	de	almaar	stijgende	kos-
ten	 voor	 onderhoud	 en	 vernieuwing	 van	 de	 ge-
bouwautomatisering	 deden	 UBS	 er	 toe	 besluiten	
om	 het	 beheer	 weer	 in	 eigen	 handen	 te	 nemen.	
UBS	wees	de	heer	Friedli,	afkomstig	van	een	ge-
renommeerd	 advies-	 en	 ingenieursbureau,	 aan	
als	 de	 nieuwe	 verantwoordelijke	 voor	 gebouw-
automatisering.	 Hij	 constateerde	 dat	 in	 de	 afge-
lopen	20	jaarde	besturings-	en	regeltechniek	van	
de	HVAC-installaties	maar	liefst	drie	maal	is	ver-
nieuwd.	Telkenseen	enorme	investering	die	veel	
geld	en	tijd	heeft	gekost.	Daarbij	komt	dat	ook	het	
personeel	dat	daarvoor	nodig	is,	steeds	moeilijker	
te	krijgen	is.	Redenen	te	over	kortom	om	het	voort-
aan	anders	te	doen.

Waardoor komen eigenaren  
van gebouwen in problemen?

–	 Defecte	electronica.	Er	is	goedkope	electronica	
ingezet	met	een	veel	kortere	levensduur	dan	
verwacht.	De	gebruikte	besturingen	zijn	uit	
productie	genomen	en	niet	meer	leverbaar.		
Ook	is	er	geen	software	meer	voor	oude		
Windows®	PC’s.

–	 Nieuwe	eisen	en	andere	toepassingen.		
Om	kosten	te	besparen	zijn	compacte,		
dedicated	besturingen	geïnstalleerd,	die	alleen	
dat	kunnen,	wat	destijds	bekend	was.

–	 Uitbreiding	netwerk.	De	rekencapaciteit	is	te	
klein	om	nieuwe	taken	aan	te	kunnen	of	het	
geïnstalleerde	systeem	is	niet	modulair	en	kan	
niet	worden	uitgebreid.

–	 Oude	techniek:	De	geïnstalleerde	regel-	en	
besturingstechniek	was	bij	levering	al	aan	het	
einde	van	zijn	productlifecycle.	De	leveran-
cier	is	gestopt	met	de	ondersteuning.–		Nieuwe	
besturingstechniek	is	niet	compatibel	met	de	
oude	generatie	waardoor	een	gedeeltelijke	ver-
vanging	nooit	kan	werken.	

UBS	stelde	daarom	de	eis	dat	dit	soort	tussentijdse	
investeringen	in	de	toekomst	uit	zouden	blijven.	

Na	 meerdere	 bezoeken	 en	 intensieve	 gesprek-
ken	is	UBS	er	van	overtuigd	dat	dit	mogelijk	is	met	
Saia®PCD.

Tijdens	het	bezoek	aan	de	 fabriek	van	Saia-Bur-
gess	kon	Friedli	zien	hoe	bij	ons	Saia®	besturingen	De levenscyclus van HVAC-installaties bedraagt in de regel �5 tot 20 jaar 
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Drie maal  
een vervanging  

van regel- en  
besturingstechniek  

binnen een levenscyclus  
van HVAC-installaties  

bij UBS

die	ouder	dan	20	jaar	zijn,	nog	steeds	rendement	
leveren.	 Hij	 heeft	 eindklanten	 en	 systeeminte-
gratoren	gesproken	en	geleerd	hoe	eenvoudig	en	
voordelig	modulaire	Saia®PCD	kasten	uitgebreid	
kunnen	worden.

UBS	zal	er	voortaan	alles	aan	doen	om	te	voorko-
men	dat	HVAC-leveranciers	uit	verkeerde	zuinig-
heid	onnodige	meerkosten	maken,	waarvoor	UBS	
later	de	rekening	krijgt	gepresenteerd.		

De programmeerbare Saia® besturingen bestaan al meer dan 30 jaar. Ze zijn ontwikkeld voor een levensduur van �5 tot 20 jaar en hebben een 
betrouwbaarheidsniveau dat alleen voor PLC’s geldt.
De eerste generatie heeft onlangs het einde van haar productlifecycle bereikt. Maar veel van deze besturingen zijn nog steeds in bedrijf.
Inmiddels zijn er ook producten van de tweede generatie waarvan de productondersteuning binnenkort afloopt. Deze kunnen nog altijd met de 
huidige Saia®PG5 softwaretool en de nieuwe hardwaremodulen aangepast en uitgebreid worden.
Nadat we de levering stopzetten garanderen  wijservice gedurende een periode van 5 jaar met reparatie en vervanging van alle in bedrijfzijnde 
apparatuur. Als de componenten verkrijgbaar blijven in de markt, kan deze fase nog jaren langer duren.
De derde generatie bevindt zich nu aan het einde van de introductie. Dit betekent dat na de eerste veldtestenonze Saia®PCD productfamilie bin-
nenkort zal beschikken over nieuwe functionaliteit en hardwareopties. De applicatieprogramma’s van de derde generatie zijn compatibel met de 
voorgaande generaties. De aanpassing van bestaande applicaties van de tweede generatie aan de derde generatie vergt met de nieuwste versie 
van Saia®Softwaretools slechts een kleine inspanning.
Met de manier waarop we omgaan met de verschillende productgeneraties zijn we al lang succesvol. Zo zal het ook blijven. AIs er weer een vierde 
generatie aan komt, zullen we dat op de zelfde manier doen. Hierdoor blijven uw investeringen in installaties, engineering en kennis hun waarde 
behouden. En u bent verzekerd van vrijheid en flexibiliteit voor de komende 20 jaar.  

Productonderhoudsfase
> �0 jaar

Servicefase
    > 5 jaar

�8 jaar < levenscyclus Saia®PCD besturing < 25 jaar 

Lifecycle van Saia®PCD-besturingen

Overstapfase

Programma-compatibele opvolgende generatie

Introductiefase
    3 – 5 jaar

Saia®PCD techniek overleeft de gehele levenscyclus  
van een typische HVAC-installatie 
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De medeondertekenaars van de nieuwe verordening. 
Vertegenwoordigers van alle Duitse ministeries.

Toch	was	het	gedurende	een	lange	periode	ver-
plicht	dat	bij	openbare	aanbestedingen	de	goed-
koopste	aanbieder	de	opdracht	kreeg.	Deze	ver-
plichting		zorgde	voor	een	prijsdruk	op	de	eerste	
20%	van	de	kosten.	Tegelijkertijdstegen	de	kos-
ten	voor	de	totale	levensduur.	Bijvoorbeeld	door	
later	 extra	 werk,	 servicekosten	 en	 energiever-
bruik.

Door	 de	 sterk	 gestegen	 energiekosten,	 drei-
gende	 energieschaarste	 en	 verplichtingen	 van	
het	Kyoto-verdrag	moeten	regeringen	maatrege-
len	nemen.	Een	voorbeeld	daarvan		is	de	nieuwe	
verordening	van	de	Duitse	 regering	van	16	ok-
tober	2007.	

Een passage uit deze verordening luidt:

….please	 rate	 all	 offers	 (public)	 under	 consi-
deration	of	Life	Cycle	Costs.	In	case	of	higher	
initial	costs	(investment)	it	could	be	the	most	
economically	system.	To	analyse	the	LCC	you	
need	to	consider	all	products	(systems)	and	his	
costs	over	the	phase	of	life…

Deze	 nieuwe	 verordening	 betekent	 een	 omme-
keer	in	de	praktijk.	Door	deze	verordening	wint	
de	regel-	en	besturingstechniek	enorm	aan	ge-
wicht	bij	de	gunning	van	opdrachten.	Men	gaat	
nu	meer	in	regel-	en	besturingstechniek	inves-
teren	 met	 het	 oog	 op	 een	 meer	 efficiënte	 ex-
ploitatie.	 Vanaf	 nu	 richt	 men	 zich	 op	 de	 totale	
levensduur	 van	 de	 geïnstalleerde	 automatise-
ringstechniek.			

Wanneer	bij	de	gunning	niet	de	goedkoopste	le-
verancier,	 maar	 de	 beste	 wint,	 moet	 deze	 later	
kunnen	aantonen,	dat	het	een	goede	investering	
was,	gemeten	over	de	totale	levensduur.	Met	de	
op	PLC-gebaseerde	DDC-techniek,	de	grote	SD-
Flash	 geheugenopslag	 (Events	 en	 bedrijfsdata)	
en	de	eigen	energiemeters,	hebben	wij	 	er	veel	
belang	 bij	 dat	 de	 nieuwe	 verordening	 snel	 ge-
hanteerd	wordt.	Hiertoe	werken	wij	intensief	sa-
men	met	andere	aanbieders	van	gebouwautoma-
tisering	en	brancheorganisaties.		

Verstandig beleid  
dankzij Kyoto + energieprijzen 

Het beste, niet de goedkoopste aanbieding wint op den duur. Een onomstreden vuistregel zegt dat ge-
durende de totale levenscyclus van een gebouw 80% van de kosten ontstaan door het gebruik en slechts 
20% ontstaan door de aanschaf. 

Vergaderzaal  
Kyoto-conferentie
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Infrastructure automation –
Projectengineering 

Basisprincipes:
Projectrealisatie met Saia®PG5 Software en Saia®PCD controllers

Wat	 heeft	 de	 Saia®DDC	 Suite	 aan	 de	 project-en-
gineer	 te	 bieden?	 Hoe	 zit	 het	 eigenlijk	 in	 elkaar?	
Een	antwoord	op	deze	vraag	begint	met	overzicht	
van	de	basisstructuur	van	Saia®PG5.	Hoe	het	in	de	
praktijk	werkt,	kunt	u	lezen	in	onze	artikelen	over	
eerder	uitgevoerde	applicaties.

Software-engineering
De	basis	van	iedere	microprocessor	is	programma-
code.	 Deze	 programmacode	 wordt	 in	 tekstregels	
geprogrammeerd.	 Saia®PG5	 wordt	 momenteel	 in	
de	PLC-taal	Instruction	Language	(IL)	geprogram-
meerd.	Eenmaal	geschreven,	worden	de	bij	elkaar	
behorende	programmateksten	in	logische	blokken	
en	macro’s	gebundeld.

In	meer	dan	95%	van	alle	infrastructuurprojec-
ten	 schrijft	 de	 systeemintegrator	 niet	 één	 regel	
in	 code.	 Voor	 standaardapplicaties	 is	 dit	 ook	 niet	
nodig.	Saia-Burgess	levert	namelijk	kant-en-klare	
blokken	met	code.	De	systeemintegrator	blijft	ech-
ter	helemaal	vrij,	want	hij	kan	iedere	Saia®PG5	ap-
plicatie	altijd	nog	uitbreiden	met	in	tekstvorm	ge-
programmeerde	functies.

Automatiseringsobjecten als basis voor engineering
Het	 gebruik	 van	 ingekapselde	 blokken	 program-
matekst	 in	 een	 grafische	 programmeeromgeving	
(Fupla),	betekent	een	ander	niveau	van	software-
programmering.

De	code	is	nu	niet	meer	zichtbaar,	maar	kan	wel	
ieder	 moment	 aangepast	 worden.	 Om	 deze	 inge-
kapselde	code	in	de	praktijk	te	gebruiken,	zijn	ex-
tra	functies	nodig.	Hierbij	moet	u	denken	aan	tools	
voor	service	en	inbedrijfstelling.

Verder	 zijn	 er	 een	 data-	 en	 parameterinterface	
en	een	documentatie-	en	helpfunctie	nodig.	

Dit	 noemen	 wij	 een	 Saia®PG5	 FBox	 (Functie-
bouwsteen).	 Het	 complete	 automatiseringsobject	
bevat	 ook	 nog	 visualisatie-	 en	 bedienfuncties.	
Alle	 Web-browser-bedienobjecten	 voor	 de	 HVAC-
FBoxen	en	de	Saia®DDC	Fboxen	zijn	het	afgelopen	
jaar	ontwikkeld.	

Iedere	 Saia®PG5	 gebruiker	 kan	 ook	 zijn	 eigen	
FBoxen	met	Web-HMI	Bedienfuncties	maken.

Dit	 is	 dus	 meer	 dan	 softwareparametrering;	 in	
feite	is	het	software-engineering.

Een Saia®PG5 automatiseringsobject  – PLC-programmacode compleet 
met alles wat voor grafische automatiseringsengineering nodig is.

Saia-Burgess	biedt	een	grote	verscheidenheid	aan	
automatiseringsobjecten.	 Deze	 zijn	 in	 bibliothe-
ken	 gegroepeerd.	 Veel	 klanten	 voegen	 daar	 zelf	
geschreven	 FBoxen	 en	 bibliotheken	 aan	 toe.	 Met	
Saia®PG5	FBox-Builder	kan	iedere	gebruiker	eigen	
functies	en	toepassingen	schrijven.

Voorbeeld van twee verschillende automatiseringsbibliotheken

De basis van de   
proogrammcodes zijn  
de tekstregels

Service-Interface

In bedrijfstelling On-/Offline

In bedrijf-
stelling

Help/
Docu-
mentatie

Webbrowser-Bedienobjecten

Visualiseringsobjecten (bijv. Visi.Plus, SCADA)
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Saia®PG5 Fupla 
als platform voor engineering

De	 kant-en-klare	 automatiseringsbouwstenen	
worden	 op	 een	 Fupla-pagina	 geplaatst.	 Onder-
ling	worden	ze	logisch	verbonden	door	lijnen.	Ook	
worden	ze	aan	in-	en	uitgangen	gekoppeld	óf	aan	
geheugenresources	van	het	Saia®PCD-systeem.

Op	 een	 Saia®Fupla-pagina	 wordt	 een	 deel	 van	
een	automatiseringssysteem	afgebeeld.	Meerdere	
Fupla-pagina’s	vormen	samen	het	gehele	automa-
tiserings-	en	regelsysteem.

Een Fupla-pagina met logisch verbonden automatiseringsobjecten 
(FBoxen) 

Het	is	ook	mogelijk	met	de	Saia®PG5	FBox-Buil-
der	 een	 complete	 Fupla-pagina	 in	 een	 nieuwe	
super	 FBox	 te	 verpakken.	 Dit	 kan	 een	 klant-	 of	
applicatiespecifieke	FBox	zijn.	Daarmee	kan	een	
complete	 installatie	 in	 een	 enkel	 Fupla-pagina	
worden	geëngineerd.

Meerdere Saia®Fupla-pagina’s en visualisatie

Van softwaretool en engineering naar hardware
Een	 complete	 installatie	 kan	 opgebouwd	 wor-
den	uit	een	combinatie	van	Fupla-pagina’s.	Bij-
voorbeeld	een	klimaatregeling	of	data-	en	com-
municatiestructuur.

Iedere	 Saia®Fupla-pagina	 bestaat	 weer	 uit	
FBoxen.	Deze	bestaan	zelf	weer	uit	programma-
code.	 De	 complete	 programmacode	 van	 een	 in-
stallatie	wordt	door	Saia®PG5	in	een	taal	omgezet	
die	 onafhankelijk	 is	 van	 het	 hardwareplatform.	
De	Saia®PCD	controllers	kunnen	deze	 Interme-
diate	Code	lezen	en	verwerken.

Installatie-Engineering Automatiserings-Engineering Software-Engineering Software-Ontwikkeling

Saia®PG5 Software-Tool



36
             Controls News  ��

GEBOUWENAUTOMATISERING

Kenmerkend voor engineering met Saia®PG5 en Saia®PCD 

– De interpreter kan in iedere Saia®PCD de programmacode op verschillende types hardware toepassen.  
De programmacode kan in de loop van tientallen jaren uitgebreid worden. Dus eenmaal gemaakt, langdurig en veelvuldig te gebruiken.  

– Door een bundeling van F-Boxen en/of Fupla-pagina’s kunnen projecten snel gemaakt worden. Inclusief bediening en visualisatie.  
Projecten kunnen zonder programmeerkennis gerealiseerd en in bedrijf genomen worden. In tegenstelling tot alle andere  
geconfigureerde engineeringtools, hebben Saia®Fupla-pagina’s geen vastomlijnde, beperkte functionaliteit. Is in een project een spe-
cifieke functionaliteit nodig, die niet standaard aanwezig is, dan kan men die zelf maken. Met Saia®PG5 kan in Instruction List iedere 
gewenste functie worden geschreven. Deze wordt vervolgens in een grafische FBox verpakt en daarna in projecten ingezet.

De hierboven beschreven mechanismen zijn typerend voor de Saia®DDC-Suite en vinden hun toepassing in de gebouwenautomatisering. 

Projecten met kwaliteit en efficiency zonder afbreuk aan vrijheid en uitbreidbaarheid!

Saia®PG5 DDC-Suite versie 2.0:  
de volgende stap in projectengineering

Met	versie	2.0	van	de	Saia®DDC-Suite	 is	de	 func-
tionele	 omvang	 verder	 uitgebreid.	 Daarnaast	 zijn	
ook	 de	 Web-	 en	 bedienfuncties	 volledig	 geïnte-
greerd.	Het	is	nu	ook	mogelijk	met	Saia®DDCSuite	
de	projectdocumentatie	direct	vanuit	PG5	te	gene-
reren.	 Een	 ander	 voordeel	 is	 dat	 de	 BACnet®-ob-
jectlijst	voor	BACnet®-projecten	automatisch	wordt	
aangemaakt.	Dit	bespaart	veel	handmatig	invoer-
werk	en	testen.	We	verwachten	dat	circa	80%	van	
onze	 klanten	 in	 de	 gebouwenautomatisering	 de	
Saia®DDC-Suite	V	2.0	gaan	gebruiken.	De	Neder-
landstalige	 versie	 is	 al	 beschikbaar.	 Andere	 ver-
talingen	 van	 de	 Saia®DDC-Suite	 versie	 2.0	 zijn		
in	voorbereiding.	

De	 bekende	 Saia®DDC-Suite	 V	 1.0	 was	 in	 wezen	
een	 geïntegreerde	 bibliotheek	 van	 FBoxen,	 aan-

gevuld	met	steeds	weer	nieuwe	geteste	en	direct	
inzetbare	Fupla-pagina’s.	De	PG5	Fupla	HVAC-bi-
bliotheek	bestaat	al	 langer	en	bevat	kleinere	op-
zichzelfstaande	 FBoxen.	 De	 gebruiker	 kan	 deze	
zelf	 in	 Fupla	 plaatsen.	 Met	 de	 DDC-Suite	 V	 1.0	
is	het	ons	gelukt	om	in	3	 jaar	 tijd	het	marktaan-
deel	 in	 Nederland	 fors	 te	 doen	 stijgen.	 In	 Duits-
land	 gebruikt	 40%	 van	 onze	 klanten	 regelmatig	
Saia®DDC-Suite.	

Highlights van Saia®DDC-Suite V.2

De	kern	van	Saia®DDC-Suite	is	de	bibliotheek	met	
acht	FBox-families.

Iedere	 familie	 telt	 weer	 veel	 op	 zich	 staande	
FBoxen	die	bij	een	specifieke	functie	horen.

Keuze van  
F-Box bouwstenen  

in Saia®PG5

F-Boxen uit de   
«DDC-controllers» familie
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Een	typische	pompsturing	ziet	er	met	de	gepre-
fabriceerde	 FBoxen	 in	 de	 Saia®DDC-Suite	 als	
volgt	uit:

Tijdens	bedrijf	van	Saia®PCD	worden	voortdurend	
alle	analoge	waarden	uit	de	Saia®DDC-Suite-fami-
lie	opgeslagen.	Deze	zijn	direct	beschikbaar	voor	
uitlezing.	

Voor	iedere	FBox	heeft	Saia®DDC-Suite	een	bedien-	
en	visualisatiefunctie.	De	FBox	is	dus	een	echt	au-
tomatiseringsobject.	Bedienen	en	visualiseren	mid-
dels	Web-Browser	zijn	volledig	geïntegreerd.

Deel van een Saia®PG5 Fupla-pagina met Saia®DDC-Suite templates

Uiteraard	 is	 het	 mogelijk	 om	 dezelfde	 pompfunc-
tie	met	de	van	oudsher	bekende	Saia®HVAC-bibli-
otheek	 te	bouwen.	Maar	daarvoor	 is	meer	kennis	
en	tijd	nodig.	De	hier	gebruikte	HVAC-	FBoxen	zijn	
veel	kleiner	en	bevatten	minder	functionaliteiten.

Voorbeeld bedien- en trendfunctie van een Saia®DDC-Suite FBox 

Bestaande	SCADA-	of	visualisatiesystemen,	of	ma-
nagement-/ERP-Software	 hebben	 toegang	 tot	 de-
zelfde	data	als	de	Web-Browser.

Met	 het	 FTP-protocol	 kan	 iedere	 gebruiker	 die	
daartoe	gerechtigd	is	over	alle	geschreven	bestan-
den	beschikken.	De	Saia®DDC-Suite	genereert	au-
tomatisch	historische	datalogfiles	in	CSV-formaat.	
Deze	Command	Separated	Value-files	zijn	direct	te	
bekijken	in	bijvoorbeeld	Microsoft®	EXCEL.

Dezelfde pompfunctie opgebouwd uit Fboxen van Saia®HVAC-bibliotheek

Eist	 de	 gebruiker	 behalve	 besturing	 en	 regeling	
ook	nog	dataopslag,	dan	 is	dit	simpel	en	snel	met	
Saia®DDC-Suite	te	maken.	Dat	kan	door	de	geheu-
gengrootte	 en	 alarmprioriteit	 in	 het	 parameter-
venster	 van	 het	 betreffende	 object	 te	 definiëren.	
Hiermee	is	de	dataopslag	voor	trending	direct	ge-
initieerd.	Voor	alarmfuncties	geldt	dezelfde	werk-
wijze.

Initialiseren van trendfuncties van een analoge waarde 

Zo ziet een door  
Saia®DDC-Suite automatisch 
gegenereerd alarmfile uit.  
Alle gedefinieerde alarmen 
staan hier onder elkaar; 
geopend vanuit het Saia®PCD 
Filesystem in Microsoft® EXCEL. 
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De	 lokale	 gebruiker	 en	 service-engineer	 kun-
nen	 ook	 gebruik	 maken	 van	 de	 webvisualisatie:	
Saia®Web-Panels	 en/of	 alle	 apparatuur	 met	 een	

Web-browser	 kunnen	 als	 HMI	 gebruikt	 worden.	
Bijvoorbeeld	Internet	Explorer	of	Firefox.

Voorbeeld: Vervaardiging van de BACnet®-configuratie en objectlisting 
door checkbox in het parametervenster van een Saia®PG5 FBox

Wat	leveren	Saia®PG5	en	Saia®DDC-Suite	Software	in	
de	 praktijk	 op?	 Een	 prachtig	 voorbeeld	 biedt	 de	 re-
cent	opgeleverde	automatisering	van	de	cleanrooms	
van	ASML	in	Veldhoven.	ASML	behoort	met	meer	dan	
3,5	 miljard	 euro	 omzet	 en	 bijna	 7000	 medewerkers	
tot	‘s	werelds	grootste	chipmachinefabrikanten.	Een	
enkele	ASML-machine	kost	circa	20	miljoen	euro.	

De	 cleanrooms	 vormen	 het	 hart	 van	 de	 productie	

Projectvoorbeeld
Saia®PG5 en Saia®DDC-Suite in gebruik bij een complex industrieel infrastructuurproject

waar	 de	 assemblage	 van	 de	 kostbare	 chipmachines	
plaatsvindt.	 Voor	 de	 automatisering	 van	 de	 clean-
rooms	 en	 bijbehorende	 infrastructuur	 is	 Saia®DDC-
Suite	 ingezet.	 Voorheen	 werd	 de	 hoofdvestiging	 in	
Veldhoven	met	Priva	geautomatiseerd,	maar	nu	kreeg	
GTI	 de	 opdracht.	 Redenen	 daarvoor	 waren	 onder	
meer	de	enorme	flexibiliteit	en	openheid	van	de	aan-
geboden	Saia®-technologie.

Tijdens	 de	 eerste	 projectfase	 werd	 een	 nieuw	 ge-
bouw	met	maar	liefst	28	cleanrooms	geautomatiseerd.	
Als	basis	daarvoor	hanteerde	GTI	Saia®DDC-Suite.	De	
technische	installatie	die	daarmee	is	geautomatisee-
rd,	bestaat	onder	meer	uit:	levering	van	lasergassen,	
koel-	en	cv-water,	ultra-pure	water,	luchtbehandeling,	
het	afzuigen	van	afvalgassen	en	klimaatregeling.

ASML	is	vooral	tevreden	over	de	automatische,	ge-
integreerde	logfunctie	en	de	eenvoudige	toegang	van-
uit	 de	 productiebesturing	 tot	 actuele	 en	 historische	
data.	Ook	is	ASML	zeer	tevreden	dat	het	alle	test-	en	
kalibratiegegevens	van	de	cleanrooms	lokaal	op	Saia	
flashgeheugen	kan	opslaan.	

De	koppeling	met	de	eigenlijke	machinebesturing	
(Siemens®	 S7	 en	 de	 Carrier-koudemachines	 is	 in	 de	
benodigde	 communicatiedrivers	 en	 managemen-
troutines	 geschreven.	 GTI	 heeft	 deze	 in	 tekstvorm	
geprogrammeerd	en	daarna	 in	grafische	Saia®Fupla	
FBoxen	verpakt.	In	deze	vorm	kunnen	ze	voor	dit	pro-
ject	eenvoudig	worden	toegevoegd	aan	de	standaard	
Saia®DDC-Suite.	Deze	optie	is	uniek	voor	Saia®DDC-
Suite.	Er	is	verder	geen	andere	softwaretool	voor	ge-
bouwautomatisering	in	de	markt	waarmee	dat	kan.	

De locatie van ASML in Veldhoven

3D-Webvisualisatie van een ventilatiesysteem
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Kiezen voor Saia® 
Wij	 kozen	 de	 oplossingen	 van	 Saia-Burgess,	 met	
name	op	grond	van	de	flexibiliteit.	Andere	fabrika-
ten	vielen	af	omdat	ze	in	onze	situatie	minder	ge-
schikt	 zijn.	 Hun	 controllers	 kunnen	 minder	 IO’s	
aan.	Daarnaast	is	de	compactheid	van	de	Saia®PCD	
erg	belangrijk.	Het	is	in	feite	een	heel	klein	doosje	
waar	je	tot	1024	IO’s	aan	kunt	koppelen.	I/O’s	uit-
breiden	is	bij	dat	apparaat	heel	gemakkelijk.	Bij	an-
deren	wordt	dat	al	snel	een	onhandelbaar	geheel.	
Het	apparaat	straalt	ook	robuustheid	uit.	Verder	zijn	
de	service	en	het	programmeren	beter.	Saia®	heeft	
een	flashkaart	waarmee	logging	heel	goed	werkt.	
De	 mogelijkheid	 om	 te	 werken	 met	 verschillen-
de	protocollen	voor	de	 industriële	automatisering	
en	utilities	 is	ook	heel	belangrijk.	 In	ons	netwerk	
Saia®	 tref	 je	 naast	 Ethernet	 ook	 Canbus,	 Modbus	
serieel,	 Modbus/TCP,	 M-bus	 en	 LON	 aan.	 Dat	 le-
vert	allemaal	geen	probleem	op.	Zeker	zo	belang-
rijk	 in	 de	 keuze	 voor	 Saia®	 zijn	 hun	 Web-Panels!	
Een	 normaal	 touchpanel	 moet	 geprogrammeerd	
worden	los	van	de	PLC.	Voor	hun	Web-Panels	heb	
je	geen	aparte	programmeur	nodig.	

Omvang automatiseringsproject  
cleanrooms ASML, eerste fase,  
in bedrijfgenomen juni 2008

– 89 Saia®PCD3.M5540
– 9000 I/O punten
– 89 Flashkaart 4 MB PCD7.R550M04 
– 28 Saia®PCD Web-Panel MB PCD7.D457STCF

Een waferstepper Een van de besturingskasten in de utilityruimte bij ASML. 
Te zien zijn onder meer Saia®PCD van het type PCD3.M5540.

Het ASML-complex met 28 cleanrooms behoort 
tot de wereldtop in chiptechnologie.  
De Saia®PCD techniek zorgt voor optimalisatie en output.

ASML, GTI en Saia-Burgess  
in gebouwautomatisering;  

met vol vertrouwen werken  
aan een gezamenlijke toekomst. 

Ondanks	zijn	complexiteit	is	het	project	in	hoog	tem-
po	afgerond.	De	Saia®DCC	Suite	heeft	een	belangrij-
ke	rol	in	het	succes	van	het	project	gespeeld.		
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Webtechnologie op schepen
Saia®PCD in machinekamer  
en stuurhut

Brunvoll in Molde (Noorwegen) produceert thrusters (scheepsaandrijvingen) van �00 kW tot 2,6 MW en 
installeert al meer dan 20 jaar lang Saia®PCD besturingen. Duizenden schepen, waaronder de meest 
exclusieve en grootste cruise- en vrachtschepen, varen over de zeven wereldzeeën met thrusters van 
Brunvoll. Als wereldwijd marktleider wordt van Brunvoll niet alleen een hoge kwaliteit, continuïteit en 
zekerheid verwacht, maar ook een technologische voortrekkersrol. De aandrijvingen moeten de levens-
duur van het schip overstijgen, economisch optimaal presteren en eenvoudig bestuurd kunnen worden. 
Brunvoll levert wereldwijd aan alle grote werven complete aandrijfunits, waaronder motor, hydraulisch 
systeem, scheepsschroeven en besturings- en regeltechniek.

de	brug	valt	er	niets	te	bespeuren	van	de	ruwe	om-
geving	 in	 de	 machinekamer	 beneden.	 Tussen	 de	
brug	en	de	machinekamer	liggen	soms	wel	vijftien	
dekken	waardoor	het	schip	veel	weg	heeft	van	een	
flatgebouw.

Grote	 schepen	 beschikken	 naast	 de	 hoofdaan-
drijvingen	over	meerdere	zijwaarts	aangebrachte	
aandrijvingen.	 Elke	 aandrijving	 heeft	 zijn	 eigen	
hydraulisch	systeem	en	Saia®PCD-besturing.	Deze	
aandrijvingen	 kunnen	 ook	 in	 de	 machinekamer	
bestuurd	 worden.	 Dat	 is	 mogelijk	 met	 panels	 en	
displays	die	op	de	schakelkast	zitten.

Op	de	brug	gelden	heel	andere	eisen	dan	 in	de	
machinekamer:	 op	 de	 hoogste	 etage	 gaat	 het	 om	
prestige,	 alles	 blinkt	 je	 tegemoet.	 Centraal	 staat	
het	totaaloverzicht,	echter	zonder	de	details	van	de	
aandrijvingen	uit	het	oog	te	verliezen.	De	coördi-
natie	van	alle	aandrijvingen	wordt	 verzorgd	door	
een	 extra	 Saia®PCD3.	 Vanwege	 de	 strenge	 veilig-
heidsvoorschriften	 beschikt	 het	 schip	 over	 een	 ,	
redundant	uitgevoerd	bussysteem	voor	de	commu-
nicatie	tussen	het		besturingssysteem	en	de	afzon-
derlijke	aandrijvingen.	Systemen	van	derden,	zoals	
radar	en	GPS,	via	extra	interfaces	aan	de	centrale	
besturing	gekoppeld.

Machinekamer 
Duizenden	Saia®PCD-besturingen	bewijzen	zich	al	
tientallen	jaren	in	de	zwaarste	van	alle	omgevin-
gen:	de	machinekamer.	De	lucht	is	er	zilt	en	agres-
sief,	het	is	er	heet	en	vochtig	en	er	zijn	trillingen.	
Zelfs	de	oudste	Saia®PCD4-besturingen	zijn	nog	al-
tijd	in	bedrijf,	zonder	speciale	aanpassingen.

Sinds	3	jaar	past	Brunvoll	met	PCD3	de	meest	ac-
tuele	Saia®technologie	toe.	Dankzij	onze	innovatie	
in	 web-based	 automatisering	 profiteert	 Brunvoll	
nu	van	extra	concurrentievoordelen,	meer	efficien-
cy	en	significante	kostenbesparingen.

Bediening
Hoog	op	de	commandobrug	of	stuurhut	is	de	stuur-
man	de	baas	over	vele	megawatts	aan	vermogen.	
Met	 een	 joystick	 regelt	 hij	 snelheid	 en	 koers	 van	
het	schip.	In	feite	regelt	hij	meerdere,	parallel	lo-
pende	aandrijvingen	–	alsof	het	kinderspel	is.	Op	
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Saia®PCD Web Panel
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Bediening en visualisatie met webtechnologie
Voorheen	 moest	 Brunvoll	 twee	 soorten	 bedienin-
gen	 bouwen	 en	 onderhouden:	 de	 robuuste	 voor	
de	machinekamer	en	de	esthetische	voor	de	brug.	
Twee	 jaar	geleden	startte	Brunvoll	met	de	eerste	
Saia®PCD	 Micro-Browser	 Web-Panels	 ter	 vervan-
ging	van	de	conventionele	panels	op	de	brug	en	de	
elektromechanische	instrumenten	in	de	machine-
kamer.

Binnenkort	gebruikt	Brunvoll	nog	maar	één	be-
dieningsconcept.	 Alle	 schermen	 worden	 dan	 als	
webproject	in	de	besturing	opgeslagen	en	zijn	dan	
overal	toegankelijk.	In	de	machinekamer	komt	het	
MB-panel	in	de	plaats	van	de	huidige	‘bedraadde’	
visualisering	 met	 haar	 verlichte	 knoppen	 en	 wij-
zers.	Voor	de	stuurhut	zijn	verschillende	panels	ge-
schikt:	één	of	juist	meerdere	MB-,	CE-	of	eXP-pa-
nels,	met	5,7”	tot	15”	scherm.	Het	voordeel	is	dat	er	
maar	één	enkel	project	geschreven	hoeft	te	worden.		
Engineering	 en	 productie	 worden	 teruggebracht	
tot	één	enkel	component:	het	Saia®PCD	Web-Panel.	
Voor	Brunvoll	ontwikkelen	we	een	klantspecifiek,	
configureerbaar	rotatieobject	dat	alle	dynamische	
processen	 in	 de	 aandrijving	 efficiënt	 weergeeft:	
motorbelasting,	tussenpositie	en	verstelling	van	de	
scheepsschroeven.

Joystickbediening
Op	de	brug	van	grote	schepen	is	het	belangrijk	dat	
het	 sturen	 op	 verschillende	 plaatsen	 kan	 worden	
uitgevoerd.	Bij	het	afmeren	in	de	haven	worden	de	
stuurinrichtingen	geheel	links	of	geheel	rechts	ge-
bruikt	zodat	de	stuurman	goed	ziet	wat	er	 tussen	
het	schip	en	de	kade	gebeurt.	Tijdens	vaart	op	open	
zee	staat	de	stuurman	in	het	midden	van	de	brug.	
Op	zo’n	manier	heeft	de	stuurman	steeds	optimaal	
zicht.

De	 ingebouwde	 joysticks	 moeten,	 onafhanke-
lijk	van	waar	het	schip	bestuurd	wordt,	altijd	in	de	
juiste	positie	staan.	De	joysticks	moeten	dus	over-
eenkomstig	de	handmatige	bediening	bijgestuurd	
worden.	 Als	 prototype	 zijn	 joysticks	 van	 Brunvoll	

met	 Saia®Stappenmotoren	 uitgevoerd,	 die	 even-
eens	door	een	extra	Saia®PCD3	aangestuurd	wor-
den.	Het	concept	bevindt	zich	in	op	dit	moment	in	
de	testfase.

Succesvol partnership Brunvoll-Saia
Wij	houden	van	klanten	zoals	Brunvoll:	betrouw-
baar,	uitermate	actief	en	innovatief.	Altijd	op	zoek	
naar	noviteiten,	waarmee	hun	klanten,	de	scheeps-
eigenaren	hun	voordeel	kunnen	doen.

Deze	veeleisendheid	mag	ook	van	ons	als	toele-
verancier	verwacht	worden.	Voor	ons	is	Brunvoll	in	
elk	opzicht	een	exemplarisch	voorbeeld:	hoge	kwa-
liteitseisen	voor	standaard	producten,	 in	staat	om	
op	speciale	eisen	in	te	gaan	en	samen	met	de	klant	
oplossingen	te	realiseren.	Van	prototype	tot	serie-
product.	Wat	dat	betreft	hebben	we	met	Saia®PCD	
een	goede	positie	en	zien	de	komende	20	jaar	dan	
ook	met	vertrouwen	tegemoet.		
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Saia®Structured C: The best of all world

Terugblik op de PLC
De	 PLC	 (Programmable	 Logic	 Controller)	 werd	
ongeveer	 40	 jaar	 geleden	 geïntroduceerd.	 Oor-
spronkelijk	diende	deze	ter	vervanging	van	de	in-
flexibele,	 vast	 bedraadde	 relaislogica.	 De	 eerste	
PLC-programmeertalen	 hadden	 veel	 gemeen	 met	
deze	 relaislogica.	 Maar	 naarmate	 de	 PLC	 werd	
doorontwikkeld	 nam	 de	 invloed	 van	 deze	 logi-
ca	op	het	besturingsprogramma	steeds	verder	af.	
Met	een	Saia®PCD	van	tegenwoordig	heeft	u	de	be-
schikking	over	geïntegreerde	IT-functies,	steekba-
re	 SD-kaarten,	 webkoppeling	 en	 telecommunica-
tie.	Stuk	voor	stuk	zaken	die	niet	zo	 lang	geleden	
alleen	 met	 een	 extra	 PC	 mogelijk	 waren.	 Ook	 de	
vereiste	 vakkennis	 van	 een	 PLC-programmeur	 is	
veranderd.	Deze	moet	niet	alleen	zijn	eigen	proces	
goed	kennen,	maar	ook	de	nieuwe	IT-technologie	
beheersen.	TCP/IP	en	C/C++	horen	er	tegenwoor-
dig	gewoon	bij.

Nu	 de	 Saia®PCD	 zich	 ontwikkeld	 heeft	 van	 Logi-
sche	 Controller	 tot	 Automation	 Controller	 hoort	
daar	 ook	 	 een	 nieuwe	 programmeertaal	 bij.	 Wij	
hebben	voor	C	gekozen;	een	programmeertaal	die	
wijd	verbreid	is.	Praktische	elke	ingenieur	kent	C.	
We	willen	het	wiel	niet	opnieuw	uitvinden.	Daar-
om	gebruiken	we	de	Open	Source	GNU	Compiler	
GCC.	We	hebben	deze	voor	PCD	en	PG5	aangepast.	
In	 tegenstelling	 tot	 andere	 fabrikanten	 geven	 we	
deze	compiler	geen	hardwareafhankelijke	proces-
sorcode,	 maar	 een	 eigen	 PCD	 IL-code.	 Zodoende	
garandeert	 de	 Interpreter	 de	 onafhankelijkheid	
van	 de	 hardware	 en	 toegepaste	 processor.	 Alleen	
zo	 kan	 met	 een	 Flashmodule	 het	 programma	 in	
verschillende	 besturingen	 geladen	 worden,	 zon-
der	opnieuw	te	compileren.	Een	(pre-)compilering	
op	de	PCD	compenseert	performanceverlies.	Dit	is	
een	benadering	die	net	als	Java	en	.NET	inmiddels	
in	de	PC-wereld	veel	gehanteerd	wordt.

Hoe werkt Structured C?
Het	 Structured	 C-programma	 wordt	 geschreven	
met	een	willekeurige	teksteditor.	Tijdens	de	com-
pileercyclus	 in	 PG5	 compileert	 de	 GCC	 dat	 pro-
gramma	 naar	 IL-code.	 Daarvoor	 zorgt	 het	 door	
Saia®	ontwikkelde	«Back-end».	Dit	wordt	dan,	zoals	
een	 IL-,	 Graftec-	 of	 Fupla-programma,	 met	 PG5-
tools	vertaald	en	met	andere	programmadelen	ge-
linkt,	die	 in	elke	PG5-taal	opgesteld	kunnen	zijn.	
De	 in	 andere	 PG5-delen	 gedefinieerde	 symbolen	
zijn	toegankelijk	in	het	Structured	C-programma.	
Variabelen	 die	 in	 Structured	 C	 gedefinieerd	 zijn,	
kunnen	in	de	rest	van	het	programma	en	de	Web-
editor	 gebruikt	 worden.	 De	 Structured	 C-biblio-
theek	regelt	samen	met	specifieke	Saia®PCD-bibli-
otheken	de	toegang	tot	systeemfuncties.	Daardoor	
kan	de	gebruiker	vrij	opereren	en	zich	concentre-
ren	op	zijn	werk.	Debugging	op	het	niveau	van	de	
sourcecode	vereenvoudigt	het	foutzoeken.

Beste van alle werelden
Met	Structured	C	nemen	we	het	beste	uit	de	wereld	
van	de	PLC’s	en	de	wereld	van	de	PC’s	en	brengen	
dat	bij	elkaar	in	de	Saia®PCD.	En	zoals	altijd	doen	
we	dat	op	een	platform	dat	voor	industrieel	gebruik	
is	ontwikkeld.	We	houden	ons	aan	onze	belofte	om	
als	 PLC-fabrikant	 het	 model	 minstens	 10	 jaar	 te	
produceren,	te	ondersteunen,	support	te	bieden	en	
de	nodige	softwaretools	te	blijven	ontwikkelen.	Of	
de	volgende	stap	Structured	C#	is?	Wie	weet?		

Hoe GCC in PG5 wordt geïntegreerd

PG5 Build-Tools
( SASM / Linker )

Graftec-Editor FUPLA-Editor Saia® IL-Editor Structured C Editor

FUPLA Compiler GCCIL-Code IL-Code

IL-Code IL-Code

Structured C - Code

PCD-File
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Ethernet TCP/IP

2x RS485, any proprietary protocol

USB
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Nieuw OEM-project voor koelmachines  
met Saia®PCD technologie

Saia-Burgess Controls heeft begin dit jaar in een aanbesteding haar producten en technologie aange-
boden aan een wereldwijd opererende leverancier van koelmachines. Geëist werden innovatie, moge-
lijkheden voor integratie en onderscheidend vermogen voor de klant. Deze criteria leidden bij de con-
currentie tot een behoorlijke stress. Uiteindelijk maakten flexibiliteit en het open concept het verschil en 
won Saia® het project.

De	 klant	 kan	 nu	 alle	 vereiste	 functies	 binnen	 de	
gestelde	tijd	realiseren.	Daartoe	heeft	hij	volledig	
toegang	tot	ons	platform,	en	wel	tot	op	het	niveau	
van	 de	 microprocessor.	 Saia®	 biedt	 de	 klant	 open	
toegang	 tot	 onze	 Web-	 en	 IT-functies,	 ontwikke-
ling	in	C,	toekomstige	uitbreidingen	van	BACnet®,	
inclusief	 hardwareuitbreiding	 als	 applicatieont-
wikkeling,	parallel	aan	de	toepassing	van	het	ge-
kozen	platform.

Saia-Burgess	 Controls	 heeft	 op	 het	 hoofdkantoor	
in	Murten	alle	technologieën	en	competenties	on-
der	 één	 dak.	 Aangezien	 openheid	 en	 teamwork	

deel	zijn	van	onze	cultuur,	waren	wij	van	begin	af	
aan	bereid	de	klant	te	ondersteunen	en	te	zoeken	
naar	de	 juiste	combinatie	van	product	en	samen-
werking.

Het	project	loopt	nu	op	volle	toeren.	In	de	volgen-
de	Controls	News	kunnen	we	hopelijk	de	resultaten	
van	dit	spraakmakende	project	bekendmaken.		

Internet

Saia®PCD Web-Panel als System-Manager



             Controls News  ��              Controls News  ��
44

Web-HMI
Server

Web-HMI
Server

Ethernet Network

MACHINEBESTURING

Saia®.NET en Saia®HMI  
als componenten voor PC-gebruikers

Saia®PCD Microbrowser Web-Panels zijn nu ook eenvoudig te configureren als industriële bedienpa-
nelen voor PC-oplossingen, onverschillig of het gaat om simpele Windows® PC’s of industriële PC’s. De 
koppeling van Web-Panel en Windows®-applicatie wordt verzorgd door de Saia®.NET Web-HMI-Server.

Bepaalde	applicaties,	ook	in	de	klassieke	automati-
sering,	zijn	beter	uitvoerbaar	met	op	PC	gebaseer-
de	oplossingen.	Typische	voorbeelden	daarvan	zijn	
systemen	 voor	 bewegwijzering,	 visualisering	 ge-
koppeld	aan	ERP-systemen	of	PC-gebaseerde	pro-
ductielijnen	met	directe	koppeling	naar	complexe	
databanksystemen.	 Soms	 voldoen	 standaard	 ver-
krijgbare	PC-oplossingen.	 In	andere	gevallen	zijn	
speciaal	ontwikkelde	industriële	PC’s	nodig.	Stan-
daard	 oplossingen	 zijn	 natuurlijk	 goedkoper	 in	
aanschaf	en	snel	 in	te	zetten;	speciale	industriële	
oplossingen	zijn	duurder	en	hebben	vaak	een	lan-
gere	levertijd.

Losse	stations	kunnen	direct	via	displays	via	VGA	
of	DVI	bediend	worden.	Dit	is	de	eenvoudigste	op-
lossing,	maar	heeft	het	nadeel	dat	men	op	die	ma-
nier	 lokaal	 aan	 één	 bedienplaats	 is	 gebonden.	
Oplossingen	met	meerdere	bedienstations,	bijvoor-
beeld	met	Windows-panels,	vergen	echter	licenties	
en	worden	daarmee	te	duur.

Saia®	slaat	een	nieuwe	weg	in.	Ingezet	als	compo-
nent	 bieden	 Saia®PCD	 Web-Panels	 uitkomst,	 met	
vele	voordelen.	De	panels	kunnen	via	Ethernet	ge-
koppeld	 worden	 aan	 nagenoeg	 elk	 bedienstation,	
op	elke	gewenste	locatie.	Voor	Saia®PCD	Handheld-
panels	is	een	vrije	Ethernet	aansluiting	voldoende	
–	aansluiten,	station	kiezen,	klaar	!

Dankzij	 Webtechnologie	 en	 Ethernet	 kunnen	 op	
één	of	meer	PC’s	meerdere	bedienstations	tegelijk	
worden	 aangesloten.	 Het	 gewenste	 station	 wordt	
eenvoudig	met	een	druk	op	de	knop	geselecteerd.

Aangezien	Saia®	Web-Panels	zonder	Windows®	be-
sturingssysteem	 werken,	 is	 het	 niet	 mogelijk	 via	
CTRL-Alt-Del	 in	 te	 grijpen	 in	 het	 besturingssy-
steem.	De	gebruiker	kan	alleen	doen	wat	in	het	dis-
play	zichtbaar	 is.	Daardoor	hebben	de	panels	ook	
de	functie	van	«dummy-Firewall».

Dankzij	 de	 hoge	 ongevoeligheid	 voor	 EMC-sto-
ringen	en	de	lange	levensduur	zijn	deze	panels	aan	
te	merken	als	industriële	componenten.

Data-uitwisseling met Windows®toepassingen
Windows®	 toepassingen	 kunnen	 heel	 eenvoudig	
data	uitwisselen	met	de	PLC,	zoals	registers,	vlag-
gen	 en	 bestanden.	 Dat	 gaat	 via	 de	 CGI-interface.	
Voor	 deze	 communicatie	 wordt	 het	 http-protocol	
gebruikt.	 Daarom	 kunnen	 deelnemers	 ondanks	
een	eventuele	Firewall	makkelijk	met	elkaar	ver-
bonden	worden.

Om	 het	 programmeren	 met	 CGI-aanroepen	 nog	
eenvoudiger	te	maken,	stelt	Saia®.NET	klassenbibli-
otheken	beschikbaar.	Met	deze	bibliotheken	wordt	
de	uitwisseling	van	gegevens	met	de	Web-HMI-ser-
ver	kinderspel.	De	gegevens	worden	als	bit	of	regis-
ter	in	bestanden	overgezet	en	kunnen	op	die	manier	
verder	 verwerkt	 worden.	 De	 bedienschermen	 van	
de	panels	worden	als	Web-project	opgeslagen,	zo-
dat	 vanaf	elke	Web-browser,	ook	die	van	de	Web-
Panels,	de	schermen	gebruikt	kunnen	worden.

Saia®Webtechnologie	 maakt	 het	 mogelijk	 Web-
Panels	te	gebruiken	in	combinatie	met	besturin-
gen	 en	 geïntegreerde	 Web-Server,	 maar	 ook	 als	
moderne,	 betrouwbare	 bedieningpanelen	 van	
PC-stations.		

PC met  
Windows® toepassingen

Operator#�
Handheld Web-Panel

Operator#2
Web-Panel

Operator#3
Web-Browser

PC met  
Windows® toepassingen
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Bewegingsvrijheid met het Motion-concept  
van Saia-Burgess Controls

Diverse spelers op de markt scheppen erover op dat ze alles uit één hand kunnen leveren. Dat is voor 
sommige gebruikers goed, maar voor velen te beperkt en benauwend. Wie laat zich nog voorschrijven 
hoe een automatiseringsoplossing met een Motion-applicatie eruit moet zien?

Ons	concept	stelt	de	vrijheid	van	de	klant	voorop:	
de	klant	moet	zijn	optimale	aandrijfoplossing	vrij	
kunnen	 kiezen	 Daarbij	 garandeert	 Saia-Burgess	
Controls	dat	de	gekozen	aandrijving	-	stappenmo-
tor,	servo	of	frequentieregelaar	-	snel	en	zeker	in	de	
PCD-applicatie	geïntegreerd	kan	worden.

Hoe garanderen wij dat?
–	 Door	gebruik	van	communicatiestandaards	

zoals	CAN,	CANopen	of	Profibus	DP.
–	 Door	voorgedefinieerde	basis	Web-schermen	

voor	de	inbedrijfname	van	de	betreffende	aan-
drijving.

–	 Door	eenduidige	applicatiesoftware	voor	ver-
schillende	fabrikaten	aandrijvingen.

Voorbeeld van 
koppeling met  
aandrijvingen

–	 Door	basis-communicatiedrivers	voor		
de	betreffende	aandrijving.

–	 Door	reeds	bestaande	oplossingen	voor		
aandrijvingen	/	frequentieregelaars	van		
diverse	fabrikanten.

Dit	biedt	de	klant	een	snelle	opstart,	indien	nodig	
met	onze	ondersteuning.

Alles	uit	één	hand?	Wij	onderhouden	een	inten-
sief	 contact	 met	 verschillende	 fabrikanten	 van	
aandrijvingen.	Desgewenst	kunnen	wij	op	elk	ge-
wenst	moment	elke	configuratie	testen.		

HTML-
Seiten

Web-Server
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Web-HMI en nieuwe Saia®PCD2.M5  
in de marmerindustrie

De Italiaanse machinebouwer Pedrini levert sinds �962 machines voor de marmer- en natuursteenin-
dustrie. In het begin werd voornamelijk voor de lokale markt gebouwd. Inmiddels is Pedrini een mid-
delgrote onderneming met een wereldwijde afzet waar al lang meer verkocht wordt dan op de lokale 
markt.

De	grootste	uitdaging	van	deze	onderneming	is	de	
productie	van	servicevriendelijke	en	betrouwbare	

machines.	 Een	 servicecentrum	 dichtbij	 de	 klant	
is	niet	altijd	mogelijk	en	dat	kan	het	ondersteunen	
van	de	kant	behoorlijk	tijdrovend	en	kostbaar	ma-
ken.	Een	andere	uitdaging	is	de	huidige	marktpo-
sitie	van	de	Italiaanse	machinebouw.	Kenmerkend	
is	 dat	 deze	 sterk	 is	 in	 de	 productie	 van	 betaalba-
re	machines.	Maar	tegenwoordig	is	er	steeds	meer	
concurrentie	 van	 «low	 cost»	 machinebouwers	 uit	
het	Verre	Oosten.	Tegelijkertijd	neemt	de	druk	van	
top-machinebouwers	uit	Duitsland	toe.

De hoofdzetel 
van de onderneming 

in de buurt 
van Bergamo (I)

De ruwe industriële omgeving van de marmerindustrie
Het bedienpaneel van de nieuwe machine  
met het 3.5“ Saia®PCD Webpanel als middelpunt
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Een productielijn van de firma Pedrini

Op	grond	van	dit	 inzicht	besloot	Giambattista	Pe-
drini	 tot	 een	 koerswijziging	 voor	 de	 besturings-
systemen	 van	 zijn	 machines.	 Voorheen	 gebruikte	
Pedrini	 Saia®PCD2.M150	 met	 eigen	 HMI-Panels,	
evenals	 Beckhoff	 IPC-systemen.	 Voor	 een	 com-
pleet	 nieuw	 type	 machine	 wilde	 Pedrini	 een	 ko-
stenefficiënt,	 betrouwbaar	 en	 innovatief	 bestu-
ringssysteem.	 Hij	 past	 nu	 als	 CPU	 de	 nieuwe		
Saia®PCD2.M5540	 toe.	Hiermee	heeft	Pedrini	een	
solide,	 industrieel	 platform,	 dat	 men	 in	 de	 toe-
komst	 kan	 uitbreiden	 naar	 de	 Web-	 en	 IT-we-
reld.	Met	1024	I/O	en	zijn	snelle	processor,	kan	de	
Saia®PCD2.M5	worden	uitgebreid	van	machinebe-
sturing	 naar	 «productielijnbesturing».	 Deze	 PCD	
kan	probleemloos	meer	automatiseringstaken	aan	
dan	alleen	voor	de	eigenlijke	basismachine.

Als	 gebruikersinterface	 voor	 de	 nieuwe	 machine	
gebruikt	Pedrini	een	3.5”	TFT	Saia®PCD	Web-Pa-
nel.	In	combinatie	met	Web	en	elektromechanische	
toetsen	 is	 deze	 HMI	 een	 goede	 keuze	 voor	 de	 ro-
buuste	 industriële	omgeving	van	de	natuursteen-
industrie.

Parallel	aan	het	Saia®Web-Panel	kan	de	gebruiker	
de	machine	ook	via	een	PC	monitoren	en	 sturen,	
beide	zowel	lokaal	als	op	afstand	dankzij	de	Ether-
netverbinding.	En	dit	 zonder	 licentiekosten	of	 sy-
steemspecifieke	 software!	 De	 Browser	 is	 de	 uni-
versele	tool.	Dit	aspect	maakt	de	Pedrini	machines	
aantrekkelijker	 dan	 ooit	 te	 voor.	 Wij	 wensen	 Gi-
ambattista	 Pedrini	 en	 zijn	 team	 alle	 succes	 met	
zijn	nieuwe	machine.	Zij	kunnen	op	onze	volledige	
steun	rekenen.		

Blik op een Pedrini Marmerovenmachine op locatie

Blik in de schakelkast van de nieuwe machine:  
Saia®PCD2.M5540 met Profibus-verbinding
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TECHNISCHE SUPPORT
«Getting started» met nieuwe technologieën

Extra kennis nodig bij gebruik van nieuwe functies.

De	 producten	 van	 Saia-Burgess	 Controls	 bieden	
steeds	meer	mogelijkheden.	In	de	afgelopen	jaren	
hebben	we	bijvoorbeeld	Web-Server,	FTP-server,	
e-mail	 en	 file-system	 geïntroduceerd.	 Nog	 nieu-
wer	zijn	de	HMI-Web-Panels	 (MB-,	CE-,	en	eXP-
Web-Panels).

Om	 productkennis	 allemaal	 met	 succes	 te	 ge-
bruiken	 is	 echter	 extra	 knowhow	 noodzakelijk.	
Wie	 voor	 het	 eerst	 met	 producten	 van	 Saia-Bur-
gess	 werkt,	 kan	 daarvoor	 een	 training	 volgen.	
Maar	wie	onze	producten	al	gebruikt,	hoeft	alleen	
nog	de	nieuwe	features	te	leren	kennen.	Voor	deze	
categorie	gebruikers	bieden	wij	goed	gedocumen-
teerde	 voorbeelden.	 Deze	 kunt	 u	 vinden	 onder	
de	«Getting	Started»	categorie	van	de	supportsite	
www.sbc-support.ch.

Getting Started: kennis in een notendop

Een	duidelijk	voorbeeld	zegt	meer	dan	een	uitvoe-
rige	 beschrijving.	 In	 de	voorbeelden	 ziet	u	 direct	
wat	de	belangrijkste	punten	zijn.

De	«Getting	Started»	voorbeelden	zijn	gebaseerd	
op	de	feedback	van	onze	klanten	tijdens	trainingen	
en	support.	De	meegeleverde	beschrijving	wijst	op	
de	punten	die	bij	het	gebruik	van	de	nieuwe	func-
ties	belangrijk	zijn.

De	 moeilijkheidsgraad	 van	 de	 voorbeelden	 is	
apart	 aangeduid	 zodat	 u	 direct	 weet	 of	 het	 voor-
beeld	geschikt	is	voor	een	beginner	of	gevorderde.

De opbouw van een voorbeeld

De	 Getting	 Started	 voorbeelden	 helpen	 u	 snel	 op	
weg.	Daarom	bestaan	ze	meestal	uit	een	 functio-
neel,	overzichtelijk	PG5-project	met	minimale	ei-
sen	voor	de	hardware.	De	meegeleverde	beschrij-
ving	verklaart	de	stappen	om	met	dit	PG5-project	
een	werkend	programma	te	maken.

De	belangrijkste	onderdelen	zijn:
–	 Een	functioneel	PG5-project
–	 Definitie	van	benodigde	hard-	en	software
–	 Beschrijving	voor	snelle	inbedrijfstelling
–	 Beschrijving	van	afzonderlijke		

programmaonderdelen
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General Information

Getting started
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Productiestop Saia®PCD4

Twintig jaar geleden bracht Saia-Burgess Controls de Saia®PCD4 serie  
in cassettevorm op de markt.

Daarmee werden tal van nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd.  
Hoogtepunten waren de eerste PC-gebaseerde programmeertool,  
meerdere seriële communicatie-interfaces, veldbuscommunicatie,  
en assenbesturing. Maar ook de multi-processortechnologie om  
naast omvangrijke besturingstaken ook communicatie op hoge  
snelheid uit te voeren.

Tijdens de levenscyclus is de PCD4 voortdurend uitgebreid en aan de 
laatste technologie aangepast. Zo zijn 5 jaar geleden TCP/IP en een  
webserver toegevoegd.
Allemaal passend in het denken van Saia-Burgess over de PLC:  
een lange storingsvrije levensduur, gecombineerd met een constante 
evolutie, waardoor de klant zijn automatiseringsconcept continu kan 
uitbreiden.

Nu, na de productiestop van de PCD4, heeft een nieuwe generatie alles 
overgenomen. De markt kiest tegenwoordig voor een kleiner, decentraal 
automatiseringsplatform met ingebouwde IT-functies en open  
standaards. De nieuwe Saia®PCD3 voldoet hier ruimschoots aan.  
Met dit nieuwe platform hebben wij, vergeleken met de beste PCD4-jaren, 
onze omzet kunnen verdubbelen. Basis daarvoor was echter het succes 
dat onze partners en klanten hebben behaald met de Saia®PCD-techno-
logie.  

Onderwerpen Getting Started

De	voorbeelden	zijn	gebaseerd	op	de	meest	gestel-
de	vragen	aan	het	supportteam.	Deze	voorbeelden	
worden	ook	continu	aangepast	en	uitgebreid.	Hier	
een	overzicht	van	beschikbare	voorbeelden:

–	 MB	Web-Panel	
Het	toepassen	van	een	MB	Web-Panel,		
S-Web	alarming,	S-Web	trending.

–	 Web,	e-mail,	file-system	
Een	S-Web-project	met	mogelijkheid	om		
bestanden	te	lezen	en	schrijven	in	het		
file-system	van	de	PCD,	het	aanmaken		
van	*.csv-files	door	de	PCD	en	het	verzenden		
van	e-mails.

–	 Modem	
Het	verzenden	van	een	SMS,	een	SMS		
ontvangen	en	toegang	tot	de	PCD	via		
een	modemverbinding.

–	 HMI-Editor	
Stap	voor	stap	een	project	voor	een	tekstdisplay	
realiseren.

Waar vind ik de «Getting Started» voorbeelden?

De	 Getting	 Started	 voorbeelden	 kunt	 u	 vinden	
op	 de	 supportsite	 van	 Saia-Burgess	 Controls	
(www.sbc-support.ch),	 direct	 onder	 «General	
Information».		
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FAQ Manager (http://faq.sbc-support.ch)
Op dit moment zijn op de FAQ Manager website meer dan 880 FAQ’s beschikbaar, een enorme bron van 
informatie.

FAQ nieuwsbrief
Voor	geregistreerde	gebruikers	is	er	de	FAQ	News-
letter.	Heeft	u	zich	aangemeld	en	kenbaar	gemaakt	
in	welke	rubrieken	u	bent	geïnteresseerd,	dan	ont-
vangt	u	per	e-mail	deze	nieuwsbrief	met	een	over-
zicht	van	de	nieuwe	en	aangepaste	FAQ’s	die	recent	
op	de	FAQ	website	zijn	geplaatst.

Aanmelden voor de FAQ nieuwsbrief
Klik	 op	 de	 FAQ	 Manager	 website	 op	 het	 icoontje	
«Newsletter»	en	geef	uw	e-mailadres	op	en	vul	een	
wachtwoord	in.

In	de	volgende	stap	kunt	u	selecteren	in	welke	rub-
rieken	u	geïnteresseerd	bent	en	hoe	vaak	u	geïn-
formeerd	 wil	 worden	 (standaard	 is	 eenmaal	 per	
maand).

Bent	u	eenmaal	geregistreerd,	dan	ontvangt	u	de	
nieuwsbrief	in	het	door	u	gekozen	tijdinterval.	De	
verzending	is	steeds	op	maandag.

Enkele interessante FAQ’s

Hoe sluit men een ADSL-router aan op een PCD 
(FAQ #�0�007)?

Een	PCD-systeem	ondersteunt	verschillende	inter-
netcommunicatiefuncties	 (Web-Server,	 Ether-S-
Bus,	SMTP,	enz.).	Een	DSL-router	 is	heel	geschikt	

om	de	PCD	aan	internet	te	koppelen.	FAQ	101007	be-
schrijft	enkele	belangrijke	punten	waar	u	op	moet	
letten,	indien	u	de	PCD	via	internet	wil	benaderen.

Hoe kan ik het PCD7.D5xxx Web-Panel configureren 
(FAQ #�0�04�)?

FAQ	 101041	 toont	 alle	 mogelijkheden	 om	 een		
CE-Web-Panel	 te	 configureren	 (lokaal,	 door	 mid-
del	van	VNC,	FTP,	HTTP).

Hoe kopieer ik een tekst naar een andere tekst  
(FAQ #�00886)?

De	PCD	ondersteunt	nu	ook	de	functie	«een	tekst	
kopiëren	naar	een	andere	tekst».	Ook	de	karakters	
zoals	@,	$,..	in	de	tekst	worden	ondersteund.	Hier-
door	 kunt	 u	 variabelen	 van	 de	PCD-media	 in	 de	
tekst	opnemen.	Met	deze	functie	kunt	u	een	ver-
klarende	 tekst	 compleet	maken	en	deze	als	SMS	
versturen.
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Nieuwe firmware

Product Versie Wat is nieuw

PCD3.Mxxx0 �.08.23 – Ondersteunt periferie instructies (zie FAQ �0�046)
– Ondersteunt de PCD3 Compact
– Secure Data mode (zie FAQ �007�3)
– Freeze mode voor seriële communicatie (zie FAQ �009�6)

PCD2.M480 �.08.2� – Secure Data mode
– Freeze mode voor seriële communicatie
– Systeemfunctie voor het lezen van IP-adressen

PCD2.M5xx0 �.08.�9 – Eerste Productieversie

PCD�.M�35
PCD2.M�50
PCD2.M�70

0E6 – S-Web Alarmfunctie
– Secure Data mode
– Bepaalde waarden met Profibus DP en Profi-S-I/O verzenden
– Systeemfunctie voor het lezen van IP-adressen

PCS� 0E6 – Filter voor actieve en gequitteerde alarmen

Bestaat er een lijst van voorgedefinieerde Container 
Variabelen die door de browser op het Windows®CE-
Web-Panel gebruikt worden?  
(FAQ #�0�002)

Met	deze	Container	Variabelen	(variabelen	die	lo-
kaal	in	het	Web-Panel	gebruikt	worden)	kan	de	wer-
king	van	de	browser	beïnvloed	worden.	Specifieke	
informatie	van	het	Web-Panel	kan	door	het	gebrui-
kersprogramma	gelezen	en	verwerkt	worden.

Wat is de snelste manier van communiceren  
tussen Web-Panels en Web-Server?  
(FAQ #�0�006)  

Binnenkort in PCD2.M5xx0 en PCD3.Mxxx0

– DHCP-support voor automatische IP-configuratie 
– DNS-support, een PCD aansluiten door een naam te gebruiken i.p.v. een IP-adres
– SNTP-support voor tijdsynchronisatie over IP-netwerken
– PPP-support voor gebruik van IP-protocollen zonder Ethernetinterface
– Modbus-support geïmplementeerd in PCD-firmware (serieel en IP)
– Nieuwe S-Web Server (HTTP �.� support en betere performance)

De firmware die bovengenoemde functies gaat ondersteunen is begin 2009 beschikbaar.
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Omschrijving Soort documentatie Document-Nr. Status

Saia®PCD – Web | IT | Microsoft®.NET Technologie-Flyer I P+P26/476 nieuw

Saia®PCD2 en Saia®PCD3 Hardware Technologie-Flyer II P+P26/482 nieuw

Web-Technologie met Saia®PCD HMI Technologie-Flyer III P+P26/483 nieuw

Saia®DDC.Plus Automation objects Flyer P+P26/455 nieuw

SI-Flyer voor Systeemintegratoren Flyer P+P26/478 nieuw

SI-Flyer voor investeerders Flyer P+P26/479 nieuw

BACnet Flyer P+P26/442 nieuw

EnOcean Flyer P+P26/443 nieuw

DALI Flyer P+P26/444 nieuw

EIB / KNX communicatie Flyer P+P26/448 nieuw

MP-Bus Flyer P+P26/48� nieuw

Bauer optimation system Flyer P+P26/485 nieuw

Ethernet-TCP-IP-Module PCD7.F65x Flyer P+P26/480 nieuw

Nieuwe Saia®PCD2.M5-serie Flyer P+P26/446 nieuw

Saia®PCD3.RIOs Flyer P+P26/389 vernieuwd

PPP Flyer P+P26/487 nieuw

SNTP Flyer P+P26/488 nieuw

DHCP Flyer P+P26/489 nieuw

DNS Flyer P+P26/490 nieuw

Saia®DDC.Plus Systeem Brochure P+P26/949 vernieuwd

Web-technologie in de automatisering Whitepaper P+P26/260 nieuw

Vliegveld Ferihegy, Hongarije Referentie P+P26/939 nieuw

Villa Cimbrone, Italië Referentie P+P26/952 nieuw

Saia®PCD Systeemcatalogus Catalogus P+P26/2�5 vernieuwd

Saia®CC – Control Components catalogus Catalogus P+P26/2�6 vernieuwd

Saia®PCD dataopslag Systeem informatie P+P26/458 nieuw

ECO Technische informatie P+P26/34� vernieuwd

Saia®PCS� Technische informatie P+P26/345 vernieuwd

Saia®PCD�.M�37 Technische informatie P+P26/348 vernieuwd

OPC-Server Technische informatie P+P26/357 vernieuwd

LED-Display Saia®PCD7.D2�0 Technische informatie P+P26/36� vernieuwd

Saia®PCD7.D23x Technische informatie P+P26/382 vernieuwd

�-fase wisselstroomtellers Technische informatie P+P26/433 vernieuwd

3-fasen draaistroomtellers Technische informatie P+P26/436 vernieuwd

LON-Bus module RAIL & SAFE Technische informatie P+P26/337 vernieuwd

S-Bus Interface Saia®PCD7.H�04S Technische informatie P+P26/457 vernieuwd

Saia®PCD3.Mxxx0 Technische informatie P+P26/397 vernieuwd

Saia®PCD3.M-serie Technische informatie P+P26/388 vernieuwd

Saia®PCD� | Saia®PCD2 Handboek 26-737 vernieuwd

Web-Server xx7 Handboek 26-775 vernieuwd

Ethernet TCP-IP | PCD7.F65x Handboek 26-776 vernieuwd

PCS� Handboek 26-78� vernieuwd

Saia®PCD3 Handboek 26-789 vernieuwd

Web-Server classic Handboek 26-790 vernieuwd

Nieuwe documentatie Saia®PCD en Saia®CC
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Omschrijving Soort documentatie Document-Nr. Status

TCP/IP Ethernet voor Serie xx7 Handboek 26-79� vernieuwd

Web-Connect Handboek 26-800 vernieuwd

Saia®PCD7.D290 Handboek 26-84� vernieuwd

Saia®PCD7.D4xx Handboek 26-85� vernieuwd

Saia®PCD2.W525 | Saia®PCD3.W525 Handboek 26-853 vernieuwd

PCD7.L6�x ruimteregelaar met LONWORKS Handboek 26-854 vernieuwd

File-System Handboek 26-855 vernieuwd

PCD2.M5 Handboek 26-856 nieuw

PCD3.F2xx Handboek 26-857 nieuw

Technologie-flyers

De technologie-flyers werden in 
meerdere landen tezamen met 
vaktijdschriften verstuurd. The-
ma’s waren technologie, hardware 
en HMI. De komende thema’s voor 
de flyers uit deze technologieserie 
zijn «Wide Area Automation» en 
«energie».

Saia®DDC.Plus systeem:  
van gebouwenautomatisering tot gebouwen-innovatie

Catalogi
De Saia®PCD en de Saia®CC-catalogus  
wordt jaarlijks geactualiseerd.

Whitepaper
Ons eerste whitepaper in boekvorm draagt de 
titel «Web-Technologie in de automatisering».  

In 50 pagina’s leert u  
alles over deze techniek. 
Voor 2009 zijn de 
volgende whitepapers 
gepland: 
«Infrastructure Automa-
tion met Saia®PCD» en  
«Web-HMI met 
Saia®PCD».

Op �6 pagina’s vindt u 
alle informatie over het 
Saia®DDC.Plus systeem.
Deze brochure is geactu-
aliseerd en nieuwe tech-
nologieën zijn toegevoegd. 
Daarnaast is de brochure 
voorzien van duidelijke 
tekeningen en foto’s die de 
technische data optimaal 
ondersteunen.
www.sbc-support.ch/references/26-949_E.pdf
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TECHNOLOGIE EN TRENDS
IP-Protocollen  
in de automatisering
Voor eenvoudige integratie van PLC’s  
in Web/IT-automatiseringsomgevingen

Onze PCD-systemen beschikken reeds over krachtige Web/IT-functies en -protocollen. Om de integratie 
van de nieuwe PCD3- en PCD2.M5 CPU’s in Web/IT-infrastructuren nog eenvoudiiger en meer open te 
maken, hebben we de IP-protocollen met verdere standaardprotocollen zoals DHCP, DNS, SNTP, SNMP 
en PPP uitgebreid.

In	 het	 volgende	 ISO/OSI-model	 vindt	 u	 de	 door	
Saia®PCD-besturingen	 ondersteunde	 IP-Protocol-
len.	De	gekleurde	protocollen	zijn	nieuw	en	wor-

den	door	de	huidige	firmwareversies	van	de	PCD3	
en	PCD2.M5	CPU’s	ondersteund.
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SNTP – Simple Network Time Protocol 
Het	 Simple	 Network	 Time	 Protocol	 is	 een	 stan-
daard	 voor	 de	 synchronisatie	 van	 meerdere	 ap-
paraten	 in	 IP-netwerken.	 Het	 protocol	 maakt	 de	
overdracht	 mogelijk	 van	 de	 actuele	 tijd	 van	 ser-
vers	die	deel	zijn	van	het	internet	of	intranet.	Er	
zijn	2	modi:	Unicast	Point	 to	Point	(de	SNTP-Cli-
ent	start	de	vraag	om	de	tijd)	of	Broadcast	Point	to	
Multipoint	 (tijdsinformatie	 wordt	 door	 de	 SNTP-
Server	naar	alle	clients	 tegelijk	gestuurd).	Haal-
baar	is	een	tijdsafwijking	voor	Unicast	ron	de	500	
ms	en	voor	Broadcast	ongeveer	1	seconde.	Speci-
ale	algoritmen	middelen	de	verschillen	in	looptij-
den	in	het	netwerk	uit.

De	 synchronisatie	 geschiedt	 gelijktijdig	 bij	
meerdere	deelnemers.	De	interne	klokken	van	ie-

dere	deelnemer	afzonderlijk	worden	centraal	door	
een	tijdserver	gesynchroniseerd.	Eén	enkele	tijd-
bron	is	voldoende;	alle	andere	lopen	automatisch	
daarmee	gelijk.	Omdat	het	protocol	een	standaard	
onderdeel	 van	 de	 Saia®PCD-Firmware	 is,	 is	 het	
snel	en	eenvoudig	inzetbaar.

Het	 onderhoud	 van	 de	 interne	 klokken	 is	 kin-
derspel.	Personeel	hoeft	zich	daar	niet	druk	over	
te	maken.	Omschakelen	tussen	zomer-	en	winter-
tijd	 gaat	 automatisch.	 Het	 protocol	 kan	 in	 grote	
netwerken	 gebruikt	 worden	 om	 meerdere	 deel-
nemers	 te	synchroniseren,	zodat	vastgelegde	ge-
beurtenissen	ook	chronologisch	correct	afgehan-
deld	kunnen	worden.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 

DHCP	 is	 het	 protocol	 voor	 de	 automatische	 con-
figuratie	van	Ethernet-communicatie.	Communi-
catie-parameters	 hoeven	 niet	 langer	 handmatig	
ingevoerd	 te	 worden.	 Een	 DHCP-client	 verkrijgt	
na	een	aanvraag	automatisch	alle	parameters	zo-
als	 IP-adres,	 Subnet	 masker,	 Gateway	 en	 DNS-
adressen.

De	koppeling	van	apparatuur	in	bestaande	net-
werken	gaat	automatisch.	Er	is	maar	één	handma-
tige	 instelling	 in	 de	 client-apparatuur	 nodig:	 de	
instelling	dat	het	apparaat	zijn	configuratie	auto-
matisch	moet	ophalen	bij	de	DHCP-server.

Het	 is	 dus	 mogelijk	 apparaten	 in	 bestaande	
netwerken	 te	 integreren	 zonder	 kennis	 van	 de	
netwerkparameters.	 Dit	 vergemakkelijkt	 de	 be-
schikbaarheid	van	apparatuur	en	het	beheer	van	
beschikbare	 adressen.	 Ook	 personeel	 zonder	
technische	 achtergrond	 kan	 nu	 apparatuur	 uit-
wisselen.

Grotere	 netwerken	 bouwen	 wordt	 dus	 kinder-
spel.	Dankzij	de	 toegang	 tot	 IP-adressen	 leveren	

ook	netwerken	die	regelmatig	uitgebreid	worden	
geen	noemenswaardig	probleem.	

DHCP (DNS)
Server

Aanvraag

IP Adres
Subnet Masker
Gateway
DNS Adres

❶

❷
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Name                        IP
PCD_01.saia.com  192.168.22.1
PCD_02.saia.com  192.168.22.2
PCD_03.saia.com  192.168.22.3
PCD_04.saia.com  192.168.22.4
PCD_05.saia.com  192.168.22.5

http://PCD_02.saia.com?❶

❷

192.163.22.2PCD_04

PCD_0� PCD_03
Ethernet

PCD_02.saia.com
192.163.22.2

PCD_02

TECHNOLOGIE EN TRENDS

DNS - Domain Name System
DNS	biedt	toegang	tot	besturingen	via	vaste	bena-
mingen.	Om	de	communicatie	tussen	twee	bestu-
ringen	op	te	bouwen	hoeft	hun	IP-adres	niet	bekend	
te	zijn,	alleen	hun	naam.	Via	deze	naam	kan	het	IP-
adres	bij	een	DNS-server	opgevraagd	worden.

Voor	het	aansturen	van	apparaten	zijn	niet	 lan-
ger	nietszeggende	IP-adressen	nodig.	De	structuur	
en	de	toegang	tot	het	netwerk	wordt	vastgelegd	en	
hoeft	niet	steeds	aangepast	te	worden	aan	wisselen-
de	 IP-adressen.	 De	 besturingen	 worden	 compleet	
geleverd:	dus	geconfigureerd	en	geprogrammeerd.	
De	IP-adressen	worden	ter	plaatse	pas	overgedra-
gen	en	zijn	in	het	algemeen	niet	bekend.

Plaatselijke	 gebruikers	 hoeven	 alleen	 maar	 de	
naam	van	de	apparatuur	te	kennen.	Systemen	zijn	
daardoor	 eenvoudiger	 en	 intuïtiever	 te	 bedienen.	
Want	mensen	onthouden	namen	nu	eenmaal	mak-
kelijker	 dan	 IP-adressen.	 Documentatie	 van	 net-
werken	met	meerdere	deelnemers	wordt	daardoor	
ook	overzichtelijker.

Grotere	 en	 kleinere	 netwerken	 kunnen	 zo	 ge-
bouwd	 worden.	 Ook	 als	 daar	 regelmatig	 vanuit	
verschillende	locaties	op	wordt	ingelogd.	De	topo-
logiën	van	deze	netwerken	zijn	flexibel,	zonder	dat	
dit	 de	 beschikbaarheid	 beperkt.	 Naar	 buiten	 toe	
zijn	de	stationsnamen	altijd	bruikbaar.

PPP – Point to Point Protocol
PPP	is	een	protocol	voor	de	communicatie	van	één	
punt	tot	naar	een	ander	punt.	PPP	dient	hoofdzake-
lijk	voor	het	transport	van	het	TCP/IP-protocol	over	
een	lange	seriële	leiding	of	modemverbinding.	PPP	
handelt	 de	 onderste	 twee	 lagen	 van	 het	 ISO/OSI-
model	af	en	biedt	de	zelfde	functionaliteit	als	een	
Ethernetverbinding.

Om	tegemoet	te	komen	aan	hogere	veiligheidsei-
sen	in	bedrijfsnetwerken	is	er	het	CHAP	(Challan-
ge	Handshake	Authentication	Protocol).	 In	 tegen-
stelling	tot	PAP	(Password	Authentication	Protocol)	
wordt	 in	 CHAP	 het	 wachtwoord	 versleuteld	 door-
gegeven.

Toegang	tot	Web-	en	FTP-servers	met	goedkope	
apparaten	 zonder	 Ethernetaansluiting.	 Dit	 soort	
apparaten	kan	via	een	seriële	poort	toch	in	een	IP-
omgeving	communiceren.	Modems	die	via	de	seri-
ele	poort	van	het	apparaat	verbonden	zijn,	kunnen	
dan	 ingezet	worden	om	verbinding	 te	maken	met	
andere	 apparatuur	 op	 internet	 of	 intranet.	 Stan-
daard	 web-browsers	 kunnen	 zonder	 extra	 soft-
ware	 op	 Saia®PCD	 besturingen	 worden	 gebruikt.	
Saia®PCD	 besturingen	 kunnen	 nu	 ook	 direct	 ge-
bruik	maken	van	GPRS	en	UMTS-netwerken.

DNS-Server
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SNMP -Simple Network Management Protocol
Het	Simple	Network	Management	Protocol	 is	ont-
wikkeld	 om	 netwerkonderdelen	 (routers,	 servers,	
switches	enz.)	vanuit	een	centrale	plek	te	bewaken	

en	 besturen.	 SNMP	 gebruikt	 het	 UDP-protocol.	
De	SNMP-manager	is	meestal	software	die	op	een	
server	 	 geïnstalleerd	 is.	 Deze	 bewaakt	 en	 stuurt	
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SNMP-agents.	Dit	kunnen	willekeurige	apparaten	
zijn	die	via	het	netwerk	bereikt	worden	en	SNMP	
ondersteunen	(een	router	of	Saia®PCD).

De	SNMP-manager	leest	en	stuurt	data	van	een	
SNMP-agent	met	behulp	van	SET-	en	GET-bevelen.	
Daarmee	kan	de	manager	de	status	afvragen	res-
pectievelijk	 instellingen	 overnemen	 en	 acties	 on-
dernemen.

De	 SNMP-agent	 kan	 ook	 spontaan	 zogenaamde	
«trap»-meldingen	naar	de	SNMP-manager	 sturen.	
Zo	kunnen	storingen	direct	gemeld	worden.

Om	de	datastructuur	in	voor	SMNP	geschikte	ap-
paratuur	beter	beheersbaar	te	maken,	zijn	er	MIB-
tabellen	 ontwikkeld.	 MIB	 staat	 voor	 Management	
Information	 Base.	 Elk	 SMNP-apparaat	 beschikt	
over	zogenaamde	Managed	Objects.	Deze	objecten	
worden	in	een	bepaald	formaat	in	een	tekstbestand	
opgebouwd.

Omdat	 het	 netwerk	 de	 gemeenschappelijke	 ba-
sis	 is,van	de	aangesloten	apparaten	ondersteunen	
de	 meeste	 apparaten	 reeds	 MIB-2.	 Daarin	 zijn	
alle	algemene	gegevens	over	het	systeem,	de	net-
werkaansluitingen,	de	protocoleigenschappen	enz	
verwerkt.

Ook	 voor	 Saia®PCD’s	 met	 SMNP-ondersteuning	
is	MIB	ontwikkeld:	de	Saia®MIB.

Daarin	 staan	 alle	 brongegevens	 die	 met	 SMNP	
opgevraagd	en	aangepast	kunnen	worden.	Dit	be-
stand	 is	 naar	 een	 standaardformaat	 vertaald	 dat	
door	gangbare	managementsysteem	geïmporteerd	
kan	worden.	 In	principe	zijn	alle	PCD-media	(in-	
en	uitgangen,	registers,	vlaggen,	DB’s	etc.)	toegan-
kelijk.	De	programmeur	kan	in	het	MIB-bestand	de	
toegang	tot	bepaalde	onderdelen	beperken.

Het	 is	 mogelijk	 om	 met	 CSF-instructies	 «trap»-
meldingen	naar	de	SNMP-manager	te	sturen.

Dankzij	 ondersteuning	 van	 het	 SNMP-protocol	
kunnen	Saia®PCD‘s	flexibel	en	zonder	extra	moeite	
in	 IT-netwerken	 worden	 ingezet	 waar	 al	 SNMP-
managers	aanwezig	zijn.

In	vele	gevallen	neemt	de	SNMP-manager	taken	
over,	 die	 normaliter	 door	 een	 apart	 computersy-
steem	afgehandeld	worden.

Modbus
Modbus	 is	 een	 communicatieprotocol,	 gebaseerd	
op	de	master/slave	respectievelijk	client/server-ar-
chitectuur.	Het	is	wijdverbreid	en	wordt	door	veel	
producenten	en	apparaten	ondersteund.	In	veel	ge-
vallen	 is	 Modbus	 de	 gemeenschappelijke	 noemer	
voor	uitwisseling	van	data	tussen	verschillende	ap-
paraten	en	systemen.

Modbus bestaat in drie verschillende uitvoeringen:

Modbus-ASCII:
Data worden in ASCII-formaat over seriële poorten 
(RS232, RS485) overgedragen
Modbus-RTU:
Data worden in binaire vorm over seriële poorten 
(RS232, RS485) overgedragen
Modbus-TCP:
Data worden in TCP/IP of UTP/IP-pakketten via het 
ethernet overgedragen

Het	Modbus-protocol	wordt	nu	voor	het	eerst	door	
de	 firmware	 van	 de	 Saia®PCD3	 en	 de	 nieuwe	
Saia®PCD2.M5	CPU	ondersteund.

Voor	de	configuratie	en	programmering	van	de	
data-uitwisseling	 zijn	 CSF-instructies	 en	 comfor-
tabele	FBoxen	beschikbaar.

Er	 is	 ondersteuning	 voor	 wat	 betreft	 client-	 en	
serverfunctionaliteit	voor	alle	Modbus	protocollen	
in	de	PCD-systemen.

In	combinatie	met	onze	AutomationServer	kun-
nen	ook	systemen	van	derden	via	Modbus	eenvou-
dig	in	overkoepelende	Web/IT	automatiseringsom-
gevingen	ingezet	worden.		
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Saia®PCD
Dé	besturing	met		
geïntegreerde	Web-Server	
en	IT-functies
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Saia®	verhoogt productiecapaciteit PCD’s

In april van het afgelopen jaar nam Saia-Burgess in Murten een nieuwe fabriek in bedrijf voor PCD’s. 
HMI-producten worden steeds belangrijker voor Saia-Burgess. Vandaar de noodzaak van een grotere 
en moderne productie-infrastructuur. 

Een kijkje in de productie van de nieuwe fabriek voor Saia®PCD

In	oktober	volgde	al	weer	de	eerste	uitbreiding.	Er	
moest	ruimte	vrijgemaakt	worden	voor	een	nieuwe	
high-tech	productiemachine.	

De	vraag	naar	Saia®PCD3	CPU‘s	groeide	in	de	eer-
ste	helft	van	2008	zo	sterk	dat	de	de	capaciteit	bij	
het	 solderen	 onvoldoende	 was.	 De	 CPU’s	 van	 de	
Saia®PCD3	hebben	een	dermate	hoge	dichtheid	dat	
een	normale	golfsoldeermachine	niet	kan	voldoen	
aan	 de	 hoge	 kwaliteitseisen	 die	 wij	 aan	 het	 sol-
deerproces	stellen.

Als	 oplossing	 is	 een	 nieuwe	 ERSA	 selectieve	 sol-
deermachine	geplaatst.	De	complete	installatie,	in-
clusief	voorzieningen	voor	stikstof,	vergde	een	in-
vestering	van	ongeveer	een	half	miljoen	euro.

De	selectieve	soldeermachine	is	een	robot	die	«se-
lectief»	 iedere	 soldeerverbinding	 automatisch	 be-
werkt.	 Een	 camera	 controleert	 en	 registreert	 het	
soldeerproces.	Zodoende	wordt	de	kwaliteit	tijdens	
het	bewerken	«real	time»	bewaakt.	

Door	 de	 nieuwe	 machine	 is	 onze	 productiecapa-
citeit	nu	verdubbeld.	De	groei	 van	Saia®PCD	gaat	
echter	onverminderd	door.	Daarom	verwachten	we	
dat	binnen	twee	tot	drie	jaar	de	aanschaf	van	een	
volgende	machine	noodzakelijk	is!		

Nieuwe selectieve soldeermachine  
in de productie van Saia®PCD

Hoe een soldeerverbinding met de camera 
tijdens het solderen wordt bewaakt
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Internationale persconferenties in de fabriek Murten
De internationale vakpers weet ons bedrijf in Murten inmiddels te vinden. In het afgelopen halfjaar be-
zochten journalisten uit vijf landen onze nieuwe productiefaciliteiten. Vooral technologische innovaties 
en het Saia®PCD assortiment trokken de nodige belangstelling. 

De	eerste	persconferentie	vond	plaats	op	29	septem-
ber	2008	en	werd	bijgewoond	door	twaalf	vakjour-
nalisten	uit	Duitsland	en	zes	uit	Zwitserland.	Voor	
onze	van	ver	gekomen	bezoekers	hadden	we	als	klei-
ne	compensatie	op	de	voorafgaande	dag	een	klimex-
cursie	in	de	nabijgelegen	bergen	georganiseerd.

In	2009	is	een	persconferentie	gepland	voor	vak-

journalisten	uit	de	Benelux.	De	nadruk	zal	dan	lig-
gen	 op	 machinebouw	 en	 gebouwautomatisering.	
Verder	 zullen	 nog	 conferenties	 volgen,	 gericht	 op	
de	gebouwautomatisering	voor	de	Duitstalige	vak-
pers	en	een	persconferentie	voor	de	Italiaanse	vak-
pers.	 We	 verwachten	 dat	 de	 journalisten	 die	 ons	
bedrijf	 van	 nabij	 hebben	 leren	 kennen	 het	 juiste	
gevoel	daaraan	over	zullen	houden	en	dat	aan	hun	
lezers	in	hun	land	zullen	overbrengen.		

De steile wand voor vakjournalisten !
Murten, 29 september 2008

Persberichten t.b.v. de persconferentie

De zes persberichten die zijn uitgegeven  
vindt u op www.saia-marketing.com

Onderneming

Nieuwe Saia®PCD2

Nieuwe Saia®PCD3.WAC Controller

Nieuw �0˝ Micro-Browser Web-Panel

Web-HMI nu ook voor Simatic® S7

Innovatie:  

Saia®Haptic Web-Panel

Impressie persconferentie 29. 9. 2008
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Gedrukt in Zwitserland 

Nieuwe productmanager voor Saia®PCD  
in onze fabriek Murten 

Saia-Burgess is bijzonder 
ingenomen met de indienst-
treding van Austin Wang. 
Austin Wang is sinds  
� oktober 2008 werk-
zaam als productmanager 
Saia®PCD in onze fabriek in 
Murten. Hij is de enige zoon 
van de CEO en meerder-
heidsaandeelhouder van 
Johnson Electric. John-
son Electric is sinds 2005 
eigenaar van Saia-Burgess 
Controls. 

Zijn betrokkenheid is een bewijs voor de grote 
en serieuze belangstelling van Johnson Electric 
voor het ondernemingsmodel en de mogelijk-
heden van Saia-Burgess Controls. Austin Wang 
is een getalenteerd elektronica-ingenieur, 28 
jaar oud, en heeft na zijn universitaire opleiding 
in de VS meerdere jaren ervaring opgedaan als 
support-engineer bij een Gridcomputing bedrijf in 
Engeland. 

Bij de verdere uitbreiding van onze HMI-activi-
teiten is het zeker een voordeel dat we in ons pro-
ductmanagement beschikken over een medewer-
ker die in zijn moedertaal kan communiceren met 
toonaangevende leveranciers van componenten, 
zoals LCD Displays.  De ControlsNews redactie

Hongaars dochterbedrijf Saia-Burgess Controls Kft 
bestaat �0 jaar en viert 25 jaar gebruik van Saia®PCD 

Eind september 2008 vierden we met klanten uit heel Hongarije, waaronder relaties van het waterbedrijf 
Kecskemét en Airport Boedapest het tienjarig bestaan van onze Hongaarse dochteronderneming. Dit 
feest viel samen met het 25-jarig jubileum van Saia®PCD in Hongarije. 

Onder	het	motto	«Al	25	jaar	geleden	gaven	wij	uw	
fantasieën	vleugels»	vond	ons	evenement	plaats	op	
het	vliegveld	Budaörs,	dichtbij	Boedapest.	Vooraf-
gaande	aan	het	diner	voerden	we	met	onze	gasten	
een	ontdekkingstocht	uit	boven	Boedapest	en	om-
geving	in	een	tweemotorige	LI2,	een	replica	van	de	
oude	DC3.	De	sfeer	tijdens	de	vlucht,	het	lawaai	van	
de	motoren	en	het	uitzicht	over	Boedapest	beves-
tigden	ons	gevoel	dat	de	achter	ons	liggende	jaren	
in	uitstekende	samenwerking	en	volkomen	harmo-
nisch	voorbij	getrokken	waren.

Patrick	Marti,	directeur	Corporate	Sales,	vezorgde	
een	 presentatie	 over	 de	 voordelen	 van	 Saia®PCD.	

De	directeur	van	het	Waterbedrijf	Kecskemét	sprak	
over	zijn	dagelijkse	werk,	vergezeld	van	vele	foto’s	
uit	 de	 eerste	 jaren	 van	 samenwerking	 met	 Saia-
Burgess.	

De	 heer	 Varga,	 marketingspecialist,	 schetste	 de	
mijlpalen	van	Saia-Burgess	Controls	Kft,	waaron-
der	diverse	 tentoonstellingen	en	marketingactivi-
teiten.	 Gabor	 Opitzer,	 directeur	 van	 Saia-Burgess	
Controls	Kft,	sloot	het	officiële	gedeelte	af	met	per-
soonlijke	herinneringen	aan	zijn	 inzet	 	bij	 «nacht	
en	 ontij»	 overal	 ter	 wereld	 tijdens	 zijn	 25-jarig	
dienstverband	bij	Saia®.	

Het	Young	Jazz	Ensemble	uit	Budaörs	zorgde	ten-
slotte	voor	extra	sfeer	tijdens	het	diner	waarbij	de	
gasten	 uitgebreid	 de	 gelegenheid	 hadden	 ideeën	
uit	te	wisselen.		



             Controls News  ��
63

ORGANISATIE EN REFERENTIE

Malthe Winje en Saia®PCD:  
een succesvolle relatie van bijna 20 jaar

Een mooi voorbeeld van een langdurige samenwerking waarin gezamenlijk succes voorop staat is de 
relatie met het Noorse bedrijf Malthe Winje. Dit bedrijf, opgericht in �922 startte in �990 met het eerste 
Saia®PCD project voor een waterleidingbedrijf, met PCD4. In de loop van de afgelopen �8 jaar is Mal-
the Winje gegroeid van veertien werknemers met een omzet van 5 miljoen euro naar een bedrijf met 80 
werknemers en 30 miljoen omzet. Momenteel bestaat de onderneming uit de houdstermaatschappij, 
Malthe Winje ALS, met elf dochterondernemingen en twee filialen, voornamelijk actief in Noorwegen, 
Zweden en Finland.

Terje	Bratlie,	Managing	Director	van	Malthe	Win-
je	en	mede-eigenaar,	houdt	van	simpele	manage-
mentprincipes.	Deze	past	hij	intern	toe,	maar	ook	
in	 het	 contact	 met	 zijn	 partners.	 Het	 belangrijk-
ste	 is	 dat	 de	 klant	 centraal	 staat	 en	 langetermijn	
relaties	prioriteit	hebben	boven	winst	op	de	korte	
termijn.	Duidelijke	waarden,	zoals	technisch	vak-
manschap,	geloofwaardigheid,	vertrouwen	en	een	
zorgvuldige	 selectie	 van	 topleveranciers,	 zijn	 es-
sentieel.	Zijn	woord	telt.	Zowel	kritiek	als	compli-
menten	worden	direct	uitgewisseld	met	als	resul-
taat	een	snel	oplopende	leercurve.

Onderdeel	van	deze	managementstijl	bij	Malthe	
Winje	is	een	regelmatige	beoordeling	van	de	kwa-

Voorbeelden van markten waar het vakmanschap 
van Malthe Winje en Saia®PCD tot succes leidt

Maritieme automatisering
Brunvoll	 levert	 besturingen	 voor	 scheepsschroe-
ven	 en	 zet	 Saia®PCD	 wereldwijd	 in.	 De	 schakel-
kasten	 worden	 ontworpen	 in	 Molde,	 Noorwegen	
en	 worden	 ingebouwd	 in	 een	 grote	 verscheiden-
heid	aan	schepen,	van	kleine	vissersboten	tot	grote	
cruiseschepen.

Autronica	Fire&Security	is	gestandaardiseerd	op	
Saia®PCD2	in	hun	systemen	voor	bewaking	en	be-
sturing	van	branddeuren.	

Offshore	 kranen	 vertegenwoordigen	 een	 ander	
belangrijk	 segment	waar	Malthe	Winje	goede	 re-
ferenties	heeft.

Behandeling en transport van afvalwater 
Malthe	 Winje	 is	 één	 van	 de	 belangrijkste	 spelers	
op	de	Noorse	markt	voor	de	besturing	van	afvalwa-
terinstallaties	en	waterleidingsystemen.	Saia®PCD	
heeft	daarin	een	cruciale	rol	gespeeld.

Gebouwautomatisering
In	Zweden	werkt	Malthe	Winje	met	ongeveer	50	sy-
steemintegrators	 samen	 in	 de	 gebouwbouwenau-
tomatisering;	zij	doen	allerlei	automatiseringspro-
jecten	 in	 kantoren,	 winkelcomplexen,	 scholen	 en	
gebouwen	voor	de	spoorwegen	en	industrie.		

Terje Bratlie: 

«De ‘taart’ is groot genoeg voor natuurlijke groei.»

liteit	 van	 de	 leveranciers.	 Ook	 zij	 moeten	 aan	 de	
ambitieuze	groeidoelstellingen	bijdragen.

Tegen	 zijn	 team	 zegt	 hij	 over	 Saia®:	 «Dankzij	
Saia®	hebben	wij	zeer	goede	producten	en	concur-
rerende	 prijzen.	 De	 «taart»	 is	 groot	 genoeg	 zodat	
ook	de	kleintjes	op	een	natuurlijke	manier	kunnen	
groeien.	Als	je	hierin	niet	slaagt,	reken	je	dit	dan	
zelf	aan	of	vind	een	andere	baan!».	En:	«Wij	moe-
ten	Saia®	dankbaar	zijn	voor	de	sterke	verkoopar-
gumenten	 die	 zij	 aandragen:	 een	 brede	 keus	 uit	
communicatieprotocollen,	 ingebouwde	 modemfa-
ciliteiten,	 prima	 prijs-prestatiesverhoudingen,	 en	
reusachtige	flexibiliteit	ten	aanzien	van	specifieke	
eisen	(bij	een	zeker	volume).	Maar	het	allerbelang-
rijkste	is:	hun	focus	op	innovatie!»

Deze	 uitspraken	 zijn	 illustratief	 voor	 het	 weder-
zijds	respect	en	succes	dat	beide	bedrijven	in	bijna	
20	jaar	partnership	met	elkaar	delen.	

Malthe Winje Automasjon AS 
Haukeliveien 48 | �4�5 Oppegård

Noorwegen

www.mwa.no | firmapost@mwa.no

Tel: +47 66 99 6� 00 

Fax: +47 66 99 6� 0�
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Saia®PCD3 bestuurt koelinstallaties  
bij NorgesGruppen, het grootste  
levensmiddelenbedrijf van Noorwegen

NorgesGruppen, het grootste groothandels- en supermarktbedrijf van Noorwegen, bouwt een aantal 
nieuwe distributiecentra in Noorwegen. NorgesGruppen, waartoe ook ASKO behoort, heeft een om-
zet van € 4,6 miljard. Simmersholm Automation Ltd, een Noorse systemintegrator met jarenlange 
Saia®PCD ervaring, heeft de opdracht gekregen voor de automatisering van de koelinstallaties, voorzien 
van Saia®PCD3 besturing.

In	 de	 distributiecentra	 houden	 grote	 industriële	
koelinstallaties	de	koel-	en	vriescellen	op	de	juis-
te	temperatuur.	Als	koelmiddel	worden	ammoniak,	
glycol	en	kooldioxide	gebruikt,	waarmee	gekoelde	
ruimtes	op	+	2°C,	koelcellen	op	–	8°C	en	vriescellen	
op	–	35°C	worden	gekoeld.

Onlangs	 is	het	35	000	m2	grote	ASKO	Vest	project	
in	 de	 omgeving	 van	 Bergen	 in	 gebruik	 genomen.	
Daar	meten	twee	Saia®PCD3	besturingen	met	200	
analoge	in-	en	uitgangen	de	temperatuur	en	druk	
van	elf	Grasso	compressoren	en	meer	dan	60	ver-
dampers.

Dankzij	 de	 goede	 referenties	 van	 Simmersholm,	
hun	 engineeringsexpertise	 en	 25	 jaar	 Saia®PCD	
ervaring,	heeft	ASKO	nog	eens	drie	van	dergelijke	
projecten	in	opdracht	gegeven	aan	Simmersholm.	
Daardoor	wordt	nu	al	meer	 dan	100.000	m2	koel-
ruimte	succesvol	met	Saia®PCD	bestuurd.		



             Controls News  ��
65

ORGANISATIE EN REFERENTIE

Saia®PCD3 bestuurt  
hightech calcium-carbide smeltoven voor  
goedkopere productie van plastic grondstoffen

Grondstoffen voor de productie van plastic worden voor een groot deel gewonnen uit olie. Doordat olie 
steeds duurder wordt, worden ook deze grondstoffen duurder. Vandaar de ontwikkeling van nieuwe, 
goedkopere methodes om plastic grondstoffen uit calcium-carbide te winnen. In Chinese fabrieken 
wordt deze methode al op grote schaal toegepast.

Een	belangrijk	onderdeel	daarvan	is	de	procesbe-
sturing	 voor	 het	 aanvoeren	 van	 het	 Calcium-car-
bide	naar	de	smeltoven.	Deze	vergt	snelle	reactie-
tijden	en	een	hoge	nauwkeurigheid.	De	Saia®PCD3	
–	onze	snelle,	betrouwbare	en	flexibele	besturing	–	
maakt	het	mogelijk	om	hieraan	te	voldoen.	Om	pre-
cies	te	zijn:	een	PCD3.M5540	met	meerdere	Profi-
bus	 PCD3.T760	 Remote	 I/O	 units	 verzamelt	 alle	
velddata	en	voert	de	noodzakelijke	besturingspro-
cessen	nauwkeurig	uit.	Deze	besturing	is	al	meer	
dan	een	half	 jaar	ononderbroken	 in	bedrijf.	 In	de	
eerste	fabriek	wordt	de	volledige	productie	op	deze	
manier	verzorgd.		

Dalian XiGong (西岗) Stadion
Het Dalian XiGong Stadion is het meest recente, prestigieuze bouwproject in de booming stad Dalian aan 
de kust van de Gele Zee in Noord-China. Het stadion is door de locale overheid gebouwd als sportfacili-
teit voor de inwoners. Tegelijkertijd is het een eersteklas faciliteit voor internationale sportwedstrijden 
als volleybal en tafeltennis.

Een	 speciale	 eis	 van	 de	 HVAC-ontwerper	 in	 dit	
project	was	de	integratie	van	alle	stuurkleppen	en	
ventielen	in	het	besturingssysteem	via	een	Belimo	
MP-bus.	 Dankzij	 een	 omvangrijke	 lijst	 van	 refe-
rentieprojecten,	 waarin	 Saia®PCD-	 en	 PCS-syste-
men	succesvol	MP-bus	actuatoren	sturen,	viel	de	
keus	als	vanzelfsprekend	op	Saia®.

In	het	Dalian	XiGong	stadion	zijn	vijftien	Saia®PCS	
besturingen	geïnstalleerd.	Naast	de	dataverzame-
ling	 van	 de	 I/O’s,	 verloopt	 ook	 de	 communicatie	
van	de	stand	van	kleppen	en	ventielen	via	de	MP-
bus.

Het	 resultaat	 is	 dat	 de	 gehele	 installatie	 nauw-
keuriger	 wordt	 bestuurd	 met	 maximale	 energie-
besparing.	 Dankzij	 efficiënter	 energiegebruik,	
eenvoudiger	 engineering	 en	 gereduceerde	 beka-
belingskosten,	 heeft	 dit	 project	 de	 overheid	 sub-
stantiële	besparingen	opgeleverd.	Ook	het	comfort	
voor	stadionbezoekers	is	nu	optimaal.		

Beurzen

24 – 27 februari 2009
IFAMA, Madrid, Spanje (ES)

�0 – �4 maart 2009 
ISH, Frankfurt,  
Duitsland (DE)

3� maart – 3 april 2009 
Automaticon, Warschau,  
Polen (PL)

3� maart – 3 april 2009 
AMPER, Prag,  
Tjechië (CZ)

20 – 24 april 2009
Hannovermesse, Hannover,  
Duitsland (DE)

23 – 26 april 2009
Energissima, Fribourg,  
Zwitserland (CH)

4 – 8 mei 2009
Elfack 2008, Götheburg,  
Zweden (SE)

26 – 28 mei 2009
WOD-KAN, Bydgoszcz,  
Polen (PL)

8 – �� juni 2009
Elektro 2009, Moskau, 
Rusland (RU)

9 – �0 juni 2009
EasyFairs, Toulouse, 
Frankrijk (FR)

� – 4 september 2009
go/Ineltec, Basel,  
Zwitserland (CH)

�5 – �7 september 2009
Energetab, Bielsko-Biala,  
Polen (PL)

28 sept. – 2 okt. 2009
Elektrotechniek, Utrecht,  
Nederland (NL)

7 – 8 oktober 2009
EasyFairs, Lyon,  
Frankrijk (FR)

�3 – �6 oktober 2009
Scanautomatic, Stockholm, 
Zweden (SE)

27 – 29 oktober 2009
PEA, Lillestrøm,  
Noorwegen (NO)

24 – 26 november 2009
SPS/IPC/DRIVES, Nürnberg, 
Duitsland (DE)
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Migros Westside Bern –  
wereldwijd uniek project
State-of-the-art energietechniek  
met Saia®PCD3 besturing

In oktober 2008 werd het grootste winkel- en evenementencentrum in Zwitserland, net buiten Bern, ge-
opend voor het publiek. Dit architectonische meesterwerk van de sterarchitect Daniel Liebeskind blinkt 
uit door tijdloos design en is een unieke omgeving voor inkopen, ontspanning, wellness en wonen. 

Bij	 de	 planning	 van	 Westside	 telden	 ecologische	
maatstaven	net	zo	zwaar	als	economische.	De	pro-
jectleiders	 van	 Migros	 Westside	 namen	 hun	 ver-
antwoordelijkheid	voor	het	milieu	en	bouwden	het	
project	met	een	minimaal	beslag	op	grondstoffen	
en	fossiele	brandstoffen.	Als	norm	werd	gehanteerd	
dat	20%	van	het	energieverbruik	uit	hernieuwbare	

energie	 moest	 bestaan.	 Het	 jaarlijkse	 energiever-
bruik	voor	de	verwarming	in	Westside	bestaat	voor	
slechts	 15%	 uit	 stookolie;	 35%	 van	 de	 verbruikte	
energie	wordt	opgewekt	met	warmteterugwinning	
en	rond	de	50%	komt	uit	de	verbranding	van	hout-
snippers.

Voor	de	zeer	uitgebreide	technische	infrastructuur	
van	het	Westside-complex	viel	de	keuze	op	de	pro-
ducten	 van	 Saia-Burgess	 Controls	 AG.	 Doorslag-
gevend	 hiervoor	 waren	 de	 grote	 flexibiliteit	 van	
de	 hard-	 en	 software	 en	 het	 optimale	 samenspel	
van	de	drie	Zwitserse	systeemintegratoren.	Om	de	
strak	gestelde	leveringstermijn	te	halen,	werkte	de	
hoofdaannemer	 in	 elektro-	 en	 meet-	 en	 regelch-
niek,	 Burkhalter	 Technics	 AG,	 samen	 met	 	 twee	
firma’s	 die	 de	 montage,	 projectplanning,	 elektro-
schema’s	en	de	uitvoering	voor	hun	rekening	heb-
ben	genomen.

Vanwege	de	dimensies	van	dit	mega-projekt	wer-
den	 er	 enorme	 prestaties	 verwacht	 van	 de	 hard-
ware	 en	 de	 integratie,	 Dankzij	 de	 voortreffelijke	
samenwerking	van	de	drie	Saia-Burgess	Controls-
systeemintegratoren	werd	dit	project	op	tijd	opge-
leverd.	

Projectgegevens

Systeemintegratoren

– Burkhalter Technics AG
– Müller Systemtechnik AG
– Renergy AG

Projectomvang

Winkels  23.000 m2

Wandelruimte 9000 m2

Gastronomie 3000 m2

Wellness/Fitness 10.000 m2

Bioscoop 11 zalen, 2400 zitplaatsen
Hotel 144 kamers, 11 seminarzalen
Seniorenwoningen 95 appartementen
Parking 1275 parkeerplaatsen
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Teamwork rond Saia®PCD
De	 systeemintegratie	 werd	 uitgevoerd	 door	 een	
sterk	 team	 bestaande	 uit	 drie	 van	 onze	 beste	
Saia®-integratoren	in	Zwitserland:	MST,	Burkhal-
ter	en	Renergy.

Bijna	alle	regel-,	signaal-	en	visualiseringcom-
ponenten	 van	 Saia-Burgess	 Controls	 komen	 in	
dit	project	aan	bod.	Zo	verzorgen	Saia®PCD3’s	de	
besturingstechniek.	Alle	hoofd-	en	onderstations	
voor	 de	 regeling	 van	 verwarming,	 ventilatie	 en	
airconditioning	 staan	 met	 behulp	 van	 Ethernet	
met	 elkaar	 in	 verbinding.	 De	 verschillende	 zo-
nes	in	het	gebouwencomplex	worden	bewaakt	en	
gecontroleerd	 door	 vijf	 onafhankelijke	 Visi.Plus	

SCADA-systemen	met	in	totaal	12.000	aangesloten	
IO’s.	De	communicatie	tussen	de	verschillende	zo-
nes	wordt	verzorgd	door	snelle	glasvezel	routers.

Elke	 grotere	 airconditioningcentrale	 is	 uitge-
rust	met	een	10“	CE	Web-Panel	waarmee	de	ge-
bruiker	de	centrale	kan	bedienen.	In	alle	144	ka-
mers	van	het	Hotel	Holiday	Inn	bevindt	zich	een	
Fan-Coil	 airconditioning.	 Elke	 kamer	 heeft	 ook	
een	PCD7.L601	controller	en	een	digitaal	bedien-
toestel	 type	 PCD7.L643	 met	 display	 voor	 het	 ge-
wenste	comfort.

De	 PCD-systemen	 staan	 in	 een	 Ethernet-	 en	
glasvezelnetwerk	 en	 communiceren	 via	 TCP/IP.	
Alle	 bedrijfstoestanden	 zijn	 via	 Web-Panels	 en	
een	 omvattend	 SCADA-Systeem	 permanent	 op-
vraagbaar.		

IO’s: �2.000 Hardware-datapunten
Handbediening: Saia®PCD3.A8�0 / Saia®PCD3.W800
M-Bus Interface: ca. 300 Warmte- en electriciteitsmeters 
 van Aquametro / Optec
EIB Interface: 5 EIB strangen
 Voor verlichting / winkels / installatiebewaking
SCADA: 5 Visi.Plus
Remote control Via Internet / Intranet
Alarmering Via SMS en E-mail

Regelaars: 70 Saia®PCD3.M5 / Saia®PCD3.M3 controllers
Web-Panels: 70 Saia®PCD Web-Panels PCD7.D5�00TX0�0 
Ruimteregelaars (hotel): 225 ruimteregelaars PCD7.L60�
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Het Sourasky Medisch Centrum in Tel Aviv is 
het grootste immuuntherapiecentrum in Israël. 
Saia®PCD Web+IT zorgt daar voor  
de besturing, datalogging, trending, alarmering 
en gegevenstoegang

Met een vloeroppervlakte van �50.000 m2 is het Sourasky Medisch Centrum (TMC) in Tel Aviv één van de 
grootste ziekenhuizen in Israël. De laboratoria worden tot de beste in Israël gerekend.

Voor	de	ontwikkeling	van	nieuwe	therapieën	lan-
ceerde	 TMC	 een	 zeer	 omvangrijk	 immunothera-
pieprogramma	 met	 als	 zwaartepunt	 antivirusbe-
handeling.	 De	 opdracht	 voor	 de	 levering	 van	 de	
benodigde	 besturingen	 werd	 toegekend	 aan	 de	
systeem-integrator	 LCS	 die	 standaard	 werkt	 met	
Saia®PCD.

LCS	 heeft	 zijn	 sporen	 verdiend	 met	 innovatie	 en	
speciale	oplossingen	voor	ziekenhuizen.	Door	ge-
bruik	 te	maken	van	Saia®PCD	en	standaard	Web-	
en	IT-technologieën	kon	LCS	onmiddellijk	een	be-
taalbare,	high-tech	oplossing	voorstellen.	

Saia®PCD	 combineert	 besturings-	 en	 regeleigen-
schappen	 met	 IT-functies,	 zoals	 een	 Web-Server,	
FTP-server,	SD	Flash	en	open	communicatie.	Daar-
door	zijn	operationele	veiligheid	en	eenvoud	voor	
zowel	het	proces	als	de	gegevens	gewaarborgd.

Bovendien	 vereenvoudigt	 de	 combinatie	 van	 ro-
buuste	 PLC-functies	 met	 geavanceerde	 IT-moge-
lijkheden	zowel	de	architectuur	als	de	 integratie.	
De	 oplossing	 van	 LCS	 is	 nu	 geïmplementeerd	 en	
werkt	 naar	 volle	 tevredenheid	 van	 de	 onderzoe-
kers	 in	 het	 ziekenhuis,	 onderhoudspersoneel	 en	
management.

Belangrijkste eigenschappen
– regeling van airconditioning en antivirus filtratie 

van de lucht

– datacollectie, trending en alarmering voor alle  
besturingssystemen en aangesloten kritische 
hardware (incubators, filters, enz.)

– SMS-berichten voor alarmering en eventhandling  
met acknowledgement 

– FTP-toegang vanaf een onbeperkt aantal plaatsen

– Parameterwijzingen  
voor gemachtigd personeel (login)

– Datalogging in CSV-formaat op SD-Flash

– Toegang tot Web-Server met Internet Explorer 6 
of 7 vanaf een onbeperkt aantal stations

– Datamanagement en monitoring via PDA‘s met ge-
bruik van de microbrowser en draadloze netwerken

Kanker en immuuntherapie

Omdat	kanker	een	interne	cel	is	wordt	het	niet	waar-
genomen	 als	 indringer	 door	 het	 immuunsysteem	
waardoor	het	lichaam	deze	niet	zal	bestrijden.

De	immuuntherapie	voor	kanker	maakt	gebruik	
van	het	immuunsysteem	om	kanker	te	bestrijden.	
Door	kankercellen	in	het	laboratorium	te	kweken	
en	 een	 gecodeerd	 antigen	 te	 assimileren	 zal	 het	
lichaam	 deze	 herkennen	 en	 bestrijden.	 Met	 wat	
geluk	 zal	 het	 immuunsysteem	 alle	 gelijkaardige	
tumoren	blijven	vernietigen.		
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Wijkkoeling in Dubai

Wafi City in Dubai heeft de eerste gouden medaille gewonnen voor energie- en milieuvriendelijk ont-
werp. De wijken van deze nieuwe woestijnstad beschikken over eigen koelinstallaties die werken met 
Saia®PCD3.

Wafi	 City	 is	 één	 van	 de	 meest	 luxe	 winkelcom-
plexen	in	Dubai.	Met	een	architectuur	geïnspireerd	
op	de	piramides	van	Egypte	is	een	imposante	om-
geving	ontstaan	met	luxe	winkels,	zaken-	en	woon-
flats,	een	kuuroord,	restaurants,	een	markt	en	een	
parkeergarage.	Het	is	ook	de	thuisbasis	van	Raffles	
Dubai	–	de	eerste	vestiging	in	het	Midden-Oosten	
van	Raffles	Hotels	and	Resorts.

Wafi	Property,	een	divisie	van	de	 in	Dubai	geves-
tigde	 MKM	 Commercial	 Holdings,	 behaalde	 een	
gouden	classificatie	in	de	UAE’s	first	Leadership	in	
Energy	and	Environmental	Design	(LEED)-award	
voor	 zijn	 DCCP	 ONE	 wijkkoelinstallatie.	 Waar	 in	
sommige	Europese	steden	wijkverwarming	wordt	
toegepast,	 wordt	 in	 Dubai	 gewerkt	 met	 wijkkoe-
ling.	 DCCP	 ONE	 is	 de	 eerste	 fase	 van	 het	 koelsy-
steem	 van	 20.000	 ton	 voor	 Wafi	 City.	 De	 classifi-
catie	 LEED	 wordt	 toegekend	 voor	 buitengewoon	
ontwerp	en	ecologisch	verantwoord	bouwen,	kos-
tenbesparing	en	een	gezond	leef-	en	werkklimaat.

DCCP	ONE	werd	gepland,	geëngineerd	en	van	con-
cept	tot	oplevering	gebouwd	door	het	in	Dubai	ge-
vestigde	 Green	 Technologies.	 De	 eerste	 fase	 van	
het	project	werd	gebouwd	door	ETA’s	Gulf	District	
Cooling	Division	en	Khansaheb	Civil	Engineering.

Beheerders	 zoeken	 altijd	 naar	 manieren	 om	 be-
drijfskosten	te	verlagen	en	de	installatie	efficiënter	
te	beheren.	Zij	willen	de	prestaties	van	het	gehele	
HVAC-systeem	 met	 een	 building	 management	 sy-
steem	optimaliseren.	Onze	oplossing	biedt	voor	dit	
doel	een	zeer	efficiënt	beheerssysteem.

Uitdaging

Gezien	de	stijgende	energieprijzen	blijven	particu-
lieren	 en	 organisaties	 werken	 aan	 de	 beheersing	
van	hun	energiekosten.	Een	van	de	oplossingen		in	
HVAC-systemen	 is	 het	 gebruik	 van	 regelbare	 fre-
quentieaandrijvingen.
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Een	belangrijke	voorwaarde	is	dan	wel	het	beheer-
sen	 en	 monitoren	 van	 systemen	 zodat	 een	 echte,	
algehele	verbetering	van	energiesystemen	binnen	
bereik	komt.

Systeemintegrator	 Globensol	 zag	 de	 uitdaging	 in	
de	juiste	keuze	van	de	automatisering.	Door	het	ge-
bruik	 van	 de	 meest	 recente	 automatiseringstech-
nologie,	HVAC-systemen	en	gebouwenbeheer	ont-
stond	een	installatie	met	toegevoegde	waarde.	

Oplossing

Bij	het	beheer	van	zo‘n	reusachtige	installatie	is	het	
verschaffen	 van	 informatie	 van	 alle	 aangesloten	
apparatuur	een	gigantische	uitdaging.	De	enginee-
ring	moest	daarom	zorgen	voor	gemak	en	transpa-
rantie.	Onnodige	gateways	moesten	worden	geëli-
mineerd	en	de	architectuur	vereenvoudigd.

Terwijl	veel	andere	leveranciers	hiermee	worstel-
den	 had	 men	 met	 Saia®PCD,	 de	 Zwitserse	 PLC-
based	 controllers,	 alle	 noodzakelijke	 functies	 en	
communicatie	binnen	handbereik.	

Globensol	kon	zich	daardoor	volledig	concentreren	
op	een	oplossing	waarin	de	mogelijkheden	van	elke	
individueel	onderdeel	optimaal	worden	benut.

–	 Saia®PCD3	wordt	gebruikt	voor	de	regeling	van	
verschillende	systemen	zoals	koelinstallaties,	
koeltorens,	koelwaterpompen,	enz.	om	energie	
en	waterconsumptie	te	verminderen.

–	 Saia®HMI,	I/O‘s	en	communicatie	bij	elke	toe-
passing.

–	 Intelligent	facility	managementsysteem	voor	
supervisie	en	data-acquisitie	(SCADA)

–	 PC-based	beheersysteem	om	verschillende		
systemen	in	de	installatie	te	monitoren	en		
beheren.

Saia®PCD	 controllers	 zijn	 ontworpen	 om	 facility-
managers	 te	helpen.	De	controllers	bewijzen	hun	
nut	 in	het	beteugelen	van	energieverbruik	en	het	
leveren	van	nieuwe	regelingen	 in	de	commercië-
le	en	industriële	infrastructuur.	Het	systeem	inte-
greert	gebouwenautomatisering,	energiebeheer	en	
HVAC-systemen.	Resultaat	is	dat	de	prestaties	van	
de	facility	worden	geoptimaliseerd	en	de	totale	kos-
ten	voor	beheer	en	onderhoud	worden	verlaagd.

Highlights

– PLC-based control – Saia®PCDs

– Realtime automation

– Redundancy

– Interoperabiliteit en interconnectiviteit

– Integratie met verschillende  
 standaardprotocollen voor alle data. o.a. met 
 TCP/IP, BACNet, S-bus, PROFIBUS,  
 M-bus, Modbus

– Multi-user omgeving met security-niveaus

– Gebruikersvriendelijke grafische interface  
 op basis van Citect SCADA

– Rapportage en printen van status-, storings-  
 en alarmmeldingen

– Automatisch genereren van  
 installatie-efficiency rapporten
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De oplossing van Globensol biedt  
het volledige beheer voor de  
volgende systemen van de installatie

– Koelwaterpompen

– Kleppen warmtewisselaar

– Drukeenheid

– Luchtbehandelingskasten

– Ventilatoren

– Midden- en laagspanningspanelen

– Ruimteregelingen

– Spanningsbewaking transformator  
 en load sharing

– UPS monitoring en batterijlaadsysteem

– Chemische doseerapparatuur 

– Veegpompen zinkput

– Lekdetectie koelsysteem

– Verlichtingsbesturing

– Brandblusinstallatie

– Waterbereiding koeltorens

– Waterverbruiksbewaking en -regeling

– Energiemeting

– Kleppen

In het project wordt apparatuur gebruikt van  
verschillende leveranciers  
(Trane, Conzerv, Danfoss, Siemens, Benshaw, 
Endress+Hauser, Belimo, TAC, Calectro, S+S,  
Huba Control, Marley, Mijnheer)

Conclusie

In	vergelijking	met	vorige	projecten	gebruikt	deze	
nieuw	gebouwde	koelfabriek	25%	minder	energie	
en	 30%	 minder	 water.	 Bovendien	 ervaren	 de	 ge-
bruikers	een	echte	verbetering	van	het	binnenmi-
lieu.

De	 sleutel	 voor	 het	 behalen	 van	 deze	 ambitieuze	
doelstellingen	was	de	automatisering	van	de	inter-
actie	tussen	het	industriële	proces	en	de		typische	
gebouwenautomatisering.	 Dit	 is	 precies	 het	 soort	
uitdaging	waar	de	openheid,	betrouwbaarheid	en	
communicatiemogelijkheden	 van	 Saia®PCD	 zijn	
nut	bewijst.	De	gebruiker	legt	zich	toe	op	resulta-
ten	en	hoeft	niet	meer	bezig	te	houden	met	techni-
sche	barrières	die	verschillende	leveranciers	nor-
maal	opwerpen.		
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Nieuw stadstunnelproject in Polen  
geautomatiseerd met Saia®PCD

Een van de meest indrukwekkende verkeersprojecten in Polen is de bouw van een 665 meter lange  
tunnel in het centrum van Katowice. De complete automatisering hiervan is uitgevoerd met Saia®PCD.

De	 cijfers	 van	 dit	 project	 spreken	 voor	 zich:		
58	 Saia®PCD2	 en	 Saia®PCD3	 stations	 uitgerust	
met	 touchscreens,	1440	digitale	 in-	en	uitgangen	
en	 270	 analoge	 ingangen	 zijn	 via	 een	 redundant	
Ethernet-netwerk	met	elkaar	verbonden.

Gegevens over de tunnel 

– Lengte 665 m

– 3 rijstroken in beide richtingen 

– 50.000 voertuigen per uur 

– �30.000 m3 aardeverplaatsing 

– 240 min. brandwerendheid 
 voor de gehele constructie 

– 6,5 km kabelkanalen 

– 77 km kabel 

– 8 vluchthavens 

– 5 nooduitgangen

Dit Saia®PCD-netwerk bewaakt de volgende gebeurtenissen: 

– Vaststelling gevaarlijke verkeerssituaties 
– Aansturing van verkeersafhankelijke besturingscenario‘s 
– Wegnemen van verkeersbelemmeringen,  
 onafhankelijk van de verkeerssituatie 
– Verzamelen van verkeersgegevens  
 (verkeersintensiteit, belasting rijstroken, etc.) 
– Bepaling luchtkwaliteit (NOx, CO2, luchtzuiverheid, etc.) 

Het	project	werd	gerealiseerd	door	Carboautoma-
tyka,	een	Poolse	System	Integrator,	gespecialiseerd	
in	tunnel	projecten.	De	tunnel	is	een	jaar	geleden	
voor	het	verkeer	vrijgegeven.		
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25 jaar samenwerking  
machinebouwer Polymac en saia-burgess

in oktober 2008 was het 25 jaar geleden dat machinebouwer Polymac uit ede de eerste besturingscom-
ponenten van saia-burgess in gebruik nam. sindsdien is Polymac onafgebroken trouw gebleven aan dit 
fabrikaat. inmiddels hanteert Polymac de nieuwste PCD’s van saia-burgess als standaard voor de be-
sturing van haar machines.

Polymac bouwt al 30 jaar machines voor de plas-
tics-industrie. Met name machines voor het uit-
nemen, stapelen, ontstapelen en verplaatsen van 
plastic producten. Een specialisme van Polymac 
zijn de machines die plastic emmers voorzien van 
beugels. De variëteit in dit soort machines is erg 
groot. Dat heeft te maken met de grote verschil-
len in emmers en beugels. Polymac levert de hand-
lingmachines wereldwijd. Het bedrijf is gevestigd 
in Ede, Midden-Nederland, heeft 40 medewerkers 
en voert de verkoop en service wereldwijd uit.

beginperiode 
Cees Tijssen, verantwoordelijk voor besturing, 
software en elektrische installatie voor de machi-
nebouw bij Polymac, vertelt over de beginperiode 
toen hij startte met de inbouw van Saia-besturin-
gen. «Ik ben ook 25 jaar geleden bij Polymac begon-
nen. Ik kwam vers van de MTS waar ik besturings-
techniek heb gestudeerd. We zijn toen met een 
collega naar de beurs Aandrijftechniek geweest 
en hebben daar Saia-Burgess leren kennen. Tot 
dat moment draaide alles op relaisbesturing en ti-
mers; dat was geen echt flexibele techniek. We zijn 
gestart met de PCA1 van Saia®. Deze eerste PLC’s 
waren een directe vervanging van de relaisbestu-
ring. We hadden toen nog alleen digitale IO. Maar 
onze eerste machines waren er mee uitgerust en 
het werkte goed. In de loop der jaren is daar steeds 
meer bij gekomen. Zoals de MMI, modemverbin-
dingen, analoge IO en servo. Nu gebruiken we de 
allernieuwste PCD; dat is onderhand bijna een vol-
waardige PC.»

Door en door betrouwbaar
«Ons huismerk voor besturingen is Saia-Burgess. 
We hebben ook ervaring met andere merken, maar 
Saia liep altijd voorop wat betreft mogelijkheden. 
Met de PCA1 kon je in de beginjaren al veel kanten 
op. Maar nu kun je eigenlijk alles met de PCD’s. Ik 
ervaar deze producten als gebruiksvriendelijk en 
betrouwbaar. Onze machines die daarmee zijn uit-
gerust, zijn in de hele wereld in gebruik. Maar ik 
zie nooit CPU’s terugkomen voor reparatie of sto-
ringen. De oude systemen worden nog steeds on-
dersteund. De oudste besturing die wij van Saia® 
hebben dateert van 22 jaar geleden en staat ergens 
in Midden-Europa. Ook dat model wordt nog steeds 
ondersteund door Saia®. Maar we hoeven daar erg 
weinig gebruik van te maken. Omdat we nooit iets 

van de PCD’s hoeven te vervangen, hoeven we ze 
ook niet op voorraad te houden. Deze betrouwbaar-
heid is een belangrijk verkoopargument voor ons. 
Dat er nooit iets kapot gaat, is wel eens moeilijk 
uit te leggen. Met name de Amerikaanse markt is 
dat niet gewend. Maar het is echt door en door be-
trouwbaar.»

speciaal
«Kenmerkend voor de PCD is het grote aantal mo-
gelijkheden dat deze PLC aan boord heeft. Elke 
machine die wij bouwen is speciaal. We bouwen 
wat de klant nodig heeft. De PLC moet daarom al-
les kunnen. En dat lukt ook; de enige grens waar je 
tegenaan loopt is het niveau van de programmeur. 
Dat betekent dat als het niet lukt, het aan  ons ligt, 
en niet aan de PLC.»

Toekomstvisie
«In mijn beleving is Saia® een bedrijf met toekomst-
visie, vooroplopend in de markt. Ze komen met ont-
wikkelingen, die echt handig zijn. Het enige kri-
tiekpuntje dat ik zou willen uiten is dat ze zich best 
sterker mogen profileren. In de Nederlandse machi-
nebouw zouden veel meer OEM’ers met de bestu-
ringen van Saia® kunnen werken. Het is een goed 
product. En het stelt ons in staat alles te maken voor 

Meerdere beugelmachines in aanbouw bij Polymac;  
allemaal gebouwd op klantspecificatie. 

een beugelmachine in opbouw  
in de productiehal van Polymac 
in ede. Rechts is de besturings-
kast te zien met Saia®PCD2 
controller.
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de klant. Als dat zo is, dan kunnen ook andere ma-
chinebouwers hier goed mee uit de voeten.»

ontwikkeling oeM-markt
Hier ligt inderdaad een uitdaging voor Saia-Bur-
gess Benelux. Alfred Rombeek: «Internationaal 
gezien is Saia® sterk vertegenwoordigd bij machi-

nebouwers en andere OEM-ers. In de Benelux is 
Saia-Burgess de afgelopen jaren vooral gegroeid in 
gebouwautomatisering en heeft de OEM-markt wat 
minder aandacht gekregen. Hier komt nu verande-
ring in!»

beugelmachine
Een van de producten van Polymac is de beugel-
machine. Deze machine vervaardigt en monteert 
beugels voor plastic emmers. De beugels worden 
gemaakt uit metalen staafmateriaal. De uitein-
den van de staaf worden voorzien van een bolle-
tje of «mushroom». Daarna worden de beugels naar 
de emmer gevoerd en aan de emmer gemonteerd. 
Tenslotte worden de emmers nog gestapeld. Al deze 
bewerkingen worden pneumatisch uitgevoerd. De 
PCD2 verzorgt de aansturing van alle ventielen;  
50 stuks in totaal. De posities van de cilinders wor-
den gedetecteerd door digitale IO. De positie van 
de emmer wordt bepaald met behulp van fotocel-
len en encoders. De PCD2 is daartoe uitgerust met 
snelle tellerkaarten. Daarnaast heeft deze PLC een 
modemkaart voor het uitvoeren van remote main-
tenance. De internetverbinding wordt voorafgaand 
aan de ingebruikname nog door Polymac getest. 

High performance versie
«Polymac levert naast de standaardversie, uitge-
voerd met veel pneumatiek, ook een high perfor-
mance versie. Deze is uitgerust met servoaan-
drijvingen. De regeling daarvoor wordt met Saia® 
H-kaarten of servokaarten uitgevoerd. De servo-
regeling geschiedt in de PLC door een regelsig-
naal tussen de plus en min 10 volt. We gaan nu over 
op een PROFIBUS-aansturing. De Saia®PCD2 met 
M480 processor kan de snelheid aan. Dat is een 
snelle processor. De software is gewoon hetzelf-
de. Overal waar de cyclustijd een punt wordt, kun-
nen we de PLC aanpassen. We houden alleen het 
CPU-board, de basis en de stroomkaart. We nemen 
een snellere processor en daarmee hebben we een 
snellere besturing.»

Programmeur nodig
«Omdat al onze machines uniek zijn, moeten we bij 
elke machine wel stukjes bijprogrammeren. Bij-
voorbeeld als een machine wordt uitgerust met ser-
vo of camera-inspectie. In ons bedrijf hebben we 
dringend programmeurs nodig. Maar wel mensen 
met mechanisch inzicht en allround getraind. We 
zijn daar heel hard op zoek naar. En als ze ook nog 
kennis van Saia® hebben, zou dat heel mooi zijn. 
Kennis van de hardware is heel belangrijk. Je moet 
bij ons veel weten over het gedrag van machines. En 
steeds weer willen nadenken over nieuwe machi-
nes. Maar dat maakt ons werk ook zo boeiend.»  

alfred Rombeek (links) 
bedankt Cees Tijssen van 
Polymac (rechts) voor 25 jaar 
samenwerking met saia-
burgess. alfred Rombeek 
is verantwoordelijk voor 
business Development oeM 
benelux bij saia-burgess.

De beugels worden door middel van pneumatiek aan de emmer gemon-
teerd. De contrastsensor aan de linkerkant detecteert de aanwezigheid 
van een zwart-wit label op de emmer.


