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Dzi ki implementacji popularnych protoko ów 
komunikacyjnych system BSAR mo e 
bezproblemowo komunikowa  si  z:

Zabezpieczeniami pól rozdzielczych,
Sterownikami PLC, 
Komputerami PC,
Innymi urz dzeniami pomiarowymi, 
licznikami, synchronizatorami czasu 

 konwerterami sygna ów.

System BSAR s y do wizualizacji pracy 
i sterowania ró nymi uk adami w zak adach 
przemys owych bran y wydobywczej. Wygl d 
wizualizacji, jak i sposób dostarczenia informacji 
determinuje charakterystyka obiektu, na którym 

dzie zainstalowany.

System wyposa ony zosta  w baz  danych pracuj  na „silniku” MySQL, która pozwala na archiwizowanie 
danych pomiarowych oraz zdarze  wyst puj cych podczas pracy obiektu.
Dost pnymi mediami transmisyjnymi s : wiat owody, kable UTP, transmisja szeregowa, lub te  droga 
radiowa.

Dane do systemu BSAR, w zale no ci od 
charakterystyki obiektu lub ycze  klienta, 
mog  zosta  dostarczone w ró ny sposób. 
System BSAR mo e by  bezpo rednio 
po czony z zabezpieczeniami lub 
u r z d z e n ia m i  p o m i a r o wy m i  b  
komunikowa  si  z nimi poprzez sterowniki 
PLC gromadz ce informacje w jedno miejsce 
i przesy aj ce je zintegrowane do systemu.   

BAZODANOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI I RAPORTOWANIA

BSAR



   Tworzenie raportów i bilansów,
   Archiwizacja danych i zdarze  (w zale no ci 

od potrzeb – czasowa lub oparta na zmianie 
parametru),

   Wykre lanie wykresów monitorowanych 
parametrów w wybranych przedzia ach 
czasowych,

   Wspó praca z baz  danych MySQL,
   Regulowana kontrola dost pu do 

poszczególnych cz ci systemu w zale no ci 
od poziomu zalogowanego u ytkownika.

Funkcje systemu
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Dzia anie systemu BSAR oparte jest na 
zasadzie serwer-klient,  co umo l iwia 
pod czenie kilku klientów do jednego serwera. 
Do komunikacji pomi dzy serwerem a klientami 
wykorzystywane jest cze Ethernet,  
gwarantuj ce szybk  transmisj  danych 
pomi dzy serwerem a stanowiskami 
wizualizacji. 

 Rozdzielnie  wysokiego,  redniego                 
i niskiego  napi cia,

  Stacje wentylatorów, 
  Pompownie g ównego odwadniania,
  Pompownie g binowe,
  Stacje odmetanowania.

Przyk adowe zastosowanie


