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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

 

Główne cele projektu: 

 

1. Modernizacja istniejących wybranych produktów ZDANIA poprzez 

implementację nowej wersji technologii LonWorks – LonWorks 2.0  

2. Opracowanie nowych produktów na bazie technologii BACnet 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

 

Zadania o charakterze badań przemysłowych: 

 

Zadanie 1: Rozpoznanie i implementacja technologii LonWorks 2.0  

w ramach normy EN 14908-1 w środowisku testowym  

Zadanie 3: Rozpoznanie i implementacja normy EN16484-5 (BACnet)  

w środowisku testowym 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 
 

Zadania o charakterze prac rozwojowych: 

 

Zadanie 2 oraz zadania 4 -  18: 

 

Projektowanie, konstrukcja, oprogramowanie i badanie kompatybilności 

elektromagnetycznej (dla wybranych urządzeń) prototypów 10 

urządzeń,  

w tym: 

 5 prototypów urządzeń w standardzie LonWorks 2.0, i  

 5 prototypów urządzeń w standardzie BACnet 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Prototypy urządzeń w standardzie LonWorks 2.0 

1. Urządzenie M-Bus_LON – konwerter protokołu M-Bus na protokół LON 

(modernizacja) 

2. Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Itron na protokół LON  -  CF_LON 

(modernizacja) 

3. Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Apator  

na protokół LON  - APT_LON (modernizacja) 

4. Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Sensus  

na protokół LON   - PM_LON (modernizacja) 

5. Urządzenie PLSCNT_LON – czterokanałowy sumator impulsów liczników 

mediów energetycznych  

z interfejsem LON (modernizacja) 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Prototypy urządzeń w standardzie BACnet 

1. Urządzenie M-Bus_BACnet – konwerter protokołu M-Bus na protokół BACnet 

(nowe urządzenie) 

2. Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Itron na protokół BACnet  -  CF_BACnet 

(nowe urządzenie) 

3. Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Apator  

na protokół BACnet  - APT_BACnet (nowe urządzenie) 

4. Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Sensus  

na protokół BACnet   - PM_BACnet (nowe urządzenie) 

5. Urządzenie PLSCNT_BACnet – czterokanałowy sumator impulsów liczników 

mediów energetycznych  

z interfejsem BACnet (nowe urządzenie) 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Urządzenie M-Bus_LON – konwerter protokołu M-Bus na protokół LON 

(modernizacja) 

1. Opracowanie sprzętu – zadanie 2 

2. Badanie kompatybilności  

      elektromagnetycznej – zadanie 2 

3.   Oprogramowanie – zadanie 4 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Itron na protokół LON  -  CF_LON 

(modernizacja) 

1. Opracowanie sprzętu – zadanie 6 

2. Oprogramowanie – zadanie 10 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Apator  

na protokół LON  - APT_LON (modernizacja) 

1. Opracowanie sprzętu – zadanie 8 

2. Oprogramowanie – zadanie 10 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Sensus  

na protokół LON   - PM_LON (modernizacja) 

1. Opracowanie sprzętu – zadanie 9 

2. Oprogramowanie – zadanie 10 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Urządzenie PLSCNT_LON – czterokanałowy sumator impulsów liczników mediów 

energetycznych z interfejsem LON (modernizacja) 

1. Opracowanie sprzętu – zadanie 15 

2. Badanie kompatybilności  

      elektromagnetycznej – zadanie 15 

3.   Oprogramowanie – zadanie 16 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Urządzenie M-Bus_BACnet – konwerter protokołu M-Bus na protokół BACnet 

(nowe urządzenie) 

1. Opracowanie sprzętu – zadanie 5 

2. Badanie kompatybilności  

      elektromagnetycznej – zadanie 5 

3.   Oprogramowanie – zadanie 7 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Itron na protokół BACnet  -  CF_BACnet (nowe 

urządzenie) 

1. Opracowanie sprzętu – zadanie 11 

2. Oprogramowanie – zadanie 13 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Apator  

na protokół BACnet  - APT_BACnet (nowe urządzenie) 

1. Opracowanie sprzętu – zadanie 12 

2. Oprogramowanie – zadanie 13 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Interfejs wewnętrzny ciepłomierza Sensus  

na protokół BACnet   - PM_BACnet (nowe urządzenie) 

1. Opracowanie sprzętu – zadanie 14 

2. Oprogramowanie – zadanie 13 
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Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. 
poprzez zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych 

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-086/10) 

Urządzenie PLSCNT_BACnet – czterokanałowy sumator impulsów liczników 

mediów energetycznych  

z interfejsem BACnet (nowe urządzenie) 

1. Opracowanie sprzętu – zadanie 17 

2. Badanie kompatybilności  

      elektromagnetycznej – zadanie 17 

3.   Oprogramowanie – zadanie 18 
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Podsumowanie 

• Zrealizowano zadania w zakresie badań przemysłowych i 
opanowano dwie nowe technologie LonWorks 2.0 i BACnet 

• Zrealizowano zadania w zakresie prac rozwojowych – 
opracowano 10 prototypów urządzeń, po 5 w każdej 
nowopoznanej technologii 

• Wykorzystano dofinansowanie zgodnie z zamiarem  
i przeznaczeniem 

• Projekt zrealizowano zgodnie z biznes planem 

• Przygotowano i zbadano prototypy urządzeń, które zostały 
wdrożone do produkcji – rodzina urządzeń I/O serii DIGx/y 
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Certyfikacja LonMark 
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Certyfikacja LonMark 
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Certyfikacja LonMark 
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Certyfikacja LonMark 
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Opracowanie platformy technologicznej dla 
zintegrowanych sterowników automatyki  

i bezpieczeństwa budynków 
 

Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11) 

 

Główne cele projektu: 

1. Opracowanie platformy technologicznej (sprzęt i oprogramowanie) dla 

zintegrowanych sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków, 

zgodnych z normą EN14908 -  Badania przemysłowe 

2. Opracowanie prototypu zintegrowanego sterownika automatyki  

i bezpieczeństwa budynku na bazie platformy komunikacyjnej  

i poddanie urządzenia certyfikacji potwierdzającej zgodność  

z odpowiednimi normami – Prace rozwojowe 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11) 

 

Ad. 1.  Badania przemysłowe – opracowanie platformy technologicznej  

 

1. Opracowanie własnej implementacji oprogramowania stosu protokołu 

transmisji danych zgodnego z normą EN 14908 (kanały TP, IP) wraz  

z rozszerzeniem IzoT, opracowanie oprogramowania rutera oraz 

2. Dobór sprzętu umożliwiającego stosowanie opracowanego 

oprogramowania stosu 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11) 

 

Ad. 2. Prace rozwojowe na bazie wyników badań przemysłowych 

 

1. Opracowanie i wykonanie prototypu zintegrowanego sterownika automatyki i 

bezpieczeństwa budynku 

2. Badanie prototypu sterownika pod kątem spełniania norm dotyczących: 

• kompatybilności elektromagnetycznej 

• bezpieczeństwa użytkowania 

• systemów alarmowych ochrony mienia 

• zgodności z wytycznymi LonMark (zgodność z normą EN 14908) 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11)  

Zadania o charakterze badań przemysłowych 

 (1-9,11,12): 
Zadanie 8: Opracowanie oprogramowania komunikacyjnego dla aplikacji zintegrowanego 

sterownika pomieszczeń zgodnego  

z normą EN 14908-1 przy użyciu środowiska testowego 

Osiągnięte cele:  

• opracowanie oprogramowania warstw 2 do 6 protokołu komunikacyjnego zgodnego 

z normą EN 14908 wraz  

z rozszerzeniem o komendy ECS, niezbędne do implementacji protokołu IzoT 

 

        wraz z wynikiem zadania 4 – Osiągnięcie  

PODSTAWOWEGO CELU BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11) 
 

Zadania o charakterze badań przemysłowych 

 (1-9,11,12): 
Zadanie 11: Opracowanie i badanie oprogramowania komunikacyjnego dla aplikacji 

zarządzania infrastrukturą sieci sterującej do integracji funkcjonalności automatyki  

i bezpieczeństwa 

Osiągnięte cele:  

• opracowanie i przetestowanie oprogramowania zarządzającego przepływem danych 

w sieciach sterowania 

- funkcja rutingu (trasowania) przesyłania komunikatów 

 

OSIĄGNIĘCIE DRUGIEGO CELU BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11)  

Zadania o charakterze badań przemysłowych 
Zadanie 12: Opracowanie i badanie oprogramowania komunikacyjnego zgodnego z normą 

EN 14908-4 (nośnik transmisji danych – Ethernet) dla zintegrowanych sterowników 

automatyki  

i bezpieczeństwa 

Osiągnięte cele:  

• opracowanie i przetestowanie oprogramowania przesyłającego ramki protokołu EN 

14908-1 w ramkach protokołu IP 

• Opracowanie oprogramowania do konfiguracji kanału IP 

• Integracja oprogramowania ze stosem zgodnym z  EN 14908 

 

OSIĄGNIĘCIE TRZECIEGO CELU BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11) 
 

Zadania o charakterze prac rozwojowych 

(10,13,14,15): 

 

Zadanie 13: Oprogramowanie prototypu zintegrowanego sterownika 

automatyki i bezpieczeństwa 

Osiągnięte cele:  

• opracowanie oprogramowania aplikacyjnego prototypu zintegrowanego 

sterownika automatyki i bezpieczeństwa 

zgodnie z wytycznymi z zadań 3 i 6 

• testowanie prototypu sterownika z oprogramowaniem aplikacyjnym i komunikacją 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11) 

Zadania o charakterze prac rozwojowych 

(10,13,14,15): 

Zadania 10 i 13 : Opracowanie projektu i konstrukcja prototypu 

zintegrowanego sterownika automatyki i bezpieczeństwa 

 

 

 



33 ©2015 33 

Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11) 

 

Zadania o charakterze prac rozwojowych 
Zadanie 14: Integracja opracowanych rozwiązań platformy technologicznej zintegrowanych 

sterowników automatyki i bezpieczeństwa, zgodnej z normą EN 14908 oraz wykonanie 

testów funkcjonalności i wydajności produktów projektu 

Osiągnięte cele:  

• Integracja wszystkich składników oprogramowania opracowanych w ramach badań 

przemysłowych 

• Testowanie wydajności i zgodności z normami 

 

POTWIERDZENIE OSIĄGNIĘCIA PLANOWANYCH REZULTATÓW 

 

 

 



34 ©2015 34 

Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11)  

Badanie kompatybilności elektromagnetycznej EMC 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11)  

Badanie zgodności z dyrektywą niskonapięciową LVD 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11)  

Badanie zgodności z normami dla systemów alarmowych 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11)  

Badanie zgodności z wytycznymi LonMark 
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Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych 
sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków  

(Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11)  

Podsumowanie: 

Zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane w biznes planie  

i osiągnięto wszystkie zamierzone cele. 

 

Najważniejsze osiągnięcia: 

1. Opracowanie własnej implementacji stosu CNP dla transmisji TP, IP oraz 

rozszerzenie o IzoT 

2. Opracowanie implementacji programowej routera 

3. Opracowanie sprzętu platformy technologicznej  

i zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie doboru sprzętu do określonych 

zastosowań 

4. Opracowanie i wykonanie na bazie platformy prototypu zintegrowanego 

sterownika automatyki i bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie niezbędnych 

badań certyfikacyjnych 
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Więcej Informacji 

www.zdania.com.pl 
      
  

ZDANIA Sp. z o.o. 
LOYTEC COMPETENCE CENTER 
ul. Królowej Jadwigi 268,  
30-218 Kraków 
www.zdania.com.pl 
office@zdania.com.pl 
tel.:  +48 12 638 05 67 
fax.: +48 12 638 05 77 
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