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• Dawny Zakład Doświadczany Aparatury Naukowej AGH  

• Sprywatyzowany w roku 1992 jako pierwszy spin-off w Polsce przez 
grupę pracowników naukowo-dydaktycznych WEAIiE AGH  

• Od 1996 – firma zaangażowana w branżę automatyki budynków 
Promotor idei OTWARTOŚCI  w systemach automatyki budynków 

• Od 2000 – członek Stowarzyszenia LonMark 

• Od 2011 – Centrum Kompetencji firmy LOYTEC w Polsce 

• Produkcja sterowników iBASe™ dla systemów automatyki 
budynków 

• Projektowanie, instalacja, uruchamianie i serwisowanie 
zintegrowanych systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków 

 

Kilka słów o firmie ZDANIA 
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Nasze referencje – budynki III Kampusu UJ 



4 

Nasze referencje 
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Nasze referencje 
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Nasze referencje 
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Przegląd ekranów BMS 



Automatyka pomieszczeń, 
Przykład 

 



Centrala Lab 5.5 

 



Węzeł chłodu 



Przedmiot innowacji w ramach POIG 



13 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Opracowanie platformy technologicznej dla 
zintegrowanych sterowników automatyki  

i bezpieczeństwa budynków 
 

Numer projektu: POIG.01.04.00-12-105/11 
2012-2015 



14 

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 

 

 

 



15 

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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Prace rozwojowe 

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 – zgodność z dyrektywą LDV 

• systemów alarmowych ochrony mienia 

• zgodności z wytycznymi LonMark  

(zgodność z normą EN 14908) 
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Prototyp zintegrowanego sterownika automatyki  
i bezpieczeństwa 

Poddany badaniom: 
1. Kompatybilności elektromagnetycznej 
2. Zgodności z dyrektywą LDV 
3. Zgodności z normami dot. Systemów alarmowych 
4. Zgodności z wytycznymi LonMark 
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Badanie prototypu  
Kompatybilność elektromagnetyczna 
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Badanie prototypu  
Zgodność z dyrektywą LDV 
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Badanie prototypu  
Zgodność z normami dot. systemów alarmowych 
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Badanie prototypu  
Zgodność z wytycznymi LonMark 
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Efekty realizacji projektu 

1. Uniezależnienie produktów rodziny sterowników iBASe 

od mikrokontrolerów NeuronChip poprzez opracowanie  

i wdrożenie własnej implementacji protokołu LON  

w wersjach TP/FT-10 oraz IP 

2. Wdrożenie implementacji protokołu IzoT 

3. Opracowanie prototypu zintegrowanego sterownika 

automatyki i bezpieczeństwa budynku 

4. Uzyskanie certyfikatów potwierdzających możliwość 

integracji funkcjonalności automatyki i bezpieczeństwa  

w jednym urządzeniu 



23 

Inne efekty realizacji projektu 

1. Wdrożenie do produkcji własnych routerów wieloportowych 

LON/IP-LON TP/TF10 

2. Implementacja interfejsów komunikacyjnych WiFi  

w sterownikach rodziny iBASe oraz protokołu LON/IP 

3. Opracowanie prototypu Inteligentnego Gniazdka 

elektrycznego Smart Plug z pomiarem energii elektrycznej,  

komunikacją WiFi i koordynacją algorytmów sterowania  

w chmurze 

4. Opracowanie prototypu czujki ruchu z komunikacją WiFi 

5. Uzyskanie podstaw do opracowania i wdrożenia systemu 

chmurowego Cloud iBASe 
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Nowy katalog systemu iBASeTM 
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Elementy systemu – sterowniki obiektowe  

Protokoły: BACnet MS/TP, LON TP/FT-10, Modbus  
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Elementy systemu - czujniki  

Protokoły: BACnet MS/TP, LON TP/FT-10, Modbus , 0-10 V 
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Elementy systemu – moduły wejść/wyjść 

Różne konfiguracje wejść/wyjść 
Wewnętrzne bloki funkcyjne do konfiguracji prostych uzależnień logicznych 



28 

Elementy systemu – sterowniki bezpieczeństwa 

Współpraca z różnymi typami blokad przejść 
Konfiguracja przejść w systemie IP 
Integracja na poziomie obiektowym ze sterownikami komfortu 
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Dziękuję za uwagę 
 

Zapraszamy na stronę internetową 
www.zdania.com.pl 

oraz do zapoznania się z nowym katalogiem 
produktów iBASe 

 
 

dr inż. Grzegorz Hayduk                      e-mail: g.hayduk@zdania.com.pl 

     office@zdania.com.pl 

ZDANIA Sp. z o.o. 

Ul. Kr. Jadwigi 268,    tel.: (+48) 126380567 

30-218 Kraków    kom.: (+48) 601545681 

 

http://www.zdania.com.pl/
mailto:g.hayduk@zdania.com.pl

