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Automatyka na wesoło...
...co nie oznacza, øe nie na po-

waønie!
Te bardzo atrakcyjnie wygl¹daj¹-

ce, kolorowe pude³ka swoj¹ zawar-
toúci¹ zaskocz¹ z†pewnoúci¹ wielu
naszych CzytelnikÛw, takøe lepiej
obeznanych z†automatyk¹. S¹ to bo-
wiem bardzo atrakcyjne zestawy pro-
mocyjne ze sterownikami serii LO-
GO! oraz Simatic S7-200.

nikiem elektrycznym, ktÛry moøna na-
pÍdzaÊ poprzez sterownik!

Obydwa zestawy przygotowa-
ne przez Siemensa adresowane
s¹ przede wszystkim do szkÛ³
i†uøytkownikÛw, ktÛrzy za-
mierzaj¹ w†niezbyt kosztowny
sposÛb i†szybko wkroczyÊ
w†îtajemniczyî úwiat sterow-
nikÛw do uk³adÛw automaty-
ki. DziÍki temu, øe zestawy s¹
kompletnie wyposaøone moøli-
we jest niemal natychmiastowe
rozpoczÍcie pracy z†nimi. Dos-
kona³a dokumentacja (niestety
w†jÍzyku angielskim i†czasa-
mi w†niemieckim) prezentuj¹-
ca szereg gotowych przyk³adÛw
stanowi dodatkow¹ atrakcjÍ
dla potencjalnych uøytkowni-
kÛw.
Tak wiÍc - gor¹co zachÍcamy

do korzystania z†oferty Sie-
mensa! Ceny zestawÛw nie s¹
niskie, ale - bior¹c pod uwagÍ

iloúÊ i†jakoúÊ otrzymanych materia-
³Ûw - naprawdÍ atrakcyjne. A†wie-
dza zdobyta w†tej ci¹gle rozwijaj¹cej
siÍ dziedzinie naprawdÍ trudna do
przecenienia.
Piotr Zbysiński, AVT

Zestawy prezentowane w†artyku-
le oferowane s¹ przez firmÍ Siemens
w†sprzedaøy promocyjnej. Cena kaø-
dego z†zestawÛw wynosi 970 z³ net-
to. Osoby zainteresowane zakupem
ktÛregoú zestawu mog¹ przys³aÊ na
adres redakcji zamÛwienie, ktÛre na-
tychmiast zostanie przekazane fir-
mie Siemens. Zestawy s¹ dostÍpne
takøe u†dealerÛw Siemensa. Adresy
tych firm znajduj¹ siÍ na stronie
internetowej EP, poúwiÍconej LOGO!
Zeszyt z†aplikacjami nades³any-

mi na konkurs przygotowany wspÛl-
nie przez firmÍ Siemens i†EP jest
dostÍpny w†postaci pliku PDF na
stronie internetowej, pod adresem:
www.avt.com.pl/avt/ep/logo.html.
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Prezentowane w†artykule zestawy
s¹ dowodem na to, øe nawet tak duøe
koncerny - jak Siemens - bardzo dba-
j¹ o†propagowanie wúrÛd uøytkow-
nikÛw swoich pomys³Ûw i†opraco-
waÒ. Jeden z†zestawÛw (w øÛ³tym
pude³ku) przeznaczony jest dla zna-
nych juø Czytelnikom EP sterowni-
kÛw LOGO!, drugi natomiast dla nie-
co bardziej zawansowanych sterowni-
kÛw Simatic S7-200 (modu³ CPU212).
Zestawy kusz¹ z†jednej strony bar-

dzo atrakcyjnym wygl¹dem i†gadøe-
tami dla uøytkownika (efektowna tor-
ba z†logo LOGO! oraz ìkosmicznaî
podk³adka pod mysz z†logo Simatic
S7-200), z†drugiej strony swoj¹ dos-
kona³¹ zawartoúci¹. Uøytkownik
otrzymuje bowiem wszystko, co jest
niezbÍdne do rozpoczÍcia pracy, tzn.
oprogramowanie, niezbÍdne kable, za-
silacz (dla LOGO!), dokumentacjÍ oraz
szereg elementÛw u³atwiaj¹cych wy-
korzystanie sterownikÛw w†ekspery-
mentalnych aplikacjach.
Dla przyk³adu w†zestawie sterow-

nika Simatic znajduje siÍ listwa mon-
taøowa DIN z†zainstalowanym... sil-


