
I S S N  15 8 0 - 0 8 3 0

Re
vi

ja
 z

a 
av

to
m

at
iz

ac
ijo

, m
eh

at
ro

ni
ko

, r
ob

ot
ik

o,
 k

om
un

ik
ac

ije
 in

 in
fo

rm
ac

ijs
ke

 t
eh

no
lo

gi
je

 •
 4

.17
Re

vi
ja

 z
a 

av
to

m
at

iz
ac

ijo
, m

eh
at

ro
ni

ko
, r

ob
ot

ik
o,

 k
om

un
ik

ac
ije

 in
 in

fo
rm

ac
ijs

ke
 t

eh
no

lo
gi

je
 •

 4
.17

€€ 
• 

 L
ET

O
 2

01
1 

• 
10

4
 •

  L
ET

O
 2

01
1 

• 
10

4



s

SCALANCE XR324-4M EEC

Industrial Ethernet 19” Rack Switch:

 16 RJ45 portov 10/100/1000MBit/s, integrirano
 3 x 100 MBit/s mediamodules z LC konektorji 
 1x 1 GBit/s mediamodule z SC konektorji 
 Napajanje na sprednji strani 
 Redundantno napajanje 60-250V AC/DC   

 Posebej primerno za energetski sektor 
 Podpora standardov: IEC 61850 in IEEE1613 
 EMC 
 -40°C do +70°C (+85°C za 16h)

http://www.automation.siemens.com/mcms/automation/en/industrial-
communications
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Revija za avtomatizacijo    ISSN 1580-0830    101/2010 

Spoštovani,

V malce spremenjeni obliki se revija Avtomatika tudi tokrat pojavlja 
kot medijski pokrovitelj na dveh prireditvah: na Ljubljanskem obr-
tnem sejmu LOS2011 in na Seminarju Radiokomunikacije. Medtem, 
ko so Radiokomunikacije že tradicionalna prireditev, ki se je vsako leto 
udeležijo strokovnjaki iz naših in tujih telekomunikacijskih podjetij - 
tako obiskovalci, kot predavatelji, pa je sejem LOS šele začel svojo pot. 
Upamo, da ne bo kratka, saj Ljubljana takšen sejem potrebuje. Verjetno 
na začetku ne bo prav veliko razstavljavev s področja avtomatizaci-
je, elektronike, telekomunikacij in informacijskih tehnologij, zagotovo 
pa se bo pojavilo kar nekaj firbcev, ki bodo prišli preverit, ali se bo v 
prihodnje splačalo razstavljati.
No, ljubljanski obrtni sejem je podprla Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije, zelo aktivna pa je tudi sekcija za elektroniko in mehatroniko 
na čelu z odborom za znanost in tehnologijo pri OZS. Že zato verja-
mem, da bo prireditev uspešna! 

Dragan Selan
Odgovorni urednik  

Založba: S5tehnika.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana

e-mail: stik@slotehnika.net
web: http://www.slotehnika.net

tel. 059 010 948 • fax: 059 011 070

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
Revija za avtomatizacijo procesov, 

strojev in zgradb, robotiko, mehatro-
niko, komunikacije in informacijske 

tehnologije ter URADNO GLASILO DAS 
-  Društva AVTOMATIKOV SLOVENIJE

Glavni urednik: 
Branko Badrljica • tel.: 040 423 303 
e-mail: brankob@avtomatika.com

Odgovorni urednik: 
Dragan Selan • stik@avtomatika.com 

tel. 059 010 949

Naslov za pošiljanje:
S5tehnika.net d.o.o.,
Revija AVTOMATIKA, 

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.si
studio@avtomatika.si

Naročnine na:  www.avtomatika.com

Tisk: 
Tiskarna DIKPLAST d.o.o., Celje

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: prof.dr. Boris Tovornik

boris.tovornik@uni-mb.si

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino 
priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada do 1.500 izvodov. Vse pravice 
pridržane. Ponatis celote ali posame-
znih delov je dovoljen samo z dovo-
ljenjem založnika in vedno z navedbo 
vira. Nepodpisane fotografi je so iz fo-
toarhiva uredni štva revije Avtomatika. 
Revija izhaja 10-krat letno, julija in av-

gusta ne izide.
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SEZNAM OGLAŠEVALCEV

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

02 SIEMENS

03 DU-MA

03 FBS ELEKTRONIK

05 RADIO LJUBLJANA

05 STROJNIŠTVO.COM

05 FDS RESEARCH

06 SLO-TECH

07 GR - LOS2011

13 MIEL ELEKTRONIKA

15 GIA-S

21 ELBACOMP

21 FBS ELEKTRONIK

23 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

25 HOBOTNICA

26 XENYA

26 TIPTEH

27 ELEKTRONIKA NAGLIČ

28 METRONIK

29 RAGA

31 HIPERION

32 ROBOTINA

34 ALKATRON

35 TEHNA

36 ARIES-IT

36 PS

38 JUMO

39 MOTOMAN ROBOTEC

40 SLOTEHNIKA.DVD

41 INFOREVIEW

42 RADIOKOMUNIKACIJE

43 SICK

44 AMITEH

Podjetje/pravna oseba/:  
 
Kontaktna oseba:  
Ime:  
Priimek:  
Ulica:                                                                          št.   
Številka in ime pošte:  
Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
E-mail:  
Domača stran podjetja:  

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov. Ce-
loletno naročnino v višini 41.70 €/kpl* za                izvodov bomo 
poravnali v 8. dneh po prejemu ponudbe.

Podpis:         M.P.

Izjavljamo, da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk!     Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA
S5tehnika.net d.o.o.
P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA -
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske ap li ka -
cije strežnik-odjemalec. Komunikacijski proto -
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
la h ko pošljete po elektronski pošti ali pa pokli -
če te po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50
e-pošta: damijan.jager @tipteh.si

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi var -
nostnih elementov kot so svetlobne za ve se, svet-
lobne mreže, "muting" sistemi, dvo ro čni vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.
Pokličete ga lahko po telefonu ali pošljete vpra -
šanje po e-pošti.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj Trdič, FDS Research, Compu ter
Vision Group, tel. 01/589-75-81, 
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com. 

Je vrhunski strokovnjak na področju računal-
niškega vida in direktor mednarodno pri -
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in -
tegraciji sistemov računalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, univ.dipl.inž., tehnični direktor
ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA
mag. Aleš Habič, Špica International d.o.o.,
tel. (01) 5680 884

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identi-
fikacijo, mobilno računalništvo, tehnologijo
črtne kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
ales.habic@spica.si

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez Mohorič, univ. dipl. inž., Elsyst d.o.o.,
tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroin-
stalacij (EIB instalacije) v vseh fazah od pro-
jektiranja do iz ve d be.

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek
med 8. in 10. uro.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direk-
tor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00, 

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec, 
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si

Svetuje s področja uporabe servo pogonov, fre -
k venčnih pretvornikov in pozicijskih kr milni -
kov.

Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Sinabit d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@sina -
bit.si, splet: www.sinabit.si

Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja po da t kov
v pro izvodnji, posredovanju podatkov v poslo -
v  ne informacij ske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslov -
nega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

ENERGIJSKO VARČNE ZGRADBE
Marjan Strnad, univ. dipl. inž. el., vodja odd-
elka Energijsko varčne, inteligentne in prijazne
zgradbe v Robotina d.o.o.
Tel. 040 191 441 ali 
e-mail: marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede pravilne izbire, vgradnje in zago-
na sistemov prezračevanja, toplotnih črpalk in
sončnih kolektorjev.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-712 ali 

e-mail: fbselektronik@ siol.net

Svetuje s področja uporabe induktivnih, ka pa -
citivnih in opto  senzorjev za uporabo v avtom-
atizaciji industrijskih procesov. Pokli čete ga
lahko na telefon:  03 - 89 83 713. E-pošta:
fbselektronik@siol.net

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el., 
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070, 

e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri načrtovanju in izvedbi avtomatiza -
cij na področjih krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih iz vedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI•SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, tehnični direktor 
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta: 
vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in
iz vedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.

Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po
elektronski pošti.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
Branko Nikolić, ing., SINABIT d.o.o., tel. 
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.si

Svetuje na področjih uporabe: PLC in DCS kr mi -
l  niških sistemov v klasičnih in šaržnih proce-
sih; recepturni sistemi po standardu  ISA S88-
01; OPC tehnologije za prenos podatkov na vi -
š je nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifi ka -
ci je in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

REGULACIJSKI VENTILI IN ARMATURA
Anton Zupan, univ. dipl. ing., vodja prodaje
procesnih in parnih armatur v GIA-S d.o.o.
Tel: 01 7865 301, e-mail: industrija@gia.si

Svetuje pri izbiri izvršilnih členov oz.regu-
lacijskih ventilov z ali brez pomožne ener -
gije za Vaš kemijski proces, energetsko apli -
ka cijo, kmiljenje pare ali preprost ogrevno-
prezračevalni sistem. Na podlagi dolgolet-
nih izkušenj s profesionalnimi armaturami
lahko pomaga z ustrezno strojno rešitvijo.

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Goran Kocjančič d.i.e., Robotina d.o.o.
vodja programa avtomatizacije stavb
Tel: 05 689 20 28, goran.kocjancic@robotina.si

Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor sodobnih zgradb
(GSM nadzor, WEB nadzor, daljinsko upravl-
janje, HVAC sistemi, razsvetljava, kontrola
pristopa, ...).

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David Čuk, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrij -
skih zveznih in šaržnih procesov. Svetoval
vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/513-81-91,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Saša Sokolić, univ. dipl. inž., direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je specialist za sisteme za upravljanje in nad-
zor (SCADA sistemi - programska oprema).
Pokličete lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., 
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta: 
fbselektronik@siol.net

Svetuje na področju varovanja in zaščite s svet-
lobnimi zavesami varnostnega  nivoja 4 in var -
nostnega nivoja 2.

Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projek-
tov v Robotina d.o.o.

Tel: 05 689 20 24
E-pošta: ivan.morano@robotina.si

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev,
mehkih zagonov, zaščite motorjev, meritev ni -
vo jev.

Brezplačni oglas
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EXPRESS NOVICE

Mednarodna konferenca o 
energetiki v Mariboru
Avtor:  Janez Škrlec, OZS, inženir mehatronike
 Predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

V času od 10. do 13. maja 2011, je na Fakulte   za elektrotehniko, računalništvo in informa  ko 
Univerze v Mariboru potekala Jubilejna 20. Mednarodna energetska konferenca z naslovom, 
Komunalna energe  ka 2011, oz. Power engineering. Organizator konference je bila Fakulteta za 
elektrotehniko, Univerze  Maribor. Soorganizatorji in partnerji dogodka so bili; Energetska agen-
cija za Podravje, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije in Univerza v Ljubljani. 

Utrip iz konference (foto Gero Angleitner)

Poudarek konference je bil na e-mobilnosti, oz. električnih vozilih in vpraša-
nju, kako premagovati ovire pri zanesljivi in učinkoviti oskrbi z energijo? Na-
dalje obnovljivi viri energije, solarni sistemi v proizvodnih procesih, energet-
ske naprave in aparati ter nove tehnologije v energetiki. Predsednik uspešne 
konference je bil prof. dr. Jože Voršič, sicer mednarodno priznani strokovnjak 
za področje energetike in vodja laboratorija za energetiko na FERI Univerze 
v Mariboru. Predsednik programskega odbora je bil Andrej Senegačnik iz Fa-

kultete za strojništvo, Univerze v Lju-
bljani. Na konferenci sem sodeloval 
tudi sam s strokovnim prispevekom 
z naslovom; Novi materiali v ener-
getiki in novi viri električne energije 
malih moči.

Konferenca je bila izjemno uspešna, 
saj je nosila veliko vsebinsko sporo-
čilo, da se Slovenija mora aktivno 
vključiti v razvoj e-mobilnosti in to 
celovito, upoštevajoč vse možnosti, 
ki jih seveda imamo. Udeleženci kon-
ference so s svojimi prispevki potrje-
vali dejstvo, da Slovenija ima znanje 
in sposobne strokovnjake, ki bi lahko 
pomembno sodelovali v razvoju in v 
možnosti proizvodnje električnih vo-
zil in seveda vse infrastrukture, ki bo 
potrebna, da postanemo e-mobilna 
napredna država. 

Konferenca je brez dvoma pokazala 
velike potencialne možnosti za naše 
gospodarstvo. Ekipa prof. dr. Jože-
Voršiča, predsednika konference pa 
si je brez dvoma zaslužila vso pohva-
lo, da s svojim znanjem in trudom 
išče najboljše rešitve za razvoj zelo 
obetavnega področja električnih vo-
zil, oz. e-mobilnosti pri nas.    
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EXPRESS NOVICE

7. Nanotehnološki
dan in zanimiva
okrogla miza 
o politehnikah
7. nanotehnološki dan, ki ga je organiziral Odbor za znanost in 
tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, ki ga vodi 
predsednik Janez Škrlec, se bo mnogim v  snil v prijetni spomin, 
tako po izjemnih strokovnih temah vezanih na nanotehnologijo, 
bioniko in biomime  ko, kot po izbiri vrhunskih mednarodno pri-
znanih slovenskih znanstvenikih. 
Avtor:  Janez Škrlec, OZS, inženir mehatronike
 Predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

V veliki dvorani Grand ho-
tela Primus na Ptuju se je 
zbralo precej več kot 250 

udeležencev, od tega največ inova-
tivnih in razvojno naravnanih obr-
tnikov in podjetnikov, torej pred-
stavnikov malih in mikro podjetji 
in kar preko 50 doktorjev znano-
sti, iz različnih fakultet Univerze v 
Mariboru in Univerze v Ljubljani, 
ter Instituta Jožef Stefan in Kemij-
skega inštituta v Ljubljani.

Župan Mestne občine Ptuj dr. Šte-
fan Čelan  v uvodnem nagovoru 

sploh ni skrival zadovoljstva, da se 
je prav na Ptuju zgodil ta dogodek 
in z jasnim in nedvoumnim sporo-
čilom, da gospodarstvo potrebuje 
znanje in vedenje o novih tehnolo-
gijah, ki bodo odločilno vplivale na 
razvoj slovenskega gospodarstva v 
naslednjih desetletjih. Uvodoma je 
tudi direktor Instituta Jožef Stefan, 
prof. dr. Jadran Lenarčič predstavil 
alarmantno stanje v gospodarstvu, 
izpostavil slabo sodelovanje med 
gospodarstvom in znanstveno sfero 
in poudaril je, da družba potrebuje 
ustvarjalce, ker se ljudje delimo na 

nepremakljive, premakljive in tiste, 
ki se premikajo in le od teh zadnjih 
je odvisen razvoj.

7. Nanotehnološki dan je sicer izra-
žal neko zelo pozitivno energijo in 
dajal mladim udeležencem jasno in 
nedvoumno sporočilo, da obstoja 
upanje za slovenski razvoj, če bomo 
le znali in zmogli združiti znanost 
z gospodarstvom. Nanotehnološki 
dan je tokrat prvič doslej javnosti 
razgrnil povezavo med nanoteh-
nologijo in bioniko in to je uspešno 
predstavil doc. dr. Iztok Kramberger 
iz fakultete za elektrotehniko Uni-
verze v Mariboru. Predstavil je svoj 
lastni razvoj uporabe memristorjev 
kot posebnih elementov v določeni 
aplikaciji, ki se kaže kot alternativa 
možganskim celicam, še zlasti po 
principielnosti delovanja. 

Prof. dr. Barbara Simončič iz na-
ravoslovnotehnične fakultete v 
Ljubljani je predstavila razvoj pa-
metnih tekstilij, tokrat s poudar-
kom na biomimetičnih tekstilijah, 
ki bodo že v tem desetletju postale 
aplikativne, torej uporabne tako v 
komercialni uporabi, kot v poseb-
nih aplikacijah za vojaške in vesolj-
ske namene. 

Dr. Maja Remškar iz Instituta Jožef 
Stefan je predstavila pozitivne in 
negativne vidike razvoja nanoteh-
nologij, še zlasti nanomaterialov. 
Predstavila je odlične rezultate, ki 
so jih dosegli naši znanstveniki v 
svetovnem merilu na področju mo-
libdenovih nanocevk, ki bodo učin-
kovito povečale lastnosti maziv, kar 
bo pozitivno vplivalo na zmanjša-
nje potrošnje energije, obrabnosti 
drsnih površin in drugih lastnosti. 
Dr. Remškarjeva je opozorila tudi 
na stanje varnosti nanotehnologij, 
ki še vedno v svetu in tudi pri nas 
ni urejeno, niti so sprejete potrebne 
zakonske direktive. 

Uporabo nanotehnologij v gradbe-
ništvu in projektni razvoj na tem 
področju je predstavil profesor dr. 
Danijel Rebolj s Fakultete za grad-
beništvo Univerze v Mariboru. Na-
noelektrokalorike, kot potencialne 
materiale v grelno – hladilnih na-
pravah je predstavila Brigita Rožič, 
prof. matematike iz Instituta Jožef 
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Stefan. Nanotehnološki dan pa se je 
nadaljeval tudi z okroglo mizo na 
temo: politehnike, kot novo par-
tnerstvo med znanjem in podjetni-
štvom. Okroglo mizo je organizi-
rala Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije in direktorat za visoko 
šolstvo pri MVZT, soorganizator je 
bila MO Ptuj in ŠC Ptuj. 

Moderator okrogle mize je bil Janez 
Škrlec, gostje okrogle mize pa so 
bili: direktor direktorata za visoko 
šolstvo, dr. Stojan Sorčan, župan 
MO Ptuj, dr. Štefan Čelan, direkto-
rica ZRS Bistra Ptuj,  dr. Aleksandra 
Pivec, direktor ŠC Ptuj Brane Ku-
mer in uspešna podjetnika Robert 
Grah - podjetje SG Automotive in 
Miran Senčar - podjetje Tenzor. Pri 
okrogli mizi pa je bila zelo aktivna 
tudi publika, ki se je vključevala v 
konstruktivno razpravo. Sodelujoči 
so predstavili svoje poglede na poli-
tehnike, kot sodobne organizacijske 
oblike, ki zagotavljajo najsodobnej-
ša strokovna in uporabna znanja 
ter kompetence. 

Župan MO Ptuj dr. Štefan Čelan je 
v zaključku okrogle mize, poudaril, 
da Slovenija in Ptuj to preprosto po-
trebujeta. Vsi udeleženci pa so bili 
precej enotnega mnenja, da je opre-
delitev politehnik v novih vladnih 
dokumentih (NPVŠ in RISS) zelo 
dobra. 

Okrogla miza pa ni mogla skriti 
razočaranja mnogoštevilnih udele-
žencev, da se takšne okrogle mize 
niso udeležili tudi rektorji univerz, 
saj bi se lahko sicer sami prepriča-
li, kaj gospodarstvo res potrebuje 
in kakšnih diplomantov si v bistvu 
želi.       

Teden vseživljenjskega učenja:
Izobraževalne delavnice 
na Tehnološkem parku 
Ljubljana
V tednu vseživljenjskega učenja, od ponedeljka, 16. maja 2011 
do petka, 20. maja 2011, so na Tehnološkem parku Ljubljana s 
pomočjo agencije JAPTI potekale brezplačne delavnice za pod-
jetnike, ki želijo izboljša   svoja znanja in iska   nove poslovne 
priložnos  . 

Avtor:  Dragan Selan, AVTOMATIKA

Večina predavanj je bila namenjena izboljšanju komunikacijskih sposobno-
sti podjetnikov in njihovih podjetij, izboljšanju poslovnih stikov in mreže-
nju. Tudi urejene osebne finance so ključ do uspeha in uresničitve zadanih 
ciljev. Na to temo je predaval strokovnjak Roman Budna iz Volksbank d.d.. 
Meni najbolj zanimiva tema je bila ITER projekt, ki združuje strokovnjake 
in kapital celega sveta v iskanju varne energije, ki jo bo dovolj za mnoge na-
slednje rodove. Gre za jedrsko fuzijo, pri kateri nastanejo ogromne energije, 
nima stranskih nevarnih produktov, ki bi onesnaževali okolje, vendar je za 
zagon potrebna tudi ogromna energija - visoke temperature. O osnovah 
jedrske fuzije, problemih tehnologije in pričakovanih prognozah je predaval 
Nejc Saje iz Cosylab d.d., podjetja, ki v projektu ITER zagotavlja program-
sko opremo za vodenje postopka proizvodnje energije. Vloga Cosylaba ima 
velik pomen, saj je to neposreden izvoz znanja, ki se uporablja na tehnolo-
ško zelo zahtevnem projektu.
Sledilo je predavanje znane novinarke Vide Petrovčič na temo Učinkovito 
delo z mediji. Meni je bilo predavanje zanimivo zaradi pogleda na stran 
uporabnika - potencialnega naročnika in njegovega pristopa do medija. Ja-
sno je, da mediji strogo ločujejo marketinški in novinarski del, da obstajajo 
novinarski kodeksi in pravila, katere morajo poznati tudi osebe, ki stopajo z 
njimi v kontakt. Novice, ki so mediju zanimive, jih novinar lahko brezplačo 
objavi, predstavitev nekega izdelka pa je že reklama, ki je seveda plačljiva, 
saj mediji od tega živijo.
O pozitivni delovni klimi, ki je pogoj za dobro delo in počutje zaposlenih je 
govorila Bernarda Potočnik iz podjetja Glotta Nova d.o.o.. Zadovoljstvo na 
delovnem mestu je moja izbira: Meje lastnega sveta ustvarjamo sami. Z ve-
ščinami samocoachinga se lahko naučimo upravljati svoje miselne procese 
in se v vsakem trenutku zavedati, kdo sem in kam grem. V tem se skriva 
moč in je pot, kako lahko svoje poklicno in zasebno življenje živimo tako, 
kot si želimo globoko v sebi.
Kako izkoristiti sodobne brezplačne medije za predstavitev svojih vsebin, 
s čimer se približa potencialnim kupcem, je predaval g. Primož Jakopin 
iz podjetja Madwise d.o.o.. Contentmarketing je močno orodje, pisano na 
kožo podjetjem, ki imajo posebna znanja, razmišljanje, ideje in tudi kultu-
ro. Iz teh virov lahko podjetje ustvarja zanimivo vsebino, ki jo nato pravil-
no plasira na trg - preko kanalov, ki so danes vsem dostopni in praktično 
brezplačni. Poleg približevanja kupcem tako podjetje samo kreira tudi svojo 
podobo, kar je danes pomemben faktor uspeha. Vsak business je do neke 
mere najprej showbusiness!
Naj se na koncu še zahvalim vsem izvajalcem predavanj, ki so nam nesebič-
no delili svoja znanja in spoznanja.      
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FLEKSIBILNO IN VELIKO ZAZNAVNO OBMOČJE 
V KOMPAKTNI OBLIKI

OS23C je trenutno najmanjši varnostni skener na svetu. 
Z dimenzijami 133mm x 143mm x 105mm in težo 1,3kg, 
ne potrebuje veliko prostora za montažo. Njegova pora-
ba znaša 5W. Kljub temu lahko pokriva območje 270°, z 
zaznavno razdaljo do 10m (Slika 1). Nastaviti je možno 
varnostno območje do 3m in dve stopnji opozorilnega 
območja do 10m.

Slika 1 - Veliko varovalno območje

Zaznavno območje skenerja je možno razdeliti na (do) 
70 posameznih sektorjev in vsakemu posebej defi nirati 
varnostno območje ter dva opozorilna območja (Slika 2).

     
Slika 2 - Delitev območja zaznavanja

Omron je razširil ponudbo na področju varnostne tehnike z varnostnim laserskim skener-
jem. S svojim revolucionarnim dizajnom je trenutno najmanjši varnostni laserski skener, 
ki omogoča enostavno montažo. OS32C zagotavlja varnost kategorije 3 (brez dodatnega 

varnostnega krmilnika) in je skladen z varnostnim standardom ISO 13849-1 PLD in SIL 2. 

LASERSKI 
VARNOSTNI

 SKENER 
OMRON OS23C 

Informacije: MIEL d.o.o.

AKTIVNI PRIKAZOVALNIK

Po obodu skenerja je nameščenih osem svetlobnih indi-
katorjev za lažjo določitev smeri iz katere je varnostno 
območje prekinjeno. Na sprednjem delu je nameščen 
LED vmesnik, preko katerega je razvidno delovanje in 
status skenerja, brez potrebe po priključitvi na osebni 
računalnik (Slika 3).

Slika 3 - LED vmesnik na sprednjem delu

ENOSTAVNA KONFIGURACIJA IN ETHERNET

OS23C se parametrira s pomočjo pripadajočega pro-
gramskega orodja. Vmesnik je enostaven in intuitiven, 
tako da za nastavitev ne potrebujemo veliko časa. Pa-
rametriranje je možno v realnem času, poleg tega pro-
gram omogoča skeniranje področja s pomočjo laser-
skega žarka in na ta način defi nira robove okolice, ki 
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so potem vidni v programu. Defi nirani robovi se lahko 
uporabijo tudi kot referenčna postavitev, saj se s tem 
prepreči nepooblaščen premik ali demontaža laserskega 
varnostnega skenerja (slika 4). Varnostnemu skenerju je 
možno nastaviti odzivni čas v obsegu od 80 do 680ms, 
kar služi fi ltriranju in neželenemu ustavljanju (recimo v 
primeru letečih delcev v okolici).

Ethernet podpora omogoča povezavo več varnostnih 
skenerjev in s tem olajša analiziranje in preverjanje statu-
sa skenerjev ter vzroka pri varnostni ustavitvi.

Slika 4 - Programsko orodje za parametriranje

PRIMERI APLIKACIJ

Varnostni laserski skener OS23C lahko zaradi svoje fl eksi-
bilnosti v veliko primerih nadomesti varnostne zavese in 
senzorje. Sploh tam, kjer je potreba po širšem varovanju 
območja, se izkaže kot cenovno ugodnejša rešitev v pri-
merjavi z uporabo  varnostnih zaves. V primeru, da se 
na že obstoječem skenerju, pojavijo drugačne zahteve 
po varnostni funkciji, se skener enostavno premesti in/ali 
nastavi na drugačno delovanje.

Primer 1:
Varnostni skener vertikalno varuje robotsko celico (slika 
5). S pomočjo zunanjih signalov je na skenerju možno 
preklapljati med različnimi profi li (ki jih prednastavimo 
sami) varovanja območja. Tako lahko naprimer skener 
varuje samo levo ali desno stran robotske celice, glede 
na pozicijo robota.

Primer 2:
Majhne dimenzije omogočajo montažo in varovanje zno-
traj celice tudi v relativno majhnih strojih. S samo enim 
varnostnim skenerjem je zaradi 270° kota zaznavanja ne-
varno območje mogoče varovati na dveh straneh.

Slika 6 - Primera varovanja nevarnega območja

Primer 3:
Zanimiv primer uporabe je ustavitev in preprečevanje 
trkov na avtomatsko vodenih vozilih (AVZ), kjer nam 
prednastavljeni profi li varovanja in parametriranje varo-
valnega območja po segmentih olajša varovanje tudi na 
zelo zahtevnih progah. Z uporabo dveh skenerjev lahko 
varujemo vso območje okoli vozila.

Slika 7 - Uporaba za varovanje avtomatsko vodenih 
vozil

Več informacij je na 
voljo na naslovu:

MIEL, d.o.o.
Tel.: 03 898 57 50
Faks: 03 898 57 60
E-pošta: omron-
podpora@miel.si 
ali info@miel.siSlika 5 - Vertikalo varovanje celice in preklapljanje med profili varovanja
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OMRON
Varnostna tehnika
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Varnostni senzorji
-senzorji z enojnim žarkom
-varnostne svetlobne zavese
-varnostne svetlobne
 zavese za veèja obmoèja

Varnostna omrežja

Varnostne moduli in releji

-varnostni krmilniki (DeviceNet)
-V/I enote

-univerzalni moduli
-krmilniki za dvoroèni vklop
-slim moduli

Varnostna stikala za vrata
-blokirna stikala
-brezkontaktna stikala
-stikala za teèaje

Ostala varnostna tehnika
-konèna stikala
-stikala za izklop v sili
-varnostni releji
-roèna in nožna varnostna stikala

Tel.: 03 898 57 50

Zapestni mobilni računalnik 
Motorola WT4000

Informacije: Gašper Lukšič d.o.o., LEOSS d.o.o.

Motorola WT4000 je ergonomsko 
oblikovan in z barvnim zaslonom 
opremljen »Hands free« zapestni ter-
minal, ki je primeren tako za levičarje 
kot za desničarje in ga nosimo na za-
pestju ali za pasom. Tako je dobese-
dno pisan na kožo vsem, ki pri svojem 
delu potrebujejo proste roke za mani-
puliranje z materialom, izdelki ali bla-
gom. Je idealno orodje za povečanje 
storilnosti v aplikacijah, kot so:

• prevzem blaga,
• izdaja artiklov,
• oskrba z izdelki,
• nabiranje artiklov in
• izpolnjevanje naročil kupcev v di-

stribucijskih centrih ipd.

Motorola WT4000 za lažje delo v skladišču

Z mobilnimi računalniki na roki opti-
miziramo poslovne procese in močno 
zmanjšamo število napačnih dostav 
in posledično povečamo zadovolj-
stvo strank. Ustrezno visoka je tudi 
stopnja robustnosti ter odportnosti 
na padce, prah in vlago (IP 54), kar 
nam zagotavlja brezhibno delovanje 
v še tako prašnih skladiščih, proiz-
vodnih linijah ali hladilnicah tudi 
pri temperaturi -20°C. Z naprstnim 
čitalnikom Motorola RS409 uspešno 
beremo tudi slabše natisnjene in po-

škodovane črtne kode in celo z večje 
razdalje, medtem ko nam brezžični 
naprstni čitalnik črtne kode Motorola 
RS507 omogoča uspešen zajem po-
datkov tudi v 2D črtnih kodah najra-
zličnejših simbologij.

Set robustnih slušalk z 

mikrofonom za glasov-

no vodenje Motorola 

RCH50

Ostali poudarki:
• brezžična komunikacija vključuje 

Blue tooth in WLAN prenos podatkov 
s hitrostjo do 54 Mb/s (802.11 a/b/g),

• omogoča nemoteno čitanje črtne 
kode tudi v gibanju,

• opcija priključitve slušalk za gla-
sovno vodenje uporabnika Moto-
rola RCH50,

• operacijski sistem MS Windows,
• barvni zaslon z dobre 7 cm diagonale,
• zdrži padce na trdo podlago z viši-

ne 1,2 metra.

Naprstna čitalnika Motorola RS409 in 
brezžični naprstni čitalnik Motorola 
RS507.Sta nepogrešljivi del termina-
la Motorola WT4000.      
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Avtorja:   Gašper Lukšič, LEOSS d.o.o.

KAJ STORITI, DA BOSTE IMELI S 
SKLADIŠČEM MANJ SKRBI?

Seveda so v nekaterih panogah ti oddelki poimenovani 
drugače, npr. v javni upravi, vendar se njihove funk-
cije med seboj bistveno ne razlikujejo. Tako se njiho-
vo delovanje, ki stremi k usklajenosti, najbolje kaže v 
stopnji urejenosti notranje logistike, ki je v proizvo-
dnih podjetjih pogosteje poimenovana kot proizvodna 
logistika. Ta stremi k nadzorovanemu pretoku bla-
ga in informacij, s čimer pripomore k obvladovanju 
oskrbovalne verige.

Med ključne faze delovanja organizacije sodijo:
• nabavna logistika z načrtovanjem,
• proizvodnja z urejenim pretokom surovin, materi-

alov in polizdelkov oziroma blaga in storitev,
• prodaja, katere uspešnost temelji na poznavanju 

lastnih virov in zmožnosti ter na učinkovitosti no-
tranje logistike (urejenem skladiščnem poslovanju),

• nenazadnje ne pozabimo na sistem upravljanja 
preskrbovalnih verig (SCM), ki vse našteto pove-
zuje v celoto.

Urejeno skladiščno poslovanje, kot ga razume LEOSS, 
pomeni informacijsko podprto skladišče (tehnologi-
ja črtne kode), ki omogoča nadzorovano obvladova-
nje zalog v proizvodnji (zalog surovin, materialov in 
polizdelkov oziroma blaga in storitev, ko govorimo 
o zasedenosti proizvodnje) ter predvsem nadzor nad 
količino končnih izdelkov, s katero razpolagamo pri 
prodaji.

Celovita rešitev MOBOS usklajuje delovanje oddelkov 
nabave, proizvodnje in prodaje. Z MOBOS-om smo 
kos časovno-kritičnim operacijam kot so prejemi in 
izdaje, naročila, mobilna prodaja, dvigi in prenosi iz/v 
proizvodnjo oz. na delovni nalog, trenutni status pro-
izvodnje ipd. 

MOBOS poskrbi za ureditev skladiščnega poslovanja, 
sledljivost (surovin in izdelkov ter trgovskega blaga), 
inventure (osnovnih sredstev, klasičnih in mobilnih 
skladišč), vodenje zaloge na komisijskih lokacijah (ko-
misijska prodaja pri komisijonarjih), (avtomatsko) 
naročanje, spremljanje proizvodnje, pospeševanje pro-
daje (ankete), ambulantno prodajo (prodaja na tere-

Op  malno upravljanje informacijskih tokov s tokovi blaga danes ni več ključnega pome na 
le za proizvodna, logis  čna in trgovska podjetja, ampak predstavlja izziv tudi vse več-
jemu številu drugih organizacij iz panog kot so gradbeništvo, zdravstvo in javna uprava. 

Vsem našte  m panogam je skupna nuja po usklajenem notranjem delovanju ključnih oddelkov 
kot so nabava, proizvodnja in prodaja.
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nu). MOBOS – mobilnost je prednost! Vroča linija za informatizacijo na 
(01) 530 90 35 in leoss@leoss.si.

Kaj je MOBOS je sistem 
orodij, ki v največji mo-
žni meri upoštevajo 
specifične zahteve posa-
meznih uporabnikov s 
ciljem omogočiti uskla-
jeno delovanje oddelkov 
nabave, proizvodnje in 
prodaje. Z MOBOS-om 
smo kos časovno-kritič-
nim operacijam. MO-
BOS je izvedba rešitev 
na ključ. Je all-in-one: 
skladišče, pospeševanje 
prodaje, naročanje, sto-
ritvena dejavnost, in-
venture (tudi osnovnih 
sredstev) ... je mobilna 
prodaja v dlani s stati-
stiko naročanja. MO-
BOS je namenjen vsem, 
ki želijo na terenu delati 
dokumente na način kot 
bi to počeli v matičnem 
skladišču in na terenu 
imeti vse potrebne po-
datke za popolno oskr-

bo stranke. Osnova delovanja so robustni ročni računalniki (v nadaljeva-
nju terminali) z MS Windows Mobile operacijskim sistemom z možnostjo 
zajema črtnih kod ali slik ter opcijsko povezavo GSM/GPRS/UMTS/
EDGE.

MOBOS podpira segmente:
• lokacijsko skladišče
• skladišče brez lokacij
• prenosi med skladišči 

in lokacijami (med-
skladiščni prenosi)

• ankete oz. anketiranje
• prejemi, izdaje
• naročila
• inventure
• pospeševanje prodaje
• inventura osnovnih 

sredstev
• dvigi/prenosi iz/v 

proizvodnjo
• dvigi/prenosi iz/na 

delovni nalog

Več informacij: 
Gašper Lukšič, LEOSS 
d.o.o., T: (01) 530 90 37
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Povečanje ponudbe senzorjev za tekočine

Merjenje temperature Merjenje temperature 
od -50°C do 250°Cod -50°C do 250°C

Avtor: David Vidmar, SICK d.o.o.

Novi SICK-ovi produk  , z vgrajenim natančnim Pt100 in Pt1000 elementom ter veliko izbiro 
različnih konfi guracij, predstavljajo vrhunsko rešitev za kontaktno merjenje temperature 
v tekočinah in plinih.

Uporovni termometer sestoji iz merilnega senzorja, raz-
ličnih mehanskih adapterjev za pritrditev ter priključne 
glave v kateri je merilnim pretvornik ali direktna poveza-
va na platinast element. Merilni element Pt100, pri razli-
čicah TBT in TCT, temperaturnega senzorja zagotavlja na-
tančnostni razred A po standardu IEC 60751. Model TSP, 
ki spada v natančnostni razred B, ima opcijsko vgrajen 
element Pt100 ali Pt1000. Na ta način senzor izstopa z 
dolgoročnim stabilnim delovanjem, kot tudi z natančno-
stjo ter linearno karakteristiko. Zaradi različnih vgradnih 
dolžin od 25mm do 350mm in mehanskih konfi guracij 
imajo naprave možnost prilagajanja glede na individual-
ne potrebe tudi v tlačnih posodah.

Idealno za nadzor temperature v različnih po-
gojih delovanja 

SICK-ova tehnologija temperaturnih senzorjev ponu-
ja različne prilagoditve glede na aplikacijo in delovno 
okolje. To velja za celotno paleto naprav: TBT z značil-
nim industrijskim ohišjem iz aluminijeve zlitine, TCT s 
kompaktnim cilindričnim ohišjem iz nerjavečega jekla, 
ki omogoča vgradnje v zaščitno cev, kot tudi za TSP na-
vojni termometer za aplikacije kjer je stiska s prostorom. 
TBT in TCT uporovna termometra sta na voljo za merje-

nje temperatur v območju od -50°C do 150°C oziroma 
od -50°C do 250°C. Vsak ponuja povezavo na natančen 
merilni pretvornik s tokovnim 4-20mA izhodnim signa-
lom za prenos signala brez motenj ali direktno štirižilno 
priključitev na Pt100 element, ki je vgrajen v ohišje od-
porno proti koroziji iz 1.4571 nerjavečega jekla. Opcijsko 
sta lahko senzorja pritrjena na procesni priključek posode 
s pomočjo navoja ali z objemko. Za model TCT je na voljo 
pri vgradnji zaščitna cev, ki omogoča menjavo senzorja 
brez praznjena in odpiranja posode.

Kompaktni TSP navojni termometer, z M12 električnim 
priključkom in temperaturnim območjem merjenja do 
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130°C, ima ohišje iz 1.4571 nerjavečega jekla in dolžino vgradnje do 60mm. 
Kot izhodni signal ponuja senzor direktni dvožilni priklop na platinast ele-
ment. 

Ko se zahteva spremljanje obratovalnih pogojev, npr.pri hlajenju vode ali hi-
dravlične tekočine, ali preverjanje in kontrola občutljivih procesov, SICK-ovi 
uporovni termometri zagotavljajo zanesljivo in natančno spremljanje tempe-
rature v številnih aplikacijah v industriji in strojegradnji. Z razširjeno ponudbo 
senzorjev za tekočine in pline SICK prispeva svoj delež k zagotavljanju celovito 
ponudbo pri reševanju merilnih nalog iz enega vira.                 

Ak  vna in zanesljiva mrežna oprema
Informacije: EZŽ d.o.o.

Pretvornik po enem mnogo-rodovnem vlaknu

WDM pretvornik se napaja iz električnega 
omrežja s priloženim napajalnikom ali prek 19 
palčnega ohišja. Uporaba v paru.
10/100 TX na FX, eno vlakno MM 2 km

Vmesnik po enem eno-rodovnem vlaknu

BiDi SFP-je uporabljamo v paru. Združljiv s Ci-
sco, skladen s CE in RoHS. 3 letna jamstvena 
doba za vse Atop izdelke.
Bi-Di 1G SM 20km AP-B35121(2)-3CDS20

1 Gigabitni pretvornik po dveh vlaknih
Pretvornik iz serije AF1100 se napaja iz elek-
tričnega omrežja s priloženim napajalnikom 
ali prek 19 palčnega ohišja. 3 letna jamstvena 
doba za vse Atop izdelke.
10/100/1000Base-TX na FX, MM 550m, Atop  
10/100/1000Base-TX na FX, SM 20km, Atop

10 Gigabitni vmesnik po dveh vlaknih

Izdelek je združljiv s Cisco, skladen s CE in RoHS. 
3 letna jamstvena doba za vse Atop izdelke.
SFP 10G MM 220m, AP-S851X3-NCLM Atop    
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Informacije:  Gašper Lukšič, LEOSS d.o.o.

Socket Communica  ons, največji proizvajalec dodatkov, ki razširjajo možnos   uporabe dlan -
čnikov, ročnih računalnikov in prenosnikov s čitalniki različnih črtnih kod, RFID in magnetnega 
zapisa, tudi v teh predprazničnih dneh ne počiva. 

BEAM ME UP, SCOTTY! 
Naprstni čitalnik črtne kode

Na trg bo v letu 2006 poslal nov 
brezžični izdelek Socket Cordless 
Ring Scanner CRS 9P, ki omogoča, 
da si sprostite svoje dlani in udob-
no brezžično odčitavate črtne kode 
s pomočjo bluetooth tehnologije 
razreda 1 kjerkoli. Naprstni del je 
povezan z zmogljivim zapestnim 
delom, ki vsebuje oddajnik (do 
100 m) in napajanje (baterija drži 
8 ur ali 10.000 odčitavanj), oba 
dela pa sta sestavljena iz zelo od-
pornih kompaktnih materialov. 
Socket Cordless Ring Scanner je s 
svojim laserskim čitalnikom razre-
da 2 sposoben odčitavanja poško-
dovanih ali zbledelih črtnih kod. 
»Fuzy logic« tehnologija omogoča 

delo tudi v močni sončni svetlobi in odčitavanje skozi ve-
trobransko steklo avtomobila.

Izdelek je za Socket kla-
sičnih, miniaturnih di-
menzij (naprstni del: 55 
x 37 x  38 mm, zapestni 
del: 98 x 13 x 47 mm) in 
teže (90g) in dovoljuje 
sprotno potrjevanje pre-
čitanih podatkov, signal 
za uspešno odčitavanje 
pa slednjega sporoči 
šele, ko so bili podatki 
zares sprejeti v gostitelj-
ski računalnik.

Odčitavanje črtnih kod je zdaj enako gibanju kazalca, ka-
zanju s prstom ali žuganju, če hočete.

NA SPLOŠNO O DODATKIH SOCKET

Z dodatki za povezovanje ameriškega proizvajalca Socket 
Communications razširjamo možnosti uporabe ročnih 
računalnikov in dlančnikov. Dodatki uporabnikom omo-
gočajo, da se kadarkoli in od kjerkoli povežejo z želenimi 
računalniškimi omrežji. Podpirajo tudi hiter in natančen 
zajem podatkov. Vsi dodatki so majhni, lahki in imajo niz-
ko porabo električne energije.

Pri LEOSS-u, največje-
mu distributerju Soc-
ketovih izdelkov v 
Sloveniji, zagotavlja-
jo, da bo novi čitalnik 
na tržišču v Sloveniji, 
na Hrvaškem ter v 
SČG predvidoma v 
prvi polovici prihaja-
jočega leta.
STAR TREK JE VSE 
BLIŽJE REALNOSTI.

Prednosti SocketScan programske opreme:
• prečitan zapis v črtni kodi prepozna kot ročno vnese-

nega v kateremkoli MS Windows programu - emulaci-
ja tipkovnice,

• da bi se še dodatno izognili ročnemu vnosu, za dolo-
čene ukaze črtnim kodam lahko dodate pred- in pri-
pono,

• Symbology Selector avtomatsko diskvalifi cira katero-
koli od 19 simbologij črtne kode,

• funkcija Scan Demo vašemu ročnemu računalniku 
sporoči simbologijo, dolžino in podatke, zapisane v 
črtni kodi.

Želite povečati produktivnost?
Morda dobite kakšno dobro idejo za olajšanje dela, ki ga 
opravljate vi ali katera od vaših strank, v študijah prime-
rov na LEOSS-ovi spletni strani.

Področja uporabe:
• področje proizvodnja
• področje logistika
• področje trgovina
• področje zdravstvo
• področje šolstvo
• področje kultura
• področje turizem
• področje transport
• področje vlada in javna uprava

Postanite zadovoljna stranka, sporočite nam zanimanje 
za izdelek na leoss@leoss.si ali na telefon (01) 530 90 20. 
Za vse produkte iz našega kataloga zagotavljamo kom-
pletno podporo in pomoč kot tudi vzdrževanje v lastnem 
servisu.                
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Napajalniki so danes del opreme, ki ga končni uporabnik ni   ne opazi, pa vendar opravlja 
temeljno vlogo, od katere je odvisno delovanje celotnega sklopa ali naprave. Še posebej 
v zahtevnejših industrijskih in medicinskih aplikacijah ni vseeno, kako dobro opravljajo 

svojo vlogo in v kolikšni meri se lahko zanesemo na njih. Tudi ustreznost veljavnim standardom 
ni ravno trivialna lastnost, da o kriterijih, kot so temperaturno področje delovanja, izkoristek in 
fl eksibilnost ni   ne govorimo.

XP Power je kot proizvajalec napajalnih komponent in sis-
 temov relativno novo ime na našem trgu, katerega proiz-
vodni program obsega AC-DC napajalnike in DC-DC pre-
tvornike, tako v obliki komponent za montažo na elektron-
ska vezja kot tudi zaključenih sklopov, namenjenih uporabi 
v industrijskih, medicinskih in vojaških aplikacijah.

Iz tega širokega programa bi se tu na kratko dotaknili le 
tis tega dela, ki je bralcem Avtomatike še mogoče najbližje 
- napajalnikom za industrijske aplikacije in napajalnikom za 
vse bolj zastopana LED svetila.

Na voljo so napa-
jalniki v ohišjih za 
montažo na DIN 
letev in sicer v treh 
serijah (DNR05-
60,  DNR120-480 
in DNR120-960-
TS), ki skupaj po-
krivajo širok raz-
pon izhodnih moči 

od 5W do 960W. Enote imajo deklarirane izkoristke od 89% 
do 93%, omogočajo delo tako z enofaznega kot tudi trifa-
znega omrežja in ustrezajo deklaracijam ne glede na nape-
tostni standard električnega omrežja, iz katerega jih napa-
jamo ( 90-132/180-264 Vac).

Ravno tako jih lahko vežemo paralelno v kombinacijah do 
treh enakih enot in tako dosežemo ustrezne višje izhodne 
moči (vendar v tem primeru lahko računamo na 90% izho-
dne moči vsake enote). Enotam lahko nastavimo izhodno 
napetost s trimer-potenciometrom v nekem obsegu okrog 
nazivne izhodne napetosti.

Manjši in nižji napajal-
niki za DIN letev pa so 
zastopani opcijsko v 
serijah ECL15/25USxx 
-SD in ECE40USxx-SD 
in pokrivajo rang izho-
dnih moči od 15W do 
40W. Ti so zaliti v pla-

stiko in primerni za izvedbe, kjer je zelo malo prostora ali je 
potreba po izvedbi zaprtega tipa.

Za tiste, ki se lahko odrečejo enostavnosti montaže na DIN 
letev, potrebujejo pa bolj kompaktno rešitev, ki jo lahko 
vgradijo neposredno v svojo napravo, so na voljo izvedbe 
na montažni šasiji in v „open frame“ izvedbi. So v več seri-
jah, ki imajo svoje značilnosti. 

Manjše izvedbe za rang izhodnih moči od 5 do 100 W so 
dobavljive bodisi kot sklop tiskanega vezja, ki potem vgra-

Informacije: Rafael Mohorič, Elbacomp d.o.o.

AC-DC napajalniki in DC-DC pretvorniki

   Power
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dite v svojo napravo, na kovinski šasiji za montažo v ohišje, 
v zaščitnem kovinskem ohišju ali pa zalite v plastiko. Večje 
izvedbe za rang izhodnih moči 100 W do 3 kW so na vo-
ljo samo v „open-frame“ izvedbi, na kovinskem nosilcu ali 
v zaščitnem kovinskem ohišju. Posamezne serije imajo svo-
je značilnosti. Tako sta  denimo seriji ECE in ECL zelo kom-
paktni, serija VCS ponuja razširjeno temperaturno območje 
(-25 °C do +70 °C ), serija CCH dela celo v območju -40 °C 
do +70 °C, serije ECS, ECM in ECP ustreznost standardom za 
uporabo v medicinski opremi, ECM pa še ustreznost SEMI 
F47 standardom. Nekatere serije ponujajo dve ali tri izho-
dne napetosti, so pa tudi serije, kot je X – Flexpower, ki po-
nujajo do 24 ločenih izhodov.

Nekatere serije omogočajo hlajenje preko osnovne ploskve 
(„baseplate cooled“), ravno tako imajo določene serije mo-
dularno zasnovo, s pomočjo katere si lahko sami določimo 
število izhodov in njihove napetosti/tokove. Prednost tega 
pristopa je manj postavk v skladišču za pokritje različnih 
kombinacij. V okvirih mnogih serij so „Green Power“ modeli 
z minimalnimi izgubami v prostem teku in s posebej viso-
kim izkoristkom, ki gre v nekaterih primerih do 95%.

Za aplikacije, ki zahte-
vajo večje moči, so na 
voljo izvedbe za mon-
tažo v omarico („rack-
mount“). Serija GFR po - 
nuja modele z močjo 
do 1500W, ki so name-
njeni montaži v omari-
ce 1U višine. 
Glede na to, da lahko v 
1U omarico spravimo 
do 4 enote, pomeni to 
do 6kW. Enote omogo-
čajo menjavo med de-
lom („hot-swap“) in re-
dundančno delo. Na 

razpolago so izhodne napetosti od 12 V do 56 V.
Pri manjših, prenosnih in prenosljivih napravah je napajal-
nik poleg RF ustreznosti same naprave tisti del, na katerega 

gre velik del stroškov pridobitve ustreznih certifi katov. Zato 
je program prenosljivih napajalnikov v obliki kot smo je va-
jeni pri prenosnih računalnikih in podobnih napravah, tu 
še posebno zanimiv.  Na razpolago je več serij v različnih 
močnostnih razredih. Večina jih je v „Energy Effi ciency V“ 
razredu in nekateri dosegajo izkoristke 92% in več. 

Serija AHM ima modele, certifi cirane za uporabo ob medi-
cinski opremi.

LED svetila kljub 
začetnim „otro-
škim boleznim“ 
počasi a vztrajno 
prodirajo tako v 
domove in po-
slovne prostore 
kot v izdelke , na-
menjene domači 
in profesionalni 
uporabi. Tako 
tudi napajanje 
LED diod, modu-
lov in panelov ni 

več prepuščeno ad-hoc rešitvam, sploh ob upoštevanju 
stroškov certifi kacije itd. Posebnost LED napajalnikov je ve-
zana na lastnosti LED diod, ki jih je v praksi treba krmiliti 
tokovno, čeprav se dostikrat pojavljajo v letvicah z vdelanim 
preduporom, ki dovoljuje napetostno krmiljenje.  DLG serija 
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tako ponuja obe opciji -  izhod lahko krmilimo napetostno 
ali pa tokovno. V drugem primeru bo trenutna napetost od-
visna od upornosti porabnika in se bo lahko spreminjala v 
določenih mejah pod nazivno napetostjo ( 0 – cca 20% ). 

Ker LED diode delujejo v kolenu karakteristike, ki se premika 
med drugim tudi glede na temperaturo, lahko majhne spre-
membe napetosti povzročijo zelo velike spremembe toka. 
Tako potrebujemo zanesljivo in natančno regulacijo, ki je 
pa potrebna v relativno ozkem napetostnem in tokovnem 
območju. 

Serija ponuja izkoristke od 84% do 90%, deluje pri vhodnih 
napetostih 90-305 Vac in je vodoodporna ustrezno IP-67 
specifi kacijam.  Na razpolago so moči od 50 do 150 W in 
napetosti od 12 do 57 V.              
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Avtor: Marjan Ravšelj, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Beckhoff TwinCAT 
DataBase Server

T winCAT DataBase Server je dodatek programskega paketa TwinCAT, ki omogoča povezavo  med  
spremenljivkami krmilnikov Beckhoff   in različnimi podatkovnimi bazami.

Varnostno (Backup) shranjevanje podatkov predstavlja 
pomemben dejavnik pri izdelavi koncepta krmilniških 
programov. Tudi zahteve kupcev opreme in naprav niso 
usmerjene samo v osnovne funkcionalnosti krmilniškega 
programa, temveč zmeraj bolj  v dodatne zmožnosti, kot 
je spremljanje zgodovine stanj,  dodatno shranjevanje 
receptur, parametrov, izmenjavo podatkov med krmilni-
ki, povezavo krmilnikov na nadzorne sisteme... Spomin-
ski prostor krmilnikov je navadno premajhen za shranje-
vanje velikih količin podatkov. Shranjevanje v datoteke 
je običajno možno, vendar predstavlja kar nekaj doda-
tnega dela za programerja, s tem se poveča tudi vsebina 
programa in posledično daljši čas cikla programa. Ena od 
možnosti, ki poenostavljajo način zapisovanja, je direk-
tno zapisovanje  v podatkovne baze.

Programski paket TwinCAT je razvojno orodje za pro-
gramiranje Beckhoff krmilnikov, Beckhoff Embedded 
PC krmilnikov  in drugih PC krmilnikov. Kot dodatek k 
programskemu orodju pa je narejen TwinCat DataBase 
server, ki omogoča zapis PLC podatkov v različne podat-
kovne baze.  Možna je izbira med naslednjimi: Microsoft 
SQL, Microsoft SQL Compact, Microsoft Access, ASCII 
datoteka, ter preko ODBC v MySQL, Postgre SQL, DB2, 
Oracle, InterBase, Firebird. Komunikacija med Beckhoff 
krmilniki in podatkovnimi bazami je izvedena preko ADS 
protokola. Možne so različne topologije omrežja. Na raz-
polago sta dva načina delovanja:

AutoStart:  Ciklično preverjanje PLC spremenljivk iz 
ADS vmesnika in zapis le-teh v podatkovno bazo ter 
ciklično preverjanje podatkovne baze in zapis v PLC 
spremenljivke.
Manual:  Na razpolago je knjižnica  funkcijskih blo-
kov, kontroliranih iz PLC programa, za branje in pisa-
nje v podatkovno bazo.

Konfi guracija DataBase Serverja  se lahko kreira in spre-
minja  preko PLC funkcijskih blokov  ali  pa  enostavneje 
preko urejevalnika  XML Confi guration File Editor, ki 
zapiše  konfi guracijo v XML datoteko. Urejevalnik je raz-
deljen na tri področja:

Databases - izbira variante  in lastnosti podatkovne 
baze.
AdsDevices - deklariranje krmilnikov, ki bodo komu-
nicirali s podatkovno bazo
SymbolGroups - deklariranje logičnih skupin spre-
menljivk  iz posameznih krmilnikov.

Slika 1 -  Dva načina komunikacije s podatkovnimi 
bazami.

Slika 2 - Topologije omrežja, ki jih je možno uporabiti 
z TwinCAT DataBase server.

TwinCAT DataBase server je na razpolago v dveh izved-
bah, obe na x86 sistemih z .NetFramework 2.0. :

• za operacijske siteme XP proffesional, Windows 
7 in Windows Embedded Standard (Windows XP 
embedded )

• za operacijske sisteme Windows Embedded 
Compact (Windows CE)

Nadaljevanje na strani 25...
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Informacije: Marjan Ravšelj, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Konfi guracijsko orodje  Beckhoff KS2000

Za vsak komunikacijski vmesnik, procesni modul in V/I 
modul je namenjen specifi čen visoko-nivojski grafi čni 
vmesnik za nastavljanje parametrov. Parametrizacija 
modulov  je možna tudi preko direktnega dostopa do 
internih registrov. 

KS2000 omogoča dostop do procesne slike vseh V/I mo-
dulov, ki so nameščeni na procesni modul serije BC, BX ali 
CX s K-bus ter na komunikacijski vmesnik serije BK. Tako 
je možen ogled naslovnega področja - fi zičnih naslovov 
procesnih spremenljivk. Možno je opazovati vrednosti 
vhodnih in spreminjati vrednosti izhodnih spremenljivk 
v diagramu. Spreminjanje vrednosti V/I spremenljivk je 
možno opazovati tudi na časovni osi. Pravilnost delova-
nja povezav do senzorjev, stikal in aktuatorjev je možno 
preverjati že med izdelavo ožičenja, ko program za krmil-
nik običajno še ni izdelan.

Opcije, ki so na voljo za spreminjanje, so odvisne od 
tipa procesnega modula, področnega vmesnika ali V/I 
modula. Tako je poleg zgoraj opisanih funkcionalnosti 
s KS2000 možno tudi nalagati nove verzije fi rmware, 
izpisovati kosovnice, ter direktno tiskati ali izvažati v da-
toteke vrednosti registrov in naslovov spremenljivk mo-
dulov. Nastavitve posameznih modulov je možno tudi 
izvoziti v obliki skriptnih datotek, ki pozneje omogočajo 
hitrejše nastavljanje parametrov kompleksnejših modu-
lov s samo nekaj kliki. 

Slika 1 - KS2000 omogoča prikaz posameznih spre-
menljivk V/I modulov

Uporabnost  KS2000 se pokaže v primeru testiranja in 
pa rametriziranja kompleksnih V/I modulov, kot je npr. 

K S2000 je konfi guracijsko orodje, ki omogoča parametrizacijo in tes  ranje Beckhoff  K-bus mod-
ulov. Povezava med komunikacijskim vmesnikom ali procesnim modulom in računalnikom se 

vzpostavi z RS232 ali USB kablom ali pa preko področnega vodila (Ethernet, …). KS2000 deluje 
na vseh novejših verzijah operacijskega sistema Windows, zaradi svojega prijetnega grafi čnega 
uporabniškega vmesnika pa je delo z njim zelo enostavno.

modul KL2541 – za koračne motorje, ki lahko deluje  v 
različnih načinih in z različnimi nastavitvami parametrov. 
Tako se lahko nastavi in  preveri delovanje koračnega mo-
torja brez  pisanja kode v PLC programu .

Slika 2 in 3 - Parametriziranje modula za koračne 
motorje

Več podatkov o konfi guracijskem orodju Beckhoff KS2000  
dobite na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff avto-
matizacija d.o.o.

Informacije na e-mail: m.ravselj@beckhoff.com             
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Informacije: Zvone Žagar, EZŽ d.o.o.

Kvalitetni 19 palčni 
delilni paneli

Delilni paneli 50xRJ45 ISDN/telefonski, kat. 3

Dovodne telekomunikacij-
ske kable JY(ST)Y zaključimo 
dvo ali štiri žično na Krone 
letve ali na ISDN/telefonske 
delilne panele z vtičnicami 
RJ45 8/4 kategorije 3. Za pri-
trditev enega ali več kablov 
in za ureditev zaključitev je 

pripravljen poseben prostor z nastavki. Na čelni strani so 
posamezni vhodi oštevilčeni. Prašno lakiran v svetlo sivi 
barvi po RAL 7035.

Delilni paneli 24xRJ45, Giga+ za STP kabel in
Ddelilni paneli 24xRJ45, Kat. 6+ za UTP kabel

EZŽ komunikacijski izdelki z 
blagovno znamko Giga+ 
(kategorija 5e) in blagovno 
znamko Kat. 6+ (kategorija 
6) so znak kvalitete z jam-
stvom, da posamezen izde-
lek presega zahteve po 
standardih ISO IEC IS 11801, 

CENELEC EN 50173 in ANSI TIA/EIA 568B in da je popolno-
ma združljiv z drugimi elementi v kabelskem sistemu. Bar-
va siva po RAL 7043 

...nadaljevanje s strani 22.

Slika 3 - Database XML Configuration File Editor 
omo goča uporabniku prijazno kreiranje povezav 

med krmilniki in podatkovno bazo.

Več podatkov o TwinCAT DataBase Server  lahko dobite 
na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff avtomati-
zacija d.o.o., e-mail: m.ravselj@beckhoff.com.              

Delilni paneli 24xRJ45, kat. 6A za UTP kabel in
Delilni paneli 24xRJ45, kat. 6A za STP kabel

Delilna panela 014KT in 
01 4LT sta izdelana v skla-
du z mrežnim standardom 
za 10 Gigabitni Ethernet 
ter kabelskimi standardi 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 
za kat. 6A ter EN 50173-

2:2007 in ISO/IEC 11801 za razred EA. Kable zaključimo 
na IDC letve po EIA/TIA 568 A ali B. Oklopljen delilnik 
ima 360 stopinjski sistem oklopa. Barva siva po RAL 
7035.              
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Spirent TestCenter STC
STC je sistem za simuliranje in testiranje realnega okolja ter vpli-
va na zagotavljanje kvalitete storitve (QoS) in kavlitete izkušnje 
(QoE) uporabnika.

STC sistemska rešitev 
je danes najboljša iz-
bira za proizvajalce 
opreme, ponudnike 
storitev in podjetniška 
omrežja, ki želijo upo-
rabljati katerekoli ap-
li kacije preko današ-
njih raznolikih om re-
žij. TestCenter je tudi 
rešitev velikih razse-
žnosti, kot so:

  Arhitekturna za-
snova sistema STC je 
zgrajena po principu, 
da zagotavlja maksi-
malno produktivnost, 

razširljivost, natačnost in realnost, ki je danes potrebna za testiranje 10GbE 
in v prihodnosti 40GbE in 100GbE

  Enotna platforma za testiranje nivojev 2-7, nadgradljiva za nove protokole 
in večopravilne storitve

  Edinstvena emulacija topologije in zmogljivi testni scenariji omogočajo hi-
tro in enostavno odpravljanje napak

  Več opravilna in uporabniška arhitektura pomaga skupinam uporabnikov, 
da lažje in hitreje razporedijo delo in vire

  Napredna rešitev za avtomatizacijo procesa testiranja in verifi kacije pro-
duktov ali rešitev brez tega, da bi se morali učiti programiranja

  Sistemska rešitev, ki je cenovno ugodna, ima največ 10GbE vmesnikov, 
najmanjši OPeX in porabi 25% manj energije kot konkurečni sistemi.

Informacije: MICOM Electronics d.o.o.
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Dodatno vezje SPI-08 - lastnosti:
• izvedba kot “option board” za mobilne radijske postaje MOTOTRBOTM

• povezava z radijsko postajo z uporabo SSI in XNL/XCMP
• RS232/RS485 priključek za zunanjo napravo
•  ni dodatnih komponent – RS232 priključek je na voljo na konektorju 

MMP radijske postaje
•  zanesljiv prenos podatkov z uporabo 16 bitne CRC in ponavljanjem 

oddaje

SPI-08 – prenos podatkov:
•  način prenosa z uporabo povezave (connection oriented) – protokol 

podoben AX.25
•  več simultanih povezav
•  transparentni način prenosa (connectionless)
•  funkcija digipiterja
•  oddaja na vse postaje (broadcast) in izbrano postajo (unicast)
•  tekstovni in binarni prenos podatkov
•  dolžina podatkovnega paketa do 256 byte-ov
•  Modbus protokol (opcija)

R S 2 3 2 / R S 4 8 5  S E R I J S K I  V M E S N I K  Z A  M O B I L N E 
R A D I J S K E  P O S TA J E  D M 3 4 0 0 / D M 3 6 0 0  M O T O R O L A
NAJBOLJŠA REŠITEV ZA BREZŽIČNA-TELEMETRIJSKA OMREŽJA

ELEKTRONIKA NAGLIČ in DRUGI d.n.o. Domžale
Goričica pri Ihanu 44 • 1230 Domžale • www.naglic.si • naglic.elektronika@siol.net

Glavne značilnosti:

  Enostaven uporabniški vmesnik 
z vgrajenim čarovnikom, za hitro 
izdelavo zmogljivih testnih scena-
rijev

  Ponovljivi testi, dogodki in logično 
izvajanje testov brez potrebe po 
programiranju

  Združena in objektno orientirana 
zasnova za testiranje nivojev L2-
L7, novih protokolov in več opra-
vilnih storitev

  Inteligentni rezultati: primerjalni 
podatki, hierharični rezultati in 
podrobna analiza za ugotavljanje 
napak

  Fleksibilnost sistema od velikega 
števila 10GbE vmesnikov do »line 
rate« hitrosti prenosa aplikacij.    
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Premogovnik Velenje, ki uporablja Metronikovo informacijsko reši-
tev za upravljanje z energijo MePIS E&E, je prejel nagrado Energet-
sko učinkovito podjetje leta 2011.

Informacije: METRONIK d.o.o.

Na konferenci Dnevi energetikov 2011 v Portorožu so že petnajstič podelili 
nagrado za energetsko učinkovito podjetje leta, ki jo je letos v kategoriji velikih 
podjetij prejel Premogovnik Velenje. Energetski menedžer leta je postal g. Raj-
ko Pirnat iz Premogovnika Velenje, ki je v imenu podjetja tudi prevzel nagrado.

Osnovni namen te dvodnevne konference ostaja izobraževanje poslovnežev, 
interaktivna izmenjava znanj, izkušenj ter mnenj in pogledov na aktualna 
energetska vprašanja v širšem gospodarskem prostoru.

Premogovnik Velenje za upravljanje z energetiko uporablja Metronikov infor-
macijski sistem za podporo energetskemu managementu MePIS E&E, ki je 
namenjen zbiranju, analizi in prikazu ključnih informacij za učinkovito upra-
vljanje z energijo in okoljem.

S sistemom MePIS E&E v Premogovniku Velenje izvajajo energetsko knjigovod-
stvo o porabi vseh energentov in ciljno načrtujejo porabo energije. V letu 2010 
so izvedli ukrepe za racionalno rabo razsvetljave in komprimiranega zraka. S 
spremljanjem trenutne porabe energije preko sistema MePIS E&E vplivajo na 
regulacijo temperatur in porabo toplote za ogrevanje ter pripravo sanitarne 
vode. Vplivajo na optimalno delovanje ogrevalnih postaj in spremljajo tem-
perature v jami ter s primernejšimi temperaturami ogrevanja dosegajo nižje 
stroške. Z rednim obveščanjem na osnovi aktualnih meritev in informacij iz 
sistema MePIS E&E zaposlene osveščajo o načinih varčne rabe energije. Zato 
ne preseneča, da je uporaba sistema MePIS E&E v Premogovniku Velenje pri-
vedla do bistvenih prihrankov energije in s tem povezane prestižne nagrade 
Energetsko učinkovito podjetje leta 2011.

Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje 
uporablja Metronikovuporablja Metronikov

MePIS E&EMePIS E&E
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Industrijska avtomatizacija 
in celoviti projekti

Podjetja so na globalnem trgu izpostavljena močni mednarodni 
konkurenci in zato je nujno, da svoje konkurenčne prednosti pre-
poznavajo tudi na področju industrijske avtomatizacije, to je avto-
matizacije strojev, naprav in celotnih proizvodnih linij. 

Informacije: INEA d.o.o.

Avtomatizacija pomeni višji kvalitetni nivo izdelkov, povečanje proizvodnih 
zmogljivosti, produktivnosti in večje možnosti za odkrivanje napak pri izdel-
kih.

Z naročnikom sodelujemo tako v začetni fazi - pri zasnovi avtomatizacije no-
vega ali predelavi obstoječega stroja, kot tudi pri sami izvedbi ter uvajanju 
sistema.

Pri tem je naše vodilo, da izkoristimo vse prednosti tehnološkega znanja s 
katerim razpolaga naročnik in to znanje s sistematičnim delom povežemo z 
lastnim znanjem in izkušnjami.

Pri tem INEA, skupaj s partnerji, nudi naročniku celoten nabor del iz strojegra-
dnje, kar omogoča dobavo celotnega stroja, naprave ali proizvodne linije in 
vključuje:

• strojno opremo vključno z mehanskimi deli, hidravliko, pnevmatiko,
• elektro opremo vključno z senzorji in pogoni ter
• računalniško krmilno opremo.

Namen vsakega projekta avtomatizacije strojev ali naprav je izdelava enostav-
ne in uporabniku prijazne rešitve, pri čemer zasledujemo cilje:

• povečanja produktivnosti zaradi hitrejšega upravljanja z materiali in iz-
delki,

• povečanja ponovljivost in izboljšanja kvalitete izdelkov,
• zmanjšanja vpliva človeškega faktorja na kvaliteto izdelka,
• olajšanja dela operaterja in povečanje nadzora iz nadzornih centrov,
• zagotavljanja varnejšega delovnega okolja za zaposlene ter
• hitrejšega upravljanja z materialom in izdelki.                    
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Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

SINEMA Server programska oprema lahko diagnosticira omrežja industrijskega etherneta in prikaže po-
datke v tabelarični ali grafični obliki. Med samo diagnostiko SINEMA Server v ozadju neprestano zapisuje 

in arhivira dogodke na mreži, ki so posledica komunikacije Siemensovih in tudi naprav ostalih proizvajalcev, 
s pomočjo standardnih zapisov npr. SNMP in PROFINET (DCP in LLDP). Funkcija Autodiscovery avtomatsko 
identificira vse naprave in njihove lastnosti, npr. topološka povezanost, ter generira grafičen pogled in omrežno 
statistiko iz teh podatkov. Če je potrebno se razpoložljive standardne diagnostične slike dopolnijo s specifičnimi 
diagnostičnimi slikami (npr. geografski pogled s pozicijo naprave v prostoru). Dogodki kot so alarmi naprav in 
spremembe v napravah in omrežjih se zapisujejo ciklično in so prikazani v tabelarični obliki z datumom, časom 
in prioriteto. Kritične alarme in ostale podatke iz podatkovne baze je možno poslati na druge sisteme s pomočjo 
elektronske pošte ali OPC – ja.

SINEMA ServerSINEMA Server

Integracija v HMI, skada sisteme in dokumen-
tacijo omrežja
Uporabniški vmesnik SINEMA Server in opcijske 
funkcije so lahko na voljo na vsakem računalniku in 

internetnem brskalniku na omrežju. Te strani je mo-
goče enostavno integrirati v HMI/skada sistem npr. 
WinCC. Na ta način, ter tudi prek OPC-ja, lahko ope-
rater pridobi dragocene dodatne nadzorne informa-

Slika 2 - Naprave

Kako na enostaven, učinkovit in pregleden način nadzorovati vse večje število
naprav na ethernet omrežju?
SINEMA Server network management software (SIMATIC Network Manager for Servers).
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cije avtomatizacijskega sistema, brez potrebe po dolgotrajnem procesu 
dodajanja informacij o omrežju. Z uporabo Report Functions je možno 
podatke o omrežju iz SINEMA Server podatkovne baze pripraviti in do-
kumentirati kot poročila o razpoložljivosti omrežja.

Slika 3: Topologija

Skalabilna funkcionalnost in uporabnost s pomočjo personali-
zacije
Licence SINEMA Server so skalabilne po številu naprav, ki naj bi jih imeli 
v sistemu. Tako je oprema možno prilagoditi manjšim srednjim ali ve-
likim omrežjem. Množico informacij je možno prilagoditi zahtevam in 
izkušnjam posameznih uporabnikov, kar pomeni manj kompleksen sis-
tem, ki omogoča delo tudi v omrežjih neizkušenim uporabnikom.

Slika 4: Grafični pogled

Več informacij:
http://www.automation.siemens.com/mcms/automation/en/industri-
al-communications

s
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GAMA SYSTEM NA LETOŠNJEM 
CeBIT-U PREDSTAVLJA REŠITVE 
ZA ZAJEM IN UPRAVLJANJE DO-
KUMENTOV V OBLAKU
Informacije: Dejan Blatnik, vodja prodaje, Gama System d.o.o. 

P odjetje Gama System, pridružen član Tehno-
lo š kega parka Ljubljana, na največjem sve-

tovnem IKT sejmu CeBIT 2011 predstavlja nov 
kon cept na področju naprednega zajema doku-
mentov in uporabo rešitev za elektronsko upravl-
janje dokumentov na zahtevo.

Do 5. marca 2011 so predstavniki podjetja Gama System 
na razstavnem prostoru J30 v paviljonu 3 (Hall 3) znova 
predstaviljali rešitev na področju zakonsko skladne elek-
tronske hrambe – Gama System® eArchive ter rešitve na 
področju upravljanja z elektronskimi dokumenti, ki jih 
združujejo pod lastno blagovno znamko Gama System® 
eDocs. Obe rešitvi sta skladni z zakonodajo kar potrjuje nju-
na akreditacija pri Arhivu RS.

Posebno pozornost so letos namenili predstavitvi niza no-
vih prodajnih programov, s katerimi razširjajo prodajno po-
nudbo. Vse bolj razširjen poslovni model uporabe rešitev v 
obliki storitve, uporabnikom omogoča, da rešitve na po-
dročju upravljanja elektronskih dokumentov plačujejo po 
načelu dejanske uporabe. Gama System eDocs Cloud je 
nov prodajni program, ki ga podjetje predstavlja skupaj z 
naprednim zajemnim mestom za učinkovit in enostaven 
zajem dokumentov, ki deluje po načelu kamere, z uporabo 
LED tehnologije. 

Pri tem se uporablja povsem nov koncept uporabe zaje-
mnega mesta, ki ga je moč uporabiti na kateremkoli pro-
dajnem ali sprejemnem mestu enostavno in učinkovito. 
Zajemno mesto Gama System SimpleScan omogoča takoj-
šen prenos dokumentov v t. i. oblak, posamezne organiza-
cije pa ga bodo po potrebi lahko integrirale v lastna infor-
macijska okolja na prodajnih mestih. Podjetje tako z novimi 
prodajnimi pristopi razširja ponudbo na področju elektron-
skega upravljanja in arhiviranja dokumentov pod lastno 
blagovno znamko Gama System eDocs in Gama System 
eArchive.  

O družbi Gama System

Podjetje Gama System d.o.o., pridružen član Tehnološkega 
parka Ljubljana, je bilo ustanovljeno leta 1992 za razvoj, 
izobraževanje in uvajanje metod industrijskega inženirin-
ga. Leta 2001 se je razvilo v ponudnika naprednih informa-
cijskih rešitev, integracij in celovitih sistemov za upravljanje 
in arhiviranje elektronskih dokumentov Gama System eDo-
cs in Gama System eArchive.                     
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Za izpisovanje večjega števila nalepk in industrijska oko-
lja sta priporočeni seriji EZ-2000Plus in EZ-6000Plus, 
katerih tiskalniški mehanizem je pred vplivi okolja zašči-
ten v robustnem kovinskem ohišju. V manj industrijskih 
okoljih pa se izkažejo tudi modeli serije EZ-1100Plus in 
EZ-1105, katerih prednosti so: pokrov tiskalnikov Godex 
je med tiskom lahko odprt, EZ-1105 prenese večjo širino 
etiket (do 118 mm) in večjo dolžino folije (do 110 m).

Godex EZ-110

Poudarki:
• robustno kovinsko ohišje,
• dostopna cena,
• »plug and play« priklop (USB 2.0),
• široka izbira povezovanja (serijsko, USB 2.0, Ether-

net, 10/100Mbps, CF),
• možnost razširitve spomina s CF kartico,
• ločljivost 200 ali 300 dpi,
• širina tiskanja do 168 mm (serija EZ-6000),
• hitrost tiska 150 mm/s (203 dpi) oz. 102 mm/s (300 

dpi),
• priložena je programska oprema za kreiranje nalepk 

QLabel,
• parametre tiskalnikov nastavljamo s pomočjo orodja 

»Control Center«. 

Dodatki:
• nož,
• PS2 in paralelni priklop,

• zunanja in notranja navijalna enota,
• brezžična povezljivost (802.11b/g).

Godex EZ-1105 - zunanji kolut nalepk

Zunanja navijalna enota Godex LR-100

Sodi označevanje blaga med ključne elemente vašega 
poslovanja? Pokličite LEOSS in pomagali vam bodo po-
enostaviti in pospešiti delo ter zmanjšati število napak 
in povečati produktivnost. Za vse produkte iz njihovega 
kataloga zagotavljajo kompletno podporo in pomoč kot 
tudi vzdrževanje v lastnem servisu. Ne želite investirati v 
nakup? Možen je tudi najem opreme. Več informacij na 
telefonu (01) 530 90 22, GSM: 040 162 040. E-pošta: 
leoss@leoss.si in http://www.leoss.si.                  

GODEX TISKALNIKI NALEPK GODEX TISKALNIKI NALEPK 
PO DOSTOPNI CENIPO DOSTOPNI CENI

Kdor potrebuje zmogljive industrijske tiskalnike nalepk po dostopnejši ceni in kakovosti primerljivi Zebra 
tis kalnikom, mu LEOSS z majem 2011 ponuja pravo rešitev. Uporabniki namreč cenijo manjše stroje 
za nalepke, ki ponujajo veliko. In prav to so Godexovi inženirji upoštevali pri snovanju serije sodobnih 

namiznih in industrijskih tiskalnikov nalepk, ki nas v marsičem nostalgično spominja na Eltronove. Zaradi 
ugodnih cen in visoke kakovosti Godex zadovolji tudi manjše in srednje organizacije. 

Informacije: Gašper Lukšič, LEOSS d.o.o.



34 104/2011

SISTEMI ZA IDENTIFIKACIJO IN OZNAČEVANJE

Avtor: Gašepr Lukšič, LEOSS d.o.o.

Spremljanje proizvodnje s 
pomočjo OEM-čitalnikov 
črtne kode METROLOGIC v 
družbi ISKRAEMECO

ISKRAEMECO, d.d. sodi med vodilne svetovne ponudnike naprav in sis-
temov za merjenje, registracijo in obračun električne energije. Šestde-
setletne izkušnje uspešno združujejo z inovacijami in novimi tehnolo-

gijami za zadovoljevanje različnih potreb elektrodistribucije na področju 
merjenja in upravljanja električne energije ter obdelave podatkov. Njihovo 
poslanstvo je omogočati učinkovito rabo energije. S svojimi izdelki in stori-
tvami so prisotni v več kot sto državah po vsem svetu.

LEOSS, d. o. o., (http://www.leoss.si) je podjetju ISKRAEMECO dobavil kako-
vostne OEM-čitalnike črtne kode, ki so jih vgradili v proizvodno linijo z name-
nom spremljanja proizvodnje merilnih naprav. OEM-čitalniki odčitavajo črtne 
kode vsakega proizvedenega števca in s tem omogočijo natančno sledljivost, 
hkrati pa v fazi testiranja natanko vedo, v kakšnem stanju je merilna naprava.

Vgrajeni Metrologic-ov OEM-čitalnik je namenjen kontroli proizvodov v 
proizvodni liniji

Kako poteka sistem sledenja proizvodnje? Vsaka merilna naprava, ki skozi 
proizvodno linijo teče s hitrostjo 12 metrov na minuto, ima etiketo s črtno 
kodo, ki vsebuje natančne podatke o števcu. OEM-čitalnik Metrologic odčita 
vsako črtno kodo in jo sporoči v centralni računalniški sistem. Na ta način sta 
omogočena optimizacija proizvodnje in pretok informacij, ki je hitrejši, gotovi 
izdelki pa dosegajo višjo kakovost.
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KAKOVOSTNE

CENOVNO KONKURENČNE 

ELEKTRO KOMPONENTE

IZ ZALOGE

Delovanje OEM-čitalnika na kontrolni točki v proizvodnji

Uporaba izdelkov v proizvodnji podjetja ISKRAEMECO omogoča:
• zagotavljanje sledljivosti vsake merilne naprave in s tem
• nadzor kakovosti surovin, gotovih izdelkov ter njihovo identifi kacijo,
• hitrejše prehajanje med posameznimi fazami znotraj delovnega procesa,
• višjo organizacijsko raven proizvodnje in zato tudi
• znižanje stroškov ter povečanje kakovosti in učinkovitosti poslovanja.

LEOSS lahko zagotovi kompletno programsko in strojno opremo za spremlja-
nje in sledenje v različnih izvedbenih fazah proizvodnje. Poleg tega je LEOSS 
razvil tudi opremo za vodenje celotnih skladišč, podporo logističnim centrom 
in preprostim vele- in maloprodajnim podjetjem, vključno s podporo sledljivo-
sti artiklov. Več o naši ponudbi si preberite na http://www.leoss.si.

3 kontrolne točke v proizvodnji s tremi OEM-čitalniki Metrologic

Splošno o OEM-čitalnikih:
Gre za posebne čitalnike črtne kode, ki so moduli za vgradnjo v izdelke in 
naprave drugih proizvajalcev. Idealni so za uporabo v interaktivnih terminalih 
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in prodajnih avtomatih ter v proizvodnih linijah. Zaradi svoje kompaktnosti in 
majhnosti so lahko vgradljivi. Črtne kode odčitavajo hitro in natančno, eno- 
ali vsesmerno.
Najpogosteje se za podobne rešitve v proizvodnji odločijo v naslednjih panogah:

• avtomobilska industrija,
• težka industrija,
• telekomunikacijska industrija,
• tekstilna industrija,
• elektrotehnična industrija,
• kemična industrija,
• računalniška industrija,
• aeroindustrija,
• proizvodnja gotovih izdelkov.

Za več informacij o tej in podobnih rešitvah nas pokličite oz. napišite E-pošto. 
Več o družbi LEOSS d.o.o. si oglejte na: http://www.leoss.si.

KAKO UČINKOVITO UPORABLJATI TEHNOLOGIJO ČRTNE KODE 
IN RFID?

Podjetje LEOSS d.o.o. se je specializiralo za razvoj inovativnih in do uporabnikov 
prijaznih rešitev, ki pogosto temeljijo na tehnologiji črtne kode. Delujejo na po-
dročju avtomatske identifi kacije in mobilnega zajema podatkov. Med svoje pred-
nosti uvrščajo več kot 15 let izkušenj z označevanjem in identifi kacijo, zagotavlja-
nju sledljivosti, pomoči pri avtomatizaciji poslovnega procesa (npr. proizvodnje) 
ter izdelavi programov po naročilu. Sodelujejo z najuglednejšimi svetovnimi pro-
izvajalci specialne opreme za navedena področja in smo velik dobavitelj te opre-
me. Za vse izdelke iz njihovega programa zagotavljajo vzdrževanje v lastnem 
servisu. Da je poslovanje z njimi enostavno in zanesljivo, dokazuje več kot 2000 
zadovoljnih rednih strank. Reference si lahko ogledate na njihovi spletni strani.

Imajo široko paleto rešitev (proizvodnja, logistika, trgovina, zdravstvo, kultura, 
šolstvo, turizem, vlada, transport), izdelkov in storitev, s katerimi pomagajo po-
spešiti poslovni proces, optimizirati stroške in povečati kakovost. Njihove rešitve 
so prilagodljive, nadzorovane in učinkovite. Vabijo vas, da jim predstavite svoje 
potrebe in predlagali vam bodo rešitev. Lahko si ogledate študije primerov in 
morda tam dobite kakšno idejo za olajšanje dela, ki ga opravljate vi ali katera 
od vaših strank. Mesečno izdajajo brezplačne E-novice iT GIBaNJe, na katere se 
lahko prijavite na njihovi spletni strani. V povečani skrbi za stranke pa so uvedli 
Pomoč uporabnikom na daljavo in Sistem za anonimno sporočanje mnenj. 

LEOSS: črtna koda, 2D koda, RFID. Avtomatska identifi kacija in mobilni zajem 
podatkov.                            
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Informacije: Barbara Viškovič, XLAB d.o.o.

XLAB želi po Evropi in Japonski prodreti 
še v Ameriko

Po uveljavitvi programske rešitve za računalniško podporo na daljavo ISL Light v Evropi in Aziji, želi podjetje 
XLAB, pridruženi član Tehnološkega parka Ljubljana, izboljšati prepoznavnost tudi v Združenih državah 
Amerike. S tem namenom so se spomladi udeležili konference HDI (Help Desk Institute) v Las Vegasu (29. 

marec – 1 . april 2011), ki velja za največji svetovni dogodek na področju tehnoloških rešitev za tehnično podporo 
strankam.

XLAB svoje programske rešitve za podporo in sodelovanje na daljavo na severnoameriškem trgu trenutno prodaja 
samostojno, z obiskom konference HDI pa je sklenil strateška partnerstva ter podrobneje spoznal ameriške zahteve in 
pričakovanja trga, ponudbo konkurence ter njihov način prodaje. Letna konferenca združenja HDI, ki že od leta 1989 
združuje strokovnjake na področju tehnične podpore (help desk), ponuja številna predavanja in pregled trendov ter 
novosti preteklega leta, zato se jo je tudi letos udeležila večina vodilnih ponudnikov »help desk« rešitev, večinoma gre 
za ameriška podjetja, nekaj podjetij pa, tako kot XLAB, je prišlo iz Evrope. 

XLAB je želel na dogodku skleniti strateška partnerstva z ameriškimi distribucijskimi podjetji, ki bi XLAB-u omogočila 
boljše pozicioniranje na ameriškem trgu. Po izkušnjah XLAB-a so lokalni partnerji ključnega pomena pri večanju tr-
žnega deleža in višanju prepoznavnosti izdelkov. Njihovi najmočnejši trgi (nekatere evropske države in Japonska) so 
namreč ravno tisti, kjer so uspeli zgraditi kakovostne in zaupanja vredne odnose s poslovnimi partnerji, ki skrbijo za 
razvoj in rast lokalnega trga.

»Help desk« je široko področje in vključuje vse vrste programskih rešitev, ki podjetju omogočajo kakovostno tehnično 
podporo strank. Med pomembnejša orodja »help desk« sistema sodijo tudi rešitve za pomoč in dostop na daljavo ter 
spletni pogovor v živo (live chat), ki jih XLAB razvija od leta 2003 ter pri tem stavi na tehnološko dovršenost, eno-
stavno uporabo in cenovno dostopnost svojih izdelkov. Spletni pogovor v živo (live chat) ISL Pronto ponuja dodaten 
komunikacijski kanal, preko katerega lahko tehniki ali prodajniki hitro odgovorijo na vsa prodajna vprašanja ali rešijo 
tehnične težave strank. Če to ni dovolj, je mogoče direktno iz ISL Pronta zagnati orodje za podporo na daljavo, ISL 
Light, ki omogoča nadzor oddaljenega zaslona in še hitrejše reševanje tehničnih težav strank ali učinkovite prodajne 
predstavitve.

O podjetju XLAB 

Podjetje XLAB d.o.o., pridružen član Tehnološkega parka Ljubljana, ki se ukvarja z razvojem poslovne programske 
opreme za enostaven dostop in nadzor oddaljenega namizja, sestanke in komunikacijo preko medmrežja na zahtevo, 
sodi v sam svetovni vrh. Tehnološko dovršeni izdelki ISL Online so združeni v poslovni paket »Vse v enem«, ki nudi 
vsem, od malih, srednjih in velikih podjetij do posameznikov, nov, preprost in varen način dostopa do oddaljenega 
računalnika, sodelovanja s strankami, partnerji in zaposlenimi v dejanskem času.

Raziskovalni oddelek podjetja XLAB d.o.o. že več let uspešno sodeluje tudi pri mednarodnih in domačih razvojno-raz-
iskovalnih projektih (XtreemOS, SLA@SOI, Odyssey...). Rezultat dobrega medsebojnega sodelovanja pri projektih je 
visoka tehnična usposobljenost podjetja in razvoj najsodobnejših rešitev ter storitev s področja geografskih informacij-
skih sistemov (prostorsko vizualizacijsko okolje Gaea).                            
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V  Mariboru se je 20. 4. 2011 zgodila 31. osrednja slovenska konferenca o podjetništvu in inovi-
ranju PODIM z naslovom Gonilne sile izgradnje globalnih podjemov. 

Po ugotovitvah Slovenskega podjetniškega observatorija 
2009/2010 je zdaleč najbolj razširjena oblika internacio-
nalizacije slovenskih podjetij enostaven uvoz in izvoz iz-
delkov. Podjetja, ki se internacionalizirajo iz strateških ra-
zlogov ali se odločijo za podružnico in skupno vlaganje v 
tujini, so izjemno redka. Še posebej redka so podjetja, ki 
so globalnega pomena, opozarja programski vodja kon-
ference prof. dr. Miroslav Rebernik. Vodilni strokovnjaki 
in uspešni podjetniki, so skupaj z več kot 400 prijavljeni-
mi udeleženci konference iskali odgovore na vprašanja 
globalizacije podjemov. V središču pozornosti so bili izzivi 

izboljšanja pripravljenosti podjetij za širitev na globalne 
trge, vloga investitorjev pri izgradnji globalnih podjemov 
in priporočila za izgradnjo globalno konkurenčnega pod-
jetja. Obravnavali so tudi ključne priložnosti in pasti vsto-
panja na tuje trge ter oblike pomoči države pri interna-
cionalizaciji poslovanja. V okviru večernega zaključnega 
dogodka tekmovanja Start:up Slovenija je ministrica za 
razvoj mag. Darja Radić slavnostno razglasila “Slovenski 
start-up leta 2011”.

“Zaradi svoje kakovosti in usmerjenosti v prakso je kon-

Informacije:  Urban Lapajne, urban.lapajne@tovarnapodjemov.org

PODIM TOKRAT O IZGRADNJI 
GLOBALNIH PODJEMOV

Slovenska podjetja z globalnim pomenom žal prava redkost
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ferenca PODIM postala eno pomembnejših podjetniških 
strokovnih srečanj v širši regiji. V letošnjem letu beleži-
mo rekordno število udeležencev, ki je presegalo števil-
ko 400.“ je povedal mag. Matej Rus, organizacijski vodja 
konference.

Kot ključna govornica je konferenco PODIM s predava-
njem o priložnostih za izgradnjo globalnih podjemov v 
okolju Silicijeve doline, odprla ameriška strokovnjakinja 
za strateško svetovanje ob vstopanju na globalne trge 
Michelle E. Messina, direktorica podjetja Explora Inter-
national. Za njo je Deepanwita Chattopadhyay, direkto-
rica IKP Knowledge Parka, predstavila vrhunsko lokacijo 
za razvoj biotehnoloških podjetij v Indiji z imenom Ge-
nome Valley. V okviru predavanja je predstavila model 
trajnostnega inoviranja ter grozdenja podjetij in inštitucij 
znanja na podlagi modela javno-zasebnega partnerstva 
v njihovi regiji, pri izgradnji katerega je sama intenzivno 
sodelovala. Njen angažma se je nadaljeval tudi po sa-
mem predavanju, in sicer so bila v okviru programa Go 
Global Slovenija, katerega izvajanje pričenja Tehnološki 
park Ljubljana v strateškem partnerstvu s Tovarno pod-
jemov, izvedena dvostranska srečanja s slovenskimi bio-
tehnološkimi podjetji. 

Mag. Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana, 
je poudaril, da je program Go Global Slovenija naravna 
nadgradnja dejavnosti Strat:up Slovenija. S programom 
bo vzpostavljena globalna part nerska mreža znanstve-

nih in tehnoloških parkov za zagotovitev vstopa v lokalne 
programe, infrastrukture, dogodke, osebno svetovanje 
lokalnega strokovnjaka. 

V nadaljevanju programa je italijanski strokovnjak za od-
prto inoviranje, profesor Luca Iandoli iz Univerze v Nea-
plju, predstavil platformo, ki podpira skupinsko delo in 
deljeno odločanje v virtualnih skupnostih in nastaja v so-
delovanju z MIT-jevim centrom za skupinsko inteligenco 
ter omogoča odprto inoviranje na globalni ravni. Stro-
kovnjakinja za inoviranje s Fakultete za družbene vede 
Univerze v Ljubljani dr. Maja Bučar, je predstavila dobre 
prakse slovenskih podjetij na področju izgradnje global-
ne konkurenčnosti s pomočjo strategije inoviranja in ak-
tivnostmi za internacionalizacijo. V razpravi je sodeloval 
tudi direktor JAPTI Igor Plestenjak, ki je predstavil progra-
me države za podporo podjetjem pri njihovih aktivnostih 
za internacionalizacijo poslovanja. 

Podjetjem iz regije, ki se želijo uspešno razvijati na glo-
balnih trgih, lahko s svojimi dodatnimi storitvami odlo-
čilno pomagajo skladi tveganega kapitala z globalnimi 
kompetencami. Laszlo Czirjak, ustanovitelj in partner 
podjetja iEurope Capital iz ZDA, je predstavil praktične 
izkušnje na primeru investicije v podjetje Vatera.com iz 
Madžarske, ki so jo kot sklad že uspešno zaključili. Sledila 
je razprava izkušenih investitorjev in podjetnikov, ki jo 
je vodil Andraž Tori, soustanovitelj in tehnični direktor 
globalnega podjetja Zemanta. Strokovni del programa 
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smo zaključili z razpravo o uspešnih 
poteh za ustvarjanje globalnih pod-
jemov, kjer bodo poleg ministrice za 
gospodarstvo mag. Darje Radić, raz-
pravljali uspešni podjetniki: Barbara 
Humar Gerbec, Linea Snella, Mitja 
Vaupotič, Xlab, Mojca Krepek, Krebe-
Tippo ter mag. Aljoša Huber, Svetlo-
ba. Okroglo mizo je že tradicionalno 
vodil direktor in glavni urednik časni-
ka Finance Peter Frankl.

Vrhunec prvega dne konference bo 
danes zvečer, ko bo potekala slav-
nostna razglasitev zmagovalca le-
tošnjega že četrtega nacionalnega 
tekmovanja start-up podjetij Start:up 
Slovenija, ki ga je 20 članska stro-
kovno-investitorska komisija izbrala 
izmed 5 fi nalistov letošnjega tekmo-
vanja. Zmagovalno podjetje, ki se bo 
okronalo z nazivom “Slovenski start-
up leta 2011”, bo razglasila mag. 
Darja Radić, ministrica za gospodar-
stvo. 

Na letošnje tekmovanje, ki ga or-
ganizira Tovarna podjemov skupaj 
s Tehnološkim parkom Ljubljana in 
JAPTI-jem, se je s poslovnimi načrti 
prijavilo 26 start-up podjetij. Med 
njimi je strokovna komisija izbrala 5 
fi nalistov: DiaGenomi d.o.o., Intelius 
d.o.o., MESI, Razvoj medicinskih na-
prav d.o.o., Modro oko d.o.o. in R3 
d.o.o.

Vrhunska praktična delavnica 
za globalizacijo poslovanja in 
znanstveni prispevki

V četrtek se je poleg znanstveno-
strokovnega dela konference, kjer 
so avtorji predstavili svoje prispevke 
povezane s tematiko konference, 
odvijala tudi praktična delavnica za 
podjetnike. Delavnico je vodila Mi-
chelle E. Messina, vrhunska ameriška 
strokovnjakinja za širjenje podjetij na 
tuje trge, ki je svetovala že več kot 
sto podjetnikom pri njihovi širitvi na 
globalne trge. 

Podjetnikom je podala praktične na-
potke, delovne liste in seznam ključ-
nih opravil za uspešno globalizacijo 
podjetja.                            
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Sreda, 1. junija 2011 

Otvoritveno predavanje

Digitalna dividenda in širokopasovne komunikacije 
za vse 

Omrežja naslednjih generacij 

SON – samoorganizirana omrežja 

Pametno merjenje 

NFC – komuniciraj z dotikom 

Širokopasovnost v vojaških komunikacijah 

Pomen in na rti SIKOM 

Komunikacije na belih lisah frekven nega spektra 

Zveze brez opti ne vidljivosti 

Radioamaterji danes 

etrtek, 2. junija 2011 

LTE – Testi razli nih ponudnikov opreme 

Izkušnje s komercialnim omrežjem LTE 

LTE ali DVB-T2? 

VoLTE 

Light Radio 

Nove tehnologije v radijskih dostopovnih omrežjih – 
Hetnet in AIR 

QoE – koliko operaterju pomeni uporabnik? 

Viri RF-motenj v elektroenergetskih postrojih 

Antene v mobilnih terminalih 

RFID 

Mikrovalovna hipertermija živega tkiva 

Petek, 3. junija 2011  

DELAVNICA 

MERITVE – nove tehnike za nove tehnologije 

AGILENT, R&S, TEKTRONIX, JDSU

Informacije 

Vse informacije o seminarju dobite na spletnem naslovu www.radiokomunikacije.eu, e-naslovu radio@radiokomunikacije.eu ali 

po telefonu +386 31 820 820. 

Kotizacija: 

- 440 EUR + 20-% DDV (za enega 

udeleženca),  

- 360 EUR + 20-% DDV (za tri ali ve  

udeležencev iz iste organizacije),  

- brezpla no (za redne študente s 

potrjeno študentsko izkaznico). 

Na seminar se lahko prijavite s prijavnico, 

ki jo dobite na spletni strani seminarja 

www.radiokomunikacije.eu. 

Vabimo vas, da se nam pridružite na 18. seminarju 

Radiokomunikacije 2011, ki bo od 1. do 3. junija 2011 v 

dvorani Gospodarske zbornice Slovenije na Dimi evi 13 v 

Ljubljani. 

Vodilna tema letošnjega seminarja je radijske komunikacije 

prihodnosti. Predstavili vam bomo prihodnjo (želeno) 

razporeditev frekven nega pasu, omrežja naslednjih 

generacij, tehnologije LTE in DVB-T2, nove tehnologije v 

radijskih dostopovnih omrežjih, kot so Light Radio in AIR, 

QoE in še veliko drugega.  

Letošnja novost je enodnevna delavnica, ki smo jo naslovili 

MERITVE – nove tehnike za nove tehnologije. V celoti je 

namenjena meritvam.  

Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju. 
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Slikovni bralnik 2D kode LECTOR®620 za vse

popularne kode in metode označevanja

Osnova za sledenje produktom in preprečevanje ponarejanja: zanesljiva identifi kacija kod! Kompaktni 

slikovni bralnik kode LECTOR®620 ponuja visoko zmogljivost branja vseh vrst kod. Vgrajeni vmesniki 

omogočajo povezljivost bralnika v vsa pomembna industrijska omrežja, inteligentna funkcionalnost 

pa poenostavlja vgradnjo in upravljanje.

Lector®620
Nič mu ne uide

SICK d.o.o. | Ljubljana | Slovenija | www.sick.si
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Pozdravljena, prihodnost!

Na novo
definirani

osciloskopi
na voljo že za 
1.014 EUR *

Amiteh d.o.o.
Brnčičeva ulica 13
1231 Ljubljana-Črnuče
tel.: 0590 17571, faks.: 0590 17570
prodaja@amiteh.com, www.amiteh.com

Oglejte si razliko. Še danes.
www.agilent.com/find/morescope

Agilent & mreža 
distributerjev:
Pravi inštrumenti.
Pravi nasveti.
Ob pravem času.

Agilentova družina
InfiniiVision 2000 X

Agilentova družina
InfiniiVision 3000 X

Pasovna širina (MHz) 70, 100, 200 100, 200, 350, 500 

Največja hitrost vzorčenja 2 GSa/s 4 GSa/s

Največja globina spomina 100 k točk 4 M točk

Največja hitrost osveževanja
(št. zajemov/sek) 50.000 1.000.000

Popolnoma nadgradljiv Da Da

Dodatne funkcionalnosti Logični analizator (MSO)
Funkcijski generator

Logični analizator (MSO)
Analizator protokola
Funkcijski generator


