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SIMATIC FIELD PG M3

Vse kar je potrebno za delo pri avtomatizaciji procesov

 Izredno robustno ohišje
 Visoka ločljivost široko zaslonskega prikazovalnika
 Zmogljive komponente
 TIA PORTAL
 STEP 7 (STEP5)
 WINCC
 PROFIBUS
 PROFINET
 ...

http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-automation-
systems-simatic/en/rugged-laptop
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Spoštovani,

Konec dopustov in poletne vročine poeni tudi večjo aktivnost v podje-
tjih. Prihajajo jesenske prireditve, na katerih bo prisotna tudi revija 
Avtomatika, ki preko poletja ni izhajala, sedaj pa prihaja v polnem 
obsegu...
Nekako se ne morem otresti občutka, da gospodarska kriza kar traja 
in bo trajala še kar nekaj časa. Sicer se zaznava rahlo povečanje ak-
tivnosti, ki pa še ne pomenijo izboljšanja oziroma izhoda iz krize. Le 
redka podjetja imajo tolikšne zaloge, da lahko normalno zaposlujejo in 
poslujejo.
Ljubljanski obrtni sejem je pokazal, da je specializirana prireditev s 
področja avtomatizacije, elektronike in telekomunikacij kljub vsemu 
potrebna in je ne morejo zamenjati razni obrtni sejmi in male priredi-
tve. Združiti bo treba moči, privabiti obiskovalce iz bližnje in daljnje 
okolice in oživeti idejo o splošnem sejmu tehnike - In.Tehnika, ki se 
pripravlja za nasledni oktober...

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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poravnali v 8. dneh po prejemu ponudbe.

Podpis:         M.P.
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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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SEJEMSKE DEJAVNOSTI - LOS 2011

Ljubljanski obrtni sejem - LOS 2011
Avtor:  Dragan Selan, AVTOMATIKA
 

Ljubljana je bila od nekdaj sejemsko mesto, obrtniki in podjetniki pa že tradicionalno radi predsta-
vljajo svoje izdelke in storitve. Prvi letni sejem so kronis   zabeležili v Ljubljani že davnega 1416. 
leta. Predstavitev dela v obr  , kaj obrt zmore in izdeluje ter kaj prinaša narodnemu gos podarstvu, 
je bila vedno pomembna naloga sejmov po vsej Sloveniji. In LOS - Ljubljanski obrtni sejem, pome-
ni ravno to.

Uspeh sejma se meri po številu raz-
stavljavcev, številu obiskovalcev, 
predvsem pa po sklenjenih poslih in 
navezanih kontaktih z novimi poslov-
nimi partnerji. Ne nazadnje, je velik 
faktor uspešnosti sejma za podjetni-

ka vložen denar in uspešnost pred-
stavitve. Glede na to, da LOS še nima 
tradicije, da je bil ”vržen” v javnost tik 
pred zdajci in da je to letos, po dolgih 
letih prvi sejem takega profi la v Lju-
bljani, pa se mi zdi, da je bil kar uspe-

šen. Jasno, z njim ne bodo zadovolj-
nji vsi, saj se je na sejmu našlo vse, 
od mizarjev, do visokotehnoloških 
podjetij z avtomatizacijo, od izobra-
ževalnih ustanov do obrtnih zbornic 
in združenj. Tudi profi l obiskovalcev 
je bil pisan, predvsem pa njihova pri-
čakovanja... No, že v naslednjem letu 
se bo začel sejem kristalizirati in po-
larizirati in videli bomo v katero smer 
ga bo zaneslo.

Tudi program sejma je bil zelo pester 
in širok. Pečat so mu dajali predvsem 
obsejemski dogodki - izobraževanja, 
konference, delavnice in okrogle 
mize. Nekatere dogodke so organizi-
rala podjetja, druga pa obrtna zbor-
nica - predvsem odbor za znanost in 
tehnologijo pri OZS pod neutrudnim 
vodstvom g. Janeza Škrleca, ki je tudi 
predsednik sekcije elektronikov in 
mehatronikov. Vsi, ki so želeli orga-
nizirati obsejemske dogodke, so ime-
li na voljo opremo in predavalnice 
brezplačno. Nekateri so to s pridom 
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EXPRESS NOVICE

izkoristili. Nekaj predavanj 
se je udeležila tudi revija 
Avtomatika, torej urednik, 
saj je bila revija na sejmu 
prisotna kot medijski po-
krovitelj.

SEJEMSKI ATRIBUTI

Sejem LOS je imel vse atri-
bute pravih obrtnih sej-
mov, začenši z gostinsko 
ponudbo - tradicionalnih 
jedi na žaru in iz kotla je 
bilo na voljo vse dni sej-
ma - zunanjimi razstavni-
mi površinami, šotori in 
stojnicami ter klasičnimi 
notranjimi razstavnimi 
prostori.  Ne nazadnje se 
je odvila celo prava modna 
revija, na kateri so sode-
lovali ustvarjalci modnih 
oblač il, obutve in dodat-
kov, ki delujejo v Obrtno- 
podjetniš ki zbornici Slove-
nije v sekcijah tekstilcev, 
predelovalcev kož  ter zla-
tarjev in draguljarjev. Mo-
dni reviji je sledil nastop 
glasbene skupine Fletno 
in DJ program, ki se je za-
vlekel globoko v noč.

TEHNOLOŠKI DAN ZA INO-
VATORJE IN PODJETNIKE

Eden najbolj odmevnih 
dogodkov za tehnike in 
podjetnike je bil zagotovo 
tehnološki dan za inova-
torje in podjetnike v or-
ganizaciji že omenjenega 
odbora za znanost in teh-
nologijo. Predavatelji so 
govorili o  gradnji iz križno 
lepljenih lesenih plošč, 
pomenu razvoja in inova-
tivnosti kot dodane vre-
dnosti, vodenju in izvaja-
nju inovacijskih procesov, 
postopkih komercializacije 
inovacij, zaščiti industrij-
ske lastnine: patentiranje, 
modeli, blagovne znam-
ke ter o subvencioniranju 
inovacij s pomočjo inova-
cijskih vavčerjev.

Skratka, sejem za vsakega ne-
kaj. Se vidimo maja 2012.    

Janez Škrlec, predsednik odbora za znanost in tehno-
logijo pri OZS, organizator tehnološkega dneva



12. konferenca

09. 11. 2011, Hotel Mons, Ljubljana, Slovenija

TELEKOMUNIKACIJE
 TELECOMMUNICATIONS | 11

Prijavite se lahko preko naše spletne strani www.telekomunikacije.org, 
po faksu +386 1 429 33 03, pokličete +386 1 429 33 02  
ali pa nam pošljete elektronsko sporočilo na info@telekomunikacije.org
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Mobinet, d. o. o., Kovačičeva cesta 10, 1290 Grosuplje, Slovenija
tel.: +386 (0)1 429 33 02, fax: +386 (0)1 429 33 03

www.telekomunikacije.org / info@telekomunikacije.org
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EXPRESS NOVICE

Seminar se je odvijal v konferenč-
nih prostorih Gospodarske zbor-
nice na Dimičevi 9 v Ljubljani od 
1. do 3. junija. Zbralo se je pre-
ko 100 udeležencev iz različnih 
gospodarskih družb in državnih 
organizacij - policija, slovenska 
vojska, APEK, ... skratka tistih, ki 
se z radijskimi komunikacijami 
ukvarjajo profesionalno.

Seminar je podprlo kar nekaj go-
spodarskih družb, predvsem seveda 
tistih, ki se ukvarjajo z radiokomu-
nikacijami, revija Avtomatika pa je 
bila edini medijski pokrovitelj do-
godka.

Tokratni seminar nas je popeljal v 
prihodnost, saj je bil moto ”Priho-
dnost radiokomunikacij”, vsekakor 
pa organizatorji tudi na preteklost 
niso pozabili, saj so na zaključna 
predavanja povabili radioamaterje, 
ki imajo o radijskih komunikacijah 
kaj povedati. Seminar je otvoril dr. 
Jožko Budin, zaslužni prof. s Fakul-
tete za elektrotehniko iz Ljubljane, 
sledil mu je Massimiliano Simo-
ni, ETNO, z digitalno dividendo, ki 
predvideva širokopasovne komuni-
kacije za vse, po odmoru za kavo, 
pa je Alojz Hudobivnik iz Iskratela 
predaval o omrežjih naslednih ge-
nereacij.

Laboratorij za telekomunikacije 
raziskuje in razvija komuniciranje z 
dotikom - NFC. Uporaba terminalov 
kot plačilno sredstvo je že marsikje 
uporabljena, vendar na drugačen

Seminar 
RADIOKOMUNIKACIJE
Po dveh dneh intenzivnih predavanj in enem dnevu delavnic na 
temo meritve, se je zaključil že 18. seminar RADIOKOMUNIKA-
CIJE 2011. 25 predavateljev pod vodstvom legendarnega mo-
deratorja Stanka Gajška, ki je imel vedno pripravljena dodatna 
vprašanja, je odlično opravilo svoje delo.

Avtor:  Dragan Selan, AVTOMATIKA

Moderator Stanko Gajšek

način. Tu gre za komuniciranje z 
izredno majhnimi močmi, kjer je 
praktično potreben dotik terminala, 
ki povzroči akcijo plačevanja, poši-
ljanja, klicanja, itd... 

Sledila so še druga zanimiva preda-
vanja, zadnji dan pa je bil namenjen 
predstavitvi opreme sponzorjev in 
delavnica na temo meritve v radio-
komunikacijah. Tu naj omenim dve 
podjetji, ki ponujata merilno opre-
mo svetovno znanih proizvajalcev 
- BELMET (Tektronix) in AMITEH 
d.o.o., nov ponudnik z znanimi 
obrazi, ki je zastopnik za opremo 
Agilent Technologies (bivši HP).

Kot sem že omenil, je prof. dr. Mar-
ko Munih, tudi radioamater S50K,  
v zaključnem sklopu predavanj 
predstavil kratko zgodovino radioa
materskih radijskih komunikacij, ki 
so se v začetku razvijale vzporedno 
s profesionalnimi komunikacijami 
in na marsikaterih področjih le te 
celo prehitevale ali vodile v razvoju, 
danes pa je to le hobi in ljubiteljsko 
preučevanje in raziskovanje radij-
skih komunikacij. Seveda le-te še 
zdaleč niso zamrle v razvoju, saj se 
razvijajo novi digitalni načini pre-
nosa, uporabljajo se različni mediji 
in tehnike komunikacij, kot so od-
bolji od ioniziranih meteoritskih sle-
dov (MS) ali odbojev od lune (EME), 
poskusi pa so šli celo do prvih ra-
dijskih odbojev od Venere. Marko je 
tudi v živo prikazal primere takšnih 
komunikacij in razložil principe de-
lovanja.

Sledilo je še predavanje enega naj-
aktivnejših radioamaterskih tekmo-
valcev, Tineta Brajnika, S50A, ki je 
razložil vlogo radioamaterjev v da-
našnji družbi.   
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20 let izkušenj

20 let izkušenj je prineslo tudi širok nabor napak pri upo-
rabi, zato ob naši dolgoletni stalnici kontrolnem listu za 
vsako tipalo že leto dni dodajamo tudi navodila za upo-
rabo, čeprav se navodila za takšne izdelke običajno ne 
prilagajo. V navodilih smo zbrali osnovne napotke za 
vgradnjo in uporabo, posebnosti, kot so predgrevanje ali 
podobno pa ločeno označimo z barvnimi opozorilnimi li-
stiči, ki ostajajo na tipalu do same vgradnje oziroma upo-
rabe. Na kratko sem izbrala TOP 3 najpogostejših napak: 

1. VGRADNA GLOBINA
 Glede na to ali je v uporabi RTD (uporovno tipalo) ali 

Družba ELPRO Lepenik & Co. d.n.o. že 20 let z lastnimi proizvodi temperaturnih  pal in regu-
lacijskimi rešitvami ak  vno sodeluje s slovenskimi družbami od mikro do največjih orga-
nizacij. Leta delovanja so prinesla veliko število posebnih izvedb, veliko poenostavitev pro-

cesov, veliko avtoma  ziranih operacij. Ob vsem napredku in tehniki pa osnovni moto dobava vseh 
standardnih temperaturnih  pal tudi v roku 24 ur še danes ostaja enak. Ta storitev je rešila že 
marsikateri prisilno ustavljen proces in prihranila veliko izgub. Kljub povečani dejavnos   ta storitev 
ostaja in vam jo garan  ramo tudi v prihodnje, kakor vam garan  ramo tudi 100% delovanje naših 
izdelkov saj so 100% tes  rani. 

20 let izkušenj in prenosa 
znanja v slovensko industrijo 

Informacije: ELPRO Lepenik & Co. d.n.o.

TC (termoelement), je vgradna globina različna, če pa 
upoštevate splošno pravilo 10x premera tipala boste 
na »varni poti«. V kolikor potrebujete krajše izvedbe 
pa je potrebno več pozornosti pri sami izdelavi in obli-
ki, zato svetujemo da nas v takem primeru pokličete, 
da se lahko pogovorimo o vaši uporabi.

2. TEMPERATURNO OBMOČJE
 Tipala imajo pogosto označena merilna območja sen-

zorjev (na primer 0 … 400°C za RTD ali 0 … 1200°C za 
NiCr -Ni) ker so to standardna območja, ki jih najdete 
tudi v različni literaturi ± nekaj stopinj celzija. Kar pa 
uporabnik ne ve, pa je to, kako je tipalo notranje iz-
delano. Notranja izdelava ali že izvedba sama lahko 

Vodja proizvodnje David JAN z lasersko napravo
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omeji  tipalo na precej ožje področje uporabe. Zato je 
najbolj pomembno, da že pri naročilu navedete delov-
no in eventualno maksimalno temperaturo – le ta je 
na naših tipalih posebej označena. Nikoli pa brez pred-
hodnega pregleda ne premeščajte tipal iz ene apli-
kacije na drugo, ki ima različne pogoje delovanja. Po 
serijski številki vam lahko takoj telefonsko preverimo 
postopek notranje izdelave, zato raje predhodno pre-
verite po vhodnih dokumentih ali s klicem dobavitelju.

3. PRIKLJUČNI VODNIKI
 Morda prevečkrat povedana tema, ampak število teh 

napak je še zmeraj neverjetno visoko. Prve vgradnje 
običajno potekajo brez težav, naknadna premeščanja, 
delna popravila in prilagoditve pa lahko prinesejo tako 
velike napake, da je regulacija popolnoma porušena. 

 RTD elemente priklapljamo in podaljšujemo trovodno 
s kabli z bakrenimi vodniki. Za velike razdalje raje upo-
rabimo 4 vodno vezavo ali pa analogni signal, pri kate-
rem pri senzorju vgradimo merilni pretvornik.

 TC elemente priklapljamo izključno s kompenzacijski-
mi kabli, ki so praviloma enakega materiala kot ter-
moelement sam. Če uporabljajmo konektorje ( pri po-
daljševanju ) ali priključne sponke morajo materialno 
ustrezati tudi ti. Pozorni bodimo še ali je TC izdelan v 
tehniki izolirano od ohišja ( standardno ) ali v stiku z 
ohišjem ( po naročilu, ker ponekod je tako potrebno ).

V sodelovanju z Društvom vzdrževalcev Slovenije za je-
sen pripravljamo seminar o vgradnjah in pogostih na-
pakah pri uporabi senzorjev temperature, vlage in tlaka. 
Tako vam za 20. rojstni dan poklanjamo del naše največje 
dragocenosti – naše znanje in izkušnje. 

Letošnje leto smo se za naš velik jubilej kar sami nagra-
dili. Izvedli smo največjo investicijo sploh in nabavili la-
sersko varilno napravo. Največje prednosti laserskega 
varjenja so natančni vari, laserski var ne povzroča defor-
macije osnovnega materiala ( širitev, odebelitev, krivin 
ipd. ), var je čist in optično ustreznejši, omogočena nam 
je tudi izdelava še tanjših in zahtevnejših elementov  tudi 
za medicino ipd.

Dragim partnerjem in prijateljem se za 20 let za-
upanja iskreno zahvaljujeva Aleksandra in Zoran 
Lepenik s kompletnim ELPRO Lepenik kolektivom!

ELPRO tipala z vami že 20 let

ELPRO Lepenik & Co. d.n.o.    Ob g ozdu 7 c, R ogoza     SI-2204 Miklavž na Dravskem polju    

t. f. m.

 info@elpro.si    www.elpro.si   

t.   f.  m.   m.+386 (0)2 62 96 720 +386  (0)2  62  96  721 +386 (0)41 626 771 +386 (0)31 663 808

Hvala za vaše zaupanje!
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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

Merilni vmesniki za AC/DC 
napetosti in tokove

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Vmesnik za merjenje AC nape-
tosti do 450 V frekvence 40 - 
400 Hz

Moduli WAVECONTROL so podvrsta 
modulov WAVE in so specializirani 
na merjenje izmeničnih napetosti in 
tokov. Tipične aplikacije vključujejo 
merjenje nizke napetosti na linijah ali 
fazah ter merjenje toka na izmenič-
nih motorjih. Modul VMA V AC ima 
naslednje prednosti:

• 3-potno izolacijo
• najvišjo napetost 450V ACeff
• izhodna območja lahko nastavi-

mo z DIP stikali
• kalibracija ni potrebna

SPLOŠNI PODATKI
Verzije: monitoring napetosti 
 0...30 / 0...70 / 0...130 / 
 0...250 / 0...450 V AC , 1 , 
 0(4)...20 mA , 0...10 V
EAN  4032248234622

VHODI
Vhodne napetosti:  0...30 / 0...70 / 

0...130 / 0...250 / 0...450 
V AC

Najvišje napetosti: 45 / 100 / 180 / 
270 / 475 V AC (briefl y)

Vhodna upornost: 30 kΩ / 70 kΩ / 
130 kΩ / 250 kΩ / 450 kΩ

Vhodne frekvence: 40 ... 400 Hz sin
Število vhodov: 1

IZHODI
Izhodna napetost: 0 ... 10V
Izhodni tok: 0 (4) ... 20 mA
Upornost bremena, napetost: ≥ 1 kΩ
Upornost bremena, tok: ≤ 600 Ω
Točnost: 1.3% (40...60 Hz) typ. 1% / 

2% (70...400Hz) typ. 1.5%
Offset napetost max. 0,02V
Offset tok max 40μA
Preklopna napetost, max. 475 V AC
Odzivni čas < 300 ms
Indikator stanja LED zelena
Število izhodov: 1

SPLOŠNO
Funkcija Analogni izhod
Nastavljivi vhodi/izhodi
Trojna galvansko ločena izolacija
Montaža na letev TS35
Poraba 40...30...24 mA pri I =20 mA
Preklopni tok ≤ 2 A
Napajalna napetost 24 V DC ± 25 %

Merilni vmesnik za AC tokove 
100A/250A/500V

Moduli WAVECONTROL so podvrsta 
modulov WAVE in so specializirani 
na merjenje izmeničnih napetosti in 
tokov. Tipične aplikacije vključujejo 
merjenje nizke napetosti na linijah 
ali fazah ter merjenje toka na izme-
ničnih motorjih. Modul CMA 1/5/10A 
ima naslednje prednosti:

Weidmüller proizvaja serijo instrumentacijski vmesnikov za meritve visokih 
enosmernih in izmeničnih tokov in napetosti. 



       
 

 

V A B I L O 
                                 Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vabi na 
 

9. tehnološki dan, 
 
ki bo v petek , 16. septembra 2011,  na Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, na Celovški cesti 71 v Ljubljani  
 
Program dogodka: 
09.00 – 10.00 Sprejem in prijava udele encev 

10.00 – 10.05 Uvodni nagovor in kratka predstavitev odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški 
zbornici Slovenije, Janez Škrlec , predsednik.  

  
10.05 – 10.30  Fotovoltaike na poti h konkuren nosti,   prof. dr. Marko Top , Laboratorij za fotovoltaiko in 

optoelektroniko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 
 

10.30 – 10.55 Novi materiali v energetiki in industriji, dr. Janez Holc , odsek K5, za elektronsko keramiko,  
Institut Jo f Stefan 

10.55 – 11.20 Okoljske tehnologije, izzivi in prilo nosti, prof. dr. Albin Pintar , Laboratorij L05,  za okoljske 
vede in in nirstvo, Kemijskega inštituta v Ljubljani 

11.20 – 11.40 Odmor za kavo 

11.40 – 12.05 Baterije nove generacije in trendi razvoja na tem podro ju, prof. dr. Miran Gaberš ek, L10 
Laboratorij za elektrokemijo materialov, Kemijski inštitut v Ljubljani  

12.05 – 12.30 Podro je pametnih omr ji, (Smardgrits) mag. Franci Katrašnik  in mag. Andrej Kljun, LTFE, 
Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.  

12.30 – 12.55          Elektrokromni sistemi, za uravnavanje dotoka sevanja v stavbe (smart windows), ter 
elektrokromni sistemi na fleksibilnih folijah-realnost ali utopija, dr. Ivan Jerman , Kemijski 
inštitut v Ljubljani 
 

12.55-13.00 Vprašanja, odgovori, ter diskusija 
 
Udele ba na dogodku je brezpla na, obvezna pa je predhodna prijava  do najkasneje 5. septembra 2011  
oziroma do popolnitve prostih mest po elektronski pošti na e-naslov janez.skrlec@siol.net ali po telefonu na 
GSM: 040 309 380, ali na naslov sekretarja Rudolf Wostnerja,  e-naslov: rudi.wostner@ozs.si  in  na GSM 
031 318 890. Po zaklju ku 9. tehnološkega dne bo pogostitev in mo nost dru nja, ter navezave 
kontaktov za sodelov anje . Opomba: mo nost parkiranja avtomobilov je blizu v Tivoliju! 

  

 
Predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS 

Janez Škrlec, in enir mehatronike  
Dogodek delno financiran iz projekta INO-11  
 

                                                          
                                                                                             
 
                                  Partnerji dogodka:   
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• vhod in izhod sta električno izoli-
rana

• vhodna in izhodna območja mer-
jenja lahko nastavimo z DIP stikali

• kalibracija ni potrebna

Merilni transformator za merilni vmesnik 
CMA 1/5/10A

Brezkontaktno merjenje DC in AC tokov do 60A

Moduli WAVECONTROL so podvrsta modulov 
WAVE in so specializirani na merjenje izmeničnih 
napetosti in tokov. Tipične aplikacije modula WAS2

CMA vključujejo brezkon-
taktno merjenje enosmer-
nega ali izmeničnega toka 
do 60A. Modul WAS2 CMA 
ima naslednje prednosti:

• vhod in izhod sta elek-
trično izolirana

• vhodna in izhodna območja merjenja lahko nastavimo z DIP stikali
• kalibracija ni potrebna
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Povečanje ponudbe senzorjev za tekočine

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

Tipi pretvornikov WAS2 CMA glede na vhodne tokove:

5A/10A   WAS2 CMA 5/10A DC  8526610000
20A/25A/30A  WAS2 CMA 20/25/30A DC  8545830000
40A/50A/60A  WAS2 CMA 40/50/60A DC  8513330000

Realizacija prikazovalnika za merjenje toka 
0...20mA

DI350 je LED prikazovalnik, ki je obenem tudi merilnik 
toka oz. napetosti; v našem primeru je bil to merilnik toka 
0...20mA. V aplikacijo smo vključili tudi sponki, s katerimi 
smo povezali prikazovalnik in merilna vtikača, da lahko z 
njima merimo tokove na merilniih sponkah s pušami.

Napetostne razmere pri različnih nivojih toka:

 NAPETOST\TOK      0mA 4mA 10mA 12mA 20mA
           U1    0V  0,11V  0,27V  0,32V  0,53V

DI350 je indikator za merjenje toka ali 
napetosti. Prikazuje vhodno meritev v 
katerikoli inženirski enoti s pomočjo 

svetlega, 14 mm visokega prikazovalnika.
Več informacij je na voljo pri podjetju ELEKTROSPOJI d.o.o.    
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Rešitve za brezžična 
telemetrijska omrežja
z novimi DMR postajami 
in vmesnikom SPI-08
Danes si praktično ne moremo zamisliti nobenega procesa v industriji 
brez učinkovitega vodenja in nadzora procesov. Tudi vodovodni in kana-
lizacijski sistemi so neke vrste industrijski sistem, katerega moramo nad-
zorovati in voditi. Seveda pa je bistvena razlika med nekim procesom, 
ki se odvija v tovarni in med vodovodnim ali kanalizacijskem sistemom. 
V tovarni se vsi procesi izvajajo na enem mestu, vodovodni ali kanaliza-
cijski sistem pa je razporejen na nekem večjem ali manjšem območju. 
Zagotoviti učinkovito komunikacijo med različnimi objekti, ki so razpo-
rejeni v nekem območju in med nadzornim centrom pa je lahko že kar 
velik problem.

Manj izkušeni projektanti običajno pomislijo na komunikacijo preko GSM ali 
GPRS modemov in izvedejo rešitve na ta način. (Popolnoma neizkušeni po-
mislijo tudi na μW zveze na 2,4GHz). Seveda se v praksi tu običajno pojavi 
več problemov. Prvi je ta, da so običajno črpališča za pitno vodo postavljena 
v kakšnih grapah, kar precej oddaljenih od naselij. Tam pa je GSM signal slab. 
To rešujejo z zunanjimi GSM antenami, kar pa problema ne reši popolnoma. 
Drugi problem pa je, da nikoli ne vemo kdaj bo GSM odpovedal zaradi kakšnih 
drugih vzrokov npr. zaradi zasedenosti celice ali česa drugega.

Boljši in bolj izkušeni projektanti tu vedno predlagajo komunikacije izvedene 
z radijskimi postajami. Če imamo svoj »privaten« radijski sistem za prenos po-
datkov, nismo odvisni na milost in nemilost nekega operaterja, za katerega ne 
moremo nikoli vedeti, koliko bo zaračunal svojo uslugo čez nekaj let ter kdaj in 
za koliko časa bomo ostali brez komunikacije. Sicer je radijski sistem dražji pri 
nabavi, vendar pa je njegovo obratovanje praktično brezplačno. Ob kvalitetno 
in strokovno izvedenih montažah, so stroški vzdrževanja minimalni. Sam sko-
zi prakso vidim, da brez problema še vedno delujejo radijski sistemi za prenos 
podatkov tudi po 15-tih letih obratovanja in več. 

Slika 1 - Nove digitalne DMR radijske postaje Motorola (DM3400)

Do sedaj so se uporabljale analogne FM radijske postaje z FSK ali FFSK mode-
mi. Modemi pa tudi uporabljajo različne komunikacijske protokole. Kar pre-
cej popularen je X.25 protokol, saj omogoča tudi komunikacijo med samimi 
objekti, ne samo na relaciji objekt – center. Pri tej komunikacije na primer 
postaja iz VODOHRANA sama pokliče postajo v ČRPALIŠČU in odda zahtevo za 
priklop ali izklop črpalke – odvisno pač od nivoja vode. Je pa ta komunikacija 
relativno počasna, saj se morata dve postaji najprej povezati (connectirati), 
nato prenesti podatke in nato še izključiti. Vse to pa poteka s potrditvami, zato 
traja neka povezava tudi 15s ali še malo več. MODBUS protokol je bistveno 

Avtor: Mirko Naglič, ELEKTRONIKA NAGLIČ in DRUGI d.n.o. DOMŽALE
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hitrejši, vendar pa ta protokol omogoča samo MASTER 
– SLAVE komunikacijo. V tem primeru pa se zahteva za 
vklop ali izklop črpalke iz vodohrana najprej pošlje v cen-
ter (MASTER), iz tega centra pa v črpališče. 

Pri obeh komunikacijskih protokolih (X.25 in MODBUS) 
pa je omogočeno, da neka končna postaja služi tudi kot 
retranslacijska (ali repetitorska) radijska postaja za neke 
druge objekte. To je zelo pomembno, saj je zelo težko 
zagotoviti direktno komunikacijo med vsemi objekti in 
centrom. Če bi za te namene uporabili repetitor, nam to 
prinese kar nekaj dodatnih slabosti. To niso samo doda-
tna cena, temveč tudi glede zanesljivosti. Repetitor mora 
namreč biti postavljen na kakšni izpostavljeni točki. Ta-
kšne izpostavljene točke pa so lahko izpostavljene uda-
rom strele, izpadom električne energije, potrebno je do-
datno vzdrževanje itd. Poleg vsega pa potrebujemo dve 
frekvenci, kar je tudi dražje.

Pred par leti so prišle na trg nove Motoroline digitalne ra-
dijske postaje DMR, ki so prinesle pravo revolucijo na po-
dročju radijskih zvez. Radijska postaja že ima USB-priklju-
ček, preko katerega lahko prenašamo podatke. Seveda 
pa direkten priklop KRMILNIKA (PLC) in radijske postaje 
ni možen. Potreben je nek vmesnik.

Slika 2 - Vmesnik SPI-08, razvit v podjetju NAGLIČ ELEK-
TRONIKA in DRUGI d.n.o.

V našem podjetju smo se na potrebe trga hitro odzvali 
in razvili vmesnik imenovan SPI-08, ki se vgradi v samo 
radijsko postajo Motorola DMR. Mikrofonski priključek 
smo uporabili za priklop RS232 ali RS485, katerega brez 
problemov direktno priključimo na PLC. Sam vmesnik po-
skrbi tudi za komunikacijske protokole (modifi ciran X.25, 
MODBAS ASCI, MODBUS RTU in TRANSPARENTNI). 

Način dela in vse parametre nastavimo preko COM porta 
v cmd načinu, na katerega pride priključen PLC. Tudi tu 
lahko vsaka radijska postaja, ki deluje v sistemu, deluje 
tudi kot retranslacijska postaja. Seveda pa je retranslacij-
ska funkcija možna samo ob uporabi sledečih komunika-
cijskih protokolov: modifi ciran X.25 in MODBUS ASCI ter 
RTU. Pri transparentnem protokolu ta funkcija ni možna. 

Slika 3 in 4 - Vgradnja vmesnika v radijsko postajo 
Motorola DM3400

Ima pa vmesnik SPI-08 eno omejitev in sicer, da je ob na-
ročilu potrebno izbrati priključek in sicer RS232 ali RS485. 

Radijske postaje Motorola DMR delujejo z digitalno modu-
lacijo, za razliko od analognih radijskih postaj, ki delujejo 
s FM modulacijo. S posebnim zanimanjem sem spremljal 
zamenjavo starih analognih postaj in FSK modemov z no-
vimi DMR postajami in vmesnikom SPI-08 po objektih. Iz-
kazalo se je, da so zveze z novimi napravami boljše in bolj 
zanesljive, saj marsikatera retranslacija ni bila več potreb-
na, ker je direktna zveza delovala dovolj zanesljivo. S tem 
pa se je tudi zmanjšal čas potreben za komunikacijski krog.

Sam vmesnik in radijske postaje so se izkazale za izjemno 
robustno rešitev, saj v praksi deluje večji sistem že več kot 
tri leta brez vsake okvare – če ne štejemo direktnega uda-
ra strele v objekt. Pa še tu je bila ta oprema popravljiva.  
Tako smo združili robustnost preizkušenih komunikacij-
skih protokolov in novih DMR radijskih postaj.           
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Kaj bo nanotehnologija v prihodnos   prinesla gradbeništvu, v naše 
domove, stanovanja in ne nazadnje tudi gospodinjstvo, smo se pog-
ovarjali s predsednikom odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno 

podjetniški zbornici Slovenije in članom Sveta za znanost in tehnologijo 
RS, Janez Škrlecem, ki zelo ak  vno spremlja razvoj na tem področju in 
za gospodarstvo organizira zanimive in dobro obiskane nanotehnološke 
dneve.

V zadnjem času se vedno več govori o nanotehnologiji 
in tudi njenem razvoju, ki je povezan z gradbeništvom, 
bivalnimi prostori in tudi gospodinjstvom. Kako bi vi g. 
Škrlec na kratko predstavili stanje v gradbeništvu, go-
spodinjstvu, ki je povezano z nanotehnologijo.

Danes še ne moremo govoriti, da je nanotehnologija pre-
močno in predvsem celovito povezana z gradbeništvom, 
še zlasti ne z bivalnim okoljem in gospodinjstvom. Ne 
moremo pa trditi, da nanotehnologija ne prodira uspe-
šno v vsa omenjena področja. Intenzivnost uporabe na-
notehnologije je iz dneva v dan večja, to potrjujejo novi 
izdelki, novi materiali, ki jih že uporabljamo in ki sodijo 
na področje nanotehnologije. 

V kakšni obliki se pojavlja nanotehnologija v gradbe-
ništvu in v čem je izboljšanje glede na klasične ma-
teriale?

V gradbeništvu je nanotehnologija prisotna predvsem 
v obliki nanomaterialov, nanopremazov, nanoprahov in 
drugih nanomaterialnih oblik. Prednost sodobnim grad-
benim materialom bo nanotehnologija v prvi fazi  dala v 
obliki boljših materialov, ki bodo povečevali trdnost ma-
terialov, povečali oprijemljivost, večjo stičnost površin, 
boljše temperaturne in zvočne lastnosti. Nanotehnologi-
ja bo izboljšala lastnosti materialov tudi v stanovanjih in 
hišah, torej tudi v bivalnih prostorih. Strokovnjaki danes 
vidijo prednosti predvsem v večji samočistilnosti povr-
šin, povečanju trajnosti in večji odpornosti na obrabo, 
vodoodbojnosti, odpornosti na prehitro staranje in ru-
menenje in na antimikrobski zaščiti. 

V gradbeništvu se obeta prava revolucija na področju 
samočistilnosti površin,  velikokrat so površine gradbe-
nih objektov podvržene stalnemu prekrivanju s plastmi 
umazanije, zaradi česar se površine hitreje starajo, iz-
gubljajo funkcionalnost in imajo seveda slabši estetski 
izgled. 

Nanomateriali bodo vplivali tudi na spremembo barv-
ne nianse, ki poveča tudi optično prepustnost, potrebno 
je tudi vedeti, da večina vplivov in učinkov, ki jih imajo 

aktivni nanodelci v premazih poveča pozitivne lastnosti 
zaščite površin, tudi pred nabiranjem vodnega kamna. 
Velik izziv za razvoj nanotehnologije v gradbeništvu je 
intenzivna študija o razvoju samočistilnih površin, za 
uporabo v različnih gradbenih aplikacijah, kot so ma-
teriali za hiše in stanovanja, (betoni, strešniki, ploščice, 
okna, kopalniška keramika in drugo), fasade, avtocestna 
gradnja, (tuneli, zaščitne ograje, protihrupne stene, pro-
metni znaki in druga tovrstna infra struktura).

Kaj se danes že dobi na svetovnem tržišču?

Danes se na tržišču lahko srečamo z belim cementom, 
ki ima samočistilne lastnosti, takšnega so na primer že 
uporabili pri gradnji cerkve v Rimu v Italiji. S tem so do-
segli, da fasada ohranja svetlečo površino in samočistil-
nost.

Slika 1 in 2 - Samočistilno steklo podjetja Pilkington

Dragan Selan, AVTOMATIKA

Sogovornik: Janez Škrlec, ing. mehatronike
Predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri
OZS in član sveta za znanost in tehnologijo RS

Nanotehnologija prihaja tudi v gradbeništvo  
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Slika 3 - Rome’s Dio Padre Misericordioso Church

Na tržišču danes že lahko kupimo tudi samočistilne stre-
šniki, ki bazirajo na lotosovem efektu, prav tako se že 
srečamo tudi fotokatalitsko opeko, ki preprečuje spre-
membo barve zaradi onesnaževanja. Izjemno popularne 
postajajo tudi  antigrafi tne zaščite. 

Pogosto se lahko srečamo tudi samočistilnimi premazi 
za okna in seveda tudi druge steklene površine. Namen 
teh premazov je zaščititi predvsem večje površine, kot so 
okna, zimski vrtovi in drugo. Premaz vsebuje nanodel-
ce titanovega dioksida, ki deluje fotokatalitično. Sonč-
na svetloba in ultravijolična svetloba razkroji organsko 
umazanijo na površini in ustvari tanko mikro razpoko 
med umazanijo in steklom. Nanopremaz je hidrofi len kar 
pomeni, da privlači vodo, zato se dežne kaplje razlijejo 
po površini v tanko plast in pridejo v mikro razpoke in 
odplaknejo umazanijo, seveda pa še ti današnji premazi 
niso popolni in je njihov razvoj še vedno zelo aktiven. V 
gradbeništvu se danes srečamo tudi z precej učinkovitimi 
zaščitnimi nanopremazi za tla, tlakovce in betonske ter 
druge površine.

Slika 4 - Samočistilni lotosov efekt na fasadi

Slika 5 - Lesni nanopremaz

Ti premazi preprečujejo, da bi se vodna in oljna, ter ka-
kšna druga umazanija vpila v porozno površino. Ti pre-
mazi vsebujejo nanodelce, ki se vežejo na površino por in 
odbijajo umazanijo. Ti premazi so tudi nevidni, tudi ko se 
njihova površina poškoduje, je njihov izgled takšen, kot 
bi bil, če nebi bila zaščitena.

     
Slika 6 - Nanotehnološka gradja in velike samočistilne 

površine

In kakšno je stanje v Sloveniji, ali sledimo svetovnim 
razvojnim trendom, še zlasti na področju gradbeni-
štva?

Sam si že nekaj let izjemno prizadevam, da bi na stro-
kovnih dogodkih, še zlasti nanotehnoloških dnevih, ki jih 
organiziram v okviru Obrtno podjetniške zbornice Slove-
nije predstavil čim več relevantnih podatkov, kje je danes 
razvoj nanotehnologij v svetu in kje pri nas v Sloveniji. 
Slovenija ima sicer odlične strokovnjake in znanstveni-
ke, vendar sem prepričan, da kljub temu zaostajamo na 
številnih področjih, še zlasti na področju aplikativnosti 
nanotehnologij, tudi v gradbeništvu. 

Torej je nanotehnologija lahko tudi izziv za domača 
podjetja?

Vse kar sem uvodoma že naštel so predvsem svetovni 
razvojni trendi, seveda pa je vse to lahko izziv tudi za do-
mača podjetja in razvojno raziskovalne inštitucije, ki na 
omenjenih področjih že izvajajo raziskovalno razvojne 
aktivnosti. 

Na katera področja je usmerjen razvoj in uporaba na-
nomaterialov?

Danes je velik poudarek na raziskavi in razvoju samočistil-
nih in samoraztrupitvenih fotoaktivnih premazih, ki jih 
uporabljamo tudi v gradbeništvu in seveda tudi drugje. 

Zanimiv in intenziven razvoj nanotehnologije pa je v za-
dnjih nekaj letih zaznati tudi v gospodinjskih strojih in 
napravah. Tudi tu se srečamo z željo in težnjo po samoči-
stilnosti gospodinjskih aparatov in antimikrobski zaščiti. 
V gospodinjskih aparatih pa se srečamo z novimi nano-
materiali, predvsem nanokompoziti, (na primer surovine 
plastike so ojačane s plastičnimi nanoaditivi). To seveda 
vedno bolj vpliva na industrijo gospodinjskih aparatov, 
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ki so zelo inovativni uporabniki pla-
stike (polimernih materialov). Nano-
kompoziti imajo boljše lastnosti od 
tradicionalnih kompozitov, še zlasti 
kar zadeva trdnost, žilavost, termič-
no in oksidantno stabilnost, optično 
jasnost, antibakterijsko zaščito, bi-
orazgradljivost, zmanjšanje teže in 
povečanje ali zmanjšanje električne 
prevodnosti. 

Nanotehnologija torej prinaša veliko 
prednosti, hkrati pa učinkovito rešu-
je zahteve sodobnih naprav, tako iz 
vidika funkcionalnosti, zaščite, spo-
sobnosti samočiščenja, vedno večji 
odpornosti glede ustvarjanja prask, 
sledov prstnih odtisov, ter sposobno-
sti antikorozije in seveda antibakte-
rijske zaščite.  

Mogoče se še ta trenutek niti dovolj 
ne zavedamo, kaj nam bo nanoteh-
nologija prinesla na področje gra-
dnje in gradbeništva, prav tako na 
področju opreme in urejanja stano-
vanj, hiš in bivalnih prostorov, ter ne-
nazadnje na področju notranje opre-
me, še zlasti pa gospodinjskih strojev 
in naprav. Zagotovo bomo že kmalu 
deležni velikih tehnoloških presko-
kov, ki nam bodo nudili večjo varč-
nost, boljšo čistočo in zaščito, večje 
udobje predvsem pa seveda povsem 
nove in sodobne rešitve, ki jih brez 
razvoja nanotehnologije ne bi bilo. 

Na koncu želim izpostaviti, da nas 
prava razvojna paradigma na po-
dročju nanotehnologij šele čaka v 
naslednjih desetletjih, tudi v gradbe-
ništvu, kjer se bo povsem spremenil 
koncept gradnje, ne samo materiali, 
soočeni bomo z gradnjo na nivoju 
atomov in molekul, ustvarjeni bodo 
sistemi samosestavljanja materialnih 
struktur, določanja zahtevanih la-
stnosti materialov, določanja termič-
nih in izolacijskih lastnosti, vsekakor 
pa bomo s pomočjo nanotehnologij  
gradili drugače, mogoče tudi ceneje, 
hitreje in varneje.

Nanomateriali imajo torej zanimi-
vo in pomembno prihodnost, kljub 
temu pa si ne smemo zatiskati oči 
in zanemariti nevarnosti nanodel-
cev, ki jih je v svoji knjigi ”Nano-
delci in nanovarnost” opisala dr. 
Maja Remškar z Inštituta Jožef Šte-
fan.        

Informacije: BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Beckhoff v letu 2010 povečal promet 
za 46 % na 346 milijonov evrov

V  letu 2010 je Beckhoff  Automa  on dosegel največjo fi nančno 
rast po letu 1987. Promet je lani na globalnem nivoju znašal 

346 milijonov evrov, kar pomeni 46 % rast v primerjavi s prejšnjim 
letom in 24 % rast v primerjavi z letom 2008.

Direktor podjetja Hans Beckhoff 
pravi: 'Visoko rast smo zaznali na 
vseh geografskih področjih in vseh ve-
jah industrije.  Naši kupci so se zno-
va okrepili, pridružili so se jim novi, 
nova so tudi področja uporabe.  Med 
področja z največjo rastjo sodi Azija, 
vendar je bila 45 % rast tudi v severni 
Ameriki in Nemčiji.'  Rast je tudi na 
področju alternativne energije, ki 
predstavlja 20 % celotnega prome-
ta podjetja Beckhoff. Podjetje je tudi 
optimistično glede letošnjega leta in 
pričakuje rast prometa za 30 %. 

'Našo tehnologijo PC krmilnikov 
uporabljajo na širokem področju 
industrije, kot visoko zmogljive 
PLK in pogonske krmilnike, ter kot 
nadzorne in komunikacijske siste-
me. Zbliževanje področij avtomati-
zacije in informatike pa za uporab-
nike pomeni še dodatno prednost. 
Visoka procesna moč naših raču-
nalnikov omogoča izredne zmo-
gljivosti na osnovi XFC tehnologije 
(XFC: eXtreme Fast Control Tech-
nology - ekstremno hitra tehnolo-
gija). Dodatno Scientific Automa-
tion – znanstvena avtomatizacija 
predstavlja združevanje tehničnih 
ved in avtomatizacije. Opisane 
prednosti spoznavajo inženirji po 
celem svetu. Zato so tuji trgi za nas 
zelo pomembni in jim bomo tudi v 
bodoče posvečalo posebno pozor-
nost.  Naš izvozni delež je trenutno 
50 odstotni. Pričakujemo, da bo ta  
delež v prihodnjih letih med 60 % 
in 70 %', pojasnjuje Hans Beckhoff.   

V letu 2010 je podjetje Beckhoff 
ustanovilo podružnice v Izraelu, 
Maleziji, Singapurju in na Japon-
skem. Tako je podjetje prisotno v 62 
državah preko 28 podružnic in 
preko distributerjev.

Hans Beckhoff, direktor in lastnik pod - 
jetja Beckhoff Automation GmbH

Posledica hitrega razvoja podjetja v 
lanskem letu je tudi rast števila za-
poslenih globalno za 26 % na 1700 
do konca leta 2010. Zaradi stalne 
rasti pa se je letos zaposlilo doda-
tnih 250 ljudi, tako da je globalno 
v podjetjih Beckhoff zaposlenih že 
1950 ljudi.

Širjenje pisarniških in proizvo-
dnih prostorov na sedežu pod-
jetja v Verlu v Nemčiji

Zaradi hitre rasti se podjetje Beck-
hoff širi tudi  s proizvodnimi pro-
stori in tehnologijami. Na sedežu 
podjetja v Verlu so v letu 2010 po-
večali  pisarniške in proizvodne pro-
store za 6000 kvadratnih metrov. 
S petimi novimi hitrimi linijami je 
podjetje Beckhoff potrojilo proi-
zvodne zmogljivosti tiskanih vezij 
in matičnih plošč. V letošnjem letu 
namerava podjetje razširiti prostore 
za dodatnih 11000 kvadratnih me-
trov.        
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Informacije: Marjan Ravšelj, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Beckhoff TwinCAT Scope 2

V eni prejšnjih številk je bil opisan TwinCAT Database ser-
ver, kot dodatek programskemu paketu TwinCAT. Z Data-
base serverjem je možno shranjevati stanja spremenljivk 
v različne variante podatkovnih baz. V mnogo primerih, 
za različna področja uporabe, npr. merjenje, pa želimo 
imeti grafi čno sliko poteka signalov oziroma spremen-
ljivk. V ta namen ni potrebno iskati posebnih programskih 
orodij. Če uporabljamo programsko orodje TwinCAT, lah-
ko z dodatkom Scope 2 vse signale in spremenljivke, ki so 
deklarirane v TwinCAT-u, prikažemo v  tudi v obliki grafov.

Scope 2 je sestavljen iz dveh komponent:

• ScopeServer je shranjevalnik podatkov (data logger), 
ki  zapisuje podatke iz različnih kanalov s časov-
no značko (time stamp) in te podatke tudi shranju-
je. Podatki se lahko zajemajo z različnih enot preko 
Beckhoff ADS protokola. 

• ScopeView2 je uporabniški vmesnik, ki je razdeljen na 
konfi guracijski del in del za prikaz. Podatke dobiva iz 
ScopeServer-ja in jih prikazuje na ekranu. V ScopeView2 
se napravi tudi konfi guracija načina zajema in prikaza. V 
ta namen ja na razpolago pomočnik, ki omogoča eno-
stavno povezavo s spremenljivkami PLC programa.

Slika 1 - Scope2 lahko prikazuje več grafov naenkrat z 
več kanali na graf.

Prikaz spremenljivk je v X-Y grafu. X os je časovna, na 
Y osi pa je lahko prikazano več kanalov. Znotraj Scope2 
defi niramo lahko tudi več med sabo neodvisnih grafov. 
Na vsakem grafu je omogočeno skaliranje, označevanje, 
širjenje-oženje časovnega območja... Način zajemanja 
podatkov je lahko stalen, časovno omejen ali prožen s 
trigerjem. Ko se zapisovanje zaustavi, se lahko podatke 
shrani v datoteko ali se jih izvozi v CSV oziroma binarno 

T winCAT Scope 2 je dodatek programskega paketa TwinCAT, ki omogoča grafi čni prikaz poteka 
vrednos   spremenljivk na časovni osi.

datoteko. Scope 2 razlikuje tudi med  delovanjem  zapi-
sovanja podatkov  in delovanjem prikazovanja podatkov. 
Med vključenim zapisovanjem lahko zaustavimo prikazo-
vanje, medtem ko zapisovanje še vedno deluje v ozadju.

Slika 2 - Možna je integracija ScopeViewControl v .NET 
aplikacije

Scope 2 ima tudi možnost integracije v  uporabniške apli-
kacije. Kot je bilo že omenjeno je sestavljen iz dveh kom-
ponent. Logger oziroma Scope server zapisuje podatke, 
ScopeView (Viewer) pa ima med drugim tudi možnost 
da se prikazovalnik grafov (ScopeView Control) integrira 
v .NET aplikacijo. V ta namen  je  v instalacijski datoteki 
knjižnica ScopeViewControlLib, ki omogoča  vključitev v  
C#, VB.Net ali WPF aplikacije.

Slika 3 - ScopeViewControl integriran v C#

Več podatkov o TwinCAT Scope 2 dobite na www.beckhoff.
si ali pri podjetju Beckhoff avtomatizacija d.o.o.          
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Pod sloganom 'New automation Technology' podjetje  Beckhoff ponuja opremo, ki lahko deluje 

samostojno ali pa je integrirana v druge sisteme. Industrijski računalniki, PC in 'klasični' krmilniki, 
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Informacije: Bogdan Rojc, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Š tevilnim izvedbam industrijskih računalnikov Beckhoff  se je pridružila še ena. Računalnik serije 
C5210 je namenjen vgradnji v 19 inčne rack sisteme, visok pa je le 44 mm (1 HU).

Beckhoff predstavlja nov 19-inčni 
industrijski računalnik v ploski izvedbi

Računalnik serije C5210 pripomore pri optimalni izrabi prostora

Z računalnikom serije C5210 se podjetje Beckhoff odzi-
va na naraščajoče povpraševanje po računalnikih v plo-
ski izvedbi. Posebnost tega 19'' računalnika je višina, saj 
je računalnik visok le 44 mm (1 HU). Takšen računalnik 
pripomore pri optimalni izrabi prostora, kar je pogosto 

zahtevano na primer pri meritvah, v laboratorijih, v nad-
zornih sobah in drugod. 

C5210-0000 ima procesor Celeron® 1.9 GHz, 2 cores, 
mogoče pa je naročiti tudi izvedbo z procesorjem Intel® 
Core™2 Duo 2.53 GHz. Osnovna izvedba ima en trdi disk, 
lahko pa sta vgrajena dva trda diska, računalnik ima tudi 
RAID kontroler. Dostop do obeh trdih diskov je mogoč  s 
sprednje strani s pomočjo odstranljivih okvirjev. Dimen-
zije računalnika so (Š x V x G) 482,7 x 44 x 493,8 mm. 
Izvedbo s takšnimi dimenzijami omogoča nova  3½ inčna 
Beckhoff matična plošča. 

Računalnik serije C5210 predstavlja tudi zelo dobro kom-
binacijo robustnosti, zanesljivosti, zmogljivosti in cene. 
S programom TwinCAT lahko postane ta računalnik tudi 
zelo zmogljiv PC krmilnik, še posebej v kombinaciji z hi-
trim vodilom EtherCAT.

Predviden pričetek proizvodnje računalnika serije C5210 
je v prihodnjih mesecih.

Več informacij o računalniku serije C5210 najdete na 
www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff Avtomatizacija 
d.o.o..                
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Informacije: INITRA d.o.o., www.initra.com

Sistem IDT
(Intelligent Data Transceivers)

Sistem IDT (Intelligent Data Transceivers), ki smo ga 
razvili v podjetju INITRA, predstavlja skupino pro-
duktov, katerih namen je konvertiranje in prenos 

različnih vrst podatkov preko optičnega vlakna z ene 
lokacije na drugo. Skupina produktov združenih pod 
to blagovno znamko na tržišče prinaša tehnološko ino-
vativne rešitve s poudarkom na izboljšanju obstoječe 
ponudbe, pocenitvi izgradnje podatkovnih prenosnih 
omrežij ter uvrstitve slovenske proizvodnje na zemlje-
vid (redkih) svetovnih proizvajalcev tovrstnih mrežnih 
rešitev. Sam projekt temelji na poglobljenih raziskavah 
s področja optičnih telekomunikacij, prenosa podatkov, 
procesiranja in programskih rešitev ter trenutnih tren-
dih in standardih, ki se pojavljajo na svetovnem trgu. 

Vsi se dobro zavedamo, da količina podatkov, ki jih izme-
njamo vsak dan, eksponentno narašča. Kljub temu, da   ve-
lika večina podatkovne izmenjave še vedno poteka preko 
parice (dobrih 90%), uporaba optičnih povezav in omrežij 
rapidno narašča (svetovno gledano implementacija optič-
nih omrežij beleži 70 do 80% letno rast glede na prejšnje 
leto, po zbranih podatkih za zadnje desetletje).

Razmah visokopasovnih optičnih povezav do samega 
uporabnika (FTTH), oziroma delovnih postaj (FTTD), ki 
ga beležimo v zadnjih letih (100Mbps povezave) posta-
jajo prej praksa tehnoloških podjetij kot izjema; zahteve 
po popolnem nadzoru nad pretokom poslanih informa-
cij, ki nudi bolj zanesljivo delovanje, lažje in časovno 
manj potratno odkrivanje napak ter enostavno in ce-
novno ugodno kapacitetno razširitev obstoječega LAN 
omrežja so ravno odlike Sistema IDT.

Razvoj pomembnejših tehnologij in izdelkov, na katere 
bo vplival sistem IDT:
• razvoj DVBvidea, ki bo z novo tehnologijo lahko pre-

šel v splošno uporabo
• razvoj napredne (bolj kakovostne in podatkovno bolj 

zahtevne) mrežne in video opreme
• razmah HDtelevizije
• razmah širokopasovnih internetnih povezav
• razvoj softwarskih uporabniških vmesnikov (progra-

mi, prikrojeni končnemu uporabniku)
• razvoj visoko zmogljivih telekomunikacijskih (LAN) 

omrežij
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• izgradnja visoko zanesljivih varnostnih sistemov
• boljši nadzor in fi ltriranje podatkov (in posledično tudi večja varnost oseb-

nih podatkov)

Sam sistem je namenjen telekomunikacijskim projektom, kjer se zahteva velik 
areal pokritosti in realno-časovni prenos informacije. Prednosti so možnost 
uporabe FTTx (fi ber-to-the-home/premise/desktop), povečanje pretočnosti 
obstoječih vodov, širitev omrežja, posodobitev obstoječih centrov…

Prav tako je sistem mogoče uporabljati za nadzor in upravljanje večjih objek-
tov, pri katerih je prisotna večja količina različnih podatkov (video nadzor, 
alarmna pokritost, centralno upravljanje s sistemom, hitra odzivnost in roč-
nost sistema). Pod takšne objekte štejemo avtoceste, predore, letališča, pod-
zemne železnice, železniške postaje, poštne centre, pristanišča in druge večje 
objekte.

Serija produktov IDT je zasnovana tako, da združuje v eno samo celoto vse 
produkte, potrebne za izgradnjo funkcionalnega optičnega podatkovnega 
omrežja. Rezultat tega je cenovno ugodnejši sistem komunikacij, ki ponuja 
mnogo večji nabor opcij, hitrejši in boljši prenos podatkov ter cenovno in ča-
sovno preprosto nadgradnjo in vzdrževanje sistema.

Uporabljene tehnologije

Pri sistemu se uporabljajo nove tehnologije in rešitve, ki zaradi svojih mnogih 
prednosti hitro prihajajo v splošno uporabo na svetovnem tržišču in nareku-
jejo nove smernice ter standarde za prihodnost te panoge. Nezanemarljiv je 
tudi vpliv teh tehnologij na ekologijo, saj določene inovacije ponujajo kar 2-3x 
manjšo porabo električnega toka in ogromno zmanjšanje količine potrebne 
opreme (npr. Tehnologija CWDM omogoča komuniciranje preko enega optič-
nega kabla 18 ločenim informacijskim potem, za kar recimo sedaj potrebuje-
mo 18 optičnih vlaken in 36 modulov, medtem ko tehnologija DWDM omo-
goča prenos tudi do 128 informacijskih poti po enem optičnem vlaknu - torej 
namesto 256 naprav in 128 optičnih kablov imamo sedaj samo 2 naprave in 
eno optično vlakno).

Redundanca, zanesljivost in nadzor delovanja sistema

Nova prednost je tudi dvojni redundantni sistem napajanja, ki res poskrbi za 
konstantno delovanje in zmanjša verjetnost nedelovanja zaradi morebitnih 
okvar pri napajanju na praktično nično raven.

Glede na to, da gre za celovito rešitev problema prenosa informacij preko 
optičnega sistema, je močno olajšan tudi nadzor nad delovanjem, saj celoten 
sistem nadziramo preko enotne programske opreme, kar omogoča popolno 
in preprosto upravljanje.

Nadgradnja sistema je zelo enostavna glede na trenutne sisteme, saj se razši-
ritvene opcije po potrebi dodajo s popolnoma kompatibilnimi moduli.

Sistem za nove čase

V podjetju menimo, da je sistem IDT izdelek jutrišnjega dne. Kot osnovno 
gonilo uporablja mikrokontrolne procesorske enote podjetja TI MicroARM 
Cortex, nova tehnologija pa je celostno podprta z optičnimi vmesniki vrste 
CWDM/DWDM, ki v splošno uporabo prihajajo zadnja leta, ko so postali cenov-
no dostopni tudi širšemu krogu potrošnikov.

Skupina modulov IDT ni inovativna samo na tehnološkem nivoju, saj poleg 
mnogo nižje povprečne cene za celovit sistem ponuja vsaj enako, večinoma 
pa boljšo kakovost, hitrost in varnost prenosa informacij. Oprema serije IDT 
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omogoča graditev prenosnih sistemov za različne tipe 
prenosnih informacij.

Sistem je modularnega tipa, kar omogoča veliko fl eksibil-
nost pri izgradnji željenega omrežja, ”hot-swap” menja-
vo in preprosto razširitev vgrajenih modulov, ”hot-swap” 
hladilnih ventilatorjev na ohišju, sam napajalni sistem pa 
nudi izbiro varnega delovanja preko redudantnega napa-
janja vgrajenih modulov. Hardverska platforma omogoča 
graditev prenosnih sistemov točka-točka (point-to-point) 
in točka-več točk (multipoint) brez dodatne električne 
pretvorbe prenosne informacije.

V prenosno opremo je vgrajena ISS (Initra System Setup) 
softverska platforma, ki omogoča daljinske nastavitve 
opreme IDT v izgrajenem sistemu, za monitoring in nad-
zor podatkov skrbi TMS (Total Monitoring System), doda-
tno pa je na voljo še integratorsko-konfi guracijski del ICP 
(Integrator Confi g Part).
Programski vmesnik, zaokrožen v celoto, nudi vpogled v 
delovanje naprav, statusa posameznih komunikacijskih 
priključkov na napravi, analizo prometa, alarmiranje ne-
adekvatnih stanj naprave, komunikacijskih priključkov in 
stanja komunikacije, skrbi za nastavitve v sistemu, nudi 
upravljanje, analizo in izdelavo lastnih aplikacij (SCADA), 
hkrati pa skrbi za kakovostni prenos podatkov, arhiviranje 
dogodkov, itd.

Softverski vmesniki prav tako omogočajo delo z baza-
mi podatkov (kot je naprimer SQL). Novost v sistemu 
je programski vmesnik, ki omogoča izdelavo tehnične 
dokumentacije o izgrajenem prenosnem sistemu na, za 
uporabnika, zelo preprost in časovno nepotraten način. 
Le-ta namreč omogoča delno ali kompletno dokumenti-
ranje uporabljene prenosne opreme in vseh povezav ter 
nastavitev v sistemu, saj omogoča direktno uporabo IDT 
knjižnic .vss in .dwg, delo z njim pa je zelo enostavno 
- datoteke se enostavno uvozijo v ustrezni program, ki 
podpira omenjene datoteke (npr. Microsoft Visio), nakar 
uvoženi podatki poskrbijo za povezavo s predpripravljeni-
mi šablonami v knjižnici.

Kratka funkcionalna predstavitev skupin IDT 
proizvodov

Prenosna oprema za potrebe prenosa analo-
gne video informacije

Oprema namenjena prenosu analogne video informacije 
omogoča prenos 1, 2 ali 4 video informacij. Poleg preno-
sa video informacije prav tako prenaša serijske komuni-
kacije in nadzorne komunikacije. Kot vsa ostala oprema 
serije IDT, tudi ta podpira prenos točka - točka (point-to-
point) in točka - več točk (multipoint).

V video delu imajo vsi moduli serije vgrajeno detekcijo 
prisotnosti video informacije, meritev nivoja video signa-
la ter ponujajo daljinsko nastavitev nivoja izhodne video 
informacije. Poleg tega prenosna oprema izvaja analizo 
kvalitete prenosa preko optičnih vmesnikov in kvaliteto 

prenosa serijskih podatkov. Prenosno opremo proizvaja-
mo v dveh različicah: z vgrajenim optičnim vmesnikom 
in kot platformo za namestitev SFP optičnih vmesnikov. 
Moduli, ki za optični del uporabljajo komunikacijsko plat-
formo za SFP vmesnike, imajo vgrajen softverski vme-
snik, preko katerega je uporabniku omogočen vpogled v 
diagnostiko kakovosti optične prenosne poti, diagnostiko 
samega SFP vmesnika in ustreznost vgrajenega SFP vme-
snika.

Maksimalno število video informacij na eno IDT ohišje je 
38 (19 x 2 video informaciji po reži), maksimalno število 
video informacij, ki se prenašajo po enem optičnem vla-
knu pa je 64 (CWDM) oziroma 160 (DWDM), v primeru 
da zaporedno združujemo več ohišij oziroma video in-
formacij.

V to skupino proizvodov uvrščamo tudi prenosno opre-
mo, ki skrbi za korekcije in distribucijo analogne video in-
formacije. Oprema omogoča priklop asimetrične in sime-
trične video informacije. Na vhodnem priključku (RJ45) 
simetrične video informacije je na razpolago še serijska 
komunikacija (Rs485) in POE napajanje, ki je hkrati da-
ljinsko kontrolirano. Naprave omogočajo ročno ali av-
tomatično korekcijo izgub v povezovalnem kablu (med 
napravo in kamero).

Prenosna oprema za potrebe prenosa digital-
ne video informacije

V to skupino uvrščamo naprave namenjene prenosu di-
gitalne video informacije SD/SD, SD/HD in DVB. Moduli 
imajo vgrajeno avtomatično korekcijo izgub v koaksijal-
nih povezovalnih kablih in izvajajo detekcijo prisotnosti 
digitalne video informacije na vhodih v napravo (bakreni 
in optični), detekcijo optičnega linka in ostalih virtualnih 
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delov naprave. Prenosna oprema podpira dupleksni prenos in v okviru preno-
sno-povezovalnih možnosti omogoča prenos digitalne video informacije iz 
ene točke na več točk brez električne pretvorbe signala.

Maksimalno število dvosmerno prenesenih informacij v okviru enega sku-
pnega IDT ohišja je 38. WDM prenos omogoča priklop 19 optičnih vlaken. 
Pri uporabi CWDM tehnologije lahko po enem optičnem vlaknu pošljemo 16 
informacij, z uporabo standardnega DWDM pa se to število poveča na 40 
informacij.

V skupino produktov uvrščamo tudi prenosno opremo, ki skrbi za distribucijo 
digitalne video informacije (SD/SD, SD/HD, DVB). V naprave je vgrajena korek-
cija in diagnostika digitalne video informacije, avtomatična korekcija izgub 
v koaksialnih povezovalnih kablih in izvajanje detekcije prisotnosti digitalne 
video informacije na vhodih v napravo (bakreni in optični), detekcija optične 
povezave in ostalih virtualnih delov naprave.

Oba tipa prenosne opreme sta namenjena izgradnji zahtevnejših prenosnih 
sistemov, ki zahtevajo tudi podporo za upravljanje sistema preko daljinskega 
nadzora. 

Prenos serijskih podatkov

V okviru IDT prenosnega sistema je mogoče prenašati večje število različnih 
serijskih podatkov in sicer preko opreme, ki jo specializirano proizvajamo 
samo v ta namen, ali pa preko ostale prenosne opreme, ki poleg ostalih funk-
cionalnosti hkrati podpira še prenos serijskih podatkov.

Integracijo serijskih podatkov v prenosni sistem je mogoče izvesti preko za to 
namenjenih priključkov na prenosni opremi, ali preko samega programskega 
vmesnika, kateri omogoča izmenjavo podatkov med različnim programski-
mi aplikacijami. Velja omeniti, da je možen tudi prenos statusnih informacij 
(GPIO); statusne informacije prisotne na GPIO vhodih prenosne opreme je 
tako mogoče v okviru IDT prenosne opreme direktno posredovati na drugo 
IDT napravo.

Lastnosti in uporaba programskih vmesnikov je enaka, kot pri ostalih produk-
tih serije IDT. Prenosna oprema ima vgrajeno diagnostiko prisotnosti komuni-
kacije in analizo kvalitete serijske komunikacije na posameznem komunikacij-
skem priključku (MIB). Sistem omogoča avtomatično usmerjevanje (”routing”) 
komunikacije iz določenega vhoda na določen komunikacijski vmesnik (ali 
določeno skupino komunikacijskih vmesnikov).

IDT prenosni sistem omogoča, v okviru enega skupnega ohišja, prenos n šte-
vila ločenih serijskih kanalov. Skupna pretočnost (”troughput”) medsebojne 
izmenjave v okviru enega ohišja je 500kbps, brez uporabe dodatne prenosne 
opreme. V primeru uporabe serial port serverjev se ta lahko poveča tudi do 9x 
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(IDT-F3). Tako lahko naprimer v prenosno omrežje pre-
ko enega ohišja povežemo 76 standardnih PC serijskih 
priključkov, ali recimo hkrati upravljamo 400 kamer, ki 
za komunikacijo uporabljajo PelcoD protocol (sicer jih na 
eno ohišje lahko povežemo 76).
V naboru opreme, ki poleg serijskih podatkov prenaša še 
druge podatke, proizvajamo naprave, ki omogočajo pre-
nos serijskih informacij do 500kbps po enem optičnem 
priključku in kjer se prenos serijskih informacij izvaja v 
okviru prenosa drugih informacij, kot je naprimer prenos 
videa, etherneta, ipd.

Prenos Etherneta

V to skupino uvrščamo proizvode, ki omogočajo prenos 
FAST in GIGA etherneta. Določeni proizvodi, namenje-
ni prenosu FAST etherneta, imajo vgrajen TS1000OAM 
del, preko katerega je omogočen napredni management 
naprave. Moduli namenjeni GIGA ethernet prenosom so 
lahko različnih konfi guracij, vedno pa imajo vgrajeno gi-
gabitni optični prenosni kanal. Opcijsko so lahko podprti 
še z dodatnimi optičnimi porti, ki so namenjeni preno-
su FAST etherneta (IDT-F5), z dodatnimi bakrenimi FAST 
ethernet priključki (IDT-F4), ali pa dodatnima serijskima 
priključkoma (IDT-F3). Vsa prenosna oprema v tej skupini 
podpira POE priklop naprav.

V gigabitno prenosno opremo sta vgrajena še dodatna 
razširitvena porta, ki omogočata medsebojno izmenjavo 
podatkov preko internih povezav ohišja, v katero je na-
meščena prenosna oprema, s čimer je eliminirana potre-
ba po uporabi dodatnih zunanjih ethernet stikal.

Ves nadzor mrežne opreme poteka preko LAN priključk-
ov; preko njih se izvaja tudi nadzor ostale prenosne opre-
me, ki se nahaja v okviru enega prenosnega sistema. V 
omenjeno opremo so vgrajeni priključki s serial port ser-
verjem, kar pomeni, da prenosni sistem omogoča prenos 
serijske komunikacije preko LAN vmesnikov. Kompleksen 
diagnostični del, poleg standardnih diagnostik in detek-
cij, ponuja tudi pregled dogajanja na bakrenih vodnikih, 
kjer registrira morebitne napake v povezovalnem kablu 
in avtomatično preračuna dolžino vodnika.

Vsaka posamezna komunikacijska vrata imajo vgrajeno 
spremljanje prometa na posameznem priključku naprave 
in statistično-diagnostično spremljanje in prikaz kvalitete 
prometa (MIB, QoS). Tako prenosna oprema omogoča 
usmerjanje prometa, klasifi kacijo prioritet in določanje 
prenosnih kapacitet za posamezni LAN priključek.

Avdio prenosna oprema

V skupino proizvodov IDT, ki je namenjena prenosu av-
dio informacij, uvrščamo opremo, ki omogoča prenos 
tako analognih, kot digitalnih avdio informacij. Prenosna 
oprema, ki je namenjena prenosu analogne avdio infor-
macije, le to pretvarja v digitalno avdio informacijo; tako 
celoten nadaljni proces prenosa poteka v obliki digitalne 
avdio informacije.

Poleg samega prenosa digitalne avdio informacije so v 
prenosno pot dodatno “vrinjeni“ podatki za potrebe upra-
vljanja prenosne opreme. Digitalna avdio informacija je 
kompatibilna z AES3 digitalno avdio informacijo. Pre-
nosni sistem v okviru skupnega ohišja ponuja možnost 
usmerjanja in distribucije digitalne avdio informacije na 
ostale vgrajene module. V okviru enega ohišja je možno 
izvajati 8-kanalno izmenjavo med moduli. Eno skupno 
IDT (19”) ohišje omogoča 19-kanalno optično distribucijo 
digitalne avdio informacije.

Diagnostika kvalitete prenosa in pregled nad podatki se 
izvaja identično, kot pri ostalih modulih v sistemu.

Transponderji

Transponderji so del optičnih modulov v seriji IDT, ki so 
namenjeni implementaciji optične prenosne opreme, ki 
za delovanje potrebuje spremembo optične valovne dol-
žine in optične moči, za kar poskrbijo dotični moduli. V 
opremo je vgrajen monitoring prisotnosti komunikacije 
in določitev smeri komunikacije, hkrati pa naprave pod-
pirajo funkcijo alarmiranja glede na stanje komunikacije 
(prekinitev, padec kakovosti, ipd.). Naprave se proizvaja-
jo kot platforma za namestitev SFP optičnih vmesnikov.

Op  čna oprema

V to skupino uvrščamo alarmno-merilno in CWDM optič-
no prenosno opremo. Alarmno-merilne optične naprave, 
namenjene meritvi in detekciji nivoja optične moči na 
določenem optičnem priključku, so prav tako vgrajene v 
CWDM/AD prenosno opremo.

CWDM optične prenosne module proizvajamo v različnih 
CWDM/AD konfi guracijah, tako oprema podpira optične 
prenose po enem ali dveh optičnih vlaknih, na izbiro pa 
so 4, 8 in 16 kanalne različice za optično multipleksira-
nje/demultipleksiranje.
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Optična prenosna oprema ne potrebuje dodatnega vira 
napajanja. V primeru, da je v funkciji tudi diagnostični del 
naprave, so na voljo tudi druge različice, kompatibilne v 
okviru IDT prenosnega sistema.

Ohišje IDT-K1 je namenjeno vgradnji modulov, združe-
nih pod skupino produktov IDT, ki skupaj ponujajo zao-
krožene in napredne sistemske rešitve na področju optič-
nih komunikacij. Ohišje omogoča vgradnjo devetnajstih 
komunikacijski modulov serije IDT in treh napajalnikov 
IDT-P1, ki se povežejo v redundantni sistem napajanja.

Funkcionalno je ohišje ločeno na dva dela, zgornji komu-
nikacijski in spodnji napajalni del. Vsaka od devetnajstih 
komunikacijskih in treh napajalnih rež ima preddoločen 
naslov, kar omogoča preprosto naslavljanje modulov pre-
ko programskega vmesnika IDT Setup. Sistemsko vodilo 
prav tako izvede avtomatsko detekcijo vrste vgrajenega 
modula, ki ga vgradimo v posamezno režo (t.i.“Slot ID 
function“).

IDT-K1 ima poleg možnosti prepoznavanja in naslavljanja 
modulov vgrajeno tudi notranje vodilo (BUS), s pomo-
čjo katerega je omogočena komunikacija med samimi 
moduli, ki se nahajajo v njem. Le-to nam nudi možnost 
lažjega in hitrega odkrivanja napak v sistemu, boljšo in 
hitrejšo komunikacijo in izmenjavo internih statusnih in-
formacij. S funkcijo pridobimo tudi možnost hkratnega 

naslavljanja izbranih skupin modulov, tipiziranih na dolo-
čeno vrsto ukaznih informacij.

Sistemsko vodilo (“backplane“) tako tvori troje različnih 
komunikacijskih vodil, dve digitalni ETHERNET vodili in 
eno RS485. Vsa od navedenih vodil omogočajo tako pre-
nos internih informacij med sistemskimi moduli, kot ek-
sternih informacij, za prenos katerih je zadolžen sistem.

Kompatibilni programski vmesnik IDT Setup nudi poeno-
stavljen grafi čni prikaz zasedenosti rež v ohišju in tipiza-
cijo vstavljenih modulov. Preko njega lahko spremljamo 
delovanje treh ventilatorjev, vgrajenih na zadnji strani 
ohišja, ki so namenjeni povečanemu pretoku zraka skozi 
sistem in s tem posredno boljšemu hlajenju, programski 
vmesnik pa nam prav tako omogoča izbiro načina hlaje-
nja, ki ga določi uporabnik z določitvijo tipa delovanja 
posameznega ventilatorja. Če so na lokaciji vgradnje 
zagotovljeni standardni temperaturni pogoji za delova-
nje sistema, mehanska konstrukcija ohišja že sama po 
sebi odvaja zadostno količino presežno ustvarjene to-
plote, zato dodaten pretok zraka ni potreben. Ventilator-
ski nastavek je prilagojen vroči menjavi (hot-swap), kar 
omogoča preprosto ”on-sight” menjavo, brez posega v 
operativno delovanje sistema, s čimer lahko zagotovimo 
konstantno delovanje tudi v primeru vzdrževalnih del, ali 
morebitne odpovedi hladilnega dela.

IDT-K1 je standardne 19” izvedbe in zaseda prostor višine 
3HE. Zasnovano je tako, da podpira hitro menjavo oziro-
ma vgradnjo modulov (“hot-swap“) in pritrditev le teh z 
varnostnim izvlečnim pritrditvenim vijakom. Vse aktivne 
komponente in indikacije so prisotne na sprednji strani, 

* Redundantno napajanje je mogoče le ob dveh 12 V IDT-P1 napajal-

nikih. V tem primeru ni mogoče imeti PoE napajalnika.

Serija modulov IDT - OHIŠJA
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kar olajša samo montažo, kot tudi servisiranje naprave. Samo ohišje se lahko 
nadgradi z dodatnimi nosilci, ki omogočajo vgradnjo v 23” RACK kabinet.

IDT-K1 se proizvaja v treh različnih izvedenkah:
• Standardni „Commercial“ izvedenki, ki je namenjena za izgradnjo sistema 

na lokaciji s klasičnimi temperaturnimi nihanji (0° ~ 50°C)
• “Industral“ izvedenki, ki je namenjena zahtevnim pogojem, kjer so 

temperaturna nihanja pogostejša in je fl uktuacijski razpon temperature 
velik (-40° ~ 60°C)

• “Industrial +“ izvedenki, ki je namenjena uporabi v ekstremnih pogojih 
(-40° ~ 75°C)

Ohišje IDT-K2 omogoča vgradnjo šestih komunikacijskih modulov serije IDT 
in dveh napajalnikov IDT-P1, ki se povežejo v redundantni sistem napajanja*.
Moduli so med seboj komunikacijsko in napajalno povezani s sistemskim vo-
dilom (“backplane“), ki ga tvori troje različnih komunikacijskih vodil, dve di-
gitalni ETHERNET vodili in eno RS485. Vsa od navedenih vodil omogočajo 
prenos internih informacij med sistemskimi moduli ter eksternih informacij, 
za prenos katerih je zadolžen sam sistem. Vodilo ima dve galavansko ločeni 
napajalni liniji; ena je namenjena lokalnemu sistemskemu napajanju modu-
lov v ohišju, druga linija pa POE napajanju oddaljenih POE naprav.

Vse reže (tudi napajalne) imajo preddoločen naslov, kar omogoča preprosto 
naslavljanje modulov preko programskega vmesnika IDT Setup. Sistemsko 
vodilo izvede avtomatsko detekcijo vrste vgrajenega modula, ki je vgrajen v 
posamezno režo (t.i.“Slot ID function“). 

Ohišje je prilagojeni načinu delovanja, ki omogoča zamenjavo vseh modulov 
po principu vroče menjave (”hot-swap”).

IDT-K2 ima poleg možnosti prepoznavanja in naslavljanja modulov, kot del 
sistemskega vodila vgrajeno notranje vodilo (BUS), s pomočjo katerega je 
omogočena komunikacija med samimi moduli, ki se nahajajo v njem. Le-to 
nudi možnost lažjega in hitrega odkrivanja napak v sistemu, boljšo in hitrejšo 
komunikacijo in izmenjavo internih statusnih informacij. S funkcijo pridobimo 
tudi možnost hkratnega naslavljanja izbranih skupin modulov, tipiziranih na 
določeno vrsto ukaznih informacij.

Ohišje IDT-K3 omogoča vgradnjo treh komunika-
cijskih modulov serije IDT. Moduli so med seboj ko-
munikacijsko in napajalno povezani s sistemskim 
vodilom (“backplane“), ki ga tvori troje različnih ko-
munikacijskih vodil, dve digitalni ETHERNET vodili 
in eno RS485. Vsa od navedenih omogočajo pre-
nos internih informacij med sistemskimi moduli ter 
eksternih informacij, za prenos katerih je zadolžen 
sam sistem. Vodilo ima dve galavansko ločeni na-
pajalni liniji; ena je namenjena lokalnemu sistem-
skemu napajanju modulov v ohišju, druga linija pa 

POE napajanju oddaljenih POE naprav. Napajanje je izvedeno preko posebne-
ga napajalnika IDT-P2, ki je razvit za dotično ohišje. Vse reže (tudi napajalne) 
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imajo preddoločen naslov, kar omogoča preprosto nasla-
vljanje modulov preko programskega vmesnika IDT Se-
tup. Sistemsko vodilo izvede avtomatsko detekcijo vrste 
vgrajenega modula, ki je vgrajen v posamezno režo 
(t.i.“Slot ID function“).

Ohišje je prilagojeno načinu delovanja, ki omogoča za-
menjavo vseh modulov po principu vroče menjave (”hot-
swap”). IDT-K3 ima poleg možnosti prepoznavanja in na-
slavljanja modulov kot del sistemskega vodila vgrajeno 
notranje vodilo (BUS), s pomočjo katerega je omogočena 
komunikacija med samimi moduli, ki se nahajajo v njem. 
Le-to nudi možnost lažjega in hitrega odkrivanja napak 
v sistemu, boljšo in hitrejšo komunikacijo in izmenjavo 
internih statusnih informacij. S funkcijo pridobimo tudi 
možnost hkratnega naslavljanja izbranih skupin modu-
lov, tipiziranih na določeno vrsto ukaznih informacij.

Ohišje IDT-5 je namenjeno 
vgra dnji modulov, združenih 
pod skupino produktov IDT, ki 
skupaj ponujajo zaokrožene in 
napredne sistemske rešitve na 
področju optičnih komunikacij. 

Ohišje omogoča vgradnjo enega komunikacijskega mo-
dula serije IDT. Zidna montaža je mogoča preko pripra-
vljenih lukenj na ohišju, s posebnim adapterjem pa omo-
goča montažo na DIN letev. Naraven pretok zraka je 
izveden preko odprtih rež ob strani ohišja.

Naslednjič bomo opisali sistem napajanja, različne tipe 
napajalnih modulov ter nekaj osnovnih modulov, največ 
pa se bomo posvetili aplikacijam v različnih situacijah.
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• nadzor pretoka materiala
• sledenje materiala, inventurni postopki
• nadzor proizvodnje, upravljanje procesov
• vzdrževalna dela, popravila, evidentiranje
• komunikacija

Glede na zahteve posameznih aplikacij, vam v BARTECu 
ponujamo naslednje izvedbe:

 Mobilni računalnik MC9190ex-NI

Mobilni računalnik je robustne izvedbe in ima ročaj (pi-
stol grip), kar olajša branje črtnih kod. Ker je gumb za 
proženje skeniranja nameščen na ročaju, lahko za branje 
črtne kode uporabljamo samo 1 roko.

Enoto odlikujejo naslednje funkcije:

• barvni zaslon 3,7'' ¼ VGA (240 x 
320 točk) občutljiv na dotik

• WLAN povezava po standardu 
IEEE 802.11 a/b/g

• RS232 in USB vmesnik
• Bluetooth (WPAN) vmesnik
• različni bralniki črtnih kod (bra-

nje 1D kod do razdalje 12m, 
branje 2D kod do razdalje 9,1m)

• možnost razširitve kapacitete 
spomina preko SD kartice 1GB 
ali 2GB

• različne izvedbe zamenljivih tip-
kovnic (od 28 tipk do 53 tipk)

• stopnja mehanske zaščite IP 64
• baterijsko napajanje Li-ion 7,4V/2200mAh
•  II 3G Ex nA IIC T6,  II 3D Ex tD A22 IP64 T80°C

 Mobilni računalnik MC95xxex-NI

Mobilni računalnik ponuja podobne karakteristike izje-
mno razširjenega in priljubljenega modela MC9090ex in 
dodaja nekatere nove funkcionalnosti. Rezultat je enota, 
ki postavlja nove standarde v tehnologiji in dizajnu. Nje-
gova inovativna zasnova pomeni popolnoma novo raven 
mobilnega računalništva v Ex okoljih. MC95xxex-NI ponu-
ja še bolj robusten dizajn, razširjene možnosti zajemanja 
podatkov, večjo procesorsko moč in boljšo ergonomijo. 
Enota omogoča skeniranje, telefoniranje, snemanje in 
slikanje v Ex okolju in tako združuje funkcije klasičnega 
mobilnega računalnika, čitalnika črtne kode, telefona in 
fotoaparata v eni enoti.

Enoto odlikujejo naslednje funkcije:

• barvni zaslon 3,7'' VGA (640 x 
480 točk) občutljiv na dotik

• WLAN povezava po standardu 
IEEE 802.11 a/b/g

• WWAN-GSM/CDMA
• GPS
• Bluetooth (WPAN) vmesnik in 

IrDA povezava
• različni bralniki črtnih kod
• vgrajen senzor gibanja (3 axis 

accelerometer - motion sensor)
• vgrajena 3 megapiksel kamera
• možnost razširitve kapacitete spomina preko micro 

SD kartice do 2GB
• različne izvedbe tipkovnic (črkovna, numerična, 

alfanumerična)
• stopnja mehanske zaščite IP 67
• baterijsko napajanje Li-ion 3,7V/4800mAh
•  II 3G Ex ic IIC T6 Gc,   II 3D Ex tD A22 IP64 T90°C

BARTEC MOBILNI RAČUNALNIKIBARTEC MOBILNI RAČUNALNIKI  
ZA EX OKOLJEZA EX OKOLJE

BARTEC je predstavil novo serijo mobilnih računalnikov za uporabo v eksplozijsko ogroženih prostorih, 
ki so opredeljeni kot ATEX Cona 2 in 22. BARTEC mobilni računalniki so nepogrešljivi del sistemov za 
identifikacijo, obdelavo, prenos podatkov in komunikacijo. Zagotavljajo fleksibilno in neprekinjeno po-

datkovno povezavo po celotni verigi upravljanja z materiali v okoljih, kjer je prisotna eksplozivna atmosfera, 
predvsem v petrokemični, kemični in farmacevtski industriji. Ker so izdelani na osnovi zadnjih modelov iz 
Motorole, BARTEC mobilni računalniki temeljijo na najnovejši tehnologiji in imajo veliko prednost pred konku-
renčnimi izdelki, saj so programska oprema in aplikacije medsebojno kompatibilne.

Informacije: Velimir Sršan, BARTEC VARNOST d.o.o.

Vse izvedbe vsebujejo visoko zmogljiv procesor Marvell PXA320 s frekvenco 806MHz in 256MB RAM / 1GB Flash po-
mnilnika kar zagotavlja hitro izvajanje aplikacij. Mobilni računalniki imajo prednameščen operacijski sistem Windows 
Mobile 6.5, ki v kombinaciji z Motorolino programsko opremo Enterprise Mobility Developer Kit (EMDK) omogoča 
enostavno izdelavo aplikacij.

Tipična področja uporabe mobilnih računalnikov v skladiščih, servisnih oddelkih in proizvodnji so:
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 Mobilni računalnik MC75Axex-NI

Mobilni računalnik vsebuje razširjen nabor standardnih 
komunikacijskih protokolov. Ergonomični dizajn in eno-
stavno upravljanje enote, jo naredi posebej ustrezno 
za hitri zajem podatkov v vseh procesih. Tudi ta enota 
omogoča skeniranje, telefoniranje, snemanje in slikanje 
v Ex okolju in tako združuje funkcije klasičnega mobil-
nega računalnika, čitalnika črtne kode, telefona in foto-
aparata v eni enoti.

Enoto odlikujejo naslednje funkcije:

• barvni zaslon 3,5'' VGA (640 x 480 
točk) občutljiv na dotik

• WLAN povezava po standardu IEEE 
802.11 a/b/g

• WWAN-GSM/CDMA
• GPS, voice over IP
• RS232, Ethernet in USB vmesnik
• Bluetooth (WPAN) vmesnik
• različni bralniki črtnih kod
• vgrajen senzor gibanja (3 axis 

accelerometer - motion sensor)
• vgrajena 3,2 megapiksel kamera
• možnost razširitve kapacitete spomina preko mikro 

SD kartice do 32GB
• različne izvedbe tipkovnic (numerična, QUERTY)
• stopnja mehanske zaščite IP 54
• baterijsko napajanje Li-ion 3,7V/3600mAh ali 4800mAh
•  II 3G Ex ic IIC T6 Gc,   II 3D Ex tD A22 IP54 T90°C

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani 
www.bartec-varnost.si.            
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KAKOVOSTNE

CENOVNO KONKURENČNE 

ELEKTRO KOMPONENTE

IZ ZALOGE

Detekcija nivoja, 
plug & play

Kompakten, korozijsko odporen, ekonomičen

Privijačen, priključen, pripravljen za delovanje – tako enostavno je 
mer jenje nivoja z uporabo SICK-ovega MHF15 optičnega nivojske-
ga stikala. Senzor je idealen za detekcijo tekočih medijev na vodni 

osnovi pri procesih z rezervoarji ter drugih posodah in ceveh.

MHF15 je optično nivojsko stikalo, ki izstopa zaradi enostavne ter robustne 
konstrukcije. Ohišje iz nerjavečega jekla z IP69K zaščito, konica iz vzdržljivega 
polysulfona in visoko kakovostna izdelava skupaj pripomorejo k zaščiti senzor-
ja, tako znotraj kot zunaj rezervoarjev in cevi pred škodljivimi vplivi okolice.

Unikatna enostavna vgradnja

Težko bi dobili kakšno drugo nivojsko sti-
kalo, ki ponuja tako enostavno vgradnjo in 
zagon kot MHF15. Senzor, v velikosti palca, 
omogoča vgradnjo v najbolj tesne prostore 
in z G 1/2” navojem ponuja popularen pro-
cesni priključek. Ko je enkrat privijačen osta-
ne za dokončanje le še električna povezava 
do MHF15. Senzor ne potrebuje nobenega 
usklajevanja ali ponovnih intervalnih rekali-
bracij z medijem, ne pri vgradnji in ne kasneje 
pri spremembi medija. Plug & play zasnova 
zagotavlja minimalne stroške pri vgradnji, 
obratovanju ter vzdrževanju.

Boljše optično: kontrola nivoja in zaščita črpalk pred suhim tekom

Enostaven, kompakten in robusten, MHF15 je idealen senzor za spremljanje 
minimalnega ter maksimalnega nivoja v rezervoarjih in posodah ter zaščiti čr-
palk v ceveh pred suhim tekom. Nivojsko stikalo omogoča uporabo v procesih 
s temperaturo do +55 ºC in tlaki do 16 barov (1,600 kPa). S preprosto upo-
rabo in stroškovno učinkovitostjo predstavlja MHF15 prepričljivo alternativo 
pred mehanskimi nivojskimi stikali na elektrode, s plovcem ali z vibracijskimi 
vilicami.

Optimalno ker je optično: detekcija nivoja z MHF15.    

Informacije: SICK d.o.o.
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Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

Siemens tehnična in prodajna podpora

Pomoč pri konfi guraciji avtomatizacijskega postroja; naročniške oznake izdelkov; navodila za 
uporabo; izjave o skladnosti; izmenjava informacij med uporabniki; praktični primeri avtoma-
tizacijskih postrojev;…

V nadaljevanju sta predstavljeni dve spletni strani »Ser-
vice & Support« ter »Industry Mall«, s pomočjo katerih 
zelo hitro in učinkovito pridemo do rešitev nalog iz avto-
matizacije!

Slika 1 - http://support.automation.siemens.com

Inženirsko podjetje je soočeno z aplikacijo, ki jo je po-
trebno avtomatizirati. Kako lahko pristopimo k reševanju 
naloge?

Slika 2 - https://eb.automation.siemens.com

Iskanje enakih ali podobnih aplikacij

Obstaja velika verjetnost, da za problem s katerim se sre-
čamo že obstaja rešitev ali vsaj del rešitve.
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Slika 3 - Application & tools

Pod »Application & tools« se nahajajo primeri aplikacij z različnih področij kot 
so npr. oddaljen nadzor črpališč preko GSM, več osni obdelovalni stroj – sin-
hronizacija osi, upravljanje z energijo, branje in pisanje RFID značk, več vrst 
pakirnih strojev, oddaljen servis,… skratka, zagotovo se med vsemi narejeni-
mi aplikacijami nahaja vsaj del funkcionalnosti, ki jo potrebujemo. Ti primeri 
poleg opisa funkcionalnosti vsebujejo tudi celotno programsko kodo, ki jo je 
možno prilagoditi specifi čnim zahtevam. 

Pod to rubriko je možno najti tudi posamezne funkcijske bloke in orodja, ki 
pomagajo pri izbiri ustrezne opreme. V kolikor nismo seznanjeni z delovanjem 
določenega orodja ali opreme so za učinkovitejši in lažji začetek dela na voljo 
multimedijske predstavitve v rubriki »Demonstration systems«.

Konfi guracija opreme

Ko smo izbrali primer, ki bi bil ustrezen naši nalogi za realizacijo potrebujemo 
ustrezno opremo. V veliko pomoč nam je spletni katalog »Mall«, katerega del 
so tudi konfi guratorji opreme.

Spletni katalog vsebuje preko 100.000 produktov razdeljenih na več področij.

Slika 4 - Spletni katalog in konfi guratorji
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Konfi gurator je zelo priporočljivo orodje, saj poleg pomo-
či pri izbiri  ustrezne opreme poskrbi tudi za vse ustrezne 
dodatke (npr. konektorji, spominska kartica, letev,…), ki 
se jih drugače lahko pozabi dodati v sistem.

Eden od konfi guratorjev je »SIMATIC Selection Tool«, ki 
nas vodi skozi postopek izbire krmilnika in ustreznih vho-
dno izhodnih enot.

Slika 5 - Konfi gurator SIMATIC Selection Tool

Poleg krmilnikov (vsi S7 krmilniki in LOGO!) in periferi-
je (et200m, et200s,….) je znotraj orodja možnost kon-
fi guracije SIMOTION, SINUMERIK in SIPLUS RIC naprav. 
Preglednost je zagotovljena z več nivojskim prikazom po-
sameznih naprav znotraj projekta, ter načinom komuni-
kacije med njimi. Zagotovljena je ustrezna izbira napajal-
nikov na podlagi maksimalne obremenitve posameznih 
modulov. 

Orodje omogoča tudi izvoz podatkov v obliki CSV, kar 
znatno olajša postopek naročanja opreme.

Priključitev, dokumentacija, certifi kati

Opremo imamo, prav tako primer katerega del bomo 
uporabili v svojem projektu. Ko potrebujemo določeno 
funkcionalnost bomo opis le te našli v navodilih za upo-
rabo.

Slika 6 - Product support

V primeru, da se pojavi kakšna težava je v tej rubriki tudi 
FAQ, kjer najdemo odgovor na veliko pogostejših vprašanj. 

Za predajo stroja so potrebni tudi certifi kati, ki jih je prav 
tako moč najti na omenjenih straneh (CE, UL, KEMA, …). 
Iskanje je olajšano z drevesno strukturo na levi strani oz. 
z iskalnim oknom na desni strani.

Če odgovora ne najdemo v prejšnjih korakih 

Sta na voljo še dva koraka in sicer »Forum« in »Support 
request«.

Expect more.
Innovative excellence for your success. 

JUMO merilni in regulacijski aparati G.m.b.H. Dunaj 
Dupleška cesta 32, 2000 Maribor
Tel: 02 / 42 15 183, Fax: 02 / 42 00 264, Gsm: 041 / 669 315, Email: info@jumo.si

www.jumo.si

ZapisovanjeRegulacija Avtomatizacija NadzorTemperatura Analiza Tlak Nivo Pretok Vlaga
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Na forumu se nahaja več rubrik, ki pokrivajo celoten 
spekter avtomatizacijske in pogonske tehnologije. Za 
sodelovanje na forumu se je potrebno prijaviti v sistem, 
samo za branje pa prijava ni potrebna. Ni odveč poudari-
ti, da so za posamezna območja odgovorni kompetentni 
moderatorji, ki skrbijo, da so informacije kvalitetne.

Slika 7: Forum

Če odgovora drugje ni možno najti obstaja še direktni 
kontakt s strokovnjaki s posameznega področja in sicer s 
storitvijo »Support Request«.

Slika 9: Support request

Želeni odgovor bomo najhitreje dobili, v primeru, da se 
podrobno specifi cira problem, izdelek in poda čim več in-
formacij. Podatki, ki so velikokrat potrebni so npr. verzije 
naložene programske opreme. Le te najdemo na opera-
cijskem sistemu Windows na sledeči poti: 
Start -> Siemens Automation -> Simatic -> Information -> Installed 

Software

Seveda pa smo za tehnična in prodajna vprašanja na voljo 
tudi v Sloveniji: https://www.cee.siemens.com/web/slove-
nia/sl/corporate/portal/industrija/Pages/Kontakt.aspx      
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Integracija spletnih tehnologij v
sodobnih sistemih daljinskega vodenja

Integration of web technologies in modern remote process control

This paper presents the general concepts of systems for remote process control. The problems and possible so-
lutions of communication between devices of different vendors are shown. The technologies and trends exploits 
today public spread networks and allows easy acquiring of data and monitoring with usage of public data 
servers. Today, this is known as computing in cloud. The paper presents using of different web technologies, 
which are based on TCP/IP protocol stack as are HTTP, AJAX and Java applets inside embedded devices which 
are heavily constrained with resources (small memories and less powerful processors).

Kratek pregled prispevka

V članku je predstavljena splošna zasnova sistema za daljinsko vodenje in nadzor procesov. Prikazani so pro-
blemi in možne rešitve, kot je povezovanje naprav različnih proizvajalcev in integracija obstoječih sistemov 
avtomatizacije v sisteme daljinskega vodenja. Prikazane so tehnologije in trendi, ki gradijo na javnih komuni-
kacijskih omrežjih ter omogočajo enostaven zajem podatkov in vpogled v proces z uporabo javnih podatkovnih 
strežnikov. To se danes popularno predstavlja tudi kot računalništvo (ali storitev) v oblaku. Prikazana je upo-
raba spletnih tehnologij, ki so zasnovane na TCP/IP skladu protokolov, kot so HTTP, AJAX in Java appletov v 
vgrajenih napravah, ki so močno omejeni z viri (majhni pomnilniki in manj zmogljivi procesorji).

Splošna zasnova centraliziranega sistema za daljinsko vo-
denje procesov je sestavljena iz:
• Daljinskih postaj
• Centra vodenja

Slika 1 - Zgradba sistema za daljinsko vodenje

Daljinske postaje so naprave, ki skrbijo za zajem podat-
kov iz procesa in prenos podatkov v center vodenja. Za-
jem podatkov iz procesa lahko poteka neposredno preko 
lokalnih senzorjev ali pa se podatke zajema iz krmilnih 
naprav preko lokalnega področnega komunikacijskega 
vodila. Pri zajemu podatkov iz komunikacijskega vodila je 
glavna problematika raznolikost komunikacijskih proto-
kolov, ki se pogosto razlikujejo med izdelovalci opreme. 
V tem primeru služi daljinska postaja tudi kot komunika-
cijski prehod (angl. Gateway) med lokalnim področnim 

vodilom (LAN) in javnim omrežjem (WAN), ki povezuje 
oddaljene procese s centrom vodenja. Komunikacija med 
centrom vodenja in daljinskimi postajami je največkrat 
dvosmerna, z možnostjo prenosa krmilnih signalov s ka-
terimi vplivamo na proces. V centru vodenja so podat-
ki na voljo različnim nadzornim aplikacijam, kot so npr. 
SCADA, zgodovinski arhivi (Historian), baze podatkov, 
sistemi za obdelavo obračunskih meritev in drugo. Ele-
gantna in standardizirana rešitev za distribucijo podatkov 
znotraj centra vodenja je tehnologija OPC.

Komunikacija med daljinskimi postajami in centrom vo-
denja lahko poteka preko žične ali brezžične povezave. 
Pri večjih razdaljah so primerna javna omrežja (WAN), 
ki praviloma temeljijo na IP tehnologijah. Za vodenje in 
nadzor geografsko dislociranih procesov je še posebej 
primeren brezžičen prenos podatkov, kot je npr. GPRS, 
ki je dosegljiv povsod, kjer se nahaja tudi GSM omrežje. 
Slaba stran GPRS povezave je, da je to prenos podatkov s 
sorazmerno visoko latenco in slabšo zanesljivostjo pove-
zave, zato ga ne uvrščamo med zelo zanesljive prenosne 
medije. Zato se GSM/GPRS prenos podatkov ne uporablja 
za časovno in varnostno kritične aplikacije, kjer so lahko 
ogrožena življenja in varnost ljudi in opreme. Vseeno pa 
je GSM/GPRS ugodna rešitev za daljinski nadzor mnogih 
procesov, zaradi dobro razvite infrastrukture javnih mo-
bilnih omrežij in sorazmerne nizke cene opreme in stori-
tev. V novejšem času se uveljavljajo tudi nove generacije 
mobilnih omrežij kot so UMTS, HSDPA, WiMAX, LTE in 
HSUPA z višjimi hitrostmi prenosa in krajšo latenco.
Sodobni sistemi daljinskega vodenja za prenos med cen-
trom vodenja in daljinskimi postajami večinoma upo-

Članek je z dovoljenjem avtorjev povzet iz zbornika konference AIG 2011
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rabljajo IP tehnologijo, saj omogoča široko povezljivost 
preko internetnega omrežja, množično uporabo in odpr-
tost sistema za različne tipe aplikacij. Poleg tega lahko do 
centra vodenja, preko javnega omrežja, dostopajo tudi 
druge naprave, ki opravljajo nadzorne in krmilne funk-
cije.

Slika 2 - Center vodenja, ki komunicira preko javnega 
omrežja

Komunikacijski prehod RTU2200MB

V podjetju INEA smo razvili napravo RTU2200MB, ki pred-
stavlja komunikacijski prehod med lokalnim industrijskim 
omrežjem Modbus/TCP in javnim mobilnim omrežjem 
GSM/GPRS. Naprava je namenjena za daljinsko vodenje 
in nadzor geografsko razpršenih procesov, ki nimajo 
dostopa do žičnega omrežja. Zajete podatke se pošilja 
v center vodenja, kjer so preko OPC strežnika na voljo 
ostalim aplikacijam. Naprava vsebuje integriran spletni 
vmesnik, ki je namenjen za konfi guracijo naprave in nad-
zor zajetih podatkov.

Slika 3 - Komunikacijski prehod RTU2200MB

Poleg Modbus/TCP protokola so z razširitvenimi Anybus 
komunikacijskimi moduli podprti tudi drugi pomembnej-

ši industrijski protokoli kot so Profi bus, Profi net, Device-
Net, CANopen, CC-link, CompoNet, ControlNet, Modbus 
RTU, Profi net, EtherNet/IP, EtherCAT in Sercos III.

Spletne tehnologije

Spletne tehnologije delujejo na TCP/IP komunikacijskem 
omrežju in omogočajo izgradnjo različnih aplikacij za pre-
nos podatkov in uporabniških vmesnikov. TCP/IP tehnolo-
gija ni nova tehnologija, saj njeni začetki segajo v 80 leta 
prejšnjega stoletja. Kljub temu ima TCP/IP še vedno velik 
razvojni potencial zaradi svoje odprte in dobro dokumen-
tirane tehnologije protokolnega sklada ter njegove mo-
dularne zasnove. To omogoča povezljivost naprav neod-
visno od prenosnega medija (WiFi, Ethernet) ter omogoča 
izvedbo širokega spektra aplikacij in storitev, ki se lahko 
izvajajo sočasno in so porazdeljena po različni opremi in 
omrežju. IP protokol omogoča veliko število priključenih 
naprav v omrežju. Omejitve z danes že izrabljenim naslov-
nim prostorom IPv4 rešuje nov standard IPv6.

Za naprave, ki komunicirajo preko komunikacijskega 
omrežja, se danes uveljavlja izraz »pametni objekti« 
(angl. Smart Objects). To so naprave, ki si medsebojno 
izmenjujejo podatke, porabijo zelo malo energije in so 
majhnih dimenzij [1]. Primeri takih naprav so različni (pa-
metni) senzorji in aktuatorji, ki vsebujejo manj zmogljive 
procesorje, komunikacijski vmesnik in izvor energije.
Dolgo časa je veljalo prepričanje, da so TCP/IP protokoli 
kompleksni in neprimerni za naprave z majhnimi pro-
cesorji in malimi pomnilniki. Kljub temu so se pojavile  
odprtokodne rešitve TCP/IP skladov, ki se dobro prilegajo 
omejenim virom tudi na 8-bitnih mikrokrmilnikih. Prime-
ra takšnih skladov sta uIP in lwIP [2, 3].

Poleg implementacije IP sklada in pridruženih protokolov 
(TCP, UDP, ICMP), je potrebno implementirati aplikativni 
sloj. Na aplikativnem sloju se nahajajo aplikacije, kot so 
Modbus/TCP, spletni strežniki, klienti za elektronsko po-
što, Telnet in mnoge druge. Pri izgradnji spletnega stre-
žnika se lahko uporabi množica naprednih tehnologij, 
kot so AJAX, appleti, RSS ter mnoge druge tehnologije in 
storitve, ki nastajajo tako rekoč vsakodnevno.

Za implementacijo spletnega strežnika je potrebno inte-
grirati spletni strežnik s TCP/IP protokolnim skladom in 
datotečnim sistemom naprave. V praksi to pomeni, da 
mora mikrokrmilnik komunicirati preko HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol) protokola in shranjevati podatke v in-
ternem ali zunanjem pomnilniku. Od razpoložljivih virov 
je odvisna zmogljivost in hitrost spletnega strežnika. 

Spletni vmesnik predstavlja zelo priročen in uporabni-
ku prijazen uporabniški vmesnik. V podjetju INEA smo 
pri razvoju prehoda RTU2200MB iz lokalnega omrežja 
Modbus/TCP na javno mobilno omrežje GSM/GPRS izde-
lali spletni vmesnik, ki omogoča konfi guracijo naprave 
in nadzor vrednosti zajetih podatkov. Pri implementaciji 
spletnega vmesnika smo se posluževali tehnologij AJAX, 
appletov, SSI (Server Side Includes) in CGI (Common Ga-
teway Interface).
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Slika 4 - Uporaba tehnologije AJAX

Z uporabo AJAX tehnologije (Asynchronous JavaScript 
and XML) se omogoči izdelavo dinamičnih uporabniških 
vmesnikov. Tako lahko poskrbimo, da se vsebina spletne 
strani osvežuje dinamično (brez posredovanja uporabni-
ka). Primer uporabe AJAX tehnologije prikazuje slika 4, 
kjer se uporabnik z miško pomakne nad kontrolni gumb 
»SMS text«. Pri tem se samodejno odpre okno, ki prikaže 
tekst SMS sporočila, kateri se pošlje v primeru alarma. 
Vsebina teksta se ne naloži ob odprtju spletne strani, am-
pak se poizvedba o tekstu izvrši v ozadju, ko se uporabnik 
z miško pomakne nad gumb.

Appleti so manjši programi napisani v Java programskem 
jeziku in jih je mogoče vključiti v HTML kodo spletne stra-
ni. S pomočjo appletov je mogoče izdelati dinamične 
aplikacije, ki določena opravila avtomatizira in s tem do-
seže dodatno funkcionalnost vmesnika. Izvajanje appleta 
poteka v brskalnikovem navideznem okolju JVM (Java Vir-
tual Machine), ki se nahaja na spletnem odjemalcu (npr. 
PC). S tem, ko se applet izvaja na odjemalcu, se deloma 
razbremeni napravo, ki mora le hraniti programsko kodo 
appleta in posredovati ali sprejeti podatke. Pri izgradnji 
spletnega uporabniškega vmesnika na komunikacijske-
mu prehodu smo se posluževali appletov za prikaz vre-
dnosti podatkov, ki so hranjeni v interni podatkovni bazi.

Slika 5 - Uporaba appletov v vgrajenih sistemih

Trendi

Slaba stran izgradnje sistema za daljinsko vodenje na 
osnovi OPC tehnologije je dejstvo, da mora uporabnik 
zagotoviti lasten strežnik in je zaradi lastnosti tehnologije 
omejen pri dostopu do podatkov. 

Zato se danes uveljavljajo rešitve spletnih storitvenih 
centrov. Uporabnik do storitvenega centra dostopa pre-
ko spletnega vmesnika, ki predstavlja spletni nadzorni 
sistem (imenovan tudi Web Scada). Namenski storitveni 
centri, so večinoma uporabljeni za reševanje konkretnih 
nadzornih problemov. Tu se pojavlja vprašanje zajema 
podatkov, oziroma uporaba standardnih protokolov za 
zajem oddaljenih in distribuiranih podatkov. 

Primer takšnega namenskega spletnega sistema je sis-
tem KiberNet, ki je bil razvit v podjetju INEA. To je stori-
tveni center, ki predstavlja virtualno elektrarno in omo-
goča distributerju električne energije krmiljenje bremen 
pri uporabnikih in upravljanje z razpršeno proizvodnjo 
električne energije.

Slika 6 - Namenski spletni strežnik KiberNet

Druga rešitev je v uporabi javnih podatkovnih strežnikov, 
ki so funkcionalno bolj splošni. Takšni javni podatkovni 
strežniki nudijo zajem podatkov iz procesov preko jav-
nega internetnega omrežja in prav tako omogočajo do-
stop do podatkov. Prenos podatkov od oddaljene napra-
ve do javnega strežnika se izvaja v enem izmed odprtih 
podatkovnih formatov kot sta npr. XML ali JSON. Zajem 
podatkov z javnim podatkovnim strežnikom so običajno 
realizirani po principu:

• Povpraševanje iz strežnika
• Periodično pošiljanje podatkov oddaljene naprave na 

strežnik

Povpraševanje iz strežnika je mogoče le v primeru, ko je 
znan javni IP naslov ali ime naprave. Zato je bolj pogosto 
uporabljeno periodično pošiljanje podatkov iz oddalje-
ne naprave na strežnik. Takšen javni podatkovni strežnik 
omogoča hitro izgradnjo sistema in omogoča enostaven 
dostop do podatkov. Primer takšne storitve je Pachube 
[4].
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Slika 7: Pachube

Zaključek

Pri razvoju komunikacijskega prehoda RTU2200MB smo 
v podjetju INEA sledili trendom povezljivosti oddaljenih 
procesov preko javnih omrežij (internet in GSM/GPRS) in 
uporabi naprednih spletnih tehnologij. Za lokalno pove-
zovanje naprav avtomatizacije (PLK, senzorji, aktuatorji) 
smo uporabili dobro razširjene industrijske komunikacij-
ske protokole Modbus/TCP, Profi bus, CANopen in druge. 
Z opisanimi tehnologijami se ponujajo različne platforme 
za razvoj aplikacij, (npr. Android, iPad, Windows Mobi-

le), ki omogočajo povezljivost na širšem geografskem in 
funkcionalnem področju vodenja procesov. 

Zahvala

Zahvaljujemo se evropskemu skladu za regionalni razvoj 
in slovenski vladi, ki sta fi nančno podprla razvoj na daljin-
ski terminalni postaji RTU2200MB in KiberNetu.

Literatura

[1] J. Vasseur, A. Dunkels, Interconnecting smart ob-
jects with IP: The next internet, Elsevier 2010.

[2] http://www.sics.se/~adam/uip/index.php/Main_
Page

[3] http://www.sics.se/~adam/lwip/
[4] http://www.pachube.com/            

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
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Avtomatično zajemanje in merjenje jakosti 
GPRS signala s pomočjo terminala mPOS 
T4500 in razvitega orodja GPRS Measure

Automatic GPRS signal strength capturing and measuring with developed software tool GPRS measure 
and mPOS terminal T4500

The paper presents importance of capturing and measuring GPRS signal strength, since most of the transac-
tions offered by the Margento M-pay system [1] were moved from Voice modulation over GSM [2] speech 
channel to GPRS [3] data transfer channel. The reason for such movement can be found in bandwidth capa-
bilities. The total bandwidth of Voice channel has been only 9.6 kbits per second, meanwhile the bandwidth 
over GPRS channel reaches and exceeds 40 kbits per second. All transactions over GPRS channel are finished 
in shorter time period compare to transfer over Voice GSM speech channel. More transactions can be execu-
ted within the same time frame compare to old fashion transfer mode, more profit can be done, investments 
into serving system can be reduced etc. This is the main reason why we switched the data transfer media. But 
such crossing bring behind also some disadvantages. One of these is GPRS signal unavailable on specific are-
as. But more critical are areas, where GPRS signal is very weak. In such case, terminal continually switches 
between Voice and GPRS channel. Such regime is undesirable for end user and also for company which offers 
specific solutions of mobile payment. On some market places also happens, that in specific time frame termi-
nal operates in GPRS mode, but in next time period he automatically switch to Voice transfer mode. Because 
we don’t have any logs, any tool (commercial are to expensive) available or measurements executed on such 
areas we decide to modify the GPRS modem in such form, that he will periodically send data to mPOS T4500 
RJ45 socket, which is then physically connected to serial port on laptop computer. For capturing and mea-
suring such periodically send data from terminal T4500 to serial port we developed so called GPRS Measure 
tool. The main idea is focused towards long time period GPRS signal strength measurements on each location 
where problems about switching between GPRS and Voice channel has been reported. With such measure-
ments and automatically online analyzed logs we will be finally able to determine causes for such behavior. 
Regarding to obtain results we will try to confirm our presumption, that is for such behavior responsible 
unstable and to weak GPRS signal. The whole research, including terminal software modification and GPRS 
Measure tool development, their functionality, measurement scenarios, statements, findings etc. will be pre-
sented in details during this paper

Kratek pregled prispevka

V članku predstavljamo princip avtomatičnega zajemanja in merjenja jakosti GPRS signala s pomočjo razvi-
tega orodja GPRS Measure in mPOS terminala T4500 z vgrajenim GPRS modemom. V delu predstavimo jasne 
vidike in razloge (draga komercialna strojna in programska oprema), ki so nam predstavljali vodilo k razvo-
ju lastne rešitve. Osredotočimo se na področje modifikacije kode mPOS terminala (modemski del), ki mora 
omogočati pošiljanje AT ukazov, in sprejemanje odgovorov na le te. Drugi sklop zajema pošiljanje podatkov 
na serijski vmesnik in zajemanje le teh s pomočjo razvitega programskega orodja GPRS Measure, ki ga v delu 
podrobneje predstavimo in na praktičnem eksperimentalnem primeru utemeljimo njegovo uporabnost.

Članek je z dovoljenjem avtorjev povzet iz zbornika konference AIG 2011
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Uvod

Hiter razvoj na področju mobilne telefonije odpira nove 
razsežnosti, možnosti in uporabo le te tudi v druge na-
mene. Hitra nadgradnja GSM omrežij, ki iz dneva v dan 
omogočajo hitrejše prenose podatkov gredo na roko no-
vim inovacijam, idejam ipd. Spomnimo samo na bliskovi-
to evolucijo GSM omrežja, ki je v prvi generaciji omogo-
čal zgolj prenos zvoka po govornem kanalu. 

Nenehne raziskave so botrovale k prvi nadgradnji GSM 
omrežja na GPRS funkcionalnost, ki omogoča paketni 
prenos čez mobilno omrežje s hitrostmi več kot 40 kbitov 
na sekundo. Tej nadgradnji so sledile še številne, kot je 
EDGE [4], UMTS [5], HSDPA [6], HSUPA [7] itd. 

Ena izmed rešitev, ki doda mobilni telefoniji nove funkci-
onalnosti in razsežnosti je sistem M-Pay, ki omogoča pla-
čevanje storitev z mobilnim telefonom, kjer se kot vme-
sna enota med mobilnim telefonom in Margento 
procesnim centrom ter nanj povezanimi fi nančnimi inšti-
tucijami uporablja mPOS terminal T4500. 

Terminal T4500 uporablja GPRS medij, preko katerega se 
poveže na Margento procesni center, kar pomeni, da gre 
pri izvajanju transakcije za paketno izmenjavo podatkov 
(slika 1). Sistem plačevanja z mobilnimi telefoni bomo 
podrobneje predstavili v drugem poglavju. Ker se T4500 
povezuje na Margento procesni center preko GPRS medi-
ja, je slednji neposredno odvisen od jakosti GPRS signala. 

S splavitvijo številnih aplikacij, ki jih ponuja M-Pay sistem, 
kot so: bonusni program zvestobe, plačevanje parkirnih 
prostorov, študentska prehrana, kupovanje predplačni-
ških listkov, plačevanje računov ipd. se je število termina-
lov sunkovito povečalo. Slednji se nahajajo na najrazlič-
nejših lokacijah, kot so kletni prostori, restavracije, 
trgovine ipd. kjer se jakost GPRS signala od lokacije do 
lokacije neprestano spreminja in niha. 

Poseben vpliv na jakost GPRS signala ima tudi sodoben 
način gradnje objektov, kateri so zaradi številnih armira-
nih konstrukcij in številnih izoliranih kovinskih delov pra-
ve Faradey-eve kletke, ki močno slabijo signal oziroma 
preprečujejo njegov prehod. V takšnih primerih je po-
trebno pred lansiranjem produkta natančno premeriti 
jakost GPRS signala na daljše časovno obdobje, ter na 
osnovi tega povleči ustrezne ukrepe, kot je montaža do-
datnih notranjih anten, montaža dodatnih strešnih repe-
titorjev ipd. 

Na ta način se kot ponudnik storitev prepričamo v kvalite-
tno izvedbo, preden se izvede sama implementacija. Ker 
so komercialne naprave za tovrstne meritve drage, smo v 
ta namen razvili lastno rešitev, kjer na terminalu T4500 z 
majhnimi modifi kacijami s pridom koristimo kar lastnosti 
vgrajenega GPRS modema. V ta namen smo za te potre-
be razvili lastno programsko merilno orodje za zajemanje 
in merjenje GPRS signala, imenovano GPRS Measure, ki 
ga bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. 

Razvoj programskega merilnega orodja in modifi kacija 
programske opreme na terminalu T4500, sta hkrati tudi 
osnovna elementa opravljenih raziskav, predstavljenih v 
tem delu.

Članek formulirajo štiri poglavja. V drugem poglavju na 
kratko predstavimo Margento sistem mobilnega plačeva-
nja, vključno s terminalom T4500, ki ga uporabljamo kot 
merilni medij. V istem poglavju predstavimo modifi kacijo 
programske opreme na samem terminalu in metodologi-
jo pošiljanja podatkov na RJ45 vmesnik terminala. V tre-
tjem poglavju predstavimo razvito programsko rešitev 
GPRS Measure za zajemanje podatkov, ki se preko fi zične 
povezave med vmesnikom RJ45 terminala T4500 prena-
šajo na serijski vmesnik osebnega računalnika. V četrtem 
poglavju predstavimo merilna scenarija, opredelimo sta-
bilno področje delovanja, ter mejo, kjer delovanje termi-
nala T4500 preko GPRS medija postane 'nestabilno'. V 
istem poglavju podrobneje predstavimo še opravljene 
meritve, rezultate meritev, ter njihovo vizualizacijo, 
vključno s kritičnimi področji. S sklepnim poglavjem za-
ključimo članek.

Predstavitev Margento sistema mobilnega pla-
čevanja vklučojoč terminal mPOS T4500

Brezgotovinsko plačevanje z mobilnim telefonom je zara-
di razširjenosti mobilne telefonije postalo v zadnjih letih 
prava tržna muha. Razvile so se različne tehnologije, ki 
omogočajo mobilno plačevanje. Margento M-Pay je eden 
od sistemov mobilnega plačevanja, ki ga je razvilo podje-
tje Ultra d.o.o.. Sistem temelji na osnovi prenosa podat-
kov med plačilnim terminalom in procesnim centrom po 
govornem kanalu v obliki zvokovno moduliranih podat-
kovnih signalov ('Voice') oz. po podatkovnem kanalu, v 
primeru GPRS povezave v različnih mobilnih omrežij, kot 
so GSM, CDMA in UMTS.

Slika 1 - Blokovna shema gradnikov M-Pay plačilnega 
procesa.

Uporabnik s svojim mobilnim telefonom2 preko centrale 
mobilnega omrežja3 pokliče telekomunikacijsko vstopno 
točko Margento sistema4. MTAP4 se odzove z IVR, ki vse-
buje napotke za uporabnika, ali pa kar s podatkovnimi 
signali Margento procesnega centra, ki jih terminal1 po-
trebuje za začetek transakcije. V primeru prisotnosti GPRS 
omrežja in ustrezne jakosti GPRS signala, se vsi podatki 
transakcije, razen identifi kacije uporabnika, med termi-
nalom1 (slika 2) in procesnim centrom5 prenesejo po 
GPRS podatkovnem kanalu (identifi kacija uporabnika se 
izvrši po govornem kanalu, ki ga je vzpostavil uporabnik 
z mobilnim telefonom2).
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S fi zično povezavo med terminalom T4500 in osebnim 
računalnikom omogočimo zajemanje podatkov na serij-
skem vmesniku.

Kot smo že v uvodu omenili, smo za zajemanje in merje-
nje jakosti GPRS signala uporabili lastnosti vgrajenega 
GPRS modema v terminalu T4500. Ker že modem v osno-
vi podpira pridobivanje informacij o kvaliteti in jakosti si-
gnala, lahko do takšnih informacij enostavno dostopamo 
s pomočjo AT ukazov. Želene informacije, ki jih potrebuje-
mo za zajemanje in merjenje so na voljo šele tedaj, ko je 
GPRS modem povezan in registriran na GPRS omrežje. 
Hkrati mora biti izpolnjen še pogoj zaprtega vtiča (ang. 
socket), kar pomeni, da nobena transakcija v času meri-
tve ne sme biti v teku. V ta namen smo programsko opre-
mo terminala modifi cirali tako, da sta na terminalu bili 
nameščeni zgolj aplikaciji za servisni klic in posodobitev.

Slika 2 - mPOS terminal T4500 z vmesnikom RJ45 pre-
ko katerega ga povežemo s serijskim vmesnikom osebne-

ga računalnika.

Z AT ukazom pošljemo zahtevo modemu, le ta pa na zah-
tevo odgovori z ustreznimi parametri. V ta namen smo 
uporabili tri AT ukaze, kjer v prvem ukazu pošljemo zahte-
vo po pripravljenosti, v drugem AT ukaz po zahtevi o sta-
tusu, in v tretji AT ukaz, kjer zahtevamo podatke o trenu-
tni jakosti GPRS signala. Zahtevane podatke shranjujemo 
v začasno strukturo na T4500 terminalu. Ko so vsi zahte-
vani podatki pridobljeni, se v strukturi postavi indikator 
na logično vrednost '1', kar pomeni, da so slednji nared za 
pošiljanje. Zbrani podatki se iz začasne podatkovne struk-
ture posredujejo na RJ45 vmesnik, ter preko fi zične pove-
zave na serijski vmesnik osebnega računalnika. Takoj, ko 
so podatki odposlani, se indikator postavi na logično vre-
dnost '0', struktura pa se pobriše. 
Funkcija, ki posreduje GPRS modemu zahteve AT komand, 
se izvaja periodično na vsakih 500 ms. V enakem perio-
dičnem zaporedju se na RJ45 vmesnik pošiljajo zahtevani 
podatki.

Razvita programska rešitev GPRS Measure za 
zajemanje in merjenje jakosti GPRS signala

Za podatke, ki jih terminal vsakih 500 ms pošilja proti se-
rijskemu vmesniku potrebujemo uporabniški vmesnik za 
zajem, razčlenitev, analizo in prikaz, na kar se da uporab-
niku prijazen način. V ta namen smo uporabili C# pro-
gramski jezik, v katerem smo zasnovali celoten uporabni-
ški vmesnik in celotno funkcionalnost za zajem ter prikaz 
podatkov. Pri zasnovi uporabniškega vmesnika smo s pri-
dom izkoristili tehnologijo večnitnosti in tehnologijo pro-
ženja eventov. Pri konstrukciji smo uporabili dve ločeni 
niti, kjer prva izmed njiju spremlja dogajanje na serijskem 
vmesniku, druga pa skrbi za neodvisno osveževanje gra-
fi čnega uporabniškega vmesnika. Prva nit se izvaja konti-
nuirano, in čaka na podatke, ki jih terminal posreduje 
vsakih 500 ms, medtem ko se druga nit izvaja s 500ms 
prekinitvami, in sinhrono z dobljenimi podatki na serij-
skem vmesniku osvežuje grafi čni vmesnik.

Slika 3 - Uporabniški vmesnik razvitega orodja za zaje-
manje in merjenje jakosti GPRS signala.

Orodje omogoča uporabniku v prvi fazi izbiro ustreznega 
serijskega vmesnika, na katerega je priključen terminal 
T4500. V drugi fazi mora uporabnik poznati hitrost pove-
zave, ki jo terminal podpira. V našem primeru znaša tako 
imenovani 'baud rate' 115200. V kolikor prenosna hitrost 
ni pravilno nastavljena, se tudi zajem podatkov ne vrši 
pravilno. Za zajem podatkov je v prvi fazi potrebno pravil-
no nastaviti parametre serijskega vmesnika (slika 3). V 
kolikor kateri izmed parametrov ni pravilno nastavljen nas 
razvita rešitev na to opozori (nepravilna prenosna hitrost, 
napačno izbran vmesnik, kateri ne obstaja, oziroma nanj 
ni priključena naobena naprava ipd.).

Vmesnik uporabniku omogoča tudi vnos meje (ang. Esti-
mation Limit) s katero lahko uporabnik razmeji področji 
stabilnega in nestabilnega delovanja. Z empiričnimi meri-
tvami s pomočjo razvitega modela in orodja smo ugotovi-
li, da se ta meja nahaja pri vrednosti 7dB. Kakor jakost si-
gnala pade pod to mejo, transakcije preko GPRS omrežja 
ne delujejo, terminal pa avtomatično preklopi na 'Voice' 
režim delovanja (vsi podatki po govornem kanalu s po-
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močjo zvočne modulacije). Ker mejna vrednost 7dB ni 
najboljša izbira za vrednotenje (točna meja), smo slednjo 
postavili za 1dB višje (na 8dB). Vse vrednosti, ki bodo tik 
pod osem decibelov bodo nam predsatavljale 'nestabil-
no' stanje, tiste nad 8dB pa stabilno stanje.

Uporabniku je na ta način omogočeno, da sam defi nira 
mejo, na katero se bo vršila evaluacija zajetih rezultatov. 
Na izbiro ima tudi možnost preklopa med stolpičnim in 
črtnim prikazom, pogled pa lahko spreminja kar med sa-
mim delovanjem in zajemanjem merilnih podatkov. Op-
ciji zakasnitev niti (ang. Read Delay in Refresh Delay) mu 
omogočata upočasnitev osveževanja grafi čnega vmesni-
ka ter po potrebi zakasnitev branja. V primeru aktivirane 
zakasnitve branja kontinuirana nit zlaga in shranjuje po-
datke v za to pripravljeno podatkovno strukturo, pomo-
žna nit, pa jih iz podatkovne strukture pobira npr. vsakih 
500ms. Ker gre za dinamično strukturo, se lahko podatki 
pobirajo iz nje tudi vsako minuto, uro ipd.

Procedura zajemanja, obdelovanja in analize podatkov se 
avtomatično izvrši ob pritisku na gumb 'Start Sniff', kjer 
varnostni mehanizmi najprej preverijo ustreznost nasta-
vljenih podatkov pri branju podatkov iz serijskega vme-
snika. V kolikor varnostni mehanizmi ne ugotovijo nobe-
ne nepravilnosti, se prične procedura odpiranja serijskega 
vmesnika in zajemanja podatkov. Slednji se zajemajo po 
predhodno opisanem postopku. V centralnem delu upo-
rabniškega vmesnika, ima uporabnik na voljo dva grafa, 
ki se sočasno z izvajanjem meritve osvežujeta. 

Zgornji graf je namenjen prikazu celotnega poteka meri-
tve jakosti GPRS signala, medtem ko je spodnji graf na-
menjen zgolj prikazu tistih časovnih območij, v katerih je 
terminal prešel v področje 'nestabilnega' delovanja (pod 
uporabniško defi niran prag). Na ta način uporabniku 
omogočimo enostavno vizualizacijo. V kolikor spodnji 
graf ostane prazen, je to za uporabnika dober indikator, 
da terminal v opazovanem obdobju ni prešel v nestabilno 
področje delovanja (zadovoljiv GPRS signal). Kakor pa se 
na spodnjem grafu pojavijo stolpiči, pa to uporabnika že 
opozarja, na morebitne težave z GPRS signalom na mer-
jeni lokaciji. Bolj kot so stolpiči pogosti, oziroma večja je 
njihova intenziteta, večja je stopnja 'alarma', da bo na 
takšni lokaciji potrebno kaj postoriti za izboljšanje jakosti 
GPRS signala.

V ta namen je celotna meritev, rezultati le te, in sklep že 
praktično podan v samem uporabniškem vmesniku. Do-
datne analize rezultatov na ta način praktično niso več 
potrebne. Razvita rešitev podpira tudi avtomatično shra-
njevanje rezultatov v tako imenovane 'log' datoteke, ki ji 
osvežuje na sekundne intervale. To je zgolj varnostna 
funkcija, v kolikor se nam na prenosnem računalniku iz-
prazni baterija, nam rezultati meritev še vedno ostanejo 
v arhivu za kasnejše analize.

Pri zajemu podatkov smo v tako imenovani 'Parser', ki skr-
bi za izluščitev potrebnih podatkov vključili še varnostne 
mehanizme, ki v primeru nepopolno posredovanih po-
datkov s strani terminala T4500 na serijski vmesnik, 

omogočijo nemoteno izvajanje, nepopolne podatke pa 
enostavno preskoči. Takšen scenarij se sicer med testira-
njem ni pojavil, vendar mehanizem mora biti prisoten 
predvsem zaradi meritev, ki se izvajajo na oddaljenih lo-
kacijah na daljše časovno obdobje. S pritiskom na gumb 
'End Sniff' se procedure zajemanja, niti in vsi ostali meha-
nizmi ustavijo, zaključijo, pri čemer se zapre tudi dostop 
do serijskega vmesnika. Ob zaustavitvi zajemanja in me-
ritve se avtomatično shranijo grafi koni, in zadnje vredno-
sti v 'log' datoteke.

Izvedba meritev v objektu MELTAL

Za dokazovanje uporabnosti predlagane rešitve smo iz-
vedli dve meritvi v poslovnih prostorih objekta MELTAL, 
kjer ima sedež tudi podjetje Margento R&D d.o.o. Prvo 
meritev smo izvedli v neposredni bližini repetitorja (slika 
4), drugo pa v prostorih MELTAL objekta s pomikanjem v 
kletne prostore in nazaj (slika 5).

Slika 4: Zajemanje GPRS signala z razvito rešitvijo v nepo-
sredni bližini repetitorja.

V prvi tretjini grafa (slika 4) smo izvedli poizkus meritve, 
kjer smo terminal T4500 postavili v aluminijasto folijo, 
kar je razlog, da je jakost signala nekoliko nižja v primer-
javi s preostalima tretjinama. V preostalih tretjinah je ja-
kost signala skorajda dosegla maksimalno vrednost 
25dB.

Zgornji graf na sliki 5 nam nazorno prikazuje padanje ja-
kosti GPRS signala pri pomikanju po stopnišču navzdol v 
kletne prostore MELTAL polovnega objekta. Glede na po-
stavljeno limito 8dB, je razvita rešitev samodejno oprede-
lila kritična področja, kjer je terminal prešel v tako imeno-
vano 'nestabilno' področje delovanja (preklapljanje med 
'Voice' in GPRS kanalom) – spodnji stolpični graf na sliki 
5. Vsak stolpec (slika 4) na prikazuje čas meritve pri kate-
rem je prišlo do nestabilnega delovanja, njegova višina 
pa prikazuje jakost izmerjenega signala.
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Slika 5 - Zajemanje GPRS signala z razvito rešitvijo s 
pomikanjem v kletne prostore objekta MELTAL.

Na sliki 6 je prikazana meritev stabilnega področja delo-
vanja v neposredni bližini repetitorja. Stolpiči tudi tukaj 
prikazujejo čas meritve, njihova višina pa odraža jakost 
izmerjenega signala.

Slika 6 - Izmerjena jakost GPRS signala v neposredni 
bližini repetitorja – stolpični prikaz.

Povzetek

Z uporabo predlagane metode avtomatskega merjenja 
jakosti GPRS signala in uporabo razvite rešitve smo poka-
zali, kako lahko učinkovito in hitro z dovolj veliko natanč-

nostjo in obstoječo opremo (terminal T4500) izmerimo 
GPRS signal. Na ta način ne potrebujemo drage merilne 
in programske opreme za reševanje problema lociranja 
področij, s šibkim GPRS signalom.
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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 napajal-
nike in DC-DC pretvornike, tako v obliki 
komponent za montažo na elektronska 
vezja kot tudi zaključenih sklopov, na-
menjenih uporabi v industrijskih, me-
dicinskih in vojaških aplikacijah.
Iz tega širokega programa bi se tu na 
kratko dotaknili le tis tega dela, ki je 
bralcem Avtomatike še mogoče naj-
bližje - napajalnikom za industrijske 
aplikacije in napajalnikom za vse bolj 
zastopana LED svetila.

Na voljo so napajalniki v ohišjih za 
montažo na DIN letev in sicer v treh se-
rijah (DNR05-60,  DNR120-480 in 
DNR120-960 TS), ki skupaj pokrivajo 
širok razpon izhodnih moči od 5W do 
960W. Enote imajo deklarirane izko-
ristke od 89% do 93%, omogočajo delo 
tako z enofaznega kot tudi trifaznega 
omrežja in ustrezajo deklaracijam ne 
glede na napetostni standard električ-
nega omrežja, iz katerega jih napaja-
mo ( 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 ra-

čunamo na 90% izhodne moči vsake 
enote). Enotam lahko nastavimo iz-
hodno napetost s trimer-potenciome-
trom v nekem obsegu okrog nazivne 
izhodne napetosti.

Manjši in nižji napajalniki za DIN le-
tev pa so zastopani opcijsko v serijah 
ECL15/25USxx -SD in ECE40USxx-SD 
in pokrivajo rang izhodnih moči od 
15W do 40W. Ti so zaliti v plastiko in 
primerni za izvedbe, kjer je zelo malo 
prostora ali je potreba po izvedbi zapr-
tega tipa.
Za tiste, ki se lahko odrečejo enostav-
nosti montaže na DIN letev, potrebu-
jejo pa bolj kompaktno rešitev, ki jo 
lahko vgradijo neposredno v svojo na-
pravo, so na voljo izvedbe na monta-
žni šasiji in v „open frame“ izvedbi. So 
v več serijah, 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-

dite v svojo napravo, na kovinski šasiji 
za montažo v ohišje, v zaščitnem ko-
vinskem ohišju ali pa zalite v plastiko. 
Večje izvedbe za rang izhodnih moči 
100 W do 3 kW so na voljo samo v 
„open-frame“ izvedbi, na kovinskem 
nosilcu ali v zaščitnem kovinskem ohiš-
ju. Posamezne serije imajo svoje zna-
čilnosti. Tako sta  denimo seriji ECE in 
ECL zelo kompaktni, 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 iz-
hodne napetosti, so pa tudi serije, kot 
je X – Flexpower, ki ponujajo do 24 lo-
čenih izhodov.
Nekatere serije omogočajo hlajenje 
preko osnovne ploskve („baseplate 
cooled“), ravno tako imajo določene 
serije modularno zasnovo, s pomočjo 
katere si lahko sami določimo število 
izhodov in njihove napetosti/tokove. 
Prednost tega pristopa je manj po-
stavk v skladišču za pokritje različnih 
kombinacij. V okvirih mnogih serij so 
„Green Power“ modeli z minimalnimi 
izgubami v prostem teku in s posebej 
visokim izkoristkom, ki gre v nekaterih 
primerih do 95%.

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

AC-DC napajalniki in 
DC-DC pretvorniki

   Power
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NAPAJALNI SISTEMI

Za aplikacije, ki zahtevajo večje moči, 
so na voljo izvedbe za montažo v oma-
rico („rackmount“). Serija GFR po - nuja 
modele z močjo do 1500W, ki so na-
menjeni montaži v omarice 1U višine. 

Glede na to, da lahko v 1U omarico 
spravimo do 4 enote, pomeni to do 
6kW. Enote omogočajo menjavo med 
delom („hot-swap“) in re dundančno 
delo. Na razpolago so izhodne napeto-
sti od 12 V do 56 V.
Pri manjših, prenosnih in prenosljivih 
napravah je napajalnik poleg RF ustre-
znosti same naprave tisti del, na kate-
rega gre velik del stroškov pridobitve 
ustreznih certifi katov. Zato je program 
prenosljivih napajalnikov v obliki kot 
smo je vajeni pri prenosnih računal-
nikih in podobnih napravah, tu še po-
sebno zanimiv.  Na razpolago je več 
serij v različnih močnostnih razredih. 
Večina jih je v „Energy Effi ciency V“ ra-
zredu in nekateri dosegajo izkoristke 
92% in več. 

Serija AHM ima modele, certifi cirane 
za uporabo ob medicinski opremi.

LED svetila kljub začetnim „otroškim bo-
leznim“ počasi a vztrajno prodirajo tako v 
domove in poslovne prostore kot v izdel-
ke, namenjene domači in profesionalni 
uporabi. Tako tudi napajanje LED diod, 
modulov in panelov ni več prepuščeno 
ad-hoc rešitvam, sploh ob upoštevanju 
stroškov certifi kacije itd. Posebnost LED 

napajalnikov je vezana na lastnosti LED 
diod, ki jih je v praksi treba krmiliti tokov-
no, čeprav se dostikrat pojavljajo v letvi-
cah z vdelanim preduporom, ki dovoljuje 
napetostno krmiljenje. DLG serija zato 
ponuja obe opciji -  izhod lahko krmilimo 
napetostno ali pa tokovno. V drugem pri-
meru bo trenutna napetost odvisna od 
upornosti porabnika in se bo lahko spre-
minjala v določenih mejah pod nazivno 
napetostjo ( 0 – cca 20% ). 

Ker LED diode delujejo v kolenu karak-
teristike, ki se premika med drugim tudi 
glede na temperaturo, lahko majhne 
spremembe napetosti povzročijo zelo 
velike spremembe toka. Tako potrebu-
jemo zanesljivo in natančno regulaci-
jo, 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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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



Slikovni bralnik črtne kode LECTOR®620 za vse 

najbolj razširjene vrste kod in načine označevanja

Osnova za sledenje produktom in zaščito pred ponarejenimi izdelki:

Zanesljiva identifi kacija črtne kode! Kompaktni slikovni bralnik LECTOR®620 ponuja najvišjo 

stopnjo bralne zmogljivosti za različne vrste kod. Vgrajen vmesnik omogoča povezavo na vsa 

pomembna industrijska vodila, pametne funkcije poenostavijo upravljanje in zagon.

SICK d.o.o. | Ljubljana | Slovenija | www.sick.si

Pameten. Enostaven. Industrijski.
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