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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,

Prihaja! Kaj neki, novi mednarodni industrijski sejem In.Tehnika, 
vendar! Po dolgem oklevanju in pripravah je ljubljansko Gospodar-
sko razstavišče le objavilo razpis za novi industrijski sejem, ki naj bi 
nadgradil in izboljšal nekdanji sejem elektronike. Čeprav gospodarska 
situacija ni preveč naklonjena sejemski dejavnosti in na splošno stro-
škom marketinga, pa je vseeno čas, da se začne gospodarstvo pobirati 
in intenzivneje predstavljati in tržiti svoje izdelke, rešitve in storitve. 
In.Tehnika bo za to idealna, saj bo združevala tako B2B, kot B2C 
prireditev. Več o sejmu bomo napisali v naslednjih številkah, naj pa 
omenim, da ga bo revija Avtomatika intenzivno podpirala!

Prihajajo še zadnji letošnji meseci, revija Avtomatika pa se pripravlja 
na intenzivne spremembe v prihajajočem letu. Vabimo vas, da se nam 
pridružite.

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. 059 010 952 • 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 • tel. 059 010 949
dragan.selan@avtomatika.com

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

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:  www.avtomatika.com

Tisk: 
Tiskarna PREMIERE d.o.o., Medvode

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 pri-
znavamo 10% popust, poštnina za SLO 
in DDV sta vključena v ceno, naklada 
1.500 izvodov. Vse pravice pridržane. 
Ponatis celote ali posameznih delov je 
dovoljen samo z dovoljenjem založnika 
in vedno z navedbo vira. Nepodpisane 
fotografi je so iz fotoarhiva uredni štva 
revije Avtomatika. Revija izhaja 10-krat 

letno, julija in avgusta ne izide.
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02 SIEMENS

03 DU-MA

03 FBS ELEKTRONIK

05 RADIO LJUBLJANA

05 STROJNIŠTVO.COM

05 FDS RESEARCH

06 SLO-TECH

08 ALKATRON

09 MOBINET

10 JUMO

13 MIEL ELEKTRONIKA

14 FBS ELEKTRONIK

15 RAGA

16 ELEKTROSPOJI

19 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

20 MOBINET

22 XENYA

22 TIPTEH

28 METRONIK

33 ROBOTINA

35 TEHNA

39 PS

43 MOTOMAN ROBOTEC

45 HIPERION

45 AMTEST

48 INFOREVIEW

50 HOBOTNICA

51 SICK

52 GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE

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

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

Podpis:         M.P.

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

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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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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Dvodnevna konferenca Dvodnevna konferenca 
o energe  ki in novih o energe  ki in novih 
tehnologijah na Ptujutehnologijah na Ptuju

Avtor:  Dragan Selan, AVTOMATIKA
 

V četrtek in petek, 20. in 21. oktobra 2011 je bila  v kongresni dvorani Tacit hotela Primus na Ptu-
ju mednarodna konferenca z naslovom ENERGETSKA UČINKOVITOST IN NOVE TEHNOLOGIJE, ki 
jo organiziral Državni znanstveni inš  tut OAO NIITeplopribor iz Moskve v sodelovanju z Mestno 
občino Ptuj in Odborom za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, ki ga 
vodi Janez Škrlec. Predsedujoči mednarodne conference je bil Generalni Direktor inš  tuta JSC 
“NIITeplopribor” Kuznetsov Sergej Ivanovich in direktor predstavništva inš  tuta v Sloveniji  Bojan 
Držaj ter župan Mestne občine Ptuj dr. Štefan Čelan. 

Konference se je udeležilo preko 70 
udeležencev, predvsem iz znastvene 
in razvojno raziskovalne sfere Rusije 
in Slovenije, ter seveda vidnejši pred-
stavniki največjega Ruskega držav-
nega inštituta OAO NIITeplopribor iz 
Moskve. Slovenija je ob tej priložno-

sti dobila tudi uradno predstavništvo 
omenjenega Ruskega državnega inšti-
tuta za energetiko in nove tehnologi-
je. 

Na konferenci so kot predavatelji 
sodelovali: J.V. Tsvetkov, pomočnik 

generalnega direktorja inštituta za 
inženiring, ki  je predstavil  temo: ino-
vativni dosežki v ACS TP. Prof. dr. Jurij 
Krope, Univerza v Mariboru, je pred-
stavil: visoko temperaturne črpalke 
za izkoriščanje nizko temperaturnih 
virov. A.V. Beloglazov,  direktor znan-
stveno tehničnega centra instituta za 
merilne naprave je predstavil: smeri 
razvoja instrumentov v JSC NIITeplo-
pribor. 

Prof. Dr. Albin Pintar iz Kemijskega in-
štituta v Ljubljani je predstavil hetero-
gene katalitske procese na področju 
varstva okolja. E.V. Ametistov, profe-
sor in član ruske akademije za znanost 
je predstavil temo: prihranki energije 
in energetska učinkovitost v Rusiji. J. 
P. Borovskiy, svetovalec generalnega 
direktorja JSC NIITeplopribor, je pred-
stavil mobilno plazemsko enoto za 
uničevanje strupenih odpadkov, še 
zlasti v farmaciji. 

A. I. Ogurtsov, namestnik direktorja 
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za investicije in inovacije v JSC NIITeplopribor, je predstavil  namen otvoritve 
predstavništva JSC NIITeplopribor v Republiki Sloveniji.  Prof. dr. Maja Remškar 
iz Instituta Jožef Stefan in direktorica podjetja Nanotul je bila po odzivih Ruskih 
znanstvenikov posebna zvezda conference, saj je predstavila temo “Nanoma-
teriali za učinkovito rabo energije”. Rusom je predstavila nano cevke, ki jih je 
uspešno v svetu razvil le Institut Jožef Stefan in soroden inštitut v Izraelu.

Prof. dr. Gorazd Štumberger iz Univerze Maribor je predstavil temo “Elektroener-
getski sistemi, razpršena proizvodnja in informacijsko komunikacijske tehnolo-
gije”. I. A. Ogurtsov, generalni direktor JSC “SIC NIITeplopribor” je za zaključek 
predstavil Posebno ekonomsko cono Zelenograd. Zelenograd je največji teh-
nološki park, ki ga gradijo v bližini Mosve in zajema 32 kvadratnih kilometrov 
površine. V tem tehnološkem centru bo poudarek na nanotehnologiji, mikro 
elektroniki, energetiki in biotehnologijah. Predstavništvo državnega inštituta za 
energetiko iz Rusije je prvo takšno predstavništvo odprlo v Sloveniji na Ptuju in 
tudi edino v Evropski Uniji. 

Ruski predstavniki so bili mnogoštevilna delegacija, ki je pripravljena na so-
delovanje s Slovenijo na področju znanosti in trženja znanja in izdelkov, še 
zlasti za področje energetike, učinkovite rabe energije, plazemskih tehnologij 
in uporabe nanotehnologije kot tehnologije prihodnosti. Odbor za znanost 
in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, pa je pomagal pri 
soorganizaciji vrhunskih znanstvenikov, ki so predstavljali Slovensko znanje in 
naše izkušnje.                        

Še en uspešen
TEHNOLOŠKI DAN
9. Tehnološki dan, 16.9. 2011 na Obrtno podjetniški zbornici Slovenije

Janez Škrlec, predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

 

V petek 16.9. 2011, je odbor za znanost in tehnologijo, ki ga pri OZS, 
vodi predsednik Janez Škrlec organiziral 9. tehnološki dan in hkra   
75. strokovni dogodek doslej. Strokovne teme so bile skrbno izbrane, 
prav tako predavatelji, ki prihajajo iz akademske in znanstvene sfe-
re. Polna dvorana pa je bila le še ponovna potrditev, da je omenjeni 
odbor uspešen in da organizira strokovne dogodke, ki jih obrtniki in 
podjetniki tudi potrebujejo. Uvodni nagovor na 9. tehnološkem dnevu 
je imel generalni direktor direktorata za visoko šolstvo na MVZT, dr. 
Stojan Sorčan, ki je predstavil pomembnost sodelovanja gospodarstva 
in znanos  , ak  vno delo MVZT, uspešno sprejetje strateškega doku-
menta ”Drzna Slovenija”. 

9. Tehnološki dan, kot dogodek sodi 
v kontekst povezovanja gospodar-
stva in znanosti in kontinuiranega 
procesa prenosa znanj in novih teh-
nologij v mala in mikro podjetja. 
Pomen dogodka je v njeni vsebini, 
ki je fokusirana na nove materiale, 
energetiko in s poudarkom na foto-
voltaiki, pametnih omrežjih, varčno-

Uvodni nagovor generalnega direktorja 
direktorata za visoko šolstvo na MVZT 
dr. Stojan Sorčana (foto Marjan Kapele)
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09. 11. 2011, Hotel Mons, Ljubljana, Slovenija

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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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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sti energije, elektrokromnih sistemih 
in pametnih oknih, uporabi nanoteh-
nologije v razvoju sodobnih naprav 
in v razvoju in izdelavi baterij nove 
generacije v smeri e-mobilnosti. 

Teme in predavatelji 9. tehnološke-
ga dne so bile: fotovoltaika na poti k 
konkurenčnosti, predaval je prof. dr. 
Marko Topič laboratorij za fotovolta-
iko in optoelektroniko, Fakulteta za 
elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. 
Uporaba keramike z nizko tempera-
turo žganja v elektroniki, energetiki 
in kemiji, dr. Janez Holc, odsek K5, za 

elektronsko keramiko, Institut Jožef 
Stefan. Okoljske tehnologije, izzivi 
in priložnosti, prof. dr. Albin Pintar, 
Laboratorij L05, za okoljske vede in 
in že nir stvo, Kemijskega inštituta v 
Ljubljani. Baterije nove generacije in 
trendi razvoja na tem področju, prof. 
dr. Miran Gaberšček, L10 Laboratorij 
za elektrokemijo materialov, Kemijski 
inštitut v Ljubljani. 
Področje pametnih omrežji, (Smard-
grits) mag. Andrej Kljun, LTFE, Fa-
kulteta za elektrotehniko, Univerze 
v Ljubljani. Elektrokromni sistemi, za 
uravnavanje dotoka sevanja v stavbe 

(smart windows), ter elektrokromni 
sistemi na fl eksibilnih folijah-realnost 
ali utopija, dr. Ivan Jerman, Kemijski 
inštitut v Ljubljani. Dogodka se je ude-
ležil tudi vodja laboratorija za spektro-
skopijo materialov na Kemijskem inšti-
tutu v Ljubljani, prof. dr. Boris Orel, ki 
je hkrati tudi soavtor elektrokromnih 
sistemov in uspešen mednarodno pri-
znani raziskovalec in znanstvenik. 

9. Tehnološki dan je bil po oceni 
mno gih udeležencev dogodek, ki 
pomembno vpliva na razvoj sodobne 
obrti in podjetništva.                   

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

Utrip iz 9. Tehnološkega dne, 16.9. 2011 na Obrtno podjetniški zbornici Slovenije
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Omron je z novo serijo laserskega senzorja ZX2 postal cenovno še ugodnejši merilni senzor. 
Zagotavlja zanesljivejše in še bolj stabilno merjenje, ter enostavno nastavljanje. Za merjenje 
uporablja napreden CMOS slikovni senzor, ki se zelo dobro obnese na zahtevnih površinah 

merjencev. Je zelo hiter in natančen merilni senzor.

STABILNA MERITEV IN ENOSTAVNA UPORABA

ZX2 je zelo prilagodljiv površini, ki jo meri in deluje zelo 
stabilno na različnih kovinskih, plastičnih in transparen-
tnih materialih s pomočjo posebnega algoritma, ki nad-
zoruje Omronov HSDR-CMOS slikovni senzor (high speed 
and dynamic range) in prilagaja moč laserskega žarka 
(Slika 1). V izvedbi z linijskim laserskim žarkom se zelo 
dobro obnese tudi pri zelo dinamičnih aplikacijah.

Slika 1 - Prilagodljiva moč laserskega žarka glede na 
površino

Informacije: Ambrož Podkoritnik

Tehnična podpora

MIEL Elektronika, d.o.o.

MERILNI 

LASERSKI 

SENZOR 

OMRON 

ZX2
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Optimalna nastavitev za stabilno merjenje se izvede s 
pomočjo (ene) tipke (»SMART«), z metodo »pametne na-
stavitve«, zato uporabnik ne potrebuje posebnega znanja 
(slika 2).

Slika 2 - Tipka »SMART« za enostavno nastavitev

Zanesljivo meritev dosežemo z izbiro ene od treh metod 
delovanja, glede na merjeno površino. In sicer, metodo 
za merjenje enotne površine izberemo tako, da tipko 
»SMART« držimo 1 s. Uporabi se tam, kjer pričakujemo 
nespremenljive merjence oz. merjene površine. S tem, 
ko držimo tipko »SMART« 3 s, prikličemo metodo za raz-
lične merjence, ki je primerna tam, kjer se merjenci spre-
minjajo. Tretjo metodo delovanja izberemo tako, da tip-
ko »SMART« držimo 5 s. Metoda je primerna za meritve, 
kjer pričakujemo spremenljivo površino na posameznem 
merjencu (slika 3).

Slika 3 - Trije načini delovanja

SENZORSKE GLAVE ZA RAZLIČNE ZAHTEVE

V ponudbi serije ZX2 so štirje različni tipi senzorskih glav, 
za različne zahteve merjenja. Vse so v ohišju z IP67 zaščito 
in ugodnim faktorjem temperaturne odvisnosti (0.02% 
/°C za celotno merilno območje). Senzorske glave so oži-
čene z robotskim kablom in tako primerne za montažo 
na gibljive dele. Kompaktne dimenzije omogočajo lažjo 
montažo tam, kjer smo s prostorom omejeni (slika 3).

Slika 4 - Kompaktna in robustna senzorska glava ZX2

ZX2-LD50L (linijski žarek)
• 50±10mm merilno območje
• 1.5μm natančnost
• ±0.05% linearnost
• velikost linijskega žarka 60μm x 2.6mm

ZX2-LD50 (točkovni žarek)
• 50±10mm merilno območje
• 1.5μm natančnost
• ±0.10% linearnost
• velikost točkovnega žarka 60μm

ZX2-LD100L (linijski žarek)
• 100±35mm merilno območje
• 5μm natančnost
• ±0.05% linearnost
• velikost linijskega žarka 110μm x 2.7mm

ZX2-LD100 (točkovni žarek)
• 100±35mm merilno območje
• 5μm natančnost
• ±0.10% linearnost
• velikost točkovnega žarka 110μm

ENOSTAVNA UPORABA SENZORSKEGA OJAČEVALNIKA IN 
RAČUNSKE ENOTE

Senzorska glava je priključena na ojačevalnik preko ka-
terega nastavljama senzor oz. dobivamo podatke o 
meritvi. Do vseh nastavitev enostavno dostopam preko 
tipk na ojačevalniku (slika 4). Prikaz na 11-segmentnem 
LED prikazovalniku je zelo jasen (slika 6), predvsem za-
radi dobrega izpisa tekstovnih znakov, tako da dodatnih 
uporabniških navodil praktično ne potrebujemo (slika 5). 
Ojačevalnik omogoča shranjevanje do štirih (4) bank. 
Vsaka lahko nosi različne nastavitve merjenja. Preklop 
med bankami je enostaven in možen preko krmilnega 
ojačevalnika, ali s pomočjo digitalnih signalov.

Slika 5 - Krmilni ojačevalnik ZX2

Slika 6 - Jasen prikaz znakov
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Opcijsko je v ponudbi računska enota ZX2-CAL, ki poveča funkcionalnost 
dveh merilnih senzorjev ZX2. Omogoča seštevanje (z možnostjo upoštevanja 
konstante) in odštevanje meritev dveh senzorjev (slika 7). Končni rezultat je 
možno izpisovati na prikazovalniku.

Slika 7 - Merjenje debeline in višine s pomočjo računske enote

PRIMERI APLIKACIJ

Primer 1: Merjenje višine

Že omenjeni algoritem za prilagajanje moči žarka in napredni HSDR-CMOS 
slikovni senzor omogoča stabilno merjenje tudi pri hitrem premikanju mer-
jencev na linij (slika 8). Odzivni čas senzorja je 60μs in je odvisen od števila 
meritev, ki jih določimo za povprečenje.

Slika 8 - Merjenje premikajočih integriranih vezij na linij

Primer 2: Preverjanje razlike nivojev

Razliko nivojev v obliko končnega rezultata se poda s pomočjo računske eno-
te. Tudi če se površina odlitkov razlikuje, to ne vpliva na stabilnost oz. točnost 
rezultata (slika 9).

Slika 9 - Preverjanje odlitkov
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Primer 3: Zaznavanje ukrivljenosti

S pomočjo več senzorjev v različnih točkah je moč zazna-
vati ukrivljenost površine z mikronsko natančnostjo, ki 
lahko nastane tudi zaradi neenakomernega segrevanja 
oz. ohlajanja materiala. Temperatura ima na merjenje 
skoraj zanemarljiv vpliv (0.02 %/°C za celotno merilno 
območje). Senzorska glava deluje v temperaturnem ob-
močju od 0 do 50°C (slika 10).

Slika 10 - Zaznavanje ukrivljenosti

Primer 4: Določanje pozicije robotske roke

Zelo natančno je mogoče določati pozicijo premikajoče 
robotske roke, predvsem zaradi odzivnosti senzorja in oz-
kega snopa žarka (slika 11).

Slika 11 - Aplikacija določanja pozicije

Primer 5: Merjenje na različnih barvnih površinah

Kljub različni barvi merjencev (recimo tiskanin) je me-
ritev stabilna in je odstopanje višine mogoče zaznati z 
mikronsko natančnostjo (slika 12).

Slika 12 - Merjenci različnih barv

Primer 6: Merjenje debeline

S pomočjo računske enote ZX2-CAL med dvema meril-
nima senzorjema ZX2 se poda končni rezultat o debelini 
merjenca (slika 13).

Slika 13 - Debelina pladnja

Več informacij je na voljo na www.miel.si.          
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Čiščenje konektorjev in 
spojnikov
Informacije: Zvone Žagar, EZŽ

Optično središče podjetja EZŽ d.o.o. je pripravilo ponudbo sredstev in 
opreme za čiščenje konektorjev in spojnikov. Opremo lahko naročite 
na njihovi spletni strani in vam jo lahko pošljejo tudi po pošti.

Palčke uporabljamo za suho čiščenje spoj-
nikov in polirnih diskov. Očisti tudi glavo 
konektorja na zadnji strani spojnika.

(9985U) 10 čistilnih palčk 1.25 mm  
(9985V) 10 čistilnih palčk 2.50 mm  
    

Čistilne palčke 51125F uporabljamo za či-
ščenje delov varilnika kot so ogledala, ka-
mere in podobno. Čistilni del je oblečen v 
posebej čist poliester (ISO Razred 4). Palčka 
je varna za uporabo in ne pušča lastnih vla-
ken ali sledi.

(9985Z) 15 palčk za leče in ogledala, Chem-
tronics  

Idealno orodje za čiščenje spojnika in hkra-
ti konektorja na zadnji strani panela. 
HuxCleaner ima vgrajen podajalni meha-
nizem za poseben trak, ki odstrani ostanke 
vode in olj in zadošča za 500 čiščenj.

Običajno so na inštalacijski strani delilnika 
na spojnike priključeni zaključni kabli, zato 
s posegom HuxCleaner hkrati očisti spoj-
nik in glavo konektorja z nasprotne strani.

(99866) HuxCleaner 1.25mm za čiščenje 
spojnikov  
(99867) HuxCleaner 2.50mm za čiščenje 
spojnikov  

Za velik obseg dela in za čiste spoje upora-
bljamo tračne čistilce. ReelClean500 je 
pravo orodje za čiščenje različnih konek-
torjev. Samodejni dodajalec traku odpre 
dostop do čistila le med čiščenjem. Trak 
zmore najmanj 500 čiščenj.

(99AA2) čistilec konektorjev ReelClean500
(99AA3) nadomestni trak za ReelClean500  
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Celovit sistem za označevanje 
v elektrotehniki

Informacije: Matevž Sočan, ELEKTROSPOJI d.o.o.

Ime Weidmüller pomeni 25 let inovacij na področju sistemov za označevanje. To obenem po-
meni kakovost in zanesljivost delovanja njihovih produktov. V to kategorijo sodi tudi novi Weid-

müller PrintJet PRO ink-jet  skalnik. Weidmüller PrintJet PRO je namizni inkjet  skalnik za hitro 
in natančno barvno  skanje tablic s plas  čnimi oznakami. Oznake so uporabne za označevanje 
skoraj da vseh vrst vrstnih sponk, žic, kablov in elektronskih komponent, ki so trenutno na tržišču.

Sistemsko označevanje - vse v enem Ink-jet tiskalnik Weidmüller PrintJet PRO
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Okolju prijaz no črnilo je po nanosu na oz nako še dodatno 
termično utrjeno v plastiko s pomočjo UV luči, kar jamči 
visoko od pornost na olja, vodo, čistila in druge vplive v 
industrijskem okolju.

Integriran podajalnik

Hiter, okolju prijazen tiskalnik za enobarvno ali barvno 
dolgo obstojno tiskanje

Visokoresolucijski obstojen barvni tisk na MultiCard - 
Weidmüllerjeve plastične kartice

Preko 150 različnih vrst kartic

Tiskalnik tiska na več kot 150 različnih vrst Weidmueller 
tablic, tzv. Multicardov. Oznake oblikujete v uporabni-

ku prijaznem programskem paketu M-Print® PRO (brez-
plačno priložen tiskalniku), v katerem je prednastavljena 
baza oznak. Podatke lahko preprosto uvozite iz Windows 
programov ali vaših CAE/CAD sistemov.

Hitro in enostavno oblikovanje in urejanje napisov

Označevanje sponk, vodnikov, naprav, ...

Zagotovljen servis in podpora kupcu

Printjet PRO se od navadnih pisalnikov in predhodnikov 
razlikuje:
• hiter, visoko-ločljiv, barvni tisk,
• črnilo se ne zasuši,
• lahko vzdrževanje in ugotavljanje napak,
• integriran podajalec za 20 tablic (do 4000 oznak),
• tehnološke prednosti (vrtljiva konzola z LCD zaslonom,
• USB in LAN priklop…).
• varčna poraba in hiter zagon brez dodatnih kalibracij ipd.

Trenutno v Sloveniji deluje več kot 50 tiskalnih sistemov Printjet.
Tiskalnik Weidmueller Printjet PRO vam pri podjetju Elektrospoji 
d.o.o. do konca leta 2011 ponujajo po akcijski ceni 1680,00 EUR 
+ DDV. Cena vključuje prevoz, namestitev in kratko šolanje. Za 
dodatne informacije ali ponudbo pokličite njihovega svetovalca 
g. Andreja Žilnika telefonsko številko 01/511 3810 ali pa mu po-
šljite povpraševanje na epošto andrej.zilnik@elektrospoji.si.      
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Informacije: Marjan Ravšelj, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Merilni modul Beckhoff KL3403

Beckhoff 3-fazni merilnik moči KL3403 omogoča di-
rektno merjenje faznih napetosti in tokov in izračunava 
trenutno moč, porabo energije, cos fi  in frekvenco. Prav 
tako zaznava minimalne in maksimalne vrednosti tokov, 
napetosti in trenutne moči. Omogoča pa tudi merjenje 
enosmernih napetosti in tokov. Za merjenje tokov preko 
tokovnih transformatorjev so na voljo verzije s tokovnimi 
vhodi 1A(osnovna verzija), 5A, 20mA, 60mV(shunt) in 
druge. Parametriziranje modula je možno s konfi guracij-
skim programom KS2000, pa tudi preko PLC programov.

Slika 1 - Električna povezava modula-merjenje v 
3-faznih sistemih

Primer povezave na sliki 1 prikazuje možnost merjenja 
na trifaznih porabnikih. Tokovni transformatorji so  veza-
ni v zvezdo. Pri izvedbi povezave je potrebno biti poseb-
no pozoren na priklop sekundarnih priključkov tokovnih 
transformatorjev, saj nekateri proizvajalci ne dovoljujejo 
delovanja le-teh brez obremenitve.

Merilniki moči in analizatorji omrežja so običajno izvedeni kot posebni moduli ali kot 
inštrumen  , ki imajo možnost povezave na krmilnike oziroma nadzorne sisteme preko anal-

ognih signalov(4-20mA, 0-10V) ali komunikacijskih protokolov(ModbusTCP, Modbus RT in drugih). 
Merilnik moči KL3403 pa je zasnovan tako, da ga je možno vstavi   v niz z ostalimi moduli iz nabora 
več kot 300 vhodno/izhodnih modulov Beckhoff . Glede na odprtost Beckhoff  sistemov in možnos   
povezav preko področnih vodil ga je mogoče uporabi   tako na PC krmilnikih kot na klasičnih krmil-
nikih različnih proizvajalcev.

Slika 2 - Električna povezava modula za merjenje 
enosmernih vrednosti.

Primer povezave na sliki 2 prikazuje merjenje interne po-
rabe področnega vmesnika Ethernet BK9000, merjenje 
porabe vhodno/izhodnega dela in merjenje porabe na 
AS-i napajalnem modulu KL9528. Za  ta primer je upora-
bljen modul KL3403-0010 s tokovnimi vhodi 5A.

Za povezavo na spremenljivke PLC programa je na razpo-
lago šest vhodnih in šest izhodnih spremenljivk. Po štiri 
torej za vsak  kanal(fazo):

Vhod Format Izhod Format

StatusByte byte ControlByte byte

DataIn word DataOut word

Komunikacija z  modulom gre lahko preko dveh načinov:
-  Branje procesnih vrednosti 
-  Dostop do registrov

Branje  procesnih vrednosti iz posameznega kanala pote-
ka po sledečem algoritmu:
1. Zapis indeksa merjene vrednosti v ControlByte
2. Preverjanje zapisa indeksa v StatusByte
3. Branje izbrane merjene vrednosti v DataIn
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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, 

modularni V/I sistemi in pogonska tehnika pokrivajo številna področja uporabe. Prisotnost podjetja 

Beckhoff v več kot 70-ih državah zagotavlja dobro podporo.
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Pomen indeksov v ControlByte:

Indeks(bin) Indeks(hex) Simbol Opis Resolucija-osnovni model (1A vhodi)

0000 0000 00 Irms Tok-efektivna vrednost 0,001A

0000 0001 01 Urms Napetost-efektivna vrednost 0,1V

0000 0010 02 P Delovna moč 0,1W

0000 0011 03 Cos fi Faktor moči 0,01

0000 0100 04 W Poraba energije 0,01kWh

0000 0101 05 Imax Največja vrednost Irms 0,001A

0000 0110 06 Umax Največja vrednost Urms 0,1V

0000 0111 07 Pmax Največja vrednost moči 0,1W

0000 1000 08 f frekvenca 0,1Hz

0000 1001 09 Imin Najmanjša vrednost Irms 0,001A

0000 1010 0A Umin Najmanša vrednost Urms 0,1V

0000 1011 0B Pmin Najmanjša vrednost moči 0,1W

V registrskim načinu pa je možno spreminjanje parametrov modula kot na primer vpisovanje razmerja tokovnega transfor-
matorja (xxxA/5A), deaktiviranje DC fi ltra v primeru merjenja enosmernih vrednosti, brisanje »latch« vrednosti v modulu 
(števca porabe, maksimalnih in minimalnih vrednosti)…

Merilnik moči je na razpolago tudi za področno vodilo EtherCAT. Modul ima oznako EL3403. V osnovnih karakteristikah  
je enak kot KL3403, samo parametriziranje pa se izvaja direktno v system managerju. Predvidoma do konca leta pa bo na 
razpolago tudi novejša verzija  merilnika moči za EtherCAT področno vodilo z oznako EL3413. Modul bo imel galvansko 
izolirane tokovne vhode  do 5A. Tako bo omogočal povezavo tokovnih transformatorjev v zvezdo ali trikot. Dodatno pa bo 
imel še funkcijo preprostega analizatorja omrežja. Vrednosti harmonikov bodo vidne v procesnih spremenljivkah.

Več podatkov o modulu KL3403, EL3403, v naslednjih mesecih pa tudi za EL3413, dobite na www.beckhoff.si ali pri pod-
jetju Beckhoff avtomatizacija d.o.o.                                
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TRANSPORT IN SODOBNI POGONSKI VIRI

Avtor:  Janez Škrlec, inženir mehatronike 
 Predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Električni avto in e-mobilnost

Vsi električni avtomobili uporablja-
jo električni motor. Električni hibridi 
uporabljajo kombinacijo motorja z 
notranjim izgorevanjem in električ-
nega motorja za pogon avtomobila. 
Energija se lahko shranjuje v obliki 
bencina, dizelskega goriva, propana, 
zemeljskega plina, vodika, baterij, 
superkondenzatorjev ali v obliki sti-
snjenega zraka. Ta energija se nato 
predela in pretvori v mehanično 
energijo s pomočjo motorja, ki upo-
rablja ustrezen vir energije. 

Električni avtomobil ima precej manj 
delov kot avto z motorjem z notranjim 
izgorevanjem. Ima le pet večjih sklopov, ki so vsi, razen baterije, 
zelo vzdržljivi. Ključen vzdrževalni strošek je torej baterija. Tudi 
dejanska proizvodna cena ni večja od proizvodne cene klasične-
ga avta. Ker pa je trenutno povpraševanje premajhno in stroški 
razvoja previsoki, se to odraža tudi na nakupni ceni tovrstnega 
vozila. Dobra novica je, da večina zahodnoevropskih držav, ZDA 
in velika večina proizvajalcev pričakujejo, da bo do leta 2020 v 
voznem parku že 10% povsem električnih vozil, torej vozil, ki jih 
bo gnala baterija. Če upoštevamo, da hibridni avtomobili posta-
jajo tudi tržno vedno bolj prepoznavni, poznamo pa tudi vodiko-
va električna vozila, lahko torej optimistično napovedujemo še 
bistveno večji delež okolju prijaznih vozil v voznih parkih. 

Električni avtomobili, ki pogonsko energijo pridobijo iz aku-
mulatorja (baterije), so vedno bolj učinkoviti in tudi okolju bolj 
prijazni kot motorji z notranjim izgorevanjem. Električna vozila 
namreč oddajajo manj emisij od tistih, ki so gnana na motor z 
notranjim izgorevanjem. Kljub očitni prednosti pred klasičnimi 
vozili pa električni avtomobil še vedno do neke mere onesna-
žuje. Kar 87% elektrike namreč še vedno pridobivamo iz fosil-
nih goriv (nafta, premog, plin). Edina trenutno znana rešitev, 
ki bi omogočila polnjenje popolnoma brez okoljskih stroškov, 
je pridobivanje elektrike iz sončne energije. V tem primeru bi 
električni avtomobil vozil popolnoma brez emisij. 

Znano je, da lahko sončno energijo s pomočjo fotovoltaične 
tehnologije pretvorimo v električno energijo. Slednjo lahko 
shranimo v baterije, ki jih priključimo na želeni uporabnik na 
primer električni avtomobil. Manj znano je, da lahko sončno 
energijo shranimo v kemijsko energijo. Eden od zelo obetav-
nih »hranilnikov« je vodik. Zanimiv je zato, ker ga lahko v go-

rivni celici učinkovito pretvorimo v 
električno energijo in z njo prav tako 
poganjamo električni avto. S samo 1 
kg vodika lahko na ta način prevozi-
mo okoli 100 km. Seveda lahko eno 
obliko čiste energije pretvarjamo v 
drugo: denimo električno energijo 
lahko preko elektrolize pretvarjamo v 
vodik ipd. 

Če bi prav vsi avtomobili vozili izključ-
no na elektriko, bi bilo potrebno pove-
čati kapacitete električne proizvodnje 
le za 3 do 5 odstotkov. Zmogljivosti 
večjih elektrarn namreč trenutno po-
noči niso niti zdaleč izkoriščene. Ba-

terije za avtomobil se da ponovno napolniti. Polnjenje običajno 
traja čez noč. Baterije naj se ne bi polnile hitreje kot v treh urah, 
saj krajši rok polnitve pomeni tudi krajšo možnost uporabe. Pol-
njenje je mogoče z uporabo vseh običajnih električnih vtičnic. Z 
220 V vtičnico lahko baterije napolnimo v treh urah. 

Dodatna prednost električnega avtomobila je reciklaža. Bateri-
je, ki se uporabljajo za električni avtomobil, se praktično v celo-
ti reciklirajo. Reciklažni postopki se nenehno izboljšujejo, zato 
odpadne baterije tudi v prihodnosti ne bodo postale dodatna 
okoljska obremenitev. 

Koncept električnega avtomobila je znan že več kot sto let. Ta-
krat je tovrstno vozilo lahko doseglo hitrost tudi do 100 km/h 
ter več kot 80 km dosega. Danes lahko električno vozilo ob do-
segu 200 km vozi tudi do 200 km/h. Danes lahko z Li-ionsko 
baterijo prevozimo 150 km. Električni avtomobil, ki ga poganja 
le baterija, je torej za enkrat primeren predvsem za vsakdanjo 
mestno in krajšo relacijsko vožnjo. Z napolnjenim akumulator-
jem tipično lahko prepeljemo do okoli 150 km.

Doseg različnih hibridnih variant pa je seveda neprimerno dalj-
ši. V prihodnosti pa bi nas lahko enako težka baterija Li-zrak 
popeljala 500 km daleč. Do leta 2020 torej lahko pričakujemo 
podvojitev energijske gostote oziroma dosega, do leta 2030 pa 
kar 500 km. Pričakovati je celo, da se bodo cene do leta 2020 
znižale, čeprav se bo doseg povečal, do leta 2030 pa se bomo 
za primerljivo ceno kot danes lahko vozili bistveno dlje.  Tudi v 
OZS bomo v prihodnje posvečali veliko pozornosti e-mobilnosti 
in tudi izobraževanjem, ki bodo povezana s tovrstnimi tehnolo-
gijami.                             

Električni avtomobil postaja vedno bolj ljučnega pomena za trajnostni razvoj, saj države EU 
kar tretjino energije porabijo za potrebe prometa. Pri pridobivanju energije pa še vedno prev-

ladujejo fosilna goriva. Primarni energetski viri so tako na  a, premog in plin. Za nadaljnji razvoj 
električnega avtomobila je torej izjemnega pomena naj   načine, kako elektriko pridobiva   na kar 
se da najčistejši način, obenem pa zagotovi   op  malno izrabo. 

Notranjost klasičnega električnega avto-
mobila
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TRANSPORT - KONFERENCA O E-MOBILNOSTI

Avtor:  Janez Škrlec, inženir mehatronike 
 Predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Mednarodna 
konferenca o 
elektro-mobilnosti

Kemijski inš  tut pod vodstvom direktorja, prof. dr. Janko Jam-
nika in Centra odličnos   nizkoogljične tehnologije, ki ga vodi 

prof. dr. Miran Gabešček, sta skupaj s partnerji 27. in 28. oktobra 
v Ljubljani organizirala mednarodno konferenco o e-mobilnos  . 
Cilj dogodka je bil predstavi   električni avtomobil čim širši popu-
laciji, odgovori   na vprašanja, ki se v zvezi z električnim avtomo-
bilom pojavljajo v javnos   ter osvetli   vse prednos  , ki jih ima tak 
način transporta.

Predavali so najuglednejši predavatelji z vsega sveta, ki so osvetlili naslednje 
teme: tehnologijo shranjevanja energije (baterije in gorivne celice), elek-
trotehnične in strojniške vidike električnega vozila, infrastrukturne potrebe, 
povezane z razvojem elektromobilnosti in potrebne politike za uvedbo elek-
tričnega avtomobila v prakso, družbene in ekonomske posledice. Konferenca 
je bila povezana tudi z razstavo kjer so se predstavila slovenska podjetja, ki 
razvijajo baterije, elektromotorje, električne polnilnice, sodelovala pa je tudi 
študentska ekipa, ki je v okviru skupnega projekta Kemijskega inštituta in Cen-
tra odličnosti nizkoogljične tehnologije s podporo vodilnih slovenskih proizva-
jalcev sestavila lastni električni avtomobil. Dogodka se je udeležil tudi minister 
Lukšič in številni podjetniki. Predavalo je 29 predavateljev, razstavljali pa so 
Petrol, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Toyota, DEVS, Li2 in Elaphe. Medna-
rodna konferenca o elektromobilnosti je opozorila na tehnološke in družbene 
vidike uvajanja električnega avtomobila.

Odprtje razstave ob konferenci o e-mobilnosti
Nadaljevanje na strani 27...



Sejmi Ljubljana Trade fairs

Mednarodni industrijski sejem tehnike 2012

Spoštovani,

po nekaj letni odsotnosti velikih tehničnih dogodkov, v osrednjem slovenskem prostoru, se je družba Gosp-
odarsko razstavišče d.o.o.,  kot najvplivnejši organizator v regiji, odločila, da bo pristopila k organizaciji in 
izvedbi nove tehnološko - industrijsko naravnane sejemske prireditve.

Nova sejemska prireditev InTehnika bo potekala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani med:

     25. in 27. septembrom 2012

Zakaj nova prireditev?

Obstoja niz razlogov, ki po našem prepričanju potrjujejo smiselnost takšne odločitve. Razlog številka ena 
je prav gotovo ta, da industriji, v najširšem smislu te besede, ponudimo priložnost poslovne prodornosti in 
promocije, gospodarstvu pa pospešek skozi razvoj novih tržnih niš, ki se stkejo na srečanjih pri izmenjavi 
znanj in izkušenj zbranih ob sejemski prireditvi. 

Kje in kdo prireditev organizira?

Že pred nekaj  leti je družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. preuredila, obnovila in razširila kapacitete 
razstavnih dvoran v nekdanji Slovenijales. Nekaterim dvoranam  je dodala novo funkcionalnost. S tem so 
postale zelo primerne za izvedbo kongresov, ob sejemskih dejavnosti,  seminarjev, predavanj in posvetov.  

Komu je InTehnika namenjena?

Naše osnovno vodilo  je povezati področja in komplementarne vsebine, ki jih označuje zelo širok pojem 
tehnike in s katerim imenujemo človekovo iznajdljivost in potrebo po neprestani izboljšavi in kreiranju 
novih proizvodov in novih storitev. Tehniko tu razumemo kot modus vivendi preživetja, dejavnost, brez 
katere si obstoja človeške civilizacije, v industrijsko razvitem svetu in v informacijski družbi ne moremo 
več zamisliti. Zato je namenjena vam, ki se z njo, na tak ali drugačen način ukvarjate, ste z njo povezani 
in od nje, v nekem smislu, tudi odvisni. Prepričani smo, da boste razstavljavci na sejemski prireditvi InTeh-
nika našli poslovne priložnosti, ki jih odraža njen razširjeni naziv: mednarodni industrijski sejem tehnike, 
oziroma, »international exhibition of industrial technology«. Strokovni obiskovalci boste našli nove part-
nerje, in utrdili stike z obstoječimi. Širša publika pa bo našla novosti predstavljene na razstavnem delu in 
na   izobraževalnem procesu, ki bo potekal hkrati s posvetovanji med strokovnjaki in prenosom znanj po 
načelu multidisciplinarnosti.

Vsebina in program InTehnike

Trikrat tri plus dve, je formula, ki označuje enajst vsebinskih razstavnih sklopov. Preko inteligentnih materi-
alov in sodobnih tehnologij, strojegradnje in robotov, industrijske in procesne elektronike, avtomatizacije, 
z nepogrešljivo podporo informacijsko komunikacijskih tehnologij,  do virov energije v inteligentnih zgrad-
bah in naseljih, želimo popeljati obiskovalce InTehnike. Zato vas, spoštovani razstavljavci vabimo, da se 
nam pridružite, in preučite našo cenovno ugodno ponudbo razstavnega prostora. Z vašim hitrim odzivom,  
bomo lahko skupaj z vami, pripravili kvalitetno sejemsko prireditev, ki jo Slovenija zasluži.

Vodja projektov,         Direktor družbe,
Rastko Aleš          mag. Iztok Bricl

InTehnika
Mednarodni industrijski sejem tehnike



1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca                                                         

Poštna številka in kraj                                                                                 Ulica, hišna številka

Telefon       Telefaks

Elektronska pošta      Internet domača stran

Kraj in enota banke      Transakcijski račun

Direktor (ime in priimek)     Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe    Telefon kontaktne osebe

Identifikacijska številka podjetja (za DDV)    Davčni zavezanec (obkroži)            DA            NE 

Klasifikacija razstavljavca (obkrožite)    proizvajalec     uvoznik       trgovec       založba     društvo      drugo

2/ Tekst za obvezni vpis v katalog:

A) Razstavni program (naštejte razstavne predmete - največ 30 besed):

B) Razstavni program po dejavnostih (izpolnite po priloženem “razstavnem programu po dejavnostih”):

Imenujte podjetja, ki jih na sejmu uradno zastopate:

Podjetje                     Kraj                           Država    Razstavni predmeti                    

Novosti, ki jih boste predstavili na prireditvi: 

V cenah ni vključen DDV, ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV-1, ki ga plača razstavljavec. Prireditelj si pridružuje pravico do popravka cen z uporabo 
klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a).

7/ Potrjujemo na hrbtni strani te prijave navedene pogoje razstavljanja in jih nepreklicno in izključno priznavamo in sprememamo kot vsebino prijave. 
Naročilnica in dodatek k prijavi - tehnični priključki in oprema razstavnega prostora postane dodatek k tej prijavi in njen sestavni del, ko jo prireditelj prejme 
potrjeno s strani razstavljalca.

8/ Prosimo, da prijavo izpolnete čitljivo in en podpisan in žigosan izvod vrnete na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.

Kraj in datum:      Žig:       Podpis:

Sejmi Ljubljana Trade fairs

Mednarodni industrijski sejem tehnike 2012

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.

Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
1001   Lj ubljana, p.p. 3517
ID št. za DDV: SI87878879
tel.:      +386/01/300 26 31
fax:      +386/01/300 26 49
http:     //www.gr-sejem.si
e-pošta: intehnika@gr-sejem.si

3/ Naročamo notranji neopremljen prostor: 

     ____________ m2 prostora v nizu (1  stranica odprta)

     ____________ m2 kotnega prostora (2  stranici odprti)

     ____________ m2 čelnega prostora oz. otočnega prostora 
            (3 ali 4 stranice odprte)

4/ Naročamo:   ____________ m2 zunanjega prostora

5/ Naročamo:   ____________ kom poslovnih kuponov

                (za vnovčen kupon vam zaračunamo 5,50 EUR)

V montažni dvorani priznamo 5% popust na razstavni prostor.

6/ Cene: 

     1 m2 notranjega prostora v nizu (1  stranica odprta)                       70 EUR

     1 m2 notranjega kotnega prostora (2  stranici odprti)                       75 EUR

     1 m2 notranjega čelnega prostora oz. otočnega prostora                   
     (3 ali 4 stranice odprte)                       110 EUR 
 
     1 m2 zunanjega prostora                        35 EUR

     Obvezni vpis v katalog                       115 EUR

     Prijavnina na sejem                                                                                         115 EUR

     Ekološko nadomestilo                     2 EUR/ m2 

PRIJAVA 

Sejem :               InTehnika 2012

Termin sejma:  25. - 27. september 2012

Roki prijave:      FIRST-MINUTE PRIJAVA do 31.12.2011

   PREDPRIJAVA do 30.4.2012

  REDNA PRIJAVA do 30.6.2012
  

InTehnika
Mednarodni industrijski sejem tehnike



1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca                                                         

Poštna številka in kraj                                                                                 Ulica, hišna številka

Telefon       Telefaks

Elektronska pošta      Internet domača stran

Kraj in enota banke      Transakcijski račun

Direktor (ime in priimek)     Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe    Telefon kontaktne osebe

Identifikacijska številka podjetja (za DDV)    Davčni zavezanec (obkroži)            DA            NE 

Električni priključek (dovod do razstavnega prostora/priklop na euro konektor)             Priključek za vodo in oprema kuhinje

1,5kW, 220V/10A          85,00 EUR / kos   _______ kos    Priključek za vodo - prvi  65,00 EUR / kos   _______ kos
3kW, 220V/16A     105,00 EUR / kos   _______ kos    Priključek za vodo - dodatni  45,00 EUR / kos   _______ kos
5kW, 220/380V/3x10A     115,00 EUR / kos   _______ kos    Pomivalno korito   27,50 EUR / kos   _______ kos
5-10kW, 220/380V/3x16A    125,00 EUR / kos   _______ kos    Bojler 10 l    16,50 EUR / kos   _______ kos
10-15kW,220/380V/3x20A    140,00 EUR / kos   _______ kos    Hladilnik 120 I   49,50 EUR / kos   _______ kos
15-20kW,220/380V/3x25A    165,00 EUR / kos   _______ kos   Mini kuhinja   98,50 EUR / kos   _______ kos
20-30kW,220/380V/3x25A    210,00 EUR / kos   _______ kos   (hladilnik, pomivalno korito, bojler, kuhalnik)
30-40kW,220/380V    250,00 EUR / kos   _______ kos
        Telefonski priključek 
        Direktna linija  105,00 EUR / kos _______ kos
Nočni tok (za hladilne naprave) - vpišite moč kW    Internetna linija  150,00 EUR / kos _______ kos
______________________________(75 % osnovne cene) ____________ kos  Najem telefonskega aparata je vključen v ceno.
        Telefonski impulzi niso vključeni v ceno. Obračunajo se ob koncu
Za priključke nad 3 kW je obvezna namestitev ustrezne razdelilne elektro   sejma po ceniku Telekoma Slovenije glede na dejansko porabo.
omare (zagotovi jo razstavljavec sam ali pa jo naroči pri GR).

Kraj in datum:      Žig:       Podpis:

Sejmi Ljubljana Trade fairs

Mednarodni industrijski sejem tehnike 2012

Podatki o izvajalcu električne instalacije znotraj razstavnega prostora – postavljavcu (naziv podjetja in odgovorna oseba)

Posamični elementi opreme:

Količina  Element    Enota  EUR    Količina  Element    Enota  EUR

 Talna obloga – Heuga  m2    4,30     Stol, oblazinjen črn   kos   7,50
 Predelna stena   tm  21,00     Stol, usnjen siv  kos 11,00
 Vrata, navadna   kos  27,50     Stol, barski    kos  10,00
 Pult 100 x 50 cm   kos  22,00     Barska miza   kos  13,50
 Podest 100 x 50 cm   kos  24,00     Miza, 80 x 80 cm   kos  13,50
 Vitrina, nizka 100 x 50 cm  kos  39,50     Miza, okrogla, premer 80 cm  kos  13,50
 Vitrina, visoka 100 x 50 cm  kos  69,00     Miza, 140 x 80 cm   kos  13,50

Za naročilo samostojnih ali dodatnih elementov opreme, ki tu niso navedeni (podesti, pulti, vitrine...), ali za celovito ponudbo načrtovanja in izvedbe opreme 
vašega sejemskega prostora po meri, se obrnite na vodstvo sejemske prireditve.

V cenah ni vključen DDV, ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV-1 in ga plača razstavljavec. Prireditelj si pridružuje pravico do popravka cen z uporabo 
klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a).

Potrjujemo storitvene pogoje s hrbtne strani te naročilnice in jih nepreklicno priznavamo in sprejemamo kot vsebino prijave.

Prosimo vas, da vse rubrike izpolnite pravilno, v skladu z zakonom o DDV.

Ureditev razstavnega prostora (standardna oprema R8-belo) - PROSIMO, OZNAČITE NAROČENO
          I.  25 EUR / m2 - ureditev vsebuje: talno oblogo Heuga, predelne stene (v=250cm), pult 100 x 50cm (1kos)
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TRANSPORT - KONFERENCA O E-MOBILNOSTI

... nadaljevanje s strani 22

Nekaj pomembnejših  izjav iz konference: 

Prof. dr. Janko Jamnik, direktor Kemijskega inštituta je 
na konferenci poudaril: »Na našem inštitutu razvijamo 
materiale za baterije, ki se dokazano lahko kosajo z naj-
boljšimi na svetu. Ti materiali se uporabljajo tudi pri iz-
boljšavah akumulatorjev za električna vozila. Želimo pa 
si sodelovanja tudi s strokovnjaki drugih profi lov, ki po-
znajo električni avtomobil s povsem drugačne perspekti-
ve. To je bil tudi glavni namen te konference.« 

Direktor Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije, 
prof. dr. Miran Gaberšček, je prepričan, da je elektro-
mobilnost dobra priložnost tudi za slovensko industrijo 
in podjetništvo. Skupaj s Kemijskim inštitutom so zato v 
projektu Elektromobilnost za Slovenijo združili različne 
fakultete in slovenska podjetja ter organizirali študentsko 
ekipo, ki je pod okriljem mentorjev različnih strok izdelala 
električni avtomobil iz delov slovenskih proizvajalcev. 

Petr Dolejsi, direktor mobilnosti in trajnostnega transpor-
ta pri ACEA, združenju evropske avtomobilske industrije, 
je na konferenci opozoril, da je bilo samo v letu 2010 pro-
izvedenih več kot 17 milijonov vozil. Avtomobilska indu-
strija je v raziskave in razvoj vložila več kot 26 milijard EUR 
in v EU zagotavlja kar 10,2% delovnih mest v proizvodnji. 

Študentska ekipa s svojim elektromobilom

Za EU je torej tudi z gospodarskega vidika izjemno po-
membno, kako bo izkoristila prehod na električni av-
tomobil. »Avtomobilska industrija v EU zagotavlja 2,3 
milijonov neposrednih zaposlitev ter 10,4 milijonov po-
srednih zaposlitev. Električna vozila za enkrat predstavlja-
jo nišni trg. Da bi lahko dosegali večji tržni delež tudi v 
tem segmentu, je po mnenju Dolejsija nujno zagotoviti 
socialno sprejemljivost teh vozil. Vprašanja, ki se uporab-
nikom s tem v zvezi največkrat postavljajo, so povezana 

z dosegom električnih avtomobilov (t.j. razdaljo, ki jo tak 
avtomobil zmore), časom, potrebnim za polnjenje ter 
stroški nakupa, uporabe ter vzdrževanja. 

Walter Hoogland iz uprave mesta Amsterdam je pred-
stavil prizadevanja za zmanjševanje ogljičnega odtisa 
v tem mestu. Cestni promet je krivec za kar 20% emisij 
CO

2
. Samo v letih 2000-2005 so emisije CO

2
 v transpor-

tu porasle za 12%. Mesto Amsterdam si je zadalo zelo 
ambiciozen cilj: do leta 2025 želijo znižati stopnjo emisij 
CO

2
 za kar 40%. Da bi ta cilj dosegli, pa razvoj tehnologije 

ni dovolj. Potreben je integralni pristop, ki združuje stro-
kovnjake različnih področij. Njihova naloga je prilagoditi 
gradnjo novih naselij, optimizirati energetsko proizvo-
dnjo in distribucijo, izboljšati ravnanje z odpadki ter reci-
kliranje, preveriti učinkovitost proizvodnje in distribucije 
hrane ter, med najpomembnejšimi točkami, najti načine 
za bolj učinkovit in čistejši transport in logistiko. Slednje 
kratkoročno dosegajo z optimizacijo javnega transporta 
in spodbujanjem kolesarjenja, dolgoročno pa z gradnjo 
stanovanjskih naselij v bližini vozlišč javnih prevoznih 
sredstev ter z večjo razpršitvijo delovnih mest, da bodo 
ta bliže stanovanjskim naseljem. 

Tudi prof. dr. Brian Price iz angleške univerze Aston, ki 
je predstavljal program CABLED (Coventry and Birming-
ham Low Emissions Demonstrator) opozarja, da je poleg 
razvoja baterij, gorivnih celic in drugih delov električne-

ga vozila potrebno že zdaj preveriti, kako bi z okolju bolj 
prijaznimi vozili lahko pripomogli k zmanjševanju emisij 
in prometnih zastojev v mestu. Njihove raziskave kažejo, 
da je kar 55 – 65% voženj z avtomobilom krajših od petih 
milj in da bi električni avtomobil zmogel opraviti več kot 
98% tipičnih dnevnih prevozov z avtomobilom. 

Svet in še zlasti Evropo torej čakajo veliki izzivi in prilo-
žnosti in mednarodna konferenca je izpostavila Slovenijo 
kot državo z precejšnjim razvojnim in proizvodnim poten-
cialom.                                   
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Informacije: INITRA d.o.o., www.initra.com

Sistem IDT
(Intelligent Data Transceivers)

Kot smo vam obljubili že v prejšnji številki Avtoma  ke, se bomo tokrat po-
sve  li malo bolj tehničnem pregledu sistema IDT in predstavili module tudi 
v aplika  vnih prak  čnih rešitvah. Zaradi kompleksnos   celotnega sistema 

bomo le-te predstavili po posameznih skupinah, najprej s krajšim tehničnim opi-
som izbrane IDT skupine, ki mu bo sledila shema  ka aplikacije z razlago. 

IDT – Fx / Gx : ETHERNET komunikacija
IDT-Fx serija modulov je namenjen prenosu vseh vrst podatkov, ki jih lahko prenašamo 
preko vgrajenih optičnih 100Base FX vmesnikov in preko bakrenih 10/100Base (UTP) 
priključkov. Serija podpira združevanje do šestih 10/100 Base X v 1000 Base FX port.

Slika 1 - IDT-F1 - en od modulov iz serije IDT-Fx 

Na voljo so različice z vgrajenim BIDI optičnimi vmesniki ali s plat-
formo za namestitev SFP optičnih vmesnikov, ki podpirajo uporabo 
DDMI diagnostike (skladno z SFF - 8472 standardom). Glede na iz-
brano različico modula le-ti ponujajo med 1 in 5 optičnih priključkov, 
1 do 6 bakrenih priključkov, RSxxx prenos (1200Bps – 155200Bps) 
preko LAN serial port serverja, vgrajen LAN serial port router, do-
datna 4 večprotokolarna serijska vrata (2x DB9) in dva porta za gi-
gabitni prenos na backplane vodilu. V naprave je vgrajen LAN serial 
port server, kateri omogoča dodatni prenos serijske komunikacije in 
GPIO statusov. Izbrani bakreni porti podpirajo POE (mrežno napa-
janje - avtomatsko, polavtomatsko, polni managment tokovnega in 
napajalnega dela, Port Class ), zato napravo uvrščamo v skupino PSE 
(power source device) napajalnih naprav. Naprave so opremljene z 
diagnostiko dolžine priključenega kabla (10/100Base), meritvijo tem-
perature in diagnostiko delovanja naprave (MIB števci, QoS, Initra 
LBT). Za potrebe ”on-site” nadzora in upravljanja je v naprave vgrajen 
tudi RS232 priključek.

Slika 2 - IDT-G1 - en od modulov iz serije IDT-Gx

IDT-Gx serija modulov je namenjen prenosu vseh vrst podatkov, ki jih 
lahko prenašamo preko vgrajenih optičnih 1000Base FX vmesnikov 
in preko bakrenih 10/100/1000 Base (UTP) priključkov. Na voljo so 
različice z vgrajenim BIDI optičnimi vmesniki ali s platformo za na-
mestitev SFP optičnih vmesnikov, ki podpirajo uporabo DDMI diagno-
stike (skladno z SFF - 8472 standardom). Glede na izbrano različico 
modula le-ti ponujajo 1 optični priključek, 1 do 2 bakrena priključka, 
RSxxx prenos (1200Bps – 155200Bps) preko LAN serial port server-
ja, vgrajen LAN serial port router in 2 porta za gigabitni prenos na 
backplane vodilu.  Hkrati je v naprave vgrajen LAN serial port server, 
ki omogoča dodatni prenos serijske komunikacije in GPIO statusov. 
Izbrani bakreni porti podpirajo POE (mrežno napajanje - avtomatski, 
polavtomatski, polni managment tokovnega in napajalnega dela, 
Port Class ), zato napravo uvrščamo v skupino PSE (power source de-
vice) napajalnih naprav. Naprave so opremljene z diagnostiko dolži-
ne priključenega kabla (10/100/1000Base), meritvijo temperature in 



29106/2011

PROCESNE KOMUNIKACIJE

Digitalni snemalec slike

Digitalni snemalec slike
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diagnostiko delovanja naprave (MIB števci, QoS, Initra LBT). Za 
potrebe ”on-site” nadzora in upravljanja je v naprave dodatno 
vgrajen RS232 priključek.

Nadzor: “on site” nadzor preko RS232, WEB management, SNMP, 
Initra aplikacija
Naprave podpirajo: IEEE 802.3u/IEEE 802.3x/802.1p/d/
q/802.1af

V naboru modulov sistema IDT (slika 3), ki skrbijo za prenos 
10/100 Mbps in 1000 Mbps ethernet komunikacije, smo za pre-
nos 912 video streamov preko polnega IDT-K1 ohišja uporabili 
šestkanalni 100Mbps/port modul IDT-F4, kot oddajno enoto, in 
dvakrat 1Gbps/port sprejemni modul IDT-G1. Za izgradnjo siste-
ma smo tako uporabili devetnajst sprejemnih in enako število 
oddajnih modulov.

Konfi guracija sistema je sledeča: na IDT-F4 lahko priključimo 
šest digitalnih IP multi stream kamer s krmiljenjem, od katerih 
vsaka ponuja prenos osmih video streamov s povprečnim 55 
Mbps throughput-om. V povprečju video streami porabijo pribli-
žno 330 Mbps prenosne kapacitete oddajnega modula, kar nam 
omogoča prenos 48 realno časovnih visokokakovostnih video 
informacij preko 1000 base FX optičnega priključka, ki povezuje 
oddajni IDT-F1 modul s sprejemnim.
Na sprejemni strani imamo IDT-G1 module, ki so med seboj po-
vezani preko internega vodila. Sekundarni sprejemnik ima poleg 
oddajnega modula preko UTP ali COAX povezave priklopljen tudi 

hibridni DVR snemalec slike - za shranjevanje zajetih streamov. 
DVR smo primorani uporabiti na vsakem drugem sprejemniku, 
saj so trenutno na tržišču dostopne hibride snemalne naprave, 
ki lahko sprocesirajo do maksimalno 1,6 Gbps podatkov. Celo-
tna kapaciteta prenosnega sistema je, ob predpostavki, da je na 
sprejemni par IDT-G1 modulu priključen DVR snemalec, 19 Gbps 
ali povedano drugače - 912 realno časovnih video streamov.

Samo interno vodilo sistema omogoča simultano izmenjavo 
podatkov do hitrosti 2,5Gbps med katerim koli modulom v sis-
temu, tako, da nam za manj podatkovno zahtevne aplikacije ni 
potrebno načrtovati tako kompleksnih sistemov.

Za komunikacijo in krmiljenje modulov ter kamer v sistemu se 
lahko na sprejemne module priključi krmilna enota (PC, tipkov-
nica), ki preko internega ohišja komunicira z vsemi napravami 
v sistemu.

IDT – Vx : ANALOGNI VIDEO
Moduli iz serije IDT-Vx so namenjeni izgradnji zahtevnih analo-
gnih video optičnih prenosnih sistemov, saj omogočajo digitalni 
prenos analognih kompozitnih video informacij (moduli podpi-
rajo prenos kompozitne video informacije za vse TV standarde 
(PAL, NTSC, SECAM)). Digitalizacija analognih informacij se izva-
ja 10 bitno / kanal v sami napravi, ki potem vrši digitalni prenos. 
Vgrajena je meritev in korekcija nivoja kompozitne video infor-

Slika 3 - Konfiguracija sistema IDT za prenos digitalnega videa
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macije, nastavitev alarmnega delovanja za priključene video 
informacije in detekcija prisotnosti optične povezave.

Poleg prenosa video informacij, naprave omogočajo prenos 
serijskih in GPIO informacij (2x vhod, 1x izhod). Na voljo sta 
različici z vgrajenim BIDI optičnim vmesnikom in s platformo za 
namestitev SFP optičnih vmesnikov, ki podpirajo uporabo DDMI 
diagnostike (skladno z SFF - 8472 standardom); slednji omogo-
čajo nastavitve alarmnega delovanja po SFF - 8472 specifi kaci-
jah. V napravo so na optičnem delu prenosa vgrajeni MIB števci 
kvalitete komunikacije, prav tako pa se MIB števci uporabljajo 
za analizo in kontrolo serijske komunikacije. MIB števci delujejo 
v kombinaciji z nadzornim alarmnim programskim vmesnikom, 
kar ponuja takojšen in popoln nadzor nad prenesenimi podatki 
in delovanjem samega sistema. Tako kot pri ostalih IDT skupi-
nah, je tudi tukaj poskrbljeno za podrobno diagnostiko strojne 
opreme preko nadzorne programske opreme, ki skrbi za infor-
macijski del po IDT specifi kacijah.

Distribucija analogne video informacije 
IDT-VD in IDT-VT

Skupino sestavljata dva distributorja:
• IDT-VD modul, ki ima vgrajen 1 video vhod in 3 video iz-

hode ter
• IDT-VT modul, ki ima dva analogna video vhoda, prvega 

s koaksialnim priključkom in drugega, ki za prenos infor-
macij uporablja neoklopljeno parico (UTP) in pripadajoča 2 
koaksialna video izhoda.

Kot vsi ostali moduli v družini IDT, tudi DT/VT modula podpira-
ta vsa standardna kodiranja TV signala in nudita kakovosten 
prenos NTSC, PAL in SECAM video standarda. Modul VT poleg 
samega prenosa video informacije po kanalu, ki za prenos si-
gnala uporablja neoklopljeno parico, omogoča tudi prenos 
komunikacijskih podatkov po standardu RS485 in prenos na-
pajalne napetosti preko neoklopljene parice, za kar je upora-
bljen t.i. „POE“ (Power Over Ethernet) vmesnik, ki je namenjena 
napajanju oddaljenih naprav (velja za naprave, ki podpirajo to 
funkcionalnost).

Slika 4 - Modul IDT-VD

Skladnost z razširjenim standardom za prenos 
napetosti preko etherneta IEEE802.3af IDT-
VT zagotavlja kompatibilnost z večinskim de-
ležem naprav, trenutno prisotnih na tržišču, 
ki se za svoje delovanje poslužujejo napajanja 
preko ethernet mrežnih kablov (priporočena 
je uporaba CAT5 ali višjega standarda UTP 
kabla), saj modul podpira priključek vseh na-
prav v razredih od 0 do 4. Uporaba POE vme-
snika za napajanja je še posebej primerna za 
uporabo pri PTZ kamerah in podobnih video 
napravah. Omenjeni RJ45 vhod ima dodatno 
vgrajen prilagodljiv izenačevalnik vhodnega 
signala, ki je nastavljiv preko programskega 
vmesnika IDT Setup (do 10 dB). Fleksibilna iz-
gradnja ponuja tudi vročo menjavo napajanih 
naprav, ki so priključene na ethernet napajal-
no napetost, za dodatno zaščito in varnost pa 
skrbi še vgrajeni merilnik temperature, ki v 

primeru preobremenitve ali kakršnega koli drugega odstopanja 
od normalnega delovanja, poskrbi za varnostni izklop mrežno-
napajalnega dela (npr. v primeru pojava podnapetostne zanke, 
napake v napajanju, zaznavanju nične napetosti).

Prilagodljivi izenačevalnik poskrbi za popolno kompenzacijo iz-
gub CVBS video signala, ki se prenaša po neoklopljeni parici v 
dolžini kabla do 300m od izvora in občutno izboljša signal na 
razdalji med 300 in 600m. Na priključku se izvaja kompenzacija 
kromatičnih in nizkofrekvenčnih izgub, avtomatične korekcije 
CVBS videa, ki ne vsebuje barvnega sinhronizacijskega signala 
ter zaznavanje izgube signala ali sinhronizacijske informacije. 
Slednje funkcije so nastavljive v programskem vmesniku IDT 
Setup in so lahko del avtomatičnega načina delovanja, kjer sis-
tem ob detekciji omenjenih sprememb izvaja samo-preklop ali 
korigacijo signala, ali pa je izbira prepuščena uporabniku, ki iz-
bere oziroma določi razpoložljive nastavitve v aplikaciji.  Poleg 
omenjenih nastavitev ponuja programski vmesnih IDT Setup še 
dodatno ojačitev obeh signalov v razponu 6 dB glede na vhodni 
nivo (±6 dB), dva opcijska izenačevalnika (vsak po 6 dB), obilico 
opcij pri fi ltriranju vhodnega signala (nastavitev vhodnega fi l-
tra, nastavitev nizkopasovnega fi ltra, nastavitev nizkopasovne-
ga fi ltra za signalne vrhove), kar močno izboljša kakovost video 
signala. 

Aplikacija izvaja detekcijo tipa vhodnega TV formata, amplitude 
barvnega sinhronizacijskega signala, CVBS video informacije in 
samega sinhronizacijskega nivoja slednje. Izbira koaksialnega 
ali neoklopljenega mrežnega vhoda je lahko samodejna (prefe-
rira koaksialni priključek), ali ročno nastavljiva. Uporabnik lahko 
izbere tudi alarmno obveščanje o izgubi signala na obeh vhodih 
in napakah v prenosu Rs485 komunikacije (samo za vhod z ne-
oklopljenim parom). IDT Setup ima implementiranih 5 tovarni-
ških prednastavitev modula IDT-VT in možnost shranitve petih 
dodatnih konfi guracijskih nastavitev s strani uporabnika.

Slika 5 - Modul IDT-V4

Modul IDT-VT ponuja velik 
nabor informacij o delova-
nju naprave in podatkov, ki 
se izmenjujejo preko nje; 
poleg zgoraj naštetih je 
vgrajena še  indikacija reže, 
v kateri se nahaja modul, 
možnost vnašanja tekstu-
alnih komentarjev, tako 
za sam modul, kot za po-
samezno komunikacijsko 
pot, opcijsko nastavitev 
alarmnega sporočanje sta-
tusa posameznih vhodov, 
diagnostiko delovanja vgra-
jenih GPIO vhodov in izho-
dov ter določitev lokacije, 
kjer se nahaja integrirani 
modul.

Za prenos analognih video informacij v sistemu IDT (slika 6) 
uporabljamo module, ki omogočajo prenos 1, 2 ali 4 real-time, 
nekompresiranih video informacij. V prikazanem primeru pre-
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našamo maksimalno število analognih video informacij, ki so 
lahko priključene na en IDT modul, torej štiri.

Modul IDT-V4 poleg analogne video informacije v stand-alone 
različici omogoča dodatno priključitev serijske komunikacije, 
kot je na primer tipkovnica za krmiljenje, različni senzorji, ja-
vljalnike alarma in vse naprave, ki za komunikacijo uporabljajo 
RSxxx protokol (v primeru uporabe modula v IDT-K1 oziroma 
K2 ohišju, se priključki za serijsko komunikacijo uporabijo za 
komunikacijo z modulom preko internega vodila).

IDT-Vx skupina modulov ima vgrajen tudi optični priključek, 
preko katerega lahko povežemo sistem v PtP ali v PtMP optično 
omrežje.

Na sprejemni strani IDT-V4 modul deluje kot video distributor, 
na katerega je možno priključiti različne tipe naprav, ki za ko-
munikacijo uporabljajo koaksialno povezavo, omogočena pa je 
tudi nadaljna distribucija analognega video signala z uporabo 
IDT-VD video distributorjev. 

IDT – Hx : DIGITALNI SIGNALI
Moduli serije IDT-Hx so namenjen prenosu HD, SD, SDI in DVB 
digitalnega signala preko optičnega vlakna. Naprava omogoča 
dvosmerni prenos podatkov, izmenjava informacij pa poteka 
v realnem času, zaradi česar je IDT-Hx optimalna izbira pri po-
stavitvi dinamičnih video sistemov (npr. za studijsko razpršeno 
oddajanje).

 IDT-Hx je prilagojen izmenjavi SD-SDI informacij po standardu 
SMPTE 259M / 344M z bitno hitrostjo med 143 Mbps in 540 
Mbps in HD-SDI informacij po standardu SMPTE 292E, ki pod-
pira izmenjavo podatkov s standardno hitrostjo 1485 Mbps za 
prenos visokoločljivostnega video signala.

Slika 7 - Modul IDT-H1 iz serije IDT-Hx

Vgrajen nizkošumni in visokoojačevalni 
izenačevalnik slabljenja izvaja avtomatsko 
korekcijo vhodnega signala in omogoča 
prenos visokokakovostnega SD in HD vi-
deo signala po koaksialnem kablu. Pri tem 
HD prenos informacij ustreza standardu 
Belden 8281 (prenos do 120m) in Belden 
1694A (prenos do 200m), medtem ko 
izmenjava SD podatkov podpira dolžine 
koaksialnega kabla do 300m (po stan-
dardu Belden 8281), oziroma 400m (po 
standardu Belden 1694A). V primeru, da 
izenačevalnika ne želimo uporabljati, je le 
tega možno programsko izključiti. IDT-Hx 
ima vgrajeno tudi avtomatično korekcijo 
in kompenzacijo izgub vhodnega video 
signala do katerih prihaja v koaksialnem 
kablu ter diagnostiko dolžine samega 
koaksialnega kabla. Preko programskega 
vmesnika IDT Setup uporabnik lahko na-
stavi tudi alarmno obveščanje o prisotno-
sti video informacije in določi sporočilne 
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Slika 6 - Moduli za prenos analognih video informacij v sistemu IDT
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limite za signalne nivoje. Nastavitev je možna tako za koaksialni 
kot optični vmesnik naprave. Slednji je platforma za namestitev 
SFP optičnih vmesnikov, ki podpirajo uporabo DDMI diagnosti-
ke (skladno z SFF - 8472 standardom).

Moduli IDT-Hx ponujajo velik nabor informacij o delovanju na-
prave in podatkov, ki se izmenjujejo preko modula; poleg zgoraj 
naštetih je vgrajena še meritev temperature modula, indikacija 
reže, v kateri se nahaja modul, možnost vnašanja tekstualnih 
komentarjev, opcijsko nastavitev limitov za alarmno sporočanje 
statusa vhoda in stanja naprave ter diagnostiko delovanja vgra-
jenih GPIO vhodov in izhodov. Vpogled v splošne informacije o 
posameznih modulih pokaže pomembnejše tovarniške podatke 
in pregled tekstovnih vnosov s strani uporabnika.

Prenos HD, SD, SDI in DVB avdio/video digitalne informacije v 
sistemu IDT (slika 8) poteka preko IDT-Hx modulov. Moduli po-
skrbijo, da se priključena informacija preko optičnega vmesnika 
prenese na oddaljeno lokacijo, kjer je na voljo za nadaljno ob-
delavo / distribucijo ali prikaz.

Shema sistema prikazuje povezavo dveh medsebojno oddalje-
nih televizijskih studijev z uporabo IDT-Hx serije. Preko DVB ASI 
HDTV enkoderja smo skupaj združili 8 signalov iz različnih me-
šalcev slike, le-tega povezali na IDT-H1/H2 in signal(e) preko 
optičnega vlakna poslali v drugi studio, kjer smo zopet uporabili 
sprejemni IDT-H1/H2 modul, na katerega smo priključili meša-

lec slike povezan na video zid ter IDT-HD distributor. Signale iz 
distributorja smo nato posredovali na DVB TV, TV modulator in 
televizijski oddajnik.

Na module je v stand-alone različici prav tako možno preko in-
ternega vodila priključiti nadzorno PC enoto.

IDT Sx / Ix : SERIJSKA komunikacija
Moduli IDT-SX in IDT-I1 so namenjeni prenosu serijske komu-
nikacije in GPIO informacij in se proizvajajo v različicah z optič-
nim ali LAN priključkom. Večprotokolarni vmesniki omogočajo 
priklop komunikacij RS232, RS485 in RS422, poleg tega je na 
komunikacijski modul vgrajen še RS485 priključek, ki je name-
njen priklopu eksternih naprav, ali opcijski integraciji modula v 
sam sistem. Na voljo sta različici z vgrajenim BIDI optičnim vme-
snikom in s platformo za namestitev SFP optičnih vmesnikov, 
ki podpirajo uporabo DDMI diagnostike (skladno z SFF - 8472 
standardom), z izjemo IDT-S2, ki nima optičnega vmesnika. 
Module lahko povežemo v omrežje medsebojno (PtP), ali jih 
uporabimo kot del večjega prenosnega sistema, ko izmenjava 
podatkov med modulom in sistemom poteka preko vgrajene-
ga internega vodila v skupnem ohišju (vodilo je povezano na 
RS485 priključek modula). Omenjeno interno vodilo omogoča 
istočasni prenos več različnih serijskih komunikacij in sistem-
skih podatkov, za kar v okviru sistema skrbi IDT protokol.
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WDM / CWDM /DWDM
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Slika 8 - Konfiguracija sistema IDT za prenos DVB ASI HD digitalnih avdio/video informacij
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Konfi guracija posameznega serijskega priključka naprave se iz-
vaja s pomočjo programskega vmesnika IDT CNS. Komunikacij-
ske hitrosti in tip serijskih podatkov so nastavljivi za vsak posa-
mezni priključek naprave, hkrati pa je same serijske priključke 
možno sistematizirati v izbrane skupine, kar pomeni da se bo 
izmenjava serijskih podatkov izvajala samo v okviru prednasta-
vljene skupine. Naprava in sistem omogočata tudi naslavljanje 
posameznega serijskega priključka - v tem primeru se bodo se-
rijski podatki prenašali samo med dvema priključkoma v izgraje-
nem komunikacijskem prenosnem sistemu. 

Vgrajeni serial port server skrbi za pravilno izmenjavo podatkov 
med prenosnim sistemom in priključenimi napravami na modul. 
Sistemski podatki, ki se prenašajo, so lahko serijski podatki s fi -
zičnega serijskega ali LAN priključka na drugem modulu. Moduli 
imajo na vseh komunikacijskih vmesnikih (optičnem, večproto-
kolarnem in RS485) vgrajeno obširno diagnostiko; na vse komu-
nikacijske vmesnike so vgrajeni MIB števci, ki opravljajo analizo 
prometa na posameznih priključkih, vgrajena je tudi alarmna 
funkcija, katere naloga je obveščanje v primeru napačnega de-
lovanja posameznega priključka ali prisotnosti motenj v komu-
nikaciji. Vsi komunikacijski priključki so opremljeni z Initra LBT, 
kar uporabniku omogoča daljinsko testiranje fi zičnih vmesnikov.

Posamezni modul omogoča shranjevanje uporabniških tekstual-
nih komentarjev, ki se nanašajo na posamezni električni priklju-
ček modula. Vsak od njih je tovarniško opremljen s programskim 
vmesnikom MODULE INFO, preko katerega je možno prebrati 
vse tovarniške nastavitve. Opremljen je tudi z merilnikom tem-
perature vitalnih elementov samega modula. Vgrajena LED in-
dikacija omogoča hitro diagnostiko statusa modula in statusa 
vgrajenih komunikacijskih priključkov. Moduli premorejo tudi 
GPIO priključke, ki prenašajo statusne informacije zunanje na-
prave (vhod je tipa NC/NO). Vsak GPIO priključek, povezan na 
posamezen DB15 konektor, je galvansko ločen od drugih pri-
ključkov, kot tudi od sistema. Aktivnost GPIO izhoda je možno 
nadzirati in upravljati iz prenosnega sistema, uporabniku pa so 
na izbiro tudi prednastavljene alarmne rešitve. IDT-I1 modul 
omogoča prenos petih GPIO statusnih informacij in dveh RS485 
serijskih komunikacij preko optičnega omrežja. 

Slika 9 - Modul IDT-S1 iz serije IDT-Sx

IDT-S1 omogoča prenos 3 serijskih kanalov 
preko optičnega omrežja in prenos ene sta-
tusne GPIO informacije. Dva serijska kanala 
sta opremljena z večprotokolarnimi vmesniki, 
ki omogočajo prenos RS232, RS422 in RS485 
serijskih podatkov.

IDT-S2 modul je namenjen samo prenosu se-
rij ske komunikacije, saj ima namesto optič-
nega porta vgrajen dodatni komunikacijski 
priključek. Omogoča prenos petih serijskih 
kanalov in enega GPIO. Eden od priključkov 
za prenos RS485 in GPIO komunikacije je po-
vezan na card edge konektor in je namenjen 
sistemski integraciji naprave in izmenjavi 
serijskih informacij. Ostali štirje priključki so 
povezani na DB9 konektorje in opremljeni z 
večprotokolarnimi oddajniki/sprejemniki.
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Slika 10 - Modul IDT-I1 iz serije IDT-Sx

Moduli IDT-I2 so namenjeni prenosu ana-
logne informacije in serijske komunikacije 
preko optičnega omrežja in omogočajo iz-
gradnjo prenosne poti točka - točka (PtP), 
ali v primeru vgradnje v skupno ohišje, toč-
ka - več točk (PtMP). Analogne informacije, 
prisotne na vhodih naprave, se digitalizirajo 
in ustrezno (16-bitno) obdelajo, nakar jih 
modul ustrezno zapakira, doda še potreb-
ne statusne informacije ter pošlje na ko-
munikacijske priključke (optični in serijski). 
Tam se sprejete informacije iz optičnega 
vmesnika obdela in posreduje na ustrezni 
priključek, analogni ali serijski, odvisno od 
nastavitev naprave.
Analogni del naprave ima vgrajena 2 vhoda 
in omogoča hkratni prenos obeh analognih 
informacij. Prvi vhod je predviden za priklop 
tokovne zanke (4 mA - 20 mA, 0 mA - 20 
mA in 0 mA - 24 mA), drugi pa je napetostni in omogoča priklop v 
napetostnem območju 0 V - 5 V, 0 V - 10 V, ±5 V in ±10 V.

Analogni vhodni del je galvansko ločen od ostalega dela napra-
ve in se napaja iz same naprave, za potrebe napajanja senzorjev 
pa je v napravo vgrajen tudi 24V napajalnik, za katerega se izva-
ja detekcija prisotnosti napajanja. Naprava omogoča program-
sko izbiro tokovnega in napetostnega območja vhodov. 

Analogna izhoda sta dva, napetostni in tokovni, ki sta galvan-
sko ločena od ostalega dela naprave. Njuno napajanje lahko 
poteka iz same naprave, ali daljinsko, preko druge, oddaljene, 
naprave. Tako kot pri vhodih, je možna programska nastavitev 
območja delovanja in daljinski nadzor statusa priključkov.

Dodatno IDT-I2 premore še digitalni vhod in izhod na sprednji 
in zadnji strani naprave (”on card” priključek) ter RS485 serijski 
vmesnik za medsebojno povezavo dveh naprav in integracijo v 
večji prenosni sistem. Sprednji I/O priključki so galvansko loče-
ni, tako medsebojno, kot s preostalim delom modula.

Samo delovanje naprave poteka na način, ki ponuja možnost 
preklopa analogne informacije iz izbranega vhoda na izhodni 
del. V tem primeru naprava poleg samega prenosnega dela 
opravlja tudi pretvorbo iz ene električne vrednosti (prisotne na 
analognem vhodu) v drugo. Nastavitve spodnjih in zgornjih 
predalarmnih in alarmnih limitov, katerim je možno dodati iz-
brano funkcijo v okviru same naprave ali prenosnega sistema 
ter vgrajene LED diode, ponujajo uporabniku preprost in hiter 
vpogled v delovanje sistema.

IDT-I2 je dobavljiv z vgrajenim enovlakenskim optičnim vmesni-
kom ali kot platforma za namestitev SFP optičnega vmesnika, 
ki podpira namestitev BIDI, CWDM in DWDM SFP vmesnikov z 
vgrajeno DDMI diagnostiko.

Primer uporabe serijskih komunikatorjev IDT serije (slika 11). Za 
povezavo lahko uporabimo IDT – I1, S1 ali S2 modul, saj imajo 

UTP
COAX
OPTIKA
PARICA

PTZ kamera

Alarm

Semafor

Krmiljena razsvetljava

Zapornica

Digitalna kamera

RS422

RS485

RS232

Števec prometa

RSxxx

WDM / CWDM /DWDM

IDT - I1 / S1 / S2

Slika 11 - Primer uporabe serijskih komunikatorjev IDT serije
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vsi od naštetih modulov 4 vhodna komunikacijska vrata, preko katerih lahko na mo-
dul priklopimo različne naprave, ki za svojo komunikacijo uporabljajo RSxxx (RS232, 
RS422, oziroma RS485) električni vmesnik. Preko IDT modula so priključene naprave 
nato lahko povezane v LAN omrežje, ki ponuja možnost upravljanja/beleženja podat-
kov in stanj preko programskih aplikacij, komunikacijo z oddaljenega mesta, dosto-
panje do nastavitvenih vmesnikov naprave, ipd. Modul je poleg LAN-a povezan tudi 
preko optičnega priključka, ki omogoča komuniciranje in povezavo z bolj oddaljenimi 
lokacijami (PtP, PtMP) in ob uporabi optičnih modulov iz serije IDT omogoča postavitev 
nadzornega optičnega omrežja. Preko izhodnih vrat modula tako lahko krmilimo »on-
event« naprave in avtomatiziramo še tako kompleksen nadzorni sistem. 

V našem sistemu smo tako povezali skupaj PTZ kamero, ki jo krmilimo preko tipkov-
nice, priključene na LAN omrežje; alarmni javljalnik, ki ob alarmu vklopi zasilno raz-
svetljavo; semafor, ki ob spremembi stanja avtomatično zapre zapornico; ter števec 
prometa, ki je povezan s kamero.

IDT – Ax : AVDIO informacije
Moduli iz serije IDT-Ax omogočajo prenos štirih analognih in ene digitalne avdio in-
formacije in kot prenosni medij uporablja optično vlakno (z izjemo IDT-AD). Skupino 
tvorita vhodno-izhodna modula IDT-A1 in A3, namenjen izmenjavi 4 analognih avdio 
informacij, modul za prenos digitalnega avdia IDT-A2 in večkanalni pretvornik digital-
ne avdio informacije v analogno avdio informacijo IDT-AD. V okviru 19” ohišja (IDT-K1) 
je mogoče narediti več medsebojno neodvisnih prenosnih sistemov, preko katerih je 
možno izmenjevanje informacij. Analogne avdio informacije se v sistemu obdelujejo 
digitalno, sam prenos digitalnih podatkov pa se vrši po AES3-2003 standardiziranem 
protokolu (SPDIF). Prenosna oprema omogoča dodatno izmenjavo podatkov preko 
same digitalne avdio informacije v okviru AES3 prenosnega protokola; ta ponuja mo-
žnost spremembe podatkovnega okvirja (dodajanje/odvzem določenih informacij) 
med oddajno in sprejemno digitalno avdio informacijo na optičnem in bakrenem delu 
prenosne poti. 

Prenosna oprema ponuja različne konfi guracije uporabniškega sistema in omogoča 
izgradnjo daljinsko kontroliranega distribucijskega avdio sistema. V tem primeru se 
daljinska kontrola in nadzor izvaja preko softverskega vmesnika IDT CNS. 

Slika 12 - Digitalni avdio modul IDT-A1 iz serije IDT-Ax

Digitalni avdio moduli podpirajo AES3, S/PDIF, IEC 60958, in EIAJ CP-
1201 vmesniške standarde, prav tako je vgrajena avtomatska detek-
cija avdio formatov DTS CD/LD in IEC 61937. Podprte so vzorčne fre-
kvence do 216kHz in podatkovni avdio nizi (Audio Data Word Lengths) 
do 24 bitov. Naprava avtomatično prepoznava frame/sampling rates 
v območju od 20kHz do 216kHz. Analogni avdio del ima vgrajena dva 
mikrofonska vhoda, 4 linijske vhode in 4 linijske izhode. V napravo je 
vgrajena daljinska korekcija vhodnih in izhodnih avdio informacij in 
izbira med mikrofonskimi in linijskimi vhodi. Vgrajena je tudi možnost 
individualne nastavitve frekvence vzorčenja (od 8 kHz do 96 kHz)  in 
določitve podatkovnega avdio niza (16, 20, 24 ali 32 bitov). 

IDT-A1 ima vgrajena 2 mikrofonska in 4 linijske analogne avdio vhode 
ter 4 analogne izhode. Modul prevzema funkcijo vmesnika med di-
gitalno in analogno avdio informacijo in se proizvaja v 3 izvedenkah: 
z vgrajenim BIDI optičnim vmesnikom, s platformo za SFP optične 
sprejemnike/oddajnike in tretji različici, ki je namenjena medsebojni 
izmenjavi analognih in digitalnih avdio informacij (BNC to DB).

IDT-A2 je namenjen prenosu digitalne avdio informacije preko optičnega medija, ki 
ima lahko BIDI optični vmesnik ali vgrajeno platformo za podporo SFP optičnih vme-
snikov z DDMI diagnostiko.



36 106/2011

SISTEM IDT

IDT-AD je naprava, ki omogoča prehod iz digitalne avdio infor-
macije v analogno avdio informacijo. Modul podpira prenos do 
4-ih neodvisnih analognih avdio informacij, od katerih se vsaka 
distribuira na 4 analogne avdio izhode. V napravo je za vsak po-
samezni analogni izhod vgrajena izbira digitalne avdio informa-
cije in regulacija izhodnega nivoja analogne avdio informacije.

V nadzornem sistemu je tako poskrbljeno, da so vhodne infor-
macije kot so radijsko obveščanje, telefonski pogovor ali direk-
tna povezava z mikrofonskim priključkom, v trenutku preneše-
na na oddaljeno lokacijo za predvajanje ali nadaljno obdelavo / 
distribucijo (slika 13).

Na prikazu uporabe smo skupaj povezali mikrofon z oddaljenim 
ozvočenjem; prenesli AES3 avdio informacijo iz avdio mešal-
ca na oddaljeno lokacijo; povezali radijska obestila z gasilsko 
postajo; ter priključili telefonske priključke na lokalno omrežje.

IDT – Wx : OPTIČNI PRENOS
Optične module v seriji IDT-Wx delimo na dve proizvodni skupi-
ni: CWDM multiplekserje / demultiplekserje in ADD/DROP mul-
tiplekserje.

Moduli W1, W2 in W3 serije IDT-Wx so CWDM/AD naprave, na-
menjene Optičnemu Add/Drop Coarse Wave Division Multiplek-
siranju (CWDM OADM) v optičnem vlaknu. CWDM/AD tip mul-
tiplekserjev se uporablja v primerih, ko želimo obstoječi optični 
poti dodati dodatne signale in pri tem uporabiti isto optično 
vlakno. IDT- W1, W2 in W3 omogočajo dodajanje določene op-
tične valovne dolžine (multipleksiranje) in izločanje (demulti-

pleksiranje) optičnih poti v obeh smereh optične poveze. Tako 
lahko dodamo nove dostopne točke kjerkoli v omrežju CWDM, 
brez poseganja v trenutno omrežje in dodatnih investicij v op-
tično infrastrukturo.
Module W4, W8 in W16 serije IDT-Wx uvrščamo v skupino 
CWDM MUX / DEMUX optičnih vmesnikov, ki opravljajo nalogo 
multipleksiranja ali demultipleksiranja signalov preko združe-
vanja ali razdruževanja različnih valovnih dolžin. Na razpolago 
so štirikanalna (W4), osemkanalna (W8) in šestnajstkanalna 
(W16) različica modula.

Izvedenki W4 in W8 sta opcijsko dobavljivi z vgrajenim razši-
ritvenim optičnim kanalom, kar omogoča dodatne razširitve 
CWDM optičnih kanalov z uporabo CWDM/AD tehnologije (mo-
duli IDT-W1, W2 in W3). Omenjena modula prav tako lahko 
uporabimo za izgradnjo dvosmernega sistema z uporabo loče-
nih optičnih vlaken za sprejem in oddajo signalov, saj ju lahko 
vgradimo v isto ohišje IDT-K1, ne glede na tip modula (multiple-
kser ali demultiplekser).

Naprava podpira: ITU-T G694.1, ITU-T G.694.2, IEC60068-2-32 
(Free fall), IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 (Vibration), 
Telecordia GR-1221 and 1209

V našem aplikacijskem sistemu smo za prenos 5 Gbps podatkov 
po enem vlaknu uporabili štirikanalni optični multiplekser in 
štiri optične ADD/DROP module, s katerimi smo prenesli štiri 
različne informacije iz ene lokacije na štiri ločene, oddaljene 
lokacije (slika 14).

Na koncu poglejmo še, kako izgleda realno-časovni prenosni 
sistem, v katerem so prisotne vse omenjene skupine modulov 

UTP
COAX
OPTIKA
PARICA

Avdio mikser

Direktna povezava
Telefon

WDM / CWDM /DWDM

Radio

Mikrofonski vhod

Ozvočenje

Avdio mikser

AES3

WDM / CWDM /DWDM IDT -A3

IDT -AD

AES3

Slika 13 - Primer uporabe modulov IDT v sistemu za obveščanje
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Slika 15 - Realno-časovni prenosni sistem IDT

Slika 14 - Prenos podatkov 5Gbps z ene na več lokacij

v IDT seriji. (Barva povezave v tem primeru označuje povezane oddaljene in lokalne naprave hkrati z oznako modula, ki povezavo 
omogoča).                          
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Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

Totally Integrated Automa-
 on Portal – Step 7 V11 in 

WinCC V11

Enotno inženirsko ogrodje za hitro 
in enostavno reševanje vseh vrst 
nalog iz avtomatizacije. Intuitivni 
in inteligentni urejevalniki z enotno 
podobo. Možna uporaba obstoječih 
inženirskih rešitev npr. S7-300/400 
strojne opreme in projektov. Skrat-
ka Intuitivno (ni potrebe po časovno 
dolgotrajnih in dragih treningih), 
učinkovito (kratek prehod od inženi-
ringa do končnega izdelka), preverje-
no (zaščita investicije skozi uporabo 
obstoječih projektov).

Slika 1 - TIA Portal

Slika 2 - TIA Portal 

SIMATIC ET 200SP – enosta-
ven, manjši, močnejši

• Do 50% prihranka prostora v 
omarici

• Manj sestavnih delov z združeva-
njem funkcij

• Sestava brez orodij (push-in)
• Razširjene diagnostične funkcije
• Hranjenje procesnih podatkov je 

možno z novo funkcijo Data Ar-
chiving 

Slika 3 - ET 200SP

SIMATIC LOGO! Ethernet 
0BA7

• LOGO! <-> LOGO! komunikacija 
preko etherneta

• LOGO! <-> S7 komunikacija pre-
ko etherneta

• Običajna SD kartica za prenos 
programa

• Novi funkcijski bloki: Astro-Timer, 
Macro-Functions with library,
Average value, Min/Max, 4 Shift 
register, Data-Logging

Slika 4 - LOGO! ethernet 0BA7

SIMATIC S7-1200 PLC 
fi rmware  – verzija 2.0

• Komunikacija z PROFINET I/O na-
pravami s funkcijo PROFINET I/O 
Controller 

• Profi bus DP master/slave
• SCL visoko nivojski progamski jezik
• Dostop do informacij o krmilniku in 

procesnih informacij z uporabo stan-

SIMATIC 2012
SIEMENS pripravlja veliko inovacij na področju avtomatizacije na čelu z razširjeno

funkcionalnostjo TIA portal ogrodja.
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dardnega spletnega brskalnika s pomočjo integriranega spletnega strežnika
• Hranjenje procesnih podatkov je možno z novo funkcijo Data Archiving 

Slika 5 - S7-1200

Comfort Panels KP1500, TP1500, 
TP1900, TP2200 Comfort

Slika 6 - Comfort panel

Comfort Panels so novi zmogljivi SIMATIC Paneli z velikim 
skokom zmogljivos  . 

• Stalna funkcionalnost Comfort Line 
• 16:9 LED širokozaslonski prikazovalniki 
• 0% do 100% zatemnjenost prikazovalnika 
• Stalna funkcionalnost omogoča idealno in prosto izbiro prikazovalnika 
• Široko zaslonski prikazovalnik z identičnim izrezom omogoča 40% več 

za individualno uporabo: povečan prostor omogoča povečavo objektov 
na zaslonu. Prav tako je mogoče z dobljenim prostorom uresničiti nove 
koncepte npr. ergonomična postavitev menijev ob stranici 

• Zatemnjenost prikazovalnikov omogoča prihranek energije 
• WinCC V11 zmanjša potreben inženirski čas saj sta HMI in krmilnik zno-

traj enega ogrodja - TIA portal 

SIMATIC PCS7 V8.0

Process Historian- Archiving & Reporting 
• Skalabilno centralizirano shranjevanje podatkov z večih projektov hkrati 

v realnem času  
• Nov sistem poročil osnovan na Microsoft Reporting Services
• PROFINET for PCS 7
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• Viskorazpoložljivi krmilniki z ne  viskorazpoložljivi I/O
• ET200M PN High Feature 
• Windows 7 / Server 2008 / 64 Bit
• SIMATIC BATCH

Slika 7 -  PCS7 V8: Process historian, tags, alarms, batches

Digitalna tovarna – COMOS 9.1

Od integriranega inženiringa do integriranih operacij – 
upravljanje s tovarno skozi celoten življenjski cikel.

Lastnosti 
• Enotno podatkovno ogrodje in odprta sistemska ar-

hitektura
• Transparentna projektna in tovarniška dokumentacija
• Testno prepletanje procesov in inženiringa
• Profesionalno orodje za upravljanje 
• Optimalna integracija s PCS7

Slika 8 - COMOS 9.1

SIMATIC Net Panel – naslednja generacija 
fl eksibilnih velikih zaslonov

SIMATIC HMI Net-Panel je nov na PC osnovan, fl eksibilen 
veliki zaslon. 
Lastnosti: 

• Thin Client 46“ LCD širokozaslonski prikazovalnik
resolucije 1920x1080 pixel

• Celotna prednja ploskev prekrita s odpornim steklom 

• Nov, tanek popolnoma zaprt z IP65 zaščito 
• Remote Operate Software zagotavlja več ekranov  
• Jasna vizualizacija skozi grafi ko visoke ločljivosti in 

zvočno podporo 
• Povečana zmogljivost obrata s prikazom KPI 
• Enostavna integracija v obstoječe sisteme z uporabo 

standardnih tehnologij kot sta Ethernet in Thin Client 

      
Slika 9 - Simatic NET panel

SIMATIC PC-based Automa  on
Nano IPC z Intel Atom procesorji Nanobox 

PC SIMATIC IPC227D in
Nanopanel PC SIMATIC IPC277D

Lastnosti 
• Robusten računalnik brez vrtljivih delov (pasivno hla-

jenje, SSD) za enostavne aplikacije
• Zadnja generacija Intel Atom procesorjev
• Kompakten dizajn (maks. 1 liter prostora)
• Industrijski širokozaslonski prikazovalniki (7“,9“,12“)

Slika 10 - Nano IPC

Box PC SIMATIC IPC827C

Maksimalna zmogljivost in visoka stopnja fl eksibilnostiz 
Intel® Core™ i7

• z 5 razširitvenimi mesti, drugače kompatibilno z IP-
C627C (2 mesti) 

Lastnosti visokozmogljive IPC družine: 
• Intel Core i7 procesor za maksimalno zmogljivost
• Fleksibilen koncept shranjevanja podatkov
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(Solid-State Drive SSD, HDD with/without RAID1, 
CF*)

• Veliko integriranih vmesnikov (npr. PROFIBUS / PRO-
FINET)

• Vgradnja, vmesniki in programska oprema kompati-
bilna s predhodniki 

Slika 11 - SIMATIC IPC

S7-300 CPU 31xC, 31xC-2 PTP, 31xC-2 DP, 
317(F)-2 DP

Nov fi rmware FW3.3  

Lastnosti: 
• Dvakrat hitrejše bitne operacije
• Dvakrat več spomina za vse kompaktne krmilnike in 

317-2DP
• Izboljšana zaščita know-how
• 40mm manjša širina pri S7-313C in S7-317-2DP

          Slika 12 - S7-300 CPU  

S7-300 CPU 314C-2 PN/DP

Nov kompaktni PN-PLC 

Lastnosti: 
• CPU 314C-2 PN/DP (nova strojna oprema z PROFINETom): 

• 60 ns bitne operacije (vsi podatkovni tipi) 
• Uporabniški pomnilnik: 192 kB 
• 2 PN-Porta (Switch), skupen MPI/DP vmesnik 
• Integrirana periferija in funkcije 

• Razširjene PROFINET-funkcije: Clock synchronous 
tasks, iDevice, Shared Device, Media-Redundancy

• User defi ned Web Pages
• Izboljšana zaščita z enkripcijo blokov

Slika 13 - S7-314C-2PN/DP

S7-400 visokorazpoložljivi krmilniki s PROFI-
NETom

CPU412-5H, CPU414-5H, CPU416-5H, 
CPU417-5H (V6)

Lastnosti: 
• Vsi krmilniki z integriranim 

PROFINET vmesnikom
• CPU416-5H dopolnjuje 

prostor med CPU414H and 
CPU417H

• CPU 412-5H z dodatnim DP 
vmesnikom in do 10 km 
med dvema krmilnikoma

• Povišana zmogljivost

                     Slika 14 - S7-400H

S7-400 CPU 412-2 PN/DP / CPU 414/416-3 
PN/DP

Nov fi rmware FW6.0

Lastnosti: 
• Razširjena PROFINET funkcio-

nal nost: Clock synchronous 
tasks, iDevice, Shared Device, 
Media-Redundancy, 
na stavitev IP naslova z uporab-
niškim programom

• Dostop do informacij o krmil-
niku in procesnih informacij z 
uporabo standardnega spletne-
ga brskalnika s pomočjo integri-
ranega spletnega strežnika 

• Več delovnega spomina 
• 100% izboljšana zmogljivost ko-

municiranja
• Izboljšana zaščita know-how

             Slika 15 - S7-400 

Več informacij: www.siemens.com                               
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Rudolf Pečovnik, univ. dipl. inž., Dinko Maučec, univ. dipl. inž., Darko Fošner, inž. 

EM.TRONIC d.o.o., Počehova 12, 2000 Maribor

Sistem za JRKB opazovanje in alarmiranje

CBRN Monitoring and Alarming System- Stand Alone

Stand Alone is a detection system for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) defense, for observing 
and protecting important buildings, for protecting people against possible attack with weapons for mass destruction. 
Aim of the detection system is to ensure people security, fast and effective response to prevent large scale disasters.

In the time of rising economic and political instability and rising violence it may lead to terrorist attacks in urban 
areas or in events with a large number of participants. The occurrence of dangerous substances can cause a disaster of 
major proportions, especially if there is no quick identification of dangerous agents. By setting the observation system 
Stand Alone fast identification is guaranteed. With meteorological measurement, measurement of wind direction and 
wind speed system provides movements of dangerous agents, allowing the evacuation of the participants in the right 
direction.

Kratek pregled prispevka

Sistem za opazovanje in alarmiranje STAND ALONE je sistem za detekcijo Jedrskih, Radioloških, Kemičnih in Bioloških 
(JRKB) agensov in je namenjen spremljanju in varovanju pomembnih objektov ali zaščiti ljudi pred morebitnim napa-
dom z orožjem za množično uničevanje. Cilj sistema je zagotovitev večje varnosti ljudi, hitro alarmiranje in učinkovita 
odzivnost za preprečevanje katastrof večjega obsega.

Članek je z dovoljenjem avtorjev povzet iz zbornika konference AIG 2011

V času naraščajoče gospodarske in politične nestabil-
nosti ter naraščanja nasilja lahko pride do terorističnih 
napadov v urbanih območjih ali ob dogodkih z velikim 
številom udeležencev. Pojav nevarnih snovi lahko pov-
zroči katastrofo velikih razsežnosti, še posebej, če nevar-
ne snovi niso hitro identifi cirane. S sistemom opazovanja 
Stand Alone je to zagotovljeno. 

Meteorološke meritve z merjenjem smeri in hitrosti vetra 
nam omogočajo izračun smeri širjenja kontaminacije in 
tako omogočajo evakuacijo udeležencev v pravo smer.
manj kar lahko je, da se čas prisilne stagnacije proizvo-
dnje dobro izkoristi za ustrezno analizo delovanja proce-
sov in izvede morebitne ukrepe, ki zagotavljajo čim bolj 
optimalno delovanje procesov, celoviteje izkoristi dane 
resurse, zniža stroške ter »nenazadnje« pripomore k večji 
učinkovitosti proizvodnje. 

V prispevku je predstavljen kratek pregled trendov glo-
balnih proizvajalcev programske opreme – vizionarjev, 
v smeri naprednih programskih orodij za povečanje pro-
duktivnosti proizvodnje z uporabo analize delovanja sis-
temov, ter podporo odločanja na lokalnem in poslovnem 
nivoju. Z omenjenimi orodji je mogoče inženirska znanja 
dokaj enostavno preliti v industrijo, algoritme snovati na 
industrijskem nivoju ter se izogniti splošnim raziskoval-
no-razvojnim orodjem, kar je prikazano na demonstracij-
skem oziroma pol-industrijskem procesu.

1 Uvod

Sistem za JRKB opazovanje in alarmiranje je sestavljen iz 
več enot za detekcijo in sprejemne postaje.

Slika 1 - Slika sistema za JRKB opazovanje

2 Opis sistema za JRKB opazovanje in alarmiranje

Enota za detekcijo sestoji iz dveh zabojev; napajalnega in 
merilnega zaboja.
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Slika 2 - Enota za JRKB opazovanje

Sprejemna postaja je v robustnem zaboju in je sestavlje-
na iz računalnika in radijske postaje za sprejemanje po-
datkov iz posameznih enot za detekcijo.

Slika 3 - Sprejemna postaja sistema

2.1 Enote za detekcijo

V napajalnem zaboju je baterija z napajalnikom, ki omo-
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goča avtonomno delovanje sistema. V merilnem zaboju 
so merilni instrumenti namenjeni  detekciji, meteorolo-
ška postaja, GPS in robusten računalnik.

Slika 4 - Enota za JRKB opazovanje

A – ZABOJ ZA MERILNO OPREMO
B – MERILNA OPREMA
C – INFORMACIJSKA OPREMA (RAČUNALNIK)
D – ZABOJ Z BATERIJO ZA NAPAJANJE

KEMIČNI / RADIOLOŠKI DETEKTOR RAID-XP

Slika 5 - Raid XP detektor

Raid XP je detektor, ki  ga uporabljamo za detekcijo in 
identifi kacijo kemijskih bojnih strupov in nevarnih kemij-
skih substanc v zraku ter za detekcijo gama žarčenja.

Kemijska detekcija deluje na principu Ionske Mobilne 
Spektrometrije (IMS). Za radiološko detekcijo vsebuje 
senzorja za zaznavanje gama žarčenja. IMS - ioni formira-
ni pri normalnem tlaku se premikajo v električnem polju 

v nasprotni smeri nosilnega plina (zrak). Pospešek ionov, 
stalni trki med ioni in plinskimi molekulami, na določeni 
razdalji v cevki, prikažejo povprečje hitrosti ionov. Ioni 
različnih mas in/ali sestave dosegajo različne hitrosti. 
Mobilnost ionov je odvisna od količnika hitrosti ionov in 
jakosti električnega polja. Konstanta mobilnosti ionov pri 
identičnih pogojih, je lahko kot specifi čna vrednost upo-
rabljena za identifi kacijo kemijskih substanc. 

Raid XP uporablja v celici senzorja radioaktivni Ni63 beta 
radioaktivni vir, ki je potreben pri ionizacijskem procesu. 
Sevanje radioaktivnega vira Ni63 ne vpliva na gama de-
tektor. Senzor za detekcijo gama sevanja meri aktualno 
gama dozno hitrost. Doza gama sevanja (npr. količina 
gama sevanja, ki smo ji bili izpostavljeni) je preračunana 
z integracijo dozne hitrosti.

Slika 6 - Ionska mobilna spektroskopska cevka

BIOLOŠKI DETEKTOR MAB

MAB je biološki alarm-monitor, detektor ga odlikuje ta-
kojšen biološki alarm, ko se razmerje koncentracij posa-
meznih elementov ponavlja. Delci v svetlobnem spektru, 
ki so razpršeni v zraku so velikosti med 2 in 10 μm. 

Deluje na principu plamenske emisijske spektro-fotome-
trije in principu detekcije kemijske sestave delcev v zraku, 
ki jih analizira s svetlobno emisijo med izgorevanjem. 
Naprava kontinuirano vzorči zrak nasičen z aerosoli in iz-
loči delce, ki so večji kot 10 μm. Vzorec uvaja v plamen 
gorilnika, kjer se upari, atomizira in narejena je optična 
analiza vsakega posameznega delca.

Slika 7 - Biološki alarm monitor - MAB
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VREMENSKA POSTAJA WST 7000C GPS

Vremenska postaja WST 7000C GPS je avtomatska vremen-
ska naprava, ki se zelo hitro odzove že na majhne spremem-
be hitrosti vetra. Odporna je na vibracije, močne sunke in je 
narejena v kompaktni izvedbi brez zunanjih gibljivih delov.

Slika 8 - Vremenska postaja WST 7000C GPS

Omogoča merjenje hitrosti vetra, merjenje smeri vetra upo-
števajoč smeri neba (Magnetic North), merjenje smeri vre-
menske postaje upoštevajoč smeri neba (elektronski kom-
pas), izračun lokacije (koordinat) vremenske postaje z GPS, 
merjenje temperature zraka in merjenje relativne vlažnosti 
ter merjenje atmosferskega tlaka.

PROGRAMSKI VMESNIK ENOTE ZA DETEKCIJO

Program predstavlja grafi čni vmesnik, preko katerega operater nastavi in 
vključi  merilne instrumente za detekcijo, meritve in poročanje. Program sa-
modejno shranjuje dogodke merilnih instrumentov in skrbi za komunikacijo s 
sprejemno postajo. Razdeljen je na več nivojev: 
• glavni meni prikazuje merilne podatke instrumentov in operaterju ponuja 

pregled nad vsemi instrumenti in omogoča vklop samodejne meritve;
• podmeniji prikazujejo merilne instrumente, v katerih lahko operater 

vklopi, izklopi, nastavlja delovanje, pregleduje stanje in opazuje merilne 
podatke posameznih merilnih instrumentov.
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Slika 9 - Programski vmesnik enote za detekcijo

2.2 Sprejemna pisarna

Sprejemna postaja se lahko uporablja v zaboju ali posta-
vljena na zaboj. Na konstrukciji so nameščeni: računal-
nik, napajalna omarica, radijska postaja in prenapetostni 
odvodnik za postavitev antene.  Električno napajanje je 
možno iz 230VAC sistema ali iz avtomobilske vtičnice 
12/24VDC. Robusten nadzorni računalnik je pritrjen na 
konstrukcijo sprejemne postaje. Na računalniku je name-
ščena aplikacija za spremljanje enot za JRKB detekcijo. 
Na računalnik je preko RS232 serijskih vrat priključena 
radijska postaja.

Slika 10 - Razporeditev opreme na sprejemni postaji

A – ZABOJ SPREJEMNE POSTAJE
B – NAPAJALNA OMARICA
C – NADZORNI RAČUNALNIK
D – PRENAPETOSTNI ODVODNIK Z ANTENO
E – RADIJSKA POSTAJA 

PROGRAMSKI VMESNIK SPREJEMNE POSTAJE

Glavni zaslon programskega vmesnika je razdeljen na pet 
enakih stolpcev ki prikazujejo podatke enot/postaj za 
NRKB detekcijo. Spremljanje poteka v realnem času glede 
na izbran interval komunikacije.

Slika 11 - Programski vmesnik sprejemne postaje

Slika 12 - Prikaz baze dogodkov / alarmov

3 Zaključek

Sistem za opazovanje in alarmiranje STAND ALONE zago-
tavlja potrditev prisotnosti ali odsotnosti kontaminacije 
na sumljivem območju, identifi kacijo prisotne kontami-
nacije, merjenje meteoroloških podatkov, posredovanje 
pridobljenih podatkov in alarmiranje. Tako pridobimo 
prve zanesljivejše podatke o prizadetosti kontaminirane-
ga področja in udeležencev v nesreči.

V prihodnosti je naš interes vključitev JRKB opazovalnih 
sistemov v nadzorno analitični center, ki bo sposoben 
analizirati podatke iz več merilnih mest. Na osnovi izmer-
jenih podatkov, podatkov iz lokalnih meteoroloških po-
staj ter upoštevanje vrste agensov (njihovih  lastnosti), 
lokacije in koncentracije na mestih, kjer so izmerjeni, na 
osnovi oblike (relief), poraščenosti in pozidanosti terena, 
bo analitičen sistem računal kontaminirana območja, do-
ločal poti evakuacije in  izračunaval točke izvorov.
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Slika 13 - Postavitev enote za detekcijo

4 Literatura

[1] LITERATURA INSTRUMENTOV IN 
OPREME

[2] Labview User, Function, VI Refe-
rence and Data Acquisition Manu-
al, National Instruments, January 
1998 Edition, July 2000 Edition

[3] http://www.ni.com                   

Dvoje posebnih sejemskih priznanj sekciji 
elektronikov in mehatronikov in partnerjem

Sejem MOS 2011, je bil priložnost, kjer se predstavi gospo-
darski napredek skozi nove izdelke in storitve. Letošnji se-
jem pa je bil priložnost, da so se celovito predstavile nove 

tehnologije in napredni tehnološki procesi, ter primeri dobre pra-
k se povezovanja gospodarstva in znanos  . 

Takšno predstavitev je letos uspešno 
izvedla sekcija elektronikov in me-
hatronikov z odborom za znanost in 
tehnologijo pri Obrtno podjetniški 
zbornici Slovenije, skupaj s številnimi 
partnerji, ter prejela dve posebni se-
jemski priznanji. 

Eno priznanje je bilo podeljeno s 
strani Celjskega sejma in eno iz strani 
Obrtno podjetniške zbornice Slove-

nije. Komisiji sta upoštevali celovito 
predstavitev novih in naprednih teh-
nologij in bil je posebni poudarek tudi 
na povezovanju gospodarstva in zna-
nosti. Komisiji pa sta upoštevali tudi 
podporo, ki jo sekcija z odborom za 
znanost in tehnologijo nudi dijakom 
in študentom. Primer dobre prakse 
je bila podpora dijakom SERŠ-a, ki so 
zmagali na svetovnem tekmovanju 
v robotiki in na tekmovanju mladih 

raziskovalcev. Za prejeti priznanji so 
zaslužni tudi naslednji partnerji: In-
stitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut 
v Ljubljani, Fakulteta za elektroteh-
niko, Univerze v Ljubljani, Fakulteta 
za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko, Univerze v Mariboru, 
VSŠ ŠC Ptuj, TŠC Kranj, ŠC Velenje, 
SERŠ Maribor, sekcija elektro dejav-
nosti, podjetje AudioLogs iz Maribo-
ra, podjetje Faraday iz Kranja, PS iz 
Logatca, Miel Elektronika iz Velenja, 
Makro Team iz Lenarta, Astron iz Ma-
ribora, AIK-audio iz Sežane, Gorosan 
iz Domžal, Studio PI iz Ljubljane, Na-
noRobotek iz Pesnice pri Mariboru, 
IB-Procadd iz Ljubljane, ter revije: IRT 
3000, Ventil, Avtomatika in Večerovi 
Kvadrati. 
Letošnja predstavitev novih tehnolo-
gij je zajemala; elektroniko, avtoma-
tiko, mehatroniko, robotiko, energe-
tiko, nove materiale, informacijsko 
komunikacijske tehnologije, ter mi-
kro in nanotehnologije.

Posebnost letošnje sejemske pred-
stavitve je bila tudi v tem, da so obi-
skovalci na enem mestu lahko dobili 
nešteto koristnih informacij, še zlasti 
o novih tehnologijah, o tehnološkem 
razvoju pri nas in v svetu, o aplika-
tivnosti posameznih tehnologij in o 
različnih projektih. 

Letošnjo sejemsko predstavitev so 
si ogledali številni eminentni gosti, 
tako iz šolske, akademske in znan-
stvene sfere kot iz gospodarstva ter 
posameznih ministrstev. Posebni 
pomen je imel obisk generalnega 
sekretarja za visoko šolstvo na MVZT 
dr. Stojan Sorčana. Predstavnik MVZT 
je prepoznal pomen sejemske pred-
stavitve še zlasti v luči povezovanja 
gospodarstva in znanost in razvoja v 
smeri politehnik. Dr. Sorčan tudi ni 
skrival navdušenja in zadovoljstva 
nad videnim, posebej pa je pohva-
lil odbor za znanost in tehnologijo, 
njegovo uspešno delo, ter dijake, 
SERŠ-a iz Maribora, ki so zmagali na 
svetovnem tekmovanju.                   

Janez Škrlec, inženir mehatronike

Predsednik odbora za znanost in tehnologijopri OZS

Obisk predsednika vlade RS, Borut Pahorja na razstavnem prostoru sekcije in odbora za 
znanost in tehnologijo pri OZS
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»Ali je službeno vozilo na voljo? Kaj pa predavalnica v po-
nedeljek zjutraj? Projektorja spet ni v omari… kdo ga je 
vzel?« Običajen odgovor je;  »Vprašaj tajnico.« ali »Pokliči 
običajne krivce«… Naš odgovor 
je: »Uporabljajte Zimbro!«.

Zimbra Collaboration Suite (v 
nadaljevanju ZCS) je e-poštna 
in koledarska strežniška reši-
tev, ki jo lahko dojemamo kot Microsoft Exchange nasle-
d nje generacije. Nenavadno? Niti ne, saj je v lasti pod-
jetja VMware, ki je znano po za svoj čas zelo naprednih 
rešitvah, ki so danes del vsakega resnejšega sodobnega 
poslovnega okolja. 

Vmware si želi ob široki ponudbi virtualizacijske ter „clo-
ud“ infrastrukture ponuditi tudi ključne  poslovne rešitve 
in Zimbra je kot naročena za to.  Danes uporablja plačlji-
vo različico ZCS več kot 70 milijonov uporabnikov in je 
tretja najbolj številna rešitev za delo z e-pošto in prva po 
relativnem letnem prirastu števila uporabnikov  na svetu.

ZCS je na voljo v treh različicah: 
• ZCS Open Source Edition (brezplačna)
• ZCS Network Edition
• ZCS gostovanje preko Zimbra partnerja – v našem 

primeru ZCS.si

Kako naj uporabljamo Zimbro? 

Na to vprašanje je na voljo več pravilnih odgovorov. 

Prvi bi bil lahko s svojim odjemalcem za e-pošto, npr. MS 
Outlook ali Thunderbird ali Apple Mac Mail ali z brezplač-
nim Zimbra Desktop-om ali … dolgčas…

Drugi, nam še najljubši način je kar preko spletnega do-
stopa. Na voljo je vse kar potrebujemo. Pravzaprav je 
spletni vmesnik glede na funkcionalnosti najbolj zmogljiv 
način uporabe. 

Poleg običajnih sodobnih e-poštnih opcij je na voljo še 
cela vrsta priboljškov. Koledarji kot smo jih vajeni za delo 
s sodelavci in tistimi, ki jih lahko uporabljamo za delo z 
kar je novost. Ti so na primer službeno vozilo, sejna soba, 
projektor… Pač povsod kjer je informacija o razpoložljivo-

sti ter potreba po rezervaciji pomembna za vse sodelujo-
če.  Dokumenti, ki so podobno kot že v drugih spletnih 
rešitvah na voljo v funkciji urejevalnika besedil ter dela s 

preglednicami. 

Aktovka, ki je odlično poveza-
na z e-pošto, saj je v vseh iz-
birnikih na desni klik na voljo 
ustrezen ukaz za potrebe dela z 

datotekami. Priloži in shrani v aktovko močno poenostavi 
in skrajša čas izvedbe saj ni potrebno obremenjevati pa-
sovne širine prenosi datotek, ker so le te že na strežniku. 

Potem so tu še naloge brez katerih žal ne gre. 

Vse omenjeno je prilagojeno sodelovanju in sicer preko 
dodeljevanja skupnega dostopa oz. rabe. Na primer mo-
žnost vpogleda, spreminjanja ali brisanja vnosov v kole-
dar ali hitrega in enostavnega iskanja prostih terminov 
sodelavcev. Prav tako lahko za čas odsotnosti dodelimo 
vpogled v poljubno mapo svoje e-pošte izbranemu so-
delavcu, ki poskrbi, da stik podjetja z zunanjim svetom 
ostane enako učinkovit kot je takrat, ko smo v službi. V 
aktovki je vse skupaj še najbolj podobno delu z diskom, 
ustvarjam lahko mape in jih po potrebi nastavljamo v 
skupno rabo z ustreznimi avtorizacijami. Vse skupaj je 
tako preprosto in uporabno, da me čudi kako  tega že 
prej nismo množično uporabljali. 

Tretji odgovor oz. način je preko mobilne naprave. Tudi 
tukaj je Zimbra poskrbela za praktično vse omembe vre-
dne sisteme in proizvajalce. Blackberry, iPhone, Nokia/
Symbian, Windows Mobile, Android… Z mobilnikom se 
na Zimbro lahko povežemo  kar preko posebnega, za mo-
bilne naprave prirejenega spletnega vmesnika ali preko 
nastavljenega e-poštnega odjemalca. Če podpira stan-
dardne protokole za sihnronizacijo pošte, nalog in kole-
darja, delo opravlja hipno, torej ko je pošta na strežniku, 
je praktično istočasno tudi na mobilniku. Nekaterim nam 
v prezasedenem delovniku štejejo tudi sekunde. Hitreje 
ne gre.Vsem odgovorom je skupno, da nismo omejeni z 
izbiro odjemalca ali operacijskega sistema naprave, kar 
nam je še posebej všeč. Svoboda izbire, možnost eno-
stavnih dodelav in povezovanja z zunanjimi aplikacijami 
je prijetna in dobrodošla novost v našem prostoru. Potre-
bujemo le povezavo do strežnika.

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Ko smo pomislili, da se na področju e-pošte in načina uporabe le te ne da ustvari   nič novega 
in izvirnega, nas je prijetno presene  la hitro rastoča odprtokodna rešitev, Zimbra Collabo-
ra  on Suite. Gre za »vse v enem« rešitev, ki v marsičem prekaša najbolj znane in razvpite 

rešitve kot so Microso   Exchange, IBM Lotus Domino in Gmail. Preverite zakaj.

Informacije: XENYA d.o.o.

ZCS.si nov ponudnik e-pošte v SLO
Zimbra Collaboration Suite – odprtokodna e-pošta & sodelovanje



50 106/2011

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naj omenimo še Zimlets – gre za 
dokumentiran okvir, ki omogoča 
enostavno integracijo »zunanjih« 
rešitev, ki še dodatno olajšajo delo. 
Silno uporabno za razvijalce, ki so že 
izdelali celo vrsto rešitev. Namenjeni 
so predvsem povezovanju z lastnimi 
poslovnimi aplikacijami ali zunanjimi 
rešitvami. Med najbolj priljubljenimi 
so Google Translator, ki omogoča 
prevajanje kar znotraj e-pošte, Social 
Zimlet, ki podpira Facebook, Twitter, 
Tweetmeme, Digg…, Sugar Zimlet in 
SalesForce Zimlet, ki Zimbro poveže-
jo z popularnimi CRM rešitvami in še 
mnogi drugi. Na voljo so na gallery.
zimbra.com. 

Nameščamo jih lahko lokalno v Zim-
bra Desktop ali na strežnik, v prvem 
primeru le za lastno uporabo v Zim-
bra Desktopu, v drugem pa za sku-
pinsko uporabo tudi prek spletnega 
vmesnika.

Celotna rešitev je po našem mnenju v 
tem trenutku najboljša na trgu, tako 
po kriteriju uporabniške izkušnje kot 
po kriteriju stroškov pridobitve ter 
uporabe. Zimbra je nedvomno št. 1.

Ob vsem naštetem in dejstvu da je 
pri ZCS.si standardna velikost e-po-
štnega predala 5GB, si za znesek 
malice v naši prestolnici lahko privo-
ščite najsodobnejšo e-poštno rešitev, 
ki poleg omenjenega lahko služi kot 
prostor za varno hrambo osebnih da-
totek.               

www.zcs.si

Zimbra Collaboration Suite – e-pošta in skupinsko delo

ZCS.SI ponuja vse zgoraj našteto + 5 GB prostora na uporabnika!
Mesečni cenik velja od 1.10.2010         Xenya © 2010 | Vse pravice pridržane

Vsa e-pošta kjerkoli in kadarkoli. Vsaka sprememba je takoj zavedena na vseh napravah, ki jih uporabljamo za delo z e-pošto. 
(osebni računalnik, mobilne naprave…)

Dostop do popolnoma sinhronizirane e-pošte, koledarja, stikov, dokumentov in datotek. Vsaka sprememba na katerikoli 
napravi je takoj sinhronizirana in v veljavi na vseh ostalih napravah dostopa.

Skupinska uporaba e-pošte (račun, mapa…), koledarja, stikov, dokumentov in datotek.

Iste nastavitve pri dostopih vedno in povsod.

Zaščita proti virusom in nezaželeno pošto ter varen dostop.

Odličen sodoben uporabniški vmesnik – enostavno iskanje, označevanje in klasifikacija e-pošte. Čas je dragocen!

Nič skrbi o tem s katere naprave je bila pošta prebrana, nič ne izgine.

•

•

•

•

•

•

•

Prosta izbira načina dostopa Spletni brskalnik – Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari…

Osebni računalnik (Windows, Mac, Linux…) ponuja možnost uporabe: 
Zimbra Desktop, MS Outlook, Apple Mail in iCal, Thunderbird/Sunbird…

Mobilne naprave oz pametni telefoni – Symbian, Android, Windows Mobile, iPhone…

•

•

•

Vedno povezani – 
e-pošta, stiki, koledar

Potisna pošta (Push mail) omogoča prejetje in pošiljanje e-pošte v realnem času.

Sinhronizacijska  tehnologija omogoča uskladitev mobilne naprave s poštnim 
strežnikom brez dodatne programske opreme za e-poštnega odjemalca.

•

•

Koledar in še več Skupinski pogled s podatki o zasedenosti in možnostjo upravljanja ter nadzora.

Neomejeno število koledarjev na uporabnika / skupino (po želji npr. privatni, poslovni, 
koledar za službeno vozilo, sejno sobo, resurse…)

Skupna raba koledarjev – vpogled in možnost urejanja glede na dodeljene pravice

Združen pogled na več koledarjev

Možnost uporabe in sodelovanja z drugimi koledarskimi storitvami in odjemalci 
(podpora MAPI, iCal in CalDav standardu)

•

•

•

•

•

Prednosti in koristi? Visoka kakovost storitve.

Visoka razpoložljivost, ki jo zagotavlja profesionalna strojna, programska oprema ter 
izurjeno osebje.

Visoka stopnjo varnosti – varovana lokacija, zavarovana komunikacija in prenos podatkov.

Zaščita pred izgubo podatkov – dnevno varnostno kopiranje.

Podpora – v težavah se lahko zanesete na pomoč.

Nižji stroški; strojna in programska oprema, vzdrževanje, varovanje… 

Nismo v oblaku – po podatke lahko pridete po dogovoru osebno!

•

•

•

•

•

•

•

Cenik Število uporabnikov  brez DDV  z DDV

do 5     8,25 €   9,90 €

od 6 do 25    7,80 €   9,36 €

od 26 do 50    7,40 €   8,88 €

več kot 51    7,00 €   8,40 €



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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