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Spoštovani,

Tokratna številka je pobarvana z meritvami - merilni senzorji in druga po-
trebna oprema za natančno merjenje je tema kar precejšnje količine člankov. 
Jasno, številka je medijski sponzor konference M&Q in normalno je, da smo 
tudi revijo tematsko obarvali.
Kaj naj rečem o aprilskem vremenu sredi maja, ko se je prejšnja leta že spo-
gledoval s poletjem, letos pa je spemenljiv kot naša gospodarska situacija - z 
vsakim dnem slabše! 
Ampak tudi za dežjem posije sonce, zato kar optimistično v nove čase... Samo 
razvoj in prenos znanja v gospodarstvo je pogoj za rast gospodarstva. Da 
znanje imamo in ga znamo promovirati tudi v tujini, je pokazal jubilejni, 
10. nanotehnološki dan. Vprašanje pa je, koliko tega znanja bo ostalo v do-
mačih podjetjih, saj se bojim, da si ga bodo prisvojile velike korporacije z ve-
likim kapitalom! Žal, bodo nam ostale le drobtinice... upam, da bodo velike!

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
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SEZNAM OGLAŠEVALCEV
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 2 SIEMENS

 5 XENYA

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

 9 BARTEC VARNOST

10 METRONIK

15 FBS ELEKTRONIK

17 MIEL ELEKTRONIKA

20 ALKATRON

22 PS, LOGATEC

25 SMM

29 TIPTEH

30 TEHNA

33 LOTRIČ

35 RAGA

37 JUMO

39 AMITEH

41 YASKAWA SLOVENIJA

42 SICK

43 BRK KABEL

44 OTS 2013

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 37.53 €/kpl* za                izvodov bomo 
poravnali v 8. dneh po prejemu ponudbe.

Podpis:         M.P.

Izjavljamo, da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
* kpl je 10 zaporednih številk!     Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

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

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA -
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske ap li ka -
cije Komunikacijski proto -
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
la h ko pošljete po elektronski pošti ali pa pokli -

te po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. 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 "muting" sistemi, dvo ro vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.

-
šanje po e-pošti.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj , 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 -
niškega vida in direktor mednarodno pri -
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in -
tegraciji sistemov vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 

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

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

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identi-
fikacijo, mobilno tehnologijo

kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

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

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez univ. dipl. 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 , univ. dipl. teh. direk-
tor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00, 

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

G. je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.

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 uporabe servo pogonov, fre -
k pretvornikov in pozicijskih kr milni -
kov.

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. el., vodja odd-
elka Energijsko 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 toplotnih in

kolektorjev.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-713 ali 

e-mail: alojz.vipavc@fbselektronik.com

Svetuje s področja uporabe induktivnih, 
kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v 
avtomatizaciji industrijskih procesov.

  

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 in izvedbi avtomatiza -
cij na krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih iz vedb.

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

g. Koprivnikar je specialist za 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 , ing., SINABIT d.o.o., tel. 
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.si

Svetuje na uporabe: PLC in DCS kr mi -
l  niških sistemov v in 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 oz.regu-
lacijskih ventilov z ali brez ener -
gije za Vaš kemijski proces, energetsko apli -
ka cijo, kmiljenje pare ali preprost ogrevno-

sistem. Na podlagi dolgolet-
nih izkušenj s profesionalnimi armaturami
lahko pomaga z ustrezno strojno rešitvijo.

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Goran 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 , direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

Se dlje ukvarja z vodenjem industrij -
skih zveznih in procesov. Svetoval
vam bo s 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 Sokoli , univ. dipl. 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).

lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Damijan Smonkar, dipl. ing. el., FBS ELEKTRONIK d.o.o.
tel. 03/89-83-712 ali e-pošta: 
damijan.smonkar@fbselektronik.com

Svetuje na področju varovanja in zaščite z optičnimi
sistemi varnostnih kategorij SIL1, SIL2 in SIL3 za 
industrijsko avtomatizacijo, industrijo dvigal ter za 
industrijo avtomatskih vrat in prehodov. Je strokov-
njak na področju komunikacij. Izvaja meritve zaus-
tavitvenih časov nevarnih delov strojev z napravo 
Safety Man Delta T.

  

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 regulatorjev,
mehkih zagonov, motorjev, meritev ni -
vo jev.

oglas
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DAS - DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE - KONFERENCA AIG'13

Odlična predstavitev novih tehnologijOdlična predstavitev novih tehnologij
na sejmu LOS 2013 v Ljubljanina sejmu LOS 2013 v Ljubljani

Informacije: Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS

V času od 17. 04. 2013 do 20.04. 2013 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal že tretji Ljubljanski 
obrtno podjetniški sejem. Organizatorja sejma sta bila OZS in GR iz Ljubljane. V okviru odbora za znanost 
in tehnologijo in strokovne sekcije elektronikov in mehatronikov so se predstavili: Ins  tut Jožef Stefan z 
različnimi odseki, Kemijski inš  tut iz Ljubljane z različnimi laboratoriji, FERI – Univerza v Mariboru, Fakulteta 
za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani z različnimi laboratoriji, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Mariboru, 
Center odličnos   Namaste, Center odličnos   Nanocenter, SERŠ, VSŠ ŠC Ptuj, TŠC Kranj, ŠC Velenje. Sodelovala 
so tudi podjetja: Miel Elektronika iz Velenja, PS d.o.o iz Logatca, Na  onal Instruments Slovenija in druga. 
Na sejmu so bile predstavljene nove tehnologije iz različnih področji: elektronike, mehatronike, avtoma  ke, 
robo  ke, IKT, bionike, nanotehnologije in drugih področji. Sejem je predstavil tudi primere povezovanja 
gospodarstva in znanos  , ter primere dobre prakse. Medijski partnerji sejemske predstavitve so bile revije: IRT 
3000, Ven  l, Science Illustrated, priloga Večera Kvadra  , Računalniške novice in drugi. Celovito organizacijo 
predstavitve je vodil predsednik odbora za znanost in tehnologijo, Janez Škrlec.

Sejem LOS 2013, so obiskali ugledni gosti, minister dr. Gregor Virant z delegacijo, predsednik Državnega sveta RS 
Mitja Bervar in številni drugi.
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EXPRESS NOVICE

Srečanje znanosti in gospodarstva -Srečanje znanosti in gospodarstva -
10. jubilejni nanotehnološki dan10. jubilejni nanotehnološki dan
Info: Odbor za znanost in tehnologijo pir OZS

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je 18. aprila 2013,  gospodarstvo ponovno srečalo z znanostjo. 
Nanotehnološki dan je razkril številne skrivnos   nanotehnologije v povezavi z drugimi vedami in tehnologijami. 
Nanotehnološke dneve organizira  že vrsto let Odbor za znanost in tehnologijo pri obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, ki ga vodi predsednik Janez Škrlec.

Nanotehnološki dan je tokrat osvetlil številne pomembne vidike povezane z razvojem sodobnih materialov, še zlas   
nanomaterialov in povsem novih materialov, ki jih ustvarja človek in v naravi sploh ne obstajajo. Današnje raziskave 
so namreč intenzivno usmerjene v to področje in se v zadnjem desetletju uvrščajo med najbolj razširjene raziskovalne 
panoge v razvitem svetu. Cilj številnih raziskav je predvsem izboljšanje lastnos   materialov, ki omogočajo razvoj 
sodobnih aplikacij, miniaturizacijo obstoječih sistemov, boljše izkoristke pri konver  ranju energije in razvoj vedno 
novih in okolju prijaznih tehnologij. Razvoj novih materialov z uporabo nanodelcev različnih velikos   pa odpira številne 
dileme o varnos   oziroma nega  vnih vplivih na zdravje ljudi. Človek je na primer  potreboval 100 let, da je spoznal, da 
je azbest smrtno nevaren in seveda se danes postavlja pomembno vprašanje, ali bomo sposobni pravočasno spozna   
tudi nega  vne vplive posameznih nanodelcev in se pred njimi tudi ustrezno zavarova  . To pomembno področje je 
na 10. nanotehnološkem dnevu predstavil vrhunski in mednarodno priznani strokovnjak prof. dr. Danilo Suvorov z 
odseka za raziskavo sodobnih materialov in nanotehnologij na Ins  tutu Jožef Stefan.

Utrip iz 10. nanotehnološkega dne (foto: mag. Gero Angleitner)

Zelo jasno ter za industrijo in gospodarstvo pomembno sporočilo je imela predstavitev dr. Robert Dominka iz Kemijskega 
inš  tuta v Ljubljani z naslovom, pomemben vpliv nanotehnologije na prihodnje generacije akumulatorjev in posredno 
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DOGODKI IN PRIREDITVE

na novo ero e-mobilnos  . Baterije, ki poganjajo današnja električna vozila, 
so pretežke, preokorne in premalo zmogljive. Še vedno se govori o visokih 
cenah, vprašanju varnos   med delovanjem, življenjsko dobo, energijsko 
gostoto. Na moč in proizvodne možnos   danes pomembno vplivajo nega  vna 
in pozi  vna elektroda ter elektrolitski sistemi. Trendi tehnološkega razvoja pa 
so vedno bolj povezani z nanotehnologijo in njeno uporabo v akumulatorjih 
naslednjih generacij.

Podelitev priznanja za uspešno delo in organizacijo Nanotehnoloških dni 
predsedniku odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, gospodu Janezu Škrlecu

Povsem nova tehnološka obzorja se odpirajo tudi na področju povezanos   
bionike z nanotehnologijo. Bionika je veda, ki posnema naravo in išče rešitve 
v izgradnji sistemov in naprav, ki so najbolj podobni  s  m rešitvam, ki nam 
jih ponuja narava sama. Z dobrim opazovanjem narave bomo namreč začeli 
sistema  čno spreminja   konstrukcijske rešitve in v svoje tehnološke izdelke 
in procese bomo s pridom uvajali naravne rešitve, ki nam bodo prinesle 
energetsko varčnost, velik prihranek v materialih in velik prihranek truda v 
raziskovalnih procesih. 

Na 10. nanotehnološkem dnevu je nove horizonte bionike in nanomaterialov 
ter problemov biokompa  bilnos   ter razvoj mesa materialov, predstavil prof. 
dr. Janez Štrancar z Ins  tuta Jožef Stefan. Razvoj in prihodnost nanofotonskih 
integriranih vezij in trendov tehnološkega razvoja na tem izjemno obetavnem 
področju je predstavil dr. Benjamin Lipovšek s Fakultete za elektrotehniko 
Univerze v Ljubljani. 

Nanotehnološki dan je razkril novo tehnološko paradigmo na področju 
nevromorfnega procesiranja, razvoj biorazgradljivih nanosenzorjev, razvoj 
možganskih vsadkov, razvoj naravnih vmesnikov v nevroprote  ki in komunikacijo 
človek-stroj-človek.  Te zanimive teme je predstavil priznani strokovnjak prof. 
dr. Aleš Holobar s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informa  ko 
Univerze v Mariboru.         
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EXPRESS NOVIČKE - FOTOVOLTAIKA

 Info: Združenje slovenske fotovoltaične industrije - GIZ

V Evropski uniji minulo leto V Evropski uniji minulo leto 
upočasnitev ras   fotovoltaikeupočasnitev ras   fotovoltaike

8. maj 2013 - V primerjavi z letom 2011 je v Evropski uniji fotovoltaika 
v minulem letu zabeležila upočasnitev ras  . V celotni Evropski uniji 
je bilo v letu 2012 na omrežje priklopljenih 16,5 gigavatov dodatnih 
kapacitet sončnih elektrarn (v letu 2011 22 GW). Tako so konec leta 
2012 skupne kapacitete sončnih elektrarn znašale 68,6 gigavatov (konec 
leta 2011 52,1 GW). Proizvodnja sončnih elektrarn v EU27 pa je v letu 
2012 znašala 68,1 terevatnih ur (v letu 2011 45,3 TWh).

68,6 GW skupnih kapacitet sončnih 
elektrarn konec leta 2012 v EU27 
pomeni 136,6 vatov na prebivalca. 
Države z največjim število vatov 
kapacitet sončnih elektrarn na prebivalca 
so: Nemčija (399,5 W/prebivalca), 
Italija (269 W/prebivalca), Belgija 
(240 W/prebivalca) in Češka (192,5 
W/prebivalca). Slovenija s 105,7 W/
prebivalca dosega 77,4 odstotka 
evropskega povprečja.

ZDRUŽENJE SLOVENSKE FOTOVOL-
TAIČNE INDUSTRIJE (ZSFI) – GIZ je 
prostovoljno združenje pravnih oseb, 
ki delujejo na različnih področjih 
fotovoltaike. Namen ZSFI je na 
območju Republike Slovenije širi   
zavest in nova spoznanja s področja 
raziskav in razvoja ter uporabnih znanj 
fotovoltaične industrije.     

Proizvodnja električne energije s pomočjo sončnih elektrarn se je v letu 2012 
povečala za 50 odstotkov in pokriva več kot 2 odstotka celotne porabljene 
električne energije v Evropski uniji. Glede na leto 2010 je proizvodnja 
sončnih elektrarn celo tri krat večja, še navaja nedavno objavljena publikacija 
Fotovoltaični barometer.
Na svetovni ravni ostaja trg fotovoltaike s 30 GW novo instaliranih kapa-
citet sončnih elektrarn v letu 2012 stabilen. Opazno je, da se globalni trg 
fotovoltaike seli na področje Azije in Amerike, kje se kopičijo nove kapacitete 
sončnih elektrarn.

… Poslujte v realnem času … odločajte se 
na podlagi pravih informacij …

Preglednost nad procesi in informacije 
ob pravem času vam bodo omogočile 
zmanjšanje stroškov, dvig kakovosti, 
zvišanje prihodkov in izboljšalo učinkovitost 
vaših sredstev. Uporabite rešitve vodilnega 
svetovnega proizvajalca GE Intelligent 
Platforms, ki vam poleg tehnološke 
inovativnosti zagotavljajo tudi dolgoročno 
varnost in hitro povrnitev investicije.

www.metronik .s i
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EXPRES NOVICE - PODJETNIŠKE INFORMACIJE

 Info: Polona Peunik, BISOL Group

Družba BISOL Group razprodala Družba BISOL Group razprodala 
svoje proizvodne kapacitetesvoje proizvodne kapacitete

Prebold, 15. maj 2013 - Družba BISOL Group je podpisala pogodbo z globalnim 
podjetjem Enel Green Power in tako popolnoma zapolnila svoje proizvodne 
kapacitete.

Pogodba o sodelovanju predvideva samo v letu 2013 dobavo več deset megavatov polikristalnih silicijevih fotonapetostnih 
modulov znamke BISOL energetskemu gigantu iz Italije, s katerim BISOL Group pričenja dolgoročno strateško sodelovanje 
povezano z delovanjem skupine BISOL tako na italijanskem trgu kot tudi na ostalih tržiščih podjetja Enel.

Za vstop v prodajni nabor podjetja Enel Green Power, ki je eden največjih globalnih inves  torjev v obnovljive vire, so 
Enelovi strokovnjaki izvedli zahtevno revizijo visokotehnološkega proizvodnega obrata skupine BISOL Group v Latkovi 
vasi. Podrobno so analizirali strokovnost in kompleksnost proizvodnih procesov ter pod drobnogled vzeli kakovost 
vhodnih materialov. Opravili so tudi natančno analizo poslovanja skupine z namenom ugotavljanja njenega fi nančnega 
stanja. Po uspešno opravljenem pregledu je podjetje Enel Green Power pričelo s trženjem izdelkov znamke BISOL v 
visokokakovostnem segmentu na vseh svojih tržiščih.

Zaradi povečanega povpraševanja po proizvodih znamke BISOL v Italiji, Veliki Britaniji, Franciji in Avstriji, je družba 
BISOL Group uvedla četrto delovno izmeno s pomočjo katere 24 ur na dan, 7 dni v tednu proizvaja fotonapetostne 
module slovenskega porekla. Družba pričakuje dodatno povečanje povpraševanja v drugi polovici leta, saj je Evropska 
komisija v prejšnjem tednu potrdila namero, da bo obdavčila ves uvoz fotonapetostnih modulov iz Ljudske republike 
Kitajske. Pro   dampinške carine naj bi znašale od 47 % vrednos   proizvoda navzgor. Ukrep evropske komisije bo 
ponovno omogočil lojalno konkurenco na trgu in dodatno spodbudil povpraševanje po evropskih proizvodih.

BISOL Group, d.o.o.
BISOL Group je inova  vna in mednarodno priznana skupina. 
Njene družbe proizvajajo fotonapetostne module vrhunske 
kakovos   in izvajajo projekte sončnih elektrarn na ključ. V 
skupini posebno pozornost namenjajo lastnim inova  vnim 

rešitvam nosilnih konstrukcij, prav tako ponujajo lastne rešitve za nadzor in vzdrževanje sončnih elektrarn. S svojimi 
inves  cijami v sončne elektrarne BISOL postaja vse bolj pomemben akter v Sloveniji na področju proizvodnje zelene 
energije. Letna zmogljivost proizvodnje fotonapetostnih modulov trenutno znaša 120 megavatov in pomeni vsako 
leto več kot 79.000 ton zmanjšanja izpustov CO2. Proizvedeni z najsodobnejšo tehnologijo, BISOL moduli zagotavljajo 
izredno dolgoročno stabilno delovanje in kljubovanje najbolj rigoroznim načinom delovanja. Zaradi odličnega 
energijskega izplena in posledično visoke stopnje donosnos   sončnih elektrarn uvršča Photonov test BISOL-ove izdelke 
v sam svetovni vrh. Blagovna znamka BISOL je sinonim za vrhunsko kakovost, zanesljivost, strankam prijazne storitve 
in nenehno uvajanje tehnoloških inovacij. Za dodatno okrepitev mednarodne prisotnos   ima BISOL Group predstavništva 
v Belgiji, Franciji, Italiji, Veliki Britaniji in Nemčiji.

Podjetje Enel Green Power:
Podjetje Enel Green Power je del globalne skupine Enel Group in je eden največjih inves  torjev v obnovljive vire na 
globalni ravni. Do danes je podjetje inves  ralo že v več kot 720 okolju prijaznih elektrarn skupne moči 8.207 MW 
v 16 državah. Podjetje svoje inves  cije namenja najrazličnejšim obnovljivim virom kot so sončne vetrne, hidro in 
geotermalne elektrarne ter elektrarne na biomaso.                      



12 AVTOMATIKA 117/2013

EXPRESS NOVIČKE - FOTOVOLTAIKA

 Info: Združenje slovenske fotovoltaične industrije - GIZ

Dejstvo o fotovoltaiki: Dejstvo o fotovoltaiki: 
Nizek vodni od  s Nizek vodni od  s 

Dejstvo o fotovoltaiki: Dejstvo o fotovoltaiki: 
Nizek ogljični od  s Nizek ogljični od  s 

Odnos do vodnih virov je eden pomembnejših izzivov 21. 
stoletja. Fotovoltaična industrija upošteva to nalogo in 
zmanjšuje porabo vode v celotnem življenjskem ciklu. 

Pri merjenju vpliva izdelka na okolje je pomembno upošteva   
neposredne in posredne vplive v celotnem življenjskem ciklu 
izdelka – od nabave materiala, skozi proizvodni proces, transport, 
montažo, obratovanje, demontažo in zbiranje ter recikliranje izdelka. 

Analiza življenjskega cikala (Life Cycle Analysis – LCA) je pristop, ki proučuje 
dva vpliva na vodne vire: »umik«, ki je opredeljen kot količina vode (začasno) 
odstranjene iz njenih virov za namen uporabe in »poraba«, ki predstavlja količino 
vode, ki je izparela, bila vključena v izdelke ali bila kako drugače (dolgoročno) 
odstranjena iz vodnih virov. Glede na pričakovano dobo proizvodnje električne 
energije iz sončnih elektrarn se količina umika in porabe vode navaja v litrih 
na kilovatno uro (l/kWh).
Sončne elektrarne za delovanje ne potrebujejo vode, razen za morebitno 
čiščenje fotonapetostnih modulov v primeru, ko dež v kombinaciji z ostalimi 
vremenskimi pogoji, kot je veter, ne zadošča za samočiščenje. Pri konvencionalnih 
termoelektrarnah je stanje povsem drugačno, saj le te potrebujejo velike 
količine vode za ohlajevanje.
Odvzem in poraba vode pri fotovoltaiki poteka v proizvodnem procesu in 
recikliranju sestavnih delov sončnih elektrarn (vključno z dobavno verigo). 
Prav tako posredna je povezava s količino porabljene energije pri proizvod-
nji, odvisno od vira električne energije (fosilna goriva, jedrska energija, vod-

na energija), ki odvzema in porablja 
vodo.

Dejstva:
• Odvzem vode sončnih elektrarn 

je v razponu od 0,8 do 1,9 l/kWh, 
med tem ko je odvzem vode 
konvencionalnih elektrarn med 
1,2 in 230 l/kWh,

• poraba vode sončnih elektrarn znaša 
0,1 l/kWh, v primerjavi s  pično 
proizvodnjo električne energije iz 
fosilnih goriv, kjer znaša poraba 
med 0,75 in 75 l/kWh,

• v oddaljenih krajih, kjer ni možnos   
priklopa na električno omrežje so 
ravno sončne elektrarne zagotovile 
vir energije za vodne črpalke, ki 
zagotavljajo trajen vir pitne vode,

• v življenjskem ciklu sončne elek-
trarne se voda uporablja predvsem 
v proizvodnji in recikliranju. V več 
kot 30 le  h delovanja sončne 
elektrarne le ta porabi zelo malo 
vode, če sploh, kar je najočitnejša 
razlika glede na termoelektrarne,

• sončne elektrarne so primerne za 
področja, kjer veljajo najstrožja 
pravila glede vpliva na vodo 
(podtalnico) in prav tako na 
področjih, kjer vode sploh ni.     

Sončne elektrarne obratujejo z zelo nizkim ogljičnim od  s in v naravno okolje 
ne spuščajo nobenih emisij ogljikovega dioksida. V primerjavi s tradicionalnimi 
fosilnimi gorivi ali nuklearnimi tehnologijami zagotavljajo velike okoljske koris  .
Če razmišljamo o razvoju nizkoogljične družbe je fotovoltaika eden od najbolj 
samoumevnih virov energije, saj je ogljični od  s sončnih elektrarn tudi do 
65-krat nižji (16-32 g CO2eq/kWh) kakor ogljični od  s proizvodnje električne 
energije iz fosilnih goriv (300-1.000 g CO2eq/kWh).

Manjše, posredne emisije CO2 se nanašajo na energijo, porabljeno v 
proizvodnem procesu sestavnih delov za sončne elektrarne. Tudi te posredne 
emisije je možno izniči  , v kolikor proizvajalec uporablja električno energijo 
proizvedeno s pomočjo fotovoltaike.

Ogljični od  s proizvodnje električne 
energije s pomočjo fotovoltaike ne-
nehno pada zaradi:
• zmanjševanje količine uporabljenega 

materiala,
• zviševanja učinkovitos   sistemov 

za pretvorbo sončne energije v 
električno energijo,

• zmanjšanja porabe energije, ki iz-
hajajo iz izboljšanja proizvodnih 
postopkov,

• recikliranja materialov,
• daljšanja življenjske dobe fotovoltai-

čnih modulov
• izboljšane logis  ke skozi industrijsko 

integracijo v celotni proizvodni 
verigi.        
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Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov

www.metronik .s i

 Info: EZŽ d.o.o.

Merilna vlakna in Merilna vlakna in 
Testni vtičiTestni vtiči

MERILNA VLAKNA
Za nemoteno delovanje OTDR-ja potrebujemo merilno ali 
pred-vlakno. Na strani izvora, to je na začetku merjenca, 
je merilno vlakno obvezno. Na koncu merjenca lahko 
postavimo še eno merilno vlakno. Tako se slepo področje 
in odboji preselijo iz merjenca v merilno vlakno.

-  Gibljivi in na udarce odporni testni 
kabli iz poliuretana (1)

-  Pro   prašni pokrovčki ”privezani” 
na testni kabel (2)

-  Uvodnice iz gume (3) in pena (4) 
za dodatno zaščito

-  Poljubni v  či in dolžina testnih 
kablov

-  OM1, OM2, OM3, G.652D in G.655 
vlakna stalno na zalogi

Merilno vlakno s testnimi kabli G.652D   500m  
Merilno vlakno s testnimi kabli G.652D 1000m  

Standardne dolžine EZŽ merilnih vlaken so 150, 300, 500, 
1000 in 2000 metrov. Dimenzija ohišja je 170 x 116 x 24 

mm. V kompletu je merilno vlakno, vezici z ježi in testno 
poročilo.

TESTNI VTIČI
Kadar preverjamo kolut kabla pred polaganjem, s testnim 
v  čem za golo vlakno spojimo vlakno z merilno opremo.

Testni konektor je poseben hitro 
montažni konektor namenjen 
spajanju golega vlakna z merilno 
opremo. Testni konektor z vlaknom 
spojimo in razdvojimo v nekaj 

sekundah. Največ se uporablja za tes  ranje kablov na 
kolutu pred inštalacijo, za nujna popravila op  čnih 
segmentov ter za laboratorijske in druge namene.
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SENZORIKA

Meritev razdalje do kovinskih Meritev razdalje do kovinskih 
izdelkov z induktivnih senzorjev izdelkov z induktivnih senzorjev 
DCAL z analognim izhodomDCAL z analognim izhodom
Avtor: Alojz Vipavc
 FBS elektronik d.o.o.
 alojz.vipavc@  selektronik.com

Slovenski proizvajalec visokotehnološke industrijske 
senzorike FBS Elektronik d.o.o. proizvaja induk  vne 
senzorje z analognim izhodom, ki jih lahko uporabimo 
v različnih aplikacijah  v industrijski avtoma  zaciji – 
tudi za merjenje razdalj.

V industriji se uporabljajo različni sistemi za merjenje razdalj. 
Pomemben faktor za izbiro sistema in obliko senzorjev je okolje v 
katerem poteka meritev in material merjenca. Uporabimo lahko 
mehanske merilnike ali brezkontaktne senzorje. 

Prednosti brezkontaktne metode so: 
• ne prihaja do obrabe senzorja in mehanskih poškodb merjenca;
• na merjenec ne vplivamo z zunanjo silo;
• lažja manipulacija z merjencem;
• boljša odpornost na okoljske vplive kot so prah, vlaga, vibracije.

Induk  vni senzorji DCAL z analognim izhodom

Oscilator senzorja proizvaja magnetno polje, katero seva skozi 
aktivno površino. Približevanje  kovinskega predmeta zaduši oscilator 
in posledično spremeni analogno vrednost na izhodu senzorja – 
napetostno od 0 do 10 V ali tokovno od 4 mA do 20 mA.. Za meritve 
se uporablja linearni del izhodne karakteristike senzorjav (glej sliko. 
2 – vrednost X). Področje linearnosti je odvisno od velikosti tipalne 
površine senzorja M12 – M30 (področje linearnosti od 0.5 mm do 
8 mm). Izhodne karakteristike so lahko naraščajoče ali padajoče 
(slika 2).

Slika 1 - Induk  vni senzor

Slika 2 - Padajoča karakteristika 
DCAL12/8 4609U
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MERITEV RAZDALJE

Uporaba DCAL senzorjev v merilni napravi za merjenje 
paralelnos   postruženih odkovkov

Merilna naprava meri paralelnost ploskev izdelka. Kontrolna naprava 
je prenosna in omogoča natančnost +/-0.005 mm. Za merjenje smo 
uporabili induktivne senzorje z analognim izhodom tip DCAL12/8 
4609U z navojem M12 in področjem linearnosti 0,5 mm. Senzorji 
imajo padajočo linearno karakteristiko izhoda.  

Induktivni senzorji so vgrajeni v merilno gnezdo, ki je izdelano v visoki 
natančnosti, naležne površine so izdelane iz karbidne trdine zaradi 
manjše obrabe. Merilni program neprekinjeno kontrolira napetost na 
senzorjih. Ko zazna prisotnost merjenca, avtomatsko sproži meritev. 
Vlaganje poteka avtomatsko s pomočjo manipulatorja ali ročno.

Slika 3 - Uporabniški vmesnik programske opreme Niksis d.o.o.

Merilna naprava deluje kot relativni merilnik razdalje, zato 
potrebujemo etalonski kos, ki je izmerjen na 3D merilni napravi in 
praviloma izdelan v čim ožjih tolerancah. Pred izvajanjem meritev 
se sistem kalibrira s pomočjo etalonskega kosa. Merilna naprava 
upošteva razdalje do etalona in ustrezne napetosti senzorjev ter se 
na ta način umeri. 
Vse nadaljnje meritve predstavljajo odstopke od etalonskega kosa,  
program pa jih preračuna v imenske mere. Rezultati meritev se 
prikažejo numerično in grafično na ustrezno obarvanih stolpcih 
(kos dober – zelena, kos blizu meje tolerance – oranžna, kos izven 
toleranc – rdeča), vrednosti pa se zapisujejo v bazo podatkov, ki jih 
je naknadno možno statistično obdelati.

Članek opisuje primer uporabe induktivnega senzorja z analognim 
izhodom. V tej rešitvi smo uporabili najprimernejši tip induktivnega 
senzorja, proizvajalca FBS elektronik d.o.o.. Ostala strojna in programska 
oprema proizvajalca NIKSIS d.o.o. pa je omogočila zahtevano točnost 
meritev in želen prikaz podatkov na uporabniškem vmesniku.  V 
kolikor vam je opisana aplikacija zanimiva ali potrebujete podobno 
rešitev, lahko kontaktirate podjetje FBS Elektronik in se dogovorite 
za prezentacijo aplikacije.        

Najboljši varnostni 
proizvodi za industrijsko 

avtomatizacijo po 
 

FBS elektronik d.o.o. 
Cesta Františka Foita 10, 3320 Velenje 
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO

Merilni senzorji OmronMerilni senzorji Omron
Avtor: Andrej Rotovnik, Miha Strašek, Ambrož Podkoritnik
 MIEL Elektronika, d.o.o., Efenkova Cesta 61, 3320 Velenje
 info@miel.si

1 Merilni senzorji Omron

Omron, kot eden vodilni proizvajalcev 
na področju senzorike, svojo široko 
paleto merilnih senzorjev pogosto 
posodablja in sledi vedno večjim 
zahtevam industrije. Tako novejše 
serije ponudijo ugodnejše razmerje 
med zmogljivostjo in ceno. Zelo dobro 
pokriva področja merilnih senzorjev 
razdalje in odmika (do  čne in brez 
do  čne izvedbe), senzorjev za merjenje 
pozicije, premera in širine, ter področje 
senzorjev za merjenje profi la.

2 Merilni senzorji razdalje 
in odmika

Serija ZW: Zadnja Omronova pridobitev 
na področju merjenja razdalje je 
napredni senzor, ki deluje po principu 
konfokalne metode. Senzor je namenjen 
merjenju razdalje, odmika in debeline 
transparentnih površin. Za prenos svet-
lobe so uporabljena op  čna vlakna, 
sen zorska glava pa vsebuje le op  čne 
ele mente brez elektronike, ki bi jo la hko 
segrevala in s tem nega  vno vplivalo na 
stabilnost merjenja. Merilne senzor ske 
glave serije ZW so zelo kompaktnih 
dimenzij in dosegajo natančnost 
do 0,01 μm. Na voljo so za delovna 
območja od 7 ±0,3 mm do 40 ±6 mm. 
Parametriranje merilnega senzorja 
ZW je možno preko pripadajočega 
krmilnega ojačevalnika ali s pomočjo 
pripadajoče programske opreme, kar 
zagotavlja še enostavnejšo uporabo.

Slika 1: Merilni senzor serije ZW

Serija ZX1: Segment zelo ugodnih in 
zmogljivih laserskih merilnih senzorjev 
ponuja serija ZX1. Gre za kompaktni 
model s krmiljem v sami senzorski 
glavi. Za merjenje uporablja CMOS 
slikovni senzor s prilagoditvijo moči 
laserske svetlobe, kar se dobro obnese 
pri zahtevnih površinah in veliki 
dinamiki merjenja. Imajo povečan 
obseg delovnih območij, ki so na 
voljo od 50 ±10 mm do 600 ±400 
mm, z natančnostjo do 2 μm. Meritev 
se izpisuje na prikazovalniku, ki je 
integriran v ohišje senzorja, rezultat 
pa je možno podaja   preko digitalnih 
signalov (z nastavitvijo tolerančnih 
mej) in preko tokovnega analognega 
izhoda (4-20mA).

 
Slika 2 - Merilni senzor serije ZX1

Serija ZX2: Za razliko od serije ZX1 ima 
serija ZX2 ločen krmilni ojačevalnik in 
posledično še kompaktnejše dimenzije 
merilnih senzorskih glav. Uporabljen je 
CMOS slikovni senzor, preko krmilnega 
ojačevalnika, pa je zelo enostavno 
izbra   ustrezen profi l delovanja (enaki 
merjenci, različni merjenci, in merjenci 
pri katerih prihaja do spremenljive 
merilne površine). Rezultat je možno 
podaja   preko digitalnih signalov (z 
nastavitvijo tolerančnih mej) in preko 
tokovnega analognega ali napetostnega 
izhoda. 

Med posameznimi senzorji je možno 
izvaja   računske operacije z uporabo 
namenske računske enote, ki senzorje 
vzporedno poveže, končni rezultat pa 
se prikazuje na izbranem krmilnem 
ojačevalniku. Na voljo sta senzorski 
glavi z delovnima območjema 50 ±10 
mm in 100 ±35 mm z natančnostjo 
do 1,5 μm. V obeh primerih je na 
voljo izvedba z linijskim laserskim 
žarkom (dolžine 2,6 mm), ki povpreči 
območje merjenja in je zelo primerna 
za hrapave površine.

Slika 3 - Merilni senzor serije ZX2
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Serija ZX-LD: Senzor ima ločen krmilni 
ojačevalnik. Tako kot serija ZX2 tudi 
serija ZX-LD omogoča vzporedno 
delovanje senzorjev in izvajanje 
računskih operacij med njimi. Tudi tu 
so na voljo izvedbe z linijskim laserskim 
žarkom, ki povpreči območje merjenja 
in so tako primerne za merjence s 
hrapavo površino. Na voljo so delovna 
območja od 30±2mm do 300±200mm 
z natančnostjo do 0,25μm. Za serijo 
ZX-LD je na voljo komunikacijski serijski 
vmesnik, ki omogoča pošiljanje in 
logiranje merilnih rezultatov po RS-
232 komunikaciji.
 

Slika 4 - Merilni senzor serije ZX2

Serija ZS-HL: ZS-HL je serija zelo 
naprednih merilnih senzorjev. Možna 
je povezava do deve  h senzorjev v 
merilni sistem. Na voljo se različne 
merilne senzorske glave za delovna 
območja od 20 ±1 mm do 1500 ±500 
mm in z natančnostjo do 0,25 μm. 
Senzor omogoča merjenje razdalj 
na različnih, za merjenje zahtevnih 
površinah, kot so črna guma, steklo 
in ostali transparentni materiali.

 
Slika 5 - Merilni senzor serije ZS-HL

Serija ZX-E: Senzor omogoča visoko 
natančnost merjenja kovinskih 
merjencev. Na voljo so induk  vne 

senzorske merilne glave premerov od 
3 mm do 18 mm, z delovnimi raz da-
ljami od 0,5 mm do 7 mm dosegajo 
natančnost do 1μm. Senzor ima ločen 
kr milni ojačevalnik. Namenska račun- 
ska enota omogoča računske operacije 
med posameznimi senzorji. Na voljo 
je komunikacijski serijski vmesnik, ki 
omogoča pošiljanje in logiranje meril-
nih rezultatov po RS-232 komunikaciji.

Slika 6 - Induk  vni merilni senzor 
serije ZX-E

Serija ZX-T: Pri tej seriji gre za do  čne 
merilne senzorje z ločenim krmilnim 
ojačevalnikom. Ponudba do  čnih 
merilnih sond obsega delovno območje 
od 1mm do 10mm z natančnostjo 
0,1μm oz. 0,4μm. Sonde zagotavljajo 
visoko zaščito pred okoljem (IP67), 
vgrajen linearni ležaj, pa je zagotavlja 
dolgo življenjsko dobo. Na voljo je 
komunikacijski serijski vmesnik, ki 
omogoča pošiljanje in logiranje merilnih 
rezultatov po RS-232 komunikaciji. Preko 
omenjenega vmesnik je možno tudi 
parametriranje merilnega senzorja s 
pripadajočim programskim orodjem.

Slika 7 - Do  čni merilni senzor serije 
ZX-T
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3 Merilni senzorji širine

Serija ZX-GT: Z veliko vgrajenimi 
funkcijami lahko zavesni merilni senzor 
meri širino, zaznava robove, določa 
pozicijo,… vseh vrst materialov (tudi 
transparentnih). Širina zavesnega snopa 
je 28mm in zagotavlja natančnost do 
5μm. Za merjenje večjih premerov 
oz. območij se lahko uporabi več 
senzorjev, ki se jih poveže preko 
namenske računske enote.

Slika 8 - Zavesni merilni senzor 
serije ZX-GT

Merilne zavese serije F3EM2: Za večja 
območja merjenja so na voljo merilne 
zavese s 5mm ali 18mm resolucijo 
žarkov. So v robustnem aluminijastem 
ohišju z merilnim območjem od 
150mm do 2100mm. Merilno vrednost 
podajajo preko RS-232 komunikacije 
ali analognega izhoda (4-20mA).
 

Slika 9 - Merilne zavese serije 
F3EM2

4 Profi lni laserski merilniki

Serija ZG2: Profi lni senzor zagotavlja 
natančno merjenje profi la do širine 
70mm. Za večje širine profila je 
možno uporabi   dva senzorja ZG2, 
ki se vzporedno povežeta in tako 
povečata merilno območje profi la. 
Z dinamičnim prilagajanjem moči 
laserskega žarka senzor zagotavlja zelo 
dobro delovanje na različnih površinah. 
Krmilni ojačevalnik ima vgrajenih 18 
merilnih orodij (merjenje stopnice, 
merjenje kota med površinama,…). Na 
njem je možno spremlja   izris profi la in 
vrednos   merilnih rezultatov. Na voljo 
so digitalni izhodni signali, ki podajajo 
rezultat preseženih tolerančnih mej, 
vrednos   merilnih točk, pa je možno 
pošilja   tudi preko RS-232 komunikacije. 
Parametriranje je izvedeno preko 
krmilnega ojačevalnika, še preglednejša 
in enostavnejša metoda, pa je s pomočjo 
osebnega računalnika in priloženega 
programskega orodja.

Slika 10 - Laserski profi lni senzor 
serije ZG2

5 Merilni senzorji v praksi: 
Merjenje višine Hallove 
prirobnice s profi lnim laser-
skim merilnikom Omron ZG2

S strani našega kupca je nastopila 
potreba po avtoma  zaciji ročnega 
merjenja višine prirobnice Hallovega 
elementa. Do sedaj so se merjenci 
merili s pomočjo ročne merilne ure. 
Proces je potekal tako, da je operater 
vsak posamezni kos pobral iz linije 
tekočega traku in ga postavil na merilno 
mesto. Z merilno uro se je pomaknil na 
tri merilne točke prikazane na Sliki 1. 
Vsaka meritev se je nato avtomatsko 
vnesla v računalnik, kjer se je izvedel 
algoritem izračuna višine prirobnice 
Hallovega elementa. Proces meritve je 
upočasnjeval proizvodno kapaciteto, 
prav tako ni bil vedno nujno ponovljiv, 
zaradi človeškega faktorja.

Oddaljenost Hallovega elementa od 
prirobnice je defi nirana kot premica 
položena na prirobnico, ki pravokotno 
seka navpičnico Hallovega elementa 
(Slika 11).

 Cilj je bil skrajša   cikel meritve in izlo-
či   človeški faktor. Slednje smo dosegli 
s pomočjo laserskega 2D profi lnega 
senzorja in merilnega mesta, ki je 
postavljeno na tekočem traku. Na ta 
način smo proces meritve integrirali 
v proizvodni proces. 

(X1, Z1) (X2, Z2)

(X3, Z3)

(X3, Z)

Hallov
element

Prirobnica

Laserski snop merilnega senzorja

Točka 1 Točka 2

Točka 3

Točka 4

Slika 11 - Metoda merjenja višine Hallove prirobnice
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6 Laserski 2D profi lni senzor

Uporabljen je že prej omenjeni 
laserski 2D profi lni senzor serije ZG2. 
Sestavljen je iz merilne laserske glave 
in ločenega krmilnega ojačevalnika, 
ki služi za prikaz in parametriranje. 
Senzorska glava za merjenje uporablja 
metodo laserske triangulacije. Pošilja 
linijski snop laserske svetlobe, ki se 
pod kotom odbija nazaj na CCD polje, 
ki ima resolucijo 631 x 400 točk. To 
pomeni natančnost 35 μm po širini in 
kar je za aplikacijo najpomembnejše, 
2,5 μm po višini. 

Merjenje prirobnice Hallovega 
elementa ima rela  vno neugodne 
pogoje, saj je ohišje iz črne plas  ke, 
s hrapavo površino, ki ima slabšo 
odbojnost, element pa je na  skanini, 
kjer so področja z večjo odbojnostjo. 
Merilni laserski senzor ima možnost 
spreminjanja moči laserske svetlobe 
po celotnem profi lu v posameznih 
korakih in vzorčenje posameznega 
koraka. Krmilni ojačevalnik tako lažje 
sestavi in izmeri profi l z neenakomerno 
površino in zaradi tega ni nastajalo 
večjih težav z meritvijo.

Zahteva po merilnem območju je 
približno 20 mm (širina), za višino Hallove 
prirobnice pa je zahteva približno 2 
mm. Izbrana je bila merilna laserska 
glava ZG2-WDS22, ki ima delovno 
območje širine 22 mm in delovno 
razdaljo 100 ±12 mm (Slika 12).

Slika 12 - Merilno območje 
senzorske glave ZG2-WDS22

Čas trajanja meritve profilnega 
senzorja za vse tri točke je približno 
100ms. Ker je takt linije 24s je ta čas 
izkoriščen za izvajanje 128 meritev, ki 
jih merilni senzor nato povpreči. Tako 
je ciklični čas meritve približno 12s. S 
tem dosežemo zelo dobro ponovljivost, 
preostalih 12s pa je namenjenih za 
manipulacijo merjenca.

7  Izvedba avtomatske meritve

Merilni senzor ima na merilnem 
območju defi nirane tri merilne točke, 
kot je prikazano na Sliki 11. Koordinate 
X (X1, X2 in X3) pri posamezni točki 
so fi ksno določene z dimenzijami 
merjenca, koordinate Z (Z1, Z2 in 
Z3) pa izmeri senzor. Za meritve 
posamezne točke je uporabljena 
metoda povprečenja širšega meril-
nega območja, ki jo omogoča senzor. 
Pri točki 1 in točki 2 obsega srednjo 
tretjino širine prirobnice, pri točki 3, 
pa srednjo tretjino širine  Hallovega 
elementa. Za izračun presečišča  
premice položene na prirobnico z 
navpičnico na Hallove element smo 
izhajali iz sledeče linearne enačbe:

Želeli smo izračuna   koordinato Z pri 
točki 4 (slika 1). To koordinato določa 
presečišče premice (skozi točki 1 in 2) 
in navpičnice na Hallov element. Iz tega 
sledi enačba smernega koefi cienta, ki 
nam določa naklon premice in služi 
kot koordinatno izhodišče:

Iz znane točke izračunamo faktor n, 
ki določa presečišče z ordinatno osjo:
 

Sledi končna enačba za izračun višine 
Hallove prirobnice:
 

Merilni senzor pošilja podatke o 
posameznih točkah na krmilnik, kjer 
se podatki obdelajo.

8  Komunikacija med senzorjem 
in PLK-jem

Merilni laserski senzor ima možnost 
treh različnih vrst komunikacije in 
sicer preko digitalnih signalov, s 
pomočjo analognega izhoda ali RS-
232 komunikacije. Z uporabo RS-232 
komunikacije smo se izognili pogreškom, 
ki bi lahko nastali zaradi A/D pretvorbe. 
Senzor je moč poveza   z najrazličnejšimi 
napravami, tako industrijskimi (PLK, IPC, 
mikrokontrolerji,...), kot neindustrijskimi 
(PC). V našem primeru senzor komunicira 
z modularnim krmilnikom Omron 
serije CJ2M-CPU31 (Slika 13).
 

Slika 13 - CJ2M-CPU31
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Serijska komunikacija poteka preko 
razširitvene kar  ce CJ1W-SCU21, ki 
vsebuje dvoje RS-232 vrat (Slika 14)
 

Slika 14 - CJ1W-SCU21 
komunikacijska kar  ca

Senzor za komuniciranje uporablja 
zaporedni niz ASCII znakov, ki se vedno 
zaključijo s CR (Carriage Return). Takšen 
protokol je programsko rela  vno 
enostavno implemen  ra   v naprave, 
ki podpirajo RS-232 standard. 

Za uspešno izvedbo projekta je bila 
potrebna implementacija vsaj treh 
ukazov za pravilno izvedbo meritve in 
zajemanja podatkov v krmilnik. To so:

• Ukaz za menjavo banke (BANKSET)
 Senzor omogoča shranjevanje 

do 16 različnih merilnih profi lov 
v tako imenovanih bankah. Vsak 
merilni profi l omogoča zajem do 
8 merilnih točk. S pošiljanjem 
ukaza BANKSET, ki mu sledi 
številka banke, zamenjamo profi l 
in v profi lu defi niranje merilne 
točke. Če želimo preklopi   na 
banko 1, potem moramo posla   
ukaz »BANKSET 1«.

• Ukaz za izvedbo meritve (TRIG)
 S pošiljanjem ukaza za proženje, 

senzorju sporočimo naj prične 
z izvedbo meritve po prej 
defi niranem profi lu. 

• Ukaz za pridobivanje podatkov 
(MEASURE)

 Po uspešno izvedeni meritvi lahko 
rezultate meritve pridobivamo 
posamično, s pomočjo ukaza 
MEASURE kateremu sledi številka 
merjene točk (npr. MEASURE 1 
nam vrne podatek o prvi točki 
predhodno izvedene meritve). 
Tako je mogoče pridobivanje 
posameznih točk iz meritve ali 
vseh osmih točk hkra  . Omenjeno 
izvedemo z uporabo ukaza 
»MEASURE 0«. Podatki so v tem 
primeru ločeni z vejico. 

9  Izvedba krmilja in izvajanje 
izračuna v krmilniku

Pred meritvijo se izvede pomik palete 
na merilno mesto, kjer se izvede zaklep 
merjenca s pnevmatskimi prijemali, tako 
da je merjenec vedno na istem mestu. 
Po izvedenem zaklepu sledi preklop 
banke in proženje senzorja. Senzor 
128 krat izmeri profi l in posamezne 
točke in jih šele nato pošlje PLK-ju. 
Iz spreje  h rezultatov se v krmilniku 
izvede izračun po prej opisanih 
enačbah, rezultat pa se posreduje na 
glavni računalnik, ki sprejme odločitev 
o ustreznos   merjenca. Če rezultat 
ni ustrezen se paleta zaklene in čaka 
na izmet merjenca v izmetno paleto. 

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

SENZORJI ZA MERITVE V INDUSTRIJSKIH PROCESIH

Kompakten, lahek senzor za natančno Kompakten, lahek senzor za natančno 
merjenjemerjenje

Laserski merilnik za kratke razdalje: OD Mini

Novi SICK-ov OD Mini merilnik kratkega dosega omogoča  enostavno, natančno 
in ekonomično reševanje merilnih nalog. Zaslon s krmilnimi elemen  /  pkami 
pripomore k uporabnos   za različne namene in uporabniku poenostavi 

nastavitev parametrov. 

OD Mini predstavlja idealno rešitev, ko se zahteva poleg 
natančnega merjenja na kratki razdalji ali zaznavanja 
sprememb položaja v območju mikrometrov še kompaktno 
ohišje, minimalno težo, do uporabnika prijazen vmesnik 
in visoko stopnjo robustnos  . V treh merilnih območjih 
med 10 in 150 mm omogoča senzor izredno natančno in 
hitro merjenje razdalj, toleranc proizvodov ali zaznavanje 
obdelovancev.

Ohišje dimenzij 18x31x41 mm z IP67 stopnjo zaščite 
predstavlja zelo dober prihranek prostora in ima lahko 
zasnovo. OD Mini, ki tehta le 70 gramov v različici iz 
nerjavečega jekla in zgolj 40 g pri modelu iz aluminija, je 
tako zelo primeren tudi za zelo dinamične aplikacije, na 

primer na robo  h ali sistemih s prijemali. Še ena prednost: 
elektronika za vrednotenje je vključena v senzorju. Z 
uporabo OD Mini se tako prihrani eno dodatno zunanjo 
enoto za vrednotenje in trud z ožičenjem.

Upravljanje s SICK-ovim senzorjem za kratke razdalje je 
zasnovano na inteligenten in intui  ven način: zaslon in š  ri 
statusne LED omogočajo posebej enostavno nastavljanje.

OD Mini ima analogni vmesnik za zvezno izmerjeno 
vrednost, kakor tudi izhodne preklopne signale. Dodatno 
so na voljo različne opcije za integracijo na industrijska 
vodila. V pripravi je še RS485 ter RS 422 serijski vmesnik 
za prenos podatkov.              
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Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelava strojev
- regulacija vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehnična podpora in servis

Dobavljamo:
- servo pogone
- frekvenčne in vektorske regulatorje
- mehke zagone
- merilne sisteme s prikazovalniki
- pozicijske krmilnike
- planetne reduktorje in sklopke
- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH

- Vgrajen pozicioner
- Izredna prilagodljivost (možnost izbire

različnih pozicionerjev)
- Vgrajena zaviralni modul in filter
- Dve razšiitveni mesti za opcijske

kartice
- SmartCard za shranjevanje in klonira-

nje parametrov
- Brezplačen programski modul

POZ-PRO za enostavnejše pozicioni-
ranje

- funkcija varnostnega izklopa katego-
rije 3 (Secure Disable)

- Na zalogi
- Ugodna cena

Novo digitalno Novo digitalno 
pretočno stikalo PF3Wpretočno stikalo PF3W
Info: SMC Industrijska avtoma  ka d.o.o.

SMC-jevi družini digitalnih pretočnih s  kal smo dodali novo serijo, ki 
s svojimi izvedenkami omogoča uporabo v širokem spektru aplikacij.

Široko uporabnost senzorja PF3W omogočata prilagodljivost in 
modularnost. Senzor je dobavljiv kot kompaktna izvedba z vgrajenim 
prikazovalnikom ali pa sta senzor in prikazovalnik ločena, kar omogoča 
ločeno vgradnjo in lažje odčitavanje. V obeh primerih je prikazovalnik 
tribarven in dvovrstičen in poleg trenutnega pretoka prikazuje tudi 
temperaturo medija, ki sme doseči tudi do 90 °C. Trenutno je serija 
namenjena za merjenje pretokov od 0,5 do 350 l/min. Poleg vizualizacije 
pretokov je omogočeno tudi povezovanje senzorja v merilni oziroma 
nadzorni sistem. Povezljivost in prenos informacij se izvedeta s tokovno 
zanko 4–20 mA oziroma z napetostnim izhodom 1–5 V. Za enostavne 
sisteme pa tudi s preklopnim stikalom PNP, ki mu nastavimo preklopne 
parametre v senzorju.

Če se senzor uporablja za spremljanje pretoka deionizirane vode, glikola 
oz. drugih kemikalij, je dobavljiv v PVC oz. nerjavnem okrovu. Pri 
merjenju takšnih medijev je potrebno paziti na njihovo viskoznost!

Vir: SMC Industrijska avtomatika,  d. o. o., Mirnska cesta 7, 8210 Trebnje, 
tel.:  07 388 54 12, fax: 07 388 54 35, e-mail: office@smc.si, internet: 
www.smc.si         



23AVTOMATIKA 117/2013

BISOL GROUP AVTOMATIZIRA PROIZVODNJO FV PANELOV

Avtor: Polona Peunik, BISOL Group

Skupina BISOL Group pomembno Skupina BISOL Group pomembno 
nadgradila avtomatizacijo proizvodnjenadgradila avtomatizacijo proizvodnje

Prebold, 16. maj 2013 – Skupina BISOL Group je tega dne slovesno odprla posodobljeno 
in nadgrajeno avtoma  zacijo proizvodnje fotonapetostnih modulov, s katero bodo še 
povečali konkurenčnost na svetovnih trgih ter okrepili svoj primat na področju kakovos   

in poslovne odličnos  .

Eden od osnovnih stebrov delovanja 
skupine BISOL Group je proizvodnja 
fotonapetostnih modulov, katere 
vodilno vlogo je mogoče ohranja   zgolj 
z nenehnim vlaganjem v tehnološke 
izboljšave, raziskave in razvoj, ter višanje 
učinkovitos   proizvodnih procesov. 
Pomembna naložba v posodobitev in 
nadgradnjo avtoma  zacije proizvodnje 
ter njenih procesov je temeljila 
na boga  h proizvodnih izkušnjah 
specifi čnih za solarno industrijo in lastno 
razvojno raziskovalno ak  vnostjo. Gre 
za specifi čne rešitve, ki so edinstvene 
skupini BISOL in jih ni mogoče naj   
pri nobenem drugem konkurentu. 
Naložba v robo  zirano opremo je 
znašala dva milijona evrov in je bila 
izvedena izključno z lastnimi sredstvi 
družbe. Poudarek pomembnos   naložbe 
ni na fi nančnem vložku, temveč na 
kombinaciji implementacije tehnoloških 
rešitev v smislu procesov, postopkov 
in tehnoloških izboljšav v navezi z 
nujno nadgradnjo opreme, ki med 
drugim zagotavlja 100 % sledljivost 
proizvodnje od vhodnih komponent 
do prodaje stranki. Rezultat naložbe 
v celo   sledi stroškovni učinkovitos  , 
ki pomembno zagotavlja dolgoročno 
konkurenčnost skupine ter omogoča 
odpiranje novih delovnih mest visoke 
dodane vrednos  .

Poleg naložbe v stroškovno op  mizacijo 
je posodobitev in nadgradnja povečala 

maksimalno proizvodno kapaciteto za 
skoraj deset odstotkov, ki po novem 
znaša 130 megavatov letno in s 
čimer se BISOL Group uvršča med 
pet največjih proizvajalcev v Evropi. 
Pomembna tehnološka prednost 

naložbe v avtoma  zacijo je večja 
ponovljivost proizvodnje in zmanjšan 
vpliv človeškega faktorja, kar dodatno 
izboljšuje kakovost proizvodov in njihovo 
dolgoročno delovanje, ki je ključnega 
pomena pri 25 letnih garancijah na 
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fotovoltaične komponente. Slovita 
kakovost skupine BISOL Group je do 
danes beležila zanemarljivo stopnjo 
reklamacij v višini manj kot 50 kosov 
na milijon proizvedenih proizvodov, 
z novo naložbo pa bo to število še 
dodatno upadlo.

Izvedba naložbe je potekala dalj časa 
in se je v treh fazah odvijala tekom 
celotnega lanskega leta do danes. 
Delnemu podaljšanju izvedbenega roka 
je botrovala katastrofalna poplava, v 
kateri je podjetje utrpelo dobrih 2,5 

milijona evrov škode, zaradi česar 
je bilo kljub zaostrenim pogojem še 
toliko pomembneje naložbo izves   
pospešeno in čim bolj napredno. 
Hkra   z naložbenimi ak  vnostmi je 
skupina BISOL Group v lanskem letu 
pridobila cer  fi kat ISO 9001 za sisteme 
vodenja kakovos  , ISO 14001 za sisteme 
ravnanja z okoljem in OHSAS 18001 
za sistema varnos   in zdravja pri delu. 

V letu 2012 je bila uvedena japonska 
metodo op  mizacije proizvodnega 
procesa 5S za vzpostavitev in ohranjanje 

urejenega, čistega in varnega delovnega 
okolja, ki je osnova za učinkovito, 
kakovostno in varno delo.

Skupina BISOL Group trenutno za-
po sluje 280 sodelavcev in s svojim 
poslovnim modelom uspešno kljubu je 
izjemno težkim poslovnim razmeram 
v panogi, ki jih še dodatno zaostrujejo 
nedovoljene podpore kitajskim pod-
jetjem ter pro  zakonite dampinške 
aktivnosti, zaradi katerih je pod 
drob nogledom Evropske komisije 
uvoz vseh kitajskih izdelkov v Evropo. 
Povečano povpraševanje po proizvodih 
znamke BISOL na nekaterih izmed 45 
svetovnih trgov, kamor BISOL izvaža 
svoje izdelke, je družbi omogočilo 
uvesti četrto delovno izmeno in 
neprekinjen proizvodni proces 24 ur 
na dan, 7 dni na teden. S tem, ko je 
v prejšnjem tednu Evropska komisija 
potrdila namero, da bo obdavčila uvoz 
fotonapetostnih modulov iz Ljudske 
republike Kitajske, v skupini BISOL 
Group pričakujejo znatno povečanje 
povpraševanja v drugi polovici leta 2013 
in bistveno bolj stabilne proizvodne 
razmere v naslednjih le  h. Predlagan 
ukrep Evropske komisije bo ponovno 
omogočil lojalno konkurenco, pros   
trg in spodbudil povpraševanje po 
evropskih proizvodih. 

»Z uvedbo carinskih dajatev v povprečni 
višini 47 % od vrednos   uvoza bodo 
pogoji za vse tržne deležnike izenačeni, 
kar bo bistveno pripomoglo k ohranitvi 
delovnih mest in proizvodne dejavnos   
na evropskih tleh. Pomembno se bo 
dvignila kakovost proizvodov na trgu!« 
je povedal dr. Uroš Merc, predsednik 
uprave skupine BISOL Group.

Dr. Merc je ob otvoritvi poudaril 
tudi pomen slovenske fotovoltaike 
pri izpolnjevanju zavez Evropske 
skupnos   o prehodu v energetsko 
visoko-učinkovito in nizko-ogljično 

Rezanje traku - Marko Poličnik, podpredsednik uprave BISOL Group in dr. Uroš 
Merc, predsednik uprave BISOL Group

BISOL Group - robot v proizvodnji fotovoltaičnih panelov
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družbo, ki predvideva 20 odstotkov obnovljivih virov v končni rabi energije do 
leta 2020 in za več kot 15 % višjo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov energije, kot je imamo v Sloveniji danes. Zato je še enkrat pozval k 
premišljeni in strokovno utemeljeni rešitvi negotove prihodnos   slovenske 
fotovoltaike. »Potrebno je zagotovi   pogoje, ki bodo slovenskim obnovljivim 
virom omogočali konkurenčen razvoj. Ne smemo pozabi  , da večanje deleža 
obnovljivih virov v energetski mešanici dolgoročno znižuje cene elektrike, s 
čimer si bo Slovenija zagotovila zeleno in energetsko neodvisno prihodnost. 
Od trenutne višine podpore električni energiji proizvedeni iz sonca, je izmed 
obnovljivih virov deležnih podpor, nižja le še podpora za električno energijo 
proizvedeno iz vetrnih elektrarn, sicer pa so sončne elektrarne že postale eden 
najcenejših obnovljivih virov energije na sploh« je še dodal dr. Merc.

Novinarska konferenca - člani uprave BISOL Group: dr. Peter Baloh, Marko 
Poličnik, dr. Uroš Merc in Dag Kralj

BISOL Group, d.o.o.
BISOL Group je inova  vna in mednarodno priznana skupina. Njene družbe 
proizvajajo fotonapetostne module vrhunske kakovos   in izvajajo projekte 
sončnih elektrarn na ključ. V skupini posebno pozornost namenjajo lastnim 
inova  vnim rešitvam nosilnih konstrukcij, prav tako ponujajo lastne rešitve 
za nadzor in vzdrževanje sončnih elektrarn. S svojimi inves  cijami v sončne 
elektrarne BISOL postaja vse bolj pomemben akter v Sloveniji na področju 
proizvodnje zelene energije. Letna zmogljivost proizvodnje fotonapetostnih 
modulov trenutno znaša 120 megavatov in pomeni vsako leto več kot 79.000 
ton zmanjšanja izpustov CO2. Proizvedeni z najsodobnejšo tehnologijo, BISOL 
moduli zagotavljajo izredno dolgoročno stabilno delovanje in kljubovanje 
najbolj rigoroznim načinom delovanja. Zaradi odličnega energijskega izplena in 
posledično visoke stopnje donosnos   sončnih elektrarn uvršča Photonov test 
BISOL-ove izdelke v sam svetovni vrh. Blagovna znamka BISOL je sinonim za 
vrhunsko kakovost, zanesljivost, strankam prijazne storitve in nenehno uvajanje 
tehnoloških inovacij. Za dodatno okrepitev mednarodne prisotnos   ima BISOL 
Group predstavništva v Belgiji, Franciji, Italiji, Veliki Britaniji in Nemčiji.  



26 AVTOMATIKA 117/2013

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

SIMATIC HMI SIMATIC HMI Comfort paneli Comfort paneli 
in mrežne nadzorne kamerein mrežne nadzorne kamere
Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

Pri uporabi industrijskega etherneta v industriji se odpira tudi možnost integracije dodatnih 
naprav, ki poleg ostale industrijske opreme omogočajo povečanje produk  vnos  .

Z vidika produk  vnos   in varnos   je za mnogo področij v 
industriji in pri posameznih obra  h zelo uporaben nadzor 
preko mrežnih kamer. Kamere so še  posebej uporabene 
na mes  h izven operaterjevega vidnega polja oz. kjer 
lokalni pogoji ne dovoljujejo človeške prisotnos   ob stroju.
Druga možnost je nadzor več delov tovarne iz centralne 
lokacije. Operater se lahko hitro odzove na možen vzrok 
napake in za odpravo le te s seboj tudi vzame ustrezna 
orodja npr. zastoj na tekočem traku zaradi zataknjenega 
izdelka.

Za SIMATIC HMI Comfort panels je bila razvita programska 
oprema za nadzor kamer »CamControlES«, ki skrbi za 
konfi guracijo in za  prenos slike z mrežnih kamer in jo 
je možno brezplačno prenes   s Siemens support strani.

Primer uporabe

Posamezni deli velikega obrata se spremljajo preko več 
mrežnih kamer. Na vsakem delu obrata je možno spremlja   
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svoj del ali tudi druge dele obrata na obstoječih HMI 
operaterskih panelih. Posnetki posameznih kamer se 
prikazujejo vsak na svojih HMI straneh.

Slika 1 - Območja

Slika 2 - Shema

Vse mrežne kamere so integrirane v ethernet omrežje. 
Slika s kamere se prikazuje na Comfort panelu, za urejanje 
in prikaz skrbi aplikacija »CamControlES«. Zahteve za 
kamero so, da podpira RTP/RTSP protokol in enega od 
video formatov H264, MPEG4, MJPEG (npr. SIEMENS IP 
box camera CCMS2025). Omenjena aplikacija omogoča 
enostavno uporabo slike s kamere na panelu, pri čemer 
je možno poljubno nastavi   velikost slike možna pa je 
tudi uporaba kamer drugih proizvajalcev.

Preko spletnega vmesnika kamere je potrebno nastavi   
parametre kamere kot so npr. IP naslov in ime, seveda pa 
je mogoče prilagodi   tudi ostale pomembne parameter 
kot so npr. geslo za dostop do nastavitev.

Slika 3 - Kamera

Po names  tvi »CamControlES« se lahko kamero najde v 
TIA PORTAL WinCC pod zavihkom »Addi  onal controls«, 
pri čemer se nastavi osnovne parametre kot so IP naslov, 
velikost slike, razmerje stranic in ostalo. Na voljo so 
nastavitve povečanja slike, ki vključujejo tudi opcijo 
ohranitve razmerja stranic. Na vsak zaslon je možno 
vstavi   po eno aplikacijo s kamero. Če izbrana kamera 
ne podpira TCP protokola je možno izbra   tudi UDP. V 
primeru večjega števila objektov na zaslonu se lahko 
koristno uporabi možnost izbere želene plas  .

Slika 4 - TIA PORTAL WinCC

Demo projekt je pripravljen za delo z ali brez gesla na 
posameznih območjih.

Slika 5 - Zaslonski posnetek panela

Več informacij: h  p://support.automa  on.siemens.
com/WW/view/en/62383298

s
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Rockwell Automation je povečal moči Allen-Bradley Rockwell Automation je povečal moči Allen-Bradley 
PowerFlex 755 pogonov do 2000 KMPowerFlex 755 pogonov do 2000 KM

Info: TEHNA d.o.o.

Razširitev družine pogonov PowerFlex 755 zagotovlja enako uporabniško izkušnjo za pogone v 
razponu 1 do 2000 konjskih moči

MILWAUKEE, 17. december 2012 - Rockwell Automa  on je razširil paleto svojih Allen-
Bradley PowerFlex 755 AC pogonov do 1500 kW / 2000 KM, s čimer komple  ra razpon 
moči serije PowerFlex 750 in zagotavlja strankam široko izbiro možnos   in funkcij. Pogoni 

visokih moči temeljijo na prožnos   in uporabi skupne uporabniške izkušnje cele serije PowerFlex 
750, s čimer daje težki industriji nove možnos   za napredno upravljanje energije.

PowerFlex 755 pogon je primeren za široko paleto aplikacij, od preprostega spreminjanja hitros   in vr  lnega momenta 
do najzahtevnejših sistemov, ki zahtevajo stalen nadzor navora. Ciljne aplikacije so ven  latorji, črpalke, mešalniki, 
kompresorji, transporterji in ekstrudorji, kot tudi aplikacije za na  o in plin, pnevma  ke in gume, rafi niranje, kovine 
in rudarsko industrijo.

”PowerFlex 755 serijo pogonov smo oblikovali v duhu enostavnos   uporabe in razširili paleto moči za širši nabor 
aplikacij,” je dejal John Cherney, globalni produktni vodja Rockwell Automa  on. ”Naj aplikacija zahteva eno ali 
2000 KM je uporabniški vmesnik pri vseh PowerFlex 755 skoraj iden  čen. Ta izenačevanja prispevajo k poenostavitvi 
delovanja od konfi guracije in integracijo do vzdrževanje in odpravljanje težav.”

Zadnje izboljšave prinašajo izboljšane nadzorne zmogljivos   prejšnjih modelov visokih moči, vključno s funkcijami, kot 
so področja napetos   400/480/600/690 V in tehnologijo N-1. Z N-1 tehnologijo lahko uporabniki pri konfi guriranju 
PowerFlex 755 pogonov visokih moči uporabijo eno, dve ali vse tri močnostne strukture. To omogoča redundanco 
in napredne kontrole, potrebne za učinkovito upravljanje sprememb obremenitve, zaščito opreme in delovanje v 
primeru izpada električne energije. DC-bus opcija uporabnikom omogoča povezavo PowerFlex 755 AC pogona na DC-
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MOTORSKI POGONI POWERFLEX 755

Precizni do  čni LVDT 
merilniki in ustrezni 
merilni ojačevalniki

Precizni laserski meril-
niki oddaljenos  , tudi 
za prozorne materijale 
in žareče predmete 

(modri laser)

Op  čni presvetlitveni 
mikrometri za merjenje 
debelin, zamikov, de-

formacij, rež,…

Brezkontaktni IR tem-
pe raturni senzorji in 

termo kamere

Kontakt: Tipteh d.o.o, Ulica Ivana Roba 21, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 200 51 50, e-mail: info@tipteh.si, www.tipteh.si

bus konfi guracijo, ki izkorišča možnost deli   energijo v 
različnih ciklih pogona. Uporabo skupnega DC-bus sistema 
pomaga poveča   učinkovitost sistema in zmanjša   izgube - 
navsezadnje izboljšanje energetske učinkovitos   v aplikaciji.

Vsi PowerFlex 755 pogoni vključujejo vgrajen Ethernet 
in več opcijskih rež, tako da lahko uporabniki prilagajajo 
pogone svojim potrebam. Opcijski moduli vključujejo I/O, 
povratne informacije, varnost, dodatne komunikacije in 
pomožno napajanje. Poleg tega  obsežen izpopolnjen design 
omogoča preprost dostop do pogonov za hitro names  tev 
in vzdrževanje. Pogonov pretvornik in upravljanje lahko 
ostaneta v eno  , medtem ko se inverter razširja, tako, 
da napeljava upravljanja ostane nedotaknjena. Pogon je 
primeren za samostojne aplikacije, funkcija realnega čas 
pa zagotavljajo zajem podatkov in napredno diagnos  ko.
Razširitev razpona moči je ena od številnih izboljšav pogonov 
PowerFlex 755 oblikovanih za zagotavljanje fl eksibilnos   
aplikacij.  Dodatne lastnos   in prednos  , ki so na voljo so 
talna montaža pogonov in dual-port Ethernet / IP  modul.

Pogoni PowerFlex 755 za talno montažo z IP54/UL   p 12.
Za aplikacije, ki zahtevajo dodatne zaščito v zahtevnih 

delovnih pogojih, so PowerFlex 755 pogoni za talno 
montažo na voljo v IP54/UL  p 12 ohišjih. Ta ohišja varujejo 
pogone pred prahom in brizganjem vode in so primerni 
za srednje težke delovne pogoje v notranjih prostorih.

PowerFlex 755 pogoni z atalno montažo z IP00, NEMA/
UL open Type Ra  ngs
Pogoni odprtega tipa so namenjene zagotavljanju 
prožnos   embalaže, vključno z možnostjo za ver  kalno ali 
horizontalno montažo. Ta možnost služi strojegraditeljem, 
sistemskim integratorjem in embalerjem z možnostjo 
prilagajanja pogonov za dodajanje specializirane vsebine 
po lastni izbiri. Pogon je na voljo kot niz modulov skupaj 
z uporabniško izbranimi komple  .

Serija PowerFlex 750 z opcijskim modulom Dual-Port 
Ethernet/IP
Ta novi opcijski modul za pogone PowerFlex 753 in 755 
zagotavlja prilagodljivo in stroškovno učinkovite načine 
uporabe Ethernet/IP in podpira vse tri industrijske 
standardne Ethernet topologije: zvezda, linearni in obroč, 
kot tudi DLR (Device-Level Ring).            
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Krmilnik Micro800 v Krmilnik Micro800 v 
aplikaciji s tehtanjemaplikaciji s tehtanjem

Novost v družini mikrokrmilnikov Allen Bradley Micro800 so moduli 
za pretvorbo signala tehtalne celice (Load Cell) Easy8. Rezultat je 
cenovno zelo ugodna industrijska tehtnica, primerna za samostojne 
stroje in aplikacije, pri katerih je pomemben natančen nadzor teže, 
masnega pretoka ali sile (doziranje materiala, tehtanje pakiranega 
blaga, kontrola teže za razvrščanje ali zaščito pred preobremenitvijo…).

Najbolj napredni krmilniki v družini, Micro850, prihajajo na tržišče v dveh 
modularnih različicah 24 oz. 48 vhodno-izhodnih (V/I) točk. Vsi so opremljeni 
z Ethernet vmesnikom (Ethernet/IP in ModbusTCP protokol), serijskim in USB 
priključkom. Omogočajo razširitev z š  rimi vhodno-izhodnimi enotami (do 32 
V/I točk) ter do pe  mi v  čnimi moduli (t.i Plug-in moduli).

Funkcije v  čnih modulov so: V/I digitalni ali analogni, komunikacijski RS232/485, 
ura realnega časa (RTC), dodaten Flash spomin, potenciometri za nastavitve 
in kalibracijo, GSM modul za izmenjavo sporočil SMS in, seveda, novi tehtalni 
modul Easy8. Krmilniki Micro850 so primerni za manjše do srednje velike 
stroje in naprave, hišno avtoma  zacijo, klima  zacijske sisteme, krmiljenje 
oddaljenih objektov (črpališča, čis  lne naprave), solarne elektrarne… 

Programiranju PLC-jev družine Micro800 je namenjena aplikacija Connected 
Components Workbench, ki je brezplačna in (po registraciji) dosegljiva na 
spletni strani Rockwell Automa  on - Allen Bradley: h  p://ab.rockwellautoma  on.
com/programmable-controllers/connected-components-workbench-so  ware. 

Program naložimo preko vgrajenega USB priključka ali preko Ethernet 
povezave. Sestavljanje logike je možno v več programskih jezikih, saj krmilnik 
podpira lestvično logiko (LD), tekstovno obliko (ST) in tudi funkcijske bloke 

Avtor: Žiga Petrič, Tehna d.o.o., www.tehna.si

[ab.rockwellautoma  on.com/Programmable-Controllers/Micro800]
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(FB). Program lahko spremljamo in edi  ramo med delovanjem (on-line). Omogoča operacije s 64-bitnimi integer in 
fl oa  ng point spremenljivkami ter triosno pozicioniranje z linearno in krožno interpolacijo v XYZ prostoru. Podpira 
protokole Modbus RTU, ASCII (serijski port), DF1 (USB port) in Modbus/TCP in Ethernet/IP (Ethernet port). Z OPC 
gonilnikom je možna povezava s SCADA sistemi in drugimi PC aplikacijami.

Poleg aplikacije za krmilnik lahko s tem orodjem kreiramo vizualizacijo za HMI panele PanelView in nastavljamo 
parametre za vse modele PowerFlex frekvenčnih pretvornikov.

     

[Connected Components Workbench]

Plug-in moduli so na voljo pri Allen-Bradley ter pri partnerskih podjetjih. Primer je Easy8 tehtalni modul, ki je izdelek 
podjetja Hardy Process Solu  ons (www.hardysolu  ons.com). Modul pretvarja analogni (mV) signal tehtalne celice v 
digitalno vrednost in omogoča tariranje, ničliranje, kalibracijo, odčitavanje min., max. vrednost teže, povprečenje itd. 

[Tehtalna celica]

Podpira še dve funkciji:
- WAVERSAVER® fi lter za izločanje vibracij, ki se običajno nahajajo v delovnem okolju stroja. S tem skrajšamo 

čas meritve in povečamo število ustreznih meritev na časovno enoto.
- C2® (ECal) standard za elektronsko kalibracijo. Potrebujemo tehtalno celico s C2® funkcijo (tudi v ponudbi Hardy 

Process Solu  ons) - ta je malo dražja od običajne, vendar se pri kalibraciji izognemo manipulaciji z utežmi.



32 AVTOMATIKA 117/2013

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Povezava Easy8 modula z Micro800 je preprosta - modul 
nataknemo na ohišje krmilnika in ga povežemo s tehtalno 
celico. Vezava je lahko š  ri ali šest žična, odvisno od  pa 
priključene tehtalne celice. Na enem krmilniku lahko 
uporabimo do tri tehtalne module. V programsko orodje 
Connected Components Workbench uvozimo že pripravljen 
funkcijski blok za delo s funkcijami Easy8. 

[zaščitni znak Hardy Process Solu  ons] [funkcijski blok]

[krmilnik Micro800 v aplikaciji s tehtanjem]

[Easy8 tehtalni modul]
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Napajalniki - Napajalniki - Od enostavnih Od enostavnih 
transformatorjev do inteligentne transformatorjev do inteligentne 
distribucije napetos  distribucije napetos  

Napajalniki za zagon z Napajalniki za zagon z 
visokim bremenomvisokim bremenom

Informacije: MURRELEKTRONIK

Informacije: MURRELEKTRONIK

MURRELEKTRONIK ponuja na področju napajalnikov celovite 
sistemske rešitve na enem mestu. Njihov nabor vključuje 
celotno paleto izdelkov, od prepros  h transformatorjev 

vse do baterijsko podpr  h, redundančnih, inteligentnih sistemov 
distribucije napetos  .

MURRELEKTRONIK napajalniki so zasnovani za vgradnjo po vsem svetu odkar 
so bili odobreni s strani mednarodnih strokovnih teles. Možne so številne 

Napajalniki Emparro podjetja MURR ELEKTRONIK ponujajo 
povečanje moči, kar po navedbah zagotavljajo do 50% 
več energije za do š  ri sekunde za omogočanje zagona 

pri višjih bremenih in kapaci  vnos  h brez druge napajalne enote.

V primeru kratkega s  ka ali preobremenitve je izhodna napetost Emparro 
napajalnikov nadzorovana s konstantnim tokom. Ta je omejena na 100 
odstotkov nominalnega toka (ali 50 odstotkov v načinu Power Boost). 
Ta funkcija konstantne moči varuje napajalnik pred poškodbami zaradi  
preobremenitev in  pomaga pri zagonu. Alarmni kontak   signalizirajo kratke 
s  ke, preobremenitve in visoke temperature. Vse kovinske dele določajo 
EMC lastnos   in opera  vno temperaturno območje od -25 ° C do +60 ° C. 
Lastnos   napajalnikov so še vhodne napetos   od 85 do 265V AC (90 do 250V 
dc) in s sedmimi različnimi modeli za pokrivanje različnih izhodnih napetostni 
v razponu od 12, 24 in 48V DC.

prilagoditve, na primer transforma-
torjev, ki izpolnjuje natančne zahteve 
naročnikov.

V zgornjem področju inteligentnih 
sistemov za distribucijo električne 
energije, MICO zagotavlja tokovna vezja 
z učinkovito zaščito ki preprečujejo 
nevarnost požara. Te inteligentne 
komponente varčujejo s prostorom, 
zmanjšuje vklopne špice, varuje 
obratovanje ter hitro in varno ustavi 
presežene tokove. Opremljeni so 
spreglednim LED displejem, ki prikazuje 
stanja in je razvit za hitro in zanesljivo 
vgradnjo.

Vsi napajalni in distribucijski sistemi - 
celovite informacije, lis  , specifi kacij 
in prenose lahko najdete na www.
murrelektronik.com.     

Več informacij je na voljo na  www.
murrelektronik.com     
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Kompaktne rešitve Kompaktne rešitve 
za uporabo v krmilni tehnikiza uporabo v krmilni tehniki
Informacije: MURR ELEKTRONIK

Spojne module MURRELEKTRONIK lahko odklopite, preklopite 
ali pretvorite napetost - tudi če je prostora dovolj. Njihov 
nabor izdelkov zajema vrsto relejnih modulov in modulov 

z op  čnimi sklopniki, ki uporabljajo prak  čen format priklučnih 
sponk. Njihobi analogni pretvorniki in temperaturni konverterji 
so posebej načrtovani za aplikacije na področju procesnih meritev 
in kontrolne tehnike.

Moduli MURRELEKTRONIK za kontrolno tehniko so prak  čne, uporabne 
komponente za vgradnjo v s  kalne omare. Nosilci kar  c in pasivni relejni 
moduli se enostavno pripne in poveže - to je vse! Uporaba potenciometrskih 
modulov kot popolna rešitev prihrani zapleteno ožičenje, s tem pa čas in stroške.

Naši fi eldbus moduli prihranite predelavo prostora in jih obdela   tako analogne 
in digitalne signale.Plug-terminale, da so moduli uporabniku prijazen. So 
enostavne za uporabo in jasno določeno. To omogoča servisiranje zelo preprosta.

Vsa s  kala, pretvorniki in odklopne module - z izčrpnimi informacijami, 
podatkovnimi stranmi, specifi kacijami in prenosi lahko najdete na www.
murrelektronik.com        



36 AVTOMATIKA 117/2013

OPREMA ZA PRISTOPNO KONTROLO

Varnostna vrata in zapore Kaba GallenschützVarnostna vrata in zapore Kaba Gallenschütz
Informacije: Špica Interna  onal d.o.o.

MNekatere dejavnos   in z njimi povezani visoki varnostni 
standardi zahtevajo dodatno zaščito vhodov v stavbo 
ali v posamezne prostore. Varnostna vrata usmerijo 

pretok oseb, omogočajo boljši video nadzor in lahko celo odpravijo 
potrebo po varnostnem osebju na posamezni prehodni točki. Pri 
njihovi izbiri je potrebno upošteva   nekatere ključne dejavnike; 
varnost, prikladnost, pretočnost ter arhitekturno umes  tev v 
prostor. V sistemu Time&Space lahko prostore dodatno zašči  te 
z varnostnimi vra   vodilnega proizvajalca Kaba Gallenschütz.

Trirogelniki

Namenjeni so kontroli dostopa pri čemer olajšajo delo receptorjem in 
varnostnikom na vhodu. Zaradi enostavne uporabe, hitros   in zanesljivos   so 
primerni za varovanje vhodov v poslovne stavbe, banke, državne ins  tucije, 
industrijske komplekse in mnoge druge. 

Polovične zapore in nihajna vrata

Primerna so zlasti za urejena 
poslovna okolja. Omogočajo 
enostavno in učinkovito preha-
janje gostov in zaposlenih. Širok 
nabor moderno oblikovanih vrat 
omogoča funkcionalno in este-
tsko skladnost tudi v najbolj 
zahtevnih arhitekturnih situaci-
jah. Posebno dober učinek dobimo 
v kombinaciji s prepoznavanjem 
obraza.

Vrata in zapore opremljene s 
senzorjem

Na voljo so različna avtomatska 
polovična vrata, ki omogočajo 
enostaven, prostoročni prehod. 
Vrata se avtomatsko zaprejo takoj 
po prehodu in tako preprečijo 
neavtoriziran prehod.

Visoka varnostna vrata in zapore

Zaradi višine in robustnos   so 
zlas   primerna za varovanje na 
odprtem. V povezavi s pristopnim 
terminalom in iden  fi kacijski mi 
kar  cami določimo pristopne pra vice 
posamezniku in s tem odpravimo 
potrebo po varnostniku.

Namenjena so varovanju podro-
čjem, ki zahtevajo visoke varnostne 
ukrepe, kot so banke, trezorji, 
vojaška področja in podobno. 

Avtoriziran prehod, omejen na eno 
osebo, zagotovimo s kombinacijo 
iden  fi kacijske kar  ce in dodatnim 
preverjanjem drugih osebnih 
značilnos   v kabini (npr. telesna 
teža) ali biometričnih značilnos   
(prstni od  s, šarenica).             
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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

Box ComputerBox Computer
Informacije: MEN MICRO Inc.

Računalnik BC501 je namenjen za uporabo v težki industriji.

Le-ta je lahko uporabljan kot neodvisna enota, s 
prikazovlanikom, monitorjem pa je lahko uporabljen v 
različne namene v indrustriji, nadzoru procesov, nadzoru 
varnostnikov, gospodarskih vozil in robotov. V drobovju 
najdemo procesor AMD Ebedded G-serie, kateri združuje  
funkcije centralne procesne enote in grafi čne procesne 
enote. Le-tega je moč naj   kot eno ali dvojedrno enoto. V 
standardni model je vgrajen 1,4GHz T48N APU (pospeševalnik 
procesne enote) ter napreden model Radeon HD 6310 
grafi čnega procesorja. Najrazličnejše vhodno-izhodne enote, 
v kombinaciji s prilagodljivo centralno ter grafi čno procesno 
enoto, naredi napravo natačno urekojeno zahtevam. Na 

predni strani naprave najdemo dva izhoda namenjena 
priključitvi displejev z največjo ločljivostjo 2560 x 1600 
px po vhodu, dva gigabitna Ethernet priključka, dva USB 
2.0 ter dve SA reži namenjeno serijskim vmesnikom. Ena 
od SA rež je lahko uporabljena za CAN vmesnik. Poleg 
vsega so dobile prostor nepogrešljive tehnologije WLAN, 
UNTS, GPS, GSM, HSDPA, EDGE ali LTE. Antenski priključki 
najdejo svoj prostor prednji strani.

Blok shema računalnika

BCI501 potrebuje za napajanje 24 VDC oziroma deluje 
vse od 16 do 36V DC. Zadeva se zelo malo segreva, zato 
ne potrebuje ven  latorjev.             
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STROJNI VID

Kalibriran Kalibriran 
3D strojni vid3D strojni vid

Kamera za strojni vidKamera za strojni vid
Informacije: COGNEX Corp.

Informacije: Teledyne DALSA

Novi senzor serije DS1000 je sposoben zaznavanja in meritev 
reliefnih površin (hribov in dolin), kot so avtomobilske 
gume, zaznavanja prisotnos   predmetov, ki niso v barvnem 
kontrastu s podlago, detekcijo površinskih napak, meritev 
višin in nagibov, izračunavanja prostorinin ter določanje 
velikos   porcij hrane. Senzor je tovarniško umerjen kar 
zagotavlja realne merske enote z natančnostjo nekaj 
mikronov, zaradi česar je lažje ustvarjanje 3D modelov. 

Z uporabo programske opreme VisionPro je mogoča tudi 
uporaba GigE kamer za 2D opravila. Vse skupaj je dobro 
zaščiteno pred zunanjimi vplivi skladno s strandardom 
IP65.                 

Družini kamer Genie TS so dodali dva nova 
enobarvna model 2M in 4M, katera dosegata 
zavidljive hitrost 76 fps v HD formatu.

Ti dve kameri sta primerni v namen nadzora in strojnega 
vida. Vse večje zahteve višanja hitros   in jasnos   strojnega 
vida so bile povod za novi kameri, kateri temelji   na na 
uporabi slikovnega senzorja CMOSIS serije CMV2000 in 
CMV4000. Vse funkcije so dostopne tako programski 
opremi podjeta. Z uporabo programskega paketa GigE 
Vision pa vse funkcije kamere postanejo dostopne tudi 
ostalim proizvojalcem programske opreme.GigE Vision je 
skladen z zahtevami , ki temelji na AIA (Automated Imaging 
Associa  on) GigE Vision standardu. Kamere te serije 
odlikuje delovanje v skrajnih pogojih pri temereturnem 
obsegu od -20 °C do 60 °C. Z uporabo uporabo Gigabit 
Ethernet je mogoč prenos podatkov po kablih CAT-5e in 
CAT-6 na razadlji do 100m.

Predstavljamo najbolj zmogljivo in vsestransko 
GigE kamero do sedaj - Genie TS.

Genie TS je družina kamer zasnovana, da ispolnjuje zahteve 
kot so zmogljivost in delovanje v zahtevnih okoljih kot je 
ITS. Slikovni senzorji Teledyne DALSA omogočajo kameram 
ločljivost od VGA do 12 Mpx jasne, ojstre slike, z visoko 
hitrostjo do 300 fps. Odlikuje jih izjemno dinamičen 
svetlobni razpon, kar omogoča kvaliteten zagon slike 
katero označujemo z besedami »s sonca v senco« ter 
funkcije kot so motoriziran objek  v za fokusiranje, zoom, 



© 2010 Agilent Technologies, Inc.

Obkrožite se z 
varnostjo.

Za več informacij o izdelkih pokličite 
svojega distributerja ali pojdite na:
www.agilent.com/find/GoOrange

          Ob tem pa izboljšajte 
točnost in razširite uporabnost. 

Za doseganje optimalnih rezultatov v tveganem delovnem okolju potrebujemo 
prvovrstna orodja. Naša nova družina ročnih merilnikov postavlja varnost na 
prvo mesto. V malem živo oranžnem ohišju združujemo širok nabor funkcij

in zmogljivosti. Vsaka meritev je izvedena 
v skladu z varnostnimi standardi, ob tem
pa je izjemno točna in preprosto izvedljiva. 
Gradimo na več kot 70-letnih izkušnjah. 
To je vrednost. To je Agilent.

Digitalni multimetri
Digitalni osciloskopi
Merilniki kapacitivnosti
LCR merilniki
Multifunkcijski kalibrator/DMM
Tokovne klešče

Izdelki so na voljo pri vašem pooblaščenem distributerju
Amiteh d.o.o., Ljubljana – www.amiteh.com
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Sistem je zgrajen okrog krmilnika AC 900 F, kateri vsebuje Secure Digital 
režo. Le ta omogoča enostavno nalaganje ter izdelovanje varnostnih kopij 
konfi guracij brez računalnika. 

Povezljivost je raz-
novrstna; š  rje Eth-
er net priključki, dva 
se rijska priključka. 
Slednja dva oba pod-
 pirata Modbus in IEC 
60870-5-104 Tele-
Control protokole za 
Ethernet. Omogoča 
prenos podatkov 

EXPRESS NOVICE

zaznava šarenice, kompresija fotografi je, prenos fotografi je na zahtevo, povezljivost bodisi RS232 in RS485. To so vse 
funkcije, ki jih združuje  močno, kompaktno ohišje.                       

Porazdeljen nadzorni sistemPorazdeljen nadzorni sistem
Informacije: ABB d.o.o.

100MB/s. Prav tako podpira Profi bus 
povezljivost. Sam krmilnik podpira 
do 1500 vhodno izhodnih enot in do 
deset vhodno izhodnih modulov, kar 
naredi krmilnik privlačen za razširitev 
obstoječih sistemov. 

Na voljo je tudi dobro programsko 
okolje. Le-ta pomaga upravljalcu 
hitro in enostavno confi guriranje. 
Kot primer: vse spremenljivke in 
njihove vrednos   je moč izvozi   v 
format, ki je primeren za obdelavo 
v Excelovih razpredelnicah.    
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VARILNI ROBOTI YASKAWA

Yaskawa Slovenija d.o.o.
T: + 386 (0)1 83 72 410
www.yaskawa.eu.com

Sedem na ”mah”: Sedem na ”mah”: 
Sinhrono varjenje ”Made by Yaskawa”Sinhrono varjenje ”Made by Yaskawa”
Informacije: YASKAWA SLOVENIJA d.o.o.

Impresivni predstavitev na sejmu EuroBLECH je 
prikazala vse prednos   Yaskawinih možnos   
obločnega varjenja: sedem Mo to manovih 

robotov je bilo povezanih z eno skupno kontrolno 
enoto kot integrirana mul  -robotska rešitev.

Prednost predstavljene več-robotske rešitve: ni potrebe 
po večjem programiranju, omogoča sinhrono delovanje 
ali paralelnim gibanje robotov in pozicionerjev. Procesi 
varjenja in rokovanje se vodijo v enem koraku. Dodatni 
elemen   so močno zreducirani in zelo prilagodljiv sistem 
zagotavlja najvišjo zanesljivost procesa.

Vseh šest Yaskawinih mdelov varilnih robotov je bilo 
predstavljenih, vključno s hitrim varilnim robotom YASKAWA 
Motoman VA1400. Ta robot je prvi robot na svetu na 
področju obločnega varjenja s sedmimi kontroliranimi 
osmi. zaradi poenostavljenega designa izkazuje ta 7-osni 
fl eksibilni robot visoko stopnjo gibljivos   tudi v najbolj 

omejenih delovnih prostorih. Hkra   se lahko gostota 
robotov v proizvodnih celicah bistveno poveča.

15-osni dvoročni robot YASKAWA SDA20D je zgled za 
morebitne mul  funkcijske humanoidne robote  za številne 
aplikacije obdelave pločevine. Dvoročna tehnologija, ki 
jo je na trg uvedla Yaskawa v letu 2005 je na voljo v treh  
stopnjah obremenitev: 5, 10 in 20 kg na roko.           



Inžinirji se ne zanašajo na občutek, ko morajo industrijski sistemi zagotavljati visoko produktivnost. Raje se 
zanašajo na SICK-ovo senzorsko tehnologijo. Naše rešitve zagotavljajo optimalne procese, preprečujejo drage 
okvare na strojih in izpade proizvodnje, skrajšujejo čase za spremembe na strojih, preprečujejo poškodbe oseb 
in druge nesreče v vsaki industriji in na vsakem področju industrijske avtomatizacije, s fotoelektričnimi senzorji, 
približevalnimi senzorji, senzorji za tekočine, senzorji razdalje, slikovnimi senzorji, opto elektronskimi napravami 
za zaščito ali SICK-ovimi servisi. Ko gre za zanesljivo proizvodnjo, se ves svet opira na SICK-ov inženirski duh. 
Menimo da je to inteligentno.

Več informacij na www.sick.com

V NEPREDVIDLJIVIH ČASIH NI NIČ BOL JŠEGA KOT VARNI PROCESI.

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



tel: 02 780 0210, 02 780 0211, fax: 02 780 0215
tel: 02 780 0212, 02 780 0213, info@brk-kabel.si

www.brk-kabel.si

TKD Kabel (TKH Nizozemska) je eden največjih svetovnih
ponudnikov kablov, kabelske konfekcije in kabelske opreme.
Nudimo široko paleto več kot 30.000 proizvodov, ki so lahko
sestavni del vaših projektov pri zamenjavi obstoječe opreme,
prvi vgradnji ali kot rezervni del. Velik izbor kablov in
dodatnega pribora ob dobri strokovni podpori pomeni
prihranek časa in denarja. Pokličite - prihranite čas in denar.

Kabelske police, proge, mrežni
kanali, talni kanali, požarno
odporni kabelski sistemi.
Vse v sendzimir cink, vro

BAKS

-

izdelkov !

če cin
kani, prašno barvani in rje prosti
izvedbi višin od 30 do 100 mm.
Veliko na zalogi

BAKS

trgovina na veliko, zastopanje,
projektiranje, nadzor d.o.o.
Obrtniška ulica 1, 2250PTUJ

Električni kabelski sistemi z zanesljivim delovanjem v požaru,
ki presegajo standardne zahteve in so osnova za učinkovite
koncepte za požarno varnost. Najnovejša generacija nudi vrsto
testiranih sistemov, ki izpolnjujejo zahteve za namestitev v skladu
z DIN 4102 del 12 in omogočajo nižje stroške montaže.
Kompetenten partner za vrhunsko kakovost, zanesljivost in varnost
mrež izvedenih z bakrenimi vodniki in optičnimi vlakni.
Vodilni proizvajalec kabelskih sistemov za dvigala v skladu z
mednarodnimi standardi in posebnimi potrebami strank.

Partner z več kot 100 letno tradicijo pri dobavi kablov
in vodnikov za področja oskrbe z energijo, gradnje
objektov in industrijo. Nudimo energetske kable in žice,
kable za srednjo in visoko napetost.

Solarni kabli (TÜV 2) in MC4
konektorji vedno na zalogi v
ve

Svetovanje od projekta do
izvedbe in

čjih količinah.

še mnogo ugodno-
sti na enem mestu.



Elektronska prijava: http://www.ots.si

Informacije:
ga. Katja Kous
tel: 02/220 7402
fax: 02/220 7272
e-pošta: ots2013@uni-mb.si 
UM FERI, Inštitut za informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor

Otvoritev konference in pozdravni nagovori 9:00

Aktualni izzivi in njihove rešitve   9:15 - 10:45
Kristjan Koši , Boštjan Arzenšek, Andraž Leitgeb, Zedin Salkanovi

NOVA GENERACIJA VMESNIKOV NA OSNOVI RAZPOZNAVE GIBOV IN ZVOKA
Saša oh, Andrej Krajnc, Ciril Petr, Bojan Štok

IZZIVI PRI OBDELOVANJU VELIKIH KOLI IN PODATKOV
Saša Kuhar, Boris Ov jak, Viktor Taneski

KAKO LAHKO Z OBLIKOVANJEM SPLETNIH STRANI USPEŠNO NASLOVIMO MNOŽICO PRIKAZNIH 
NAPRAV?

Razvoj mobilnih rešitev 11:10 - 12:40
Luka Pavli

MOBILNA PRODUKTNA LINIJA
Tadej Vodopivec

VARNOSTNA TVEGANJA PRI RAZVOJU MOBILNIH APLIKACIJ
Tina Schweighofer, Mateja Kocbek 

CELOVITO TESTIRANJE MOBILNIH APLIKACIJ 

Arhitekture – neko , jutri, danes  14:00 - 15:50
Tomaž Bergant 

ŽIVLJENJE APLIKACIJE – OD ARHITEKTURE ODJEMALEC-STREŽNIK PREKO VE NIVOJSKEGA  
MODELA DO CLOUD-READY PLATFORME ZA VSE TIPE ODJEMALCEV

Dušan Rauter, Damijan Rozoni nik
NA RTOVANJE REŠITEV, ODPRTIH ZA NADGRADNJE

Borut Radi, Dušan Klobasa, Bernard Atelšek
@LIFE PORTAL NA ODPRTOKODNI PLATFORMI 

Cyprian Laskovsky, Atrej Gognjavec, Rok Rupnik
KONTEKSTNI STREŽNIK KOT JEDRO KONTEKSTNO ODVISNIH APLIKACIJ

Sodobni pristopi  in tehnologije 16:10 - 18:00
Toni Šok evi , Peter Merka

SeTak – AVTOMATSKO TESTIRANJE SPLETNIH APLIKACIJ
Davorin Pani

RAZVOJ SPLETNIH ODJEMALCEV NA PLATFORMI VISUAL WEBGUI
Aleš ernezel, Boštjan Brumen

IZZIVI IN REŠITVE PARALELIZACIJE VE JIH OPRAVIL
Tomaž Š avni ar

RAZVOJ S HTML5 IN POINTER MODEL

Družabno sre anje 18:15
OTS potep z Dravsko Vilo in druženje v Jazz klubu Satchmo

Razvoj poslovnih rešitev  9:00 - 11:15
Sandi Križani

DRUŽBENI MEDIJI IN CRM INTEGRACIJA: ŠTUDIJA PRIMERA O INTEGRACIJAH Z OMREŽJI 
FACEBOOK IN TWITTER

Martin Potr
VZPOSTAVITEV SODOBNE CELOSTNE INFORMACIJSKE REŠITVE ZA PODPORO POSLOVNIM 
PROCESOM V ZAVAROVALNICI

Boštjan Graši , Caroline Augustin, Georg Draskowitsch
AGILE PROJECT MANAGEMENT – BRIDGING THE GAP BETWEEN WATERFALL ORIENTED 
CUSTOMERS AND AGILE DEVELOPMENT TEAMS

Branko Namestnik, Robert Vehovec
IZKUŠNJE PRI UPORABI OGRODJA JSF ZA PRENOVO SPLETNE APLIKACIJE COBISS/OPAC

Matej Brumen, Niko Luka , Matej Gomboši, Borut Žalik
GEOGRAFSKI IS ZA PRIKAZ SON NEGA POTENCIALA NAD GEOREFERENCIRANIMI PODATKI
 

Tehni ni, organizacijski in pravni vidiki varnosti ter zasebnosti 11:40 – 13:20
Milan Gabor

SOCIALNO INŽENIRSTVO - USPEŠEN NAPAD ZAGOTOVLJEN
Boštjan Kežmah

VARNOSTNO TESTIRANJE – ZA ETEK ALI KONEC ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI?
Edvard Šilc

113

Razglasitev rezultatov in zmagovalca tekmovanja Digitalni izziv 

Digitalni izziv sreda in etrtek
Digitalni izziv predstavlja idejo o tekmovanju v uporabi informacijske tehnologije, 
ra unalniške varnosti in iznajdljivosti. Prvotni namen tekmovanja je ponuditi privla no, 
informacijsko varnostno obarvano aktivnost oz. izzive.

Seminarske delavnice: sreda, 19.6. od 14:30 do 17:00
HTML5 – od osnov do naprednih tem 
Primefaces in razvoj bogatih uporabniških vmesnikov 
Ve platformski razvoj hibridnih mobilnih aplikacij
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