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Spoštovani,

Dopusti so krepko mimo in pred nami je delovna jesen. Tako kot vedno ob tem 
času smo z mislimi na sejmu in posvetu „Vzdrževanje 2013”. Finančni tokovi 
so mnogokrat nestabilni, „pravila igre” se spreminjajo, konkurenca je vse 
hujša, sledenje tokovom pa toliko bolj kritično. Rdeča nit dogodka je ENER-
GETSKA SANACIJA - jasno s stališča vzdrževalcev in projektantov v podjetjih. 
Prav optimalna poraba energentov je eden od ciljev, ki prinašajo prednost pred 
konkurenco, če ob tem še skrbimo za stalno kakovost, mora biti uspeh zagoto-
vljen. 
Včasih pa ni dovolj samo kakovosten proizvod ali storitev, če jih naši tržni-
ki ne znajo ali pa jih neracionalno prodajajo... No, tudi tu se da pomagati, 
če vpeljemo v podjetje avtomatizacijo tudi na segmentu trženja, upravljanja 
odnosov s strankami, povezave z ERP sistemi itd. Strokovnjaki podjetja 4WEB 
tokrat predstavljajo svoj sistem avtomatizacije poslovanja, ki ga sicer uporab-
ljamo tudi v naši založbi...

Dragan Selan
Odgovorni urednik  

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

Revija za avtoma  zacijo procesov, strojev in zgradb,
robo  ko, mehatroniko, komunikacije in informacij-
ske tehnologije ter URADNO GLASILO Društva AV-

TOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

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

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: izr. prof.dr. Sašo Blažič

saso.blazic@fe.uni-lj.si

Tisk: 
PREMIERE D.O.O., Medvode

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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SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 2 SIEMENS

 3 FBS ELEKTRONIK

 5 XENYA

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

11 OPTIČNE KOMUNIKACIJE

15 TEHNA

17 ALKATRON

22 PS, LOGATEC

23 4WEB

25 RAGA

26 TIPTEH

30 METRONIK

31 FBS ELEKTRONIK

33 MIEL ELEKTRONIKA

34 ČIP

34 METRONIK

35 SMM

43 PIES

44 YASKAWA SLOVENIJA

45 DVS - TPVS

47 BELMET

48 AMITEH

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov. Ce-
loletno naročnino v višini 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

N
ar

oč
iln

ic
o 

iz
re

ži
te

 i
n

 i
zp

ol
n

it
e 

z 
za

h
te

va
n

im
i 

po
da

tk
i. 

D
op

is
n

ic
o 

br
ez

 z
n

am
ke

 v
rz

it
e 

v 
po

št
n

i n
ab

ir
al

n
ik

..
.



6 AVTOMATIKA 118/2013

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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Jubilejni 20. strokovni seminar Jubilejni 20. strokovni seminar 
Radijske komunikacijeRadijske komunikacije

Pripravila: A. D. Re   nger

V dneh od 25. do 27. septembra 2013 je na Fakulte   za elektrotehniko Univerze v Ljubljani potekal jubilejni 
20. strokovni seminar Radijske komunikacije. Vsakoletni seminar je namenjen strokovnemu izpopolnjevanju 
radiokomunikacijskih strokovnjakov in vseh ostalih, ki se zanimajo za to področje. Program, ki je razdeljen na 
tri dele, zajema različne teme, ki prikazujejo razvoj in novejše dosežke ter dognanja na tem širokem področju. 
V prvem delu so nam predavatelji iz Fakultete za elektrotehniko predstavili izobraževalne in strokovne teme, 
ki so bile namenjene zlas   osveževanju ter dopolnjevanju že obstoječega znanja. V drugem delu so nam 
domači strokovnjaki predstavili dosežke slovenskih podje  j in raziskovalnih projektov. Tretji del, ki je potekal 
zadnji dan seminarja, je bil namenjen predstavitvam zahtevnejših tem na ekspertni ravni in so ga pokrili tuji 
predavatelji. Letošnji seminar je bil posvečen letos preminulemu zasl. prof. dr. Jožku Budinu, na čigar pobudo 
so se seminarji začeli pred 20. le   in je bil do nedavnega njihov idejni vodja ter organizator.

Udeležence jubilejnega, 20. seminarja Radijske komunikacije je pozdravil dekan fakultete, prof. dr. Igor Papič

Dogodek je, kot vsako leto, tudi 
letos spremljalo veliko število 
udeležencev ter predavateljev. 
Vsi so strokovnjaki iz različnih 
ustanov, ki se posredno ali ne-
po sredno ukvarjajo z radijskimi 
komunikacijami. Teme letošnje-
ga seminarja so bile raznolike in 
so pokrivale različna področja, od 
modulacij in brezžičnih protokolov 
do mobilnega širokopasovnega 
dostopa LTE, različnih prenosnih 
vodov, faznega šuma ter radarjev 
in satelitov. Tuji predavatelji so 

nam postregli z zelo aktualnimi in 
v prihodnost segajočimi temami, 
kot so razširjanje radijskih valov v 
mobilnem kanalu (Izzat Darwazeh), 
brezžične komunikacije med na-
pra vami »Machine to Machine« 
(Engelbert Kerschbaummayr) in ra-
dijski dostop naslednje generacije 
5G (Yngve Selén).

Gostitelj in organizator seminarja 
na Fakulteti za elektrotehniko je bil 
Laboratorij za sevanje in optiko 
na Katedri za telekomunikacije. 

Na samem začetku je udeležence 
pozdravil dekan fakultete, prof. 
dr. Igor Papič, ki je predstavil delo 
fakultete ter spregovoril nekaj 
besed o seminarju, ki se že vrsto 
let odvija kot del vseživljenjskega 
izobraževanja in predstavlja dobro 
prakso sodelovanja med podjetji, 
fakulteto in njenimi zaposlenimi. 
Seminar sta uspešno povezovala 
viš. pred. dr. Tomaž Korošec in doc. 
dr. Boštjan Batagelj, ki sta dobro 
časovno usklajevala predavatelje 
in vodila debate.
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IZOBRAŽEVALNI DOGODKI

Na tridnevnem seminarju se je 
zbralo skupno preko sto udeležencev, 
ki so napolnili na trenutke celo 
pretesno predavalnico številka 
tri na Fakulteti za elektrotehniko 
v Ljubljani. Celotno seminarsko 
gradivo je bilo zbrano v obsežnem 
tiskanem zborniku in v elektron-
ski obliki na USB ključku. Ude-
leženci so poleg tega dobili tudi 
spominski nahrbtnik, pisalo, 
reklamno gradivo in potrdilo o 
udeležbi seminarja. Glavna po-
krovitelja letošnjega seminarja sta 

bili podjetji Kapsch TrafficCom 
in Iskra Sistemi.

Vzporedno s seminarjem je 
v avli fakultete potekala tudi 
razstava podjetij, ki se ukvarja-
jo z merilno opremo in drugimi 
radijskimi elementi. Mlado po-
djetje Amiteh, ki se lahko kljub 
mladosti pohvali z dolgoletnimi 
izkušnjami njihovih sodelavcev 
na področju meritev, merilne 
tehnologije in merilne opreme 
za elektroniko, telekomunikacije 

in visokofrekvenčno tehniko, je 
predstavilo vrhunsko merilno 
opremo proizvajalcev Agilent 
in Rigol. Rhode & Schwarz je 
nemško podjetje, ki se je dobro 
uveljavilo na področju radijskih 
in optičnih komunikacij. Dva 
lokalna predstavnika podjetja sta 
prikazala paleto radijskih meril -
nih instrumentov, ki so poželi ve-
liko pozornosti in zanimanja. 
Podjetje Xenya zastopa in distri-
buira vrsto priznanih proizvajalcev 
računalniške in komunikacijske 

Razstava - AMITEH d.o.o. Razstava
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SEMINAR RADIJSKE KOMUNIKACIJE

opreme na slovenskem trgu in 
trgih nekaterih sosednjih držav. 
Na seminarju je predstavljalo me-
rilno opremo proizvajalca JDSU, 
ki je konkurenčno na področju 
radijskih komunikacij in meritev. 
Nenazadnje se je pa predstavilo 
tudi novo podjetje, InLambda 
BDT, ki je bilo ustanovljeno kot 
”spin-out” Centra odličnosti za 
biosenzoriko, instrumentacijo in 
procesno kontrolo. Ustanovitelji 
so kot člani Laboratorija za sen-
zorje in napredno instrumentacijo 
pridobili izkušnje z razvojem sis-
tema za precizen prenos časovne in 
frekvenčne reference, ki se upo rablja 
v porazdeljenih sistemih, kot so 
na primer pospeševalniki delcev.

Prvi dan je po uvodnem nagovoru 
dekana fakultete seminar otvoril 
prof. dr. Matjaž Vidmar s predava-
njem na temo izbire ustrezne mo-
dulacije in protokola za radijska 
omrežja ter nadaljeval s predstavit-
vijo praktičnega primera gradnje 
omrežja, natančneje: predstavil 
je ne-brezhibni protokol. Sledil 
mu je g. Božo Mišović s Telekoma 
Slovenije, ki je govoril o zgodovini 
mobilnega širokopasovnega do-
stopa do tehnologije LTE (4G). Z 
dejanskim trenutnim stanjem 
pri uvajanju LTE-ja pri nas je 
spregovorila ga. Meta Pavšek 
Taš kov iz Agencije za pošto 
in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije. Po kosilu 
je sledilo predavanje še enega 
predstavnika podjetja Telekom 
Slovenije, g. Iztoka Sajeta, na 
temo zagotavljanja kakovosti v 
mobilnih omrežjih. Izr. prof. dr. 
Drago Kostevc nam je predstavil 
zanimiv pregled zgodovine ra-
darja; sledila je predstavitev 
prvega vremenskega radarja, ki 
je bil v celoti zasnovan in izdelan 

v Sloveniji. Leta 2003 je namreč 
v Übelbachu v Avstriji začel ob ra -
tovati meteorološki radar, ki je 
bil sestavljen v Sloveniji; večina 
njegovih podsklopov je bila tudi 
razvita in izdelana v raznih 
podjetjih v Sloveniji.

Drugi dan se je začel z visokofrekven-
čnimi prenosnimi vodi, ki jih je 
predstavil g. Stanko Gajšek iz 
Laboratorija za sevanje in optiko. 
Najprej je naredil uvod v teorijo 
vodov, nato pa opisal glavne 
električne parametre koaksialnih 
kablov in valovodov. Sledile so 
predstavitve elektromagnetnega 
sevanja kot dejavnika tveganja 
(doc. dr. Peter Gajšek), faznega 
šuma (dr. Leon Pavlovič in mag. 
Primož Lemut), DVB-T-ja na 
sprejemni strani omrežja (Borut 
Paškulin) ter sistema MMDS 
(dr. Tomi Mlinar). Slednji je 
analiziral večpredstavni brezžični 
distribucijski sistem mikrovalov ne 
večtočkovne razdelilne storitve 

Prof. dr. Matjaž Vidmar
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umetnosti ustvarjanja novega 
telekomunikacijskega omrežja za 
podporno mobilnim sistemom. 
Engelbert Kerschbaummayr iz 
Kapsch CarrierCom se je poglobil 
v komunikacijo od naprave do 
naprave (angl. Machine to Machine 
– M2M) ter predstavil industrijske 
izzive na tem področju, kot so 
energijska učinkovitost, velika 
količina podatkov, kvaliteta sto-
ritve in podobno. Predavatelj iz 
Ericssona, g. Yngve Selén, je go-
voril o bodočem 5G radijskemu 
dostopu, ki bo v prihodnosti zmo-
gel doseči različne zahteve uporab-
nikov, in to z integrirano kombina-
cijo tehnologij radijskega dostopa 
(npr. z že obstoječima HSPA in 
LTE tehnologijama, ki bosta po 
letu 2020 najbrž del hrbtenice te 
teh nologije).

Seminar je zaradi zanimivih pre-
davanj vrhunskih strokovnjakov 
hitro minil. Laboratorij za sevanje 
in optiko pa tudi sedaj ne počiva 
na lovorikah, temveč že pripravlja 
naslednji, že 21. strokovni semi-
nar Optične komunikacije, ki 
bo potekal v prostorih Fakultete 
za elektrotehniko med 5. in 7. 
februarjem 2014.    

(angl. Multichannel Multipoint 
Distribution Service – MMDS), ki 
spada v družino fiksnih brezžičnih 
dostopovnih sistemov (angl. Fixed 
Wireless Access – FWA). V času 
kosila je potekala predstavitev 
štirih plakatov: Test odpornosti 
GPS sprejemnikov na namerno 
mo tenje (A. D. Rettinger), Meritve 
Gali leo signalov (A. Hrvatin), 
Si s tem za brezžični prenos ana-
lognega signala (M. Božič, dr. P. 
Ritoša) ter Mikrovalovna kasnilna 
linija (J. Tratnik, U. Dragonja).

Drugi dan po kosilu se je predstavil 
g. Drago Majcen iz Slovenskega 
inštituta za standardizacijo s samo-
dejnim klicem na pomoč (angl. 
eCall) in procesi standardizacije na 
tem področju. Napreden komu ni-
 kacijski sistem za podporo za-
ščiti in reševanju 6inAction je 
predstavil g. Janez Sterle iz La-
boratorija za telekomunikacije 
na Fakulteti za elektrotehniko. 
6inAction je namreč sodoben 
mobilni komunikacijski sistem, 
načrtovan za uporabo pri gasil-
cih in reševalcih v novodobnih 
reševalnih akcijah. Omogoča zane 
-s ljivo komunikacijo med reševal-

nimi službami, nadzornim centrom 
in med povezanimi napravami za 
nadzor in upravljanje v primeru 
kriznih situacij. Sledil je as. dr. 
Hubert Fröhlich s predstavitvijo 
raziskav in razvoja v Centru od-
ličnosti Vesolje-SI, ki je dopolnil 
predavanje g. Vladimirja Furlana 
iz prejšnjega dne v tematiki 
mikrovalovnih elementov iz fero-
magnetnih materialov. Dan je za-
ključil g. Urban Kuhar iz Institu-ta 
Jožefa Stefana. Predstavil je za-
snovo merilnika sprejete moči 
satelitskega signala na tehnolo-
giji programskega radia, s kate-
rim so kvantitativno ovrednotili 
vpliv vremenskih pojavov na moč 
sprejetega signala.

Zadnji dan so bili na vrsti tuji 
strokovnjaki. G. Giovanni D'Amo-
re iz Agilent Technologies je 
predstavil karakterizacijo novih 
elementov in materialov na po-
dročju milimetrskih valov in 
terahertzov. Prof. Izzat Darwazeh 
iz University College London je 
govoril o razširjanju radijskih 
valov in radijskem kanalu v 
mobilnih komunikacijah, dr. 
Kamil Anis iz Huaweija pa o 

Prof. Izzat Darwaz





STROKOVNE PRIREDITVE

• mag. Matjaž Čemažar, Domel d.o.o.,
• Gašper Čarman, Sommelier Slo-

venije 2013,
• France Kme  č, AMZS in 
• Primož Hafner, LOTRIČ Meroslovje.

Po okrogli mizi so se odvijala strokovna 
predavanja na področju proizvodnje, 
laboratorijev in avto področju, na 
katerih so slušatelji pridobili nova 
znanja in spoznali nove smernice 
razvoja in primere dobrih praks, 
ki jim bodo v pomoč pri njihovih 
vsakdanjih in službenih obveznos  h.

Dan se je zaključili z družabno večerjo, 
na kateri je bila podeljena nagrada 
Zla   list, nagrada za spodbujanje 
inova  vnih idej na področju meritev 
in kakovos  .

Nagrado Zla   list v sklopu izobraževalnih 
ins  tucij sta prejela Tadej Jerovšek 

in Rok Ceglar za ˝Merjenje 
in prikaz stanja li  j-

 Info: Lotrič Meroslovje d.o.o.

in kakovos  .

NaNagrado Zlaa   lililil stststts vv vv s sklklopu izobražeževavalnlnlnlnlnihihihih 
ininininssss t tucij sta pprerejejej lalalaaa TTT Tadadadad jejej Jerovšešekk 

iininnin RRR R kkok Ceglaar r zaza ˝ ˝MMeMeMerjrjrjrjeenene je 
inininin ppp p irikkak z ststanana jaja l lii  j j j j--

Še enkrat se je pokazalo, da Slovenija potrebuje nova znanja s 
področja meroslovja in kakovos  . Zato lahko rečemo, da je bila 
4.M&Q konferenca v organizaciji podjetja LOTRIČ Meroslovje 
d.o.o., ki je potekala 22. in 23. maja 2013 v hotelu Golf na Bledu, 
še uspešnejša od predhodnih.

V veselje je bilo vide   številne ude ležence, ki so zagon dobili že ob poslušanju 
uvodnih govornikov in govornikov plenarnega dela.

Marko Lotrič, direktor LOTRIČ Meroslo vje, dr. Samo Kopač, direktor 
Urada Republike Slovenije za meroslovje in gospod Marko Kompare 
iz podjetja Iskraemeco so poudarili pomen meroslovja in širjenje 
dobre meroslovne prakse.

Ozračje je s pospešenimi ionskimi žarki ogrel doc. dr. Primož 
Pelicon iz Ins  tuta Jožef Stefan,  Miran Ališič je udeležence 
popeljal v svet formule, Marjan Lah pred kakovostne televizijske 
prenose, Petra Majdič pa je predstavila njeno fi lozofi jo uspeha.
Sledila je okrogla miza z voditeljico Vido Petrovčič, ki je z gos   
razpravljala o merjenju v vsakdanjem življenju. Gos   okrogle 
mize so bili strokovnjaki iz različnih področij: 
• prim. mag. Miran Rems, Splošna bolnišnica Jesenice,
• prof. dr. Boštjan Gomišček, Fakulteta za organizacijske 

vede,
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REPORTAŽA Z MQ KONFERENCE 

ionskih baterij v predelanem električnem vozilu˝. 
Prejemniki srebrnega lista so Blaž Možina, Ma  c Ostrelič 
in Rok Vreček za ˝Predelavo Smarta v elektri čno vozilo˝. 
Prav tako je nagrado srebrni list prejela tudi Daša Logar 

za ˝Merjenje uv lastnos   prej˝.
Nagrado Zla   list v sklopu podje  j in organizacij je prejela 
izred. prof. dr. Nataša Gros za ̋ Nadzor kakovos   epruvet 
za hematološke določitve pred njihovo nameravano 
uporabo za odvzem krvi˝. Prejemnik srebrnega lis ta je 
Peter Caserman, ki se je na natečaj prijavil z ide jo ̋ Pravilni 
tlak v pnevma  kah za varno vožnjo˝.

Nagrade sta podelila podpredsednik Obrtno-podjetniške 

zbornice Slovenija in hkra   tudi predsednik upravnega 
odbora Obrtno-podjetniške zbornice gospod Branko Meh 
in direktor podjetja LOTRIČ Meroslovje, Marko Lotrič.

Tudi drugi dan konference se je nadaljeval s strokovnimi 
pre davanji, za katerimi je v okviru konference potekal 
tudi PPI, prijetno popoldne inova  vnos  . Dr. Miha Kos 
iz Hiše eksperimentov je najprej udeležencem predstavil 
dvomologijo. V nadaljevanju je vodstvo PPI prevzela 
Romana Pahor, ki je jezik poezije povezala v podjetniško 
ustvarjalnostjo. Inova  vne ideje udeležencev, so se 
povezale s poezijo in tako sta nastali oda ustvarjalnos   
in oda inova  vnos  .

Novo pridobljeno znanje velja za moč in zaklad, ki na vsa -
kem koraku spremlja svojega lastnika. Vsi udeleženci bodo 
v svetu meritev oboga  li meroslovni prostor in širili dobro 
meroslovno prakso. 

Vabljeni na naslednjo, 5. M&Q konferenco.

www.mqkonferenca.si 
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Motenje GPS sprejemnikov na osnovi 
blokiranja ali prevare

Avtor: Aleksandra D. Re   nger, 
 Boštjan Batagelj
 Laboratorij za sevanje in op  ko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Mo  lniki GPS sistema niso nova tehnologija; upo rabljajo se kot naprave za zaščito 
zasebnos  , za izo gibanje e-cestninjenju, pa tudi kot pripomočki pri kraji avtomobilov. 
Njihov razvoj je hiter in delovanje uspešno.

Globalni sistem za določanje 
položaja (angl. Global Positioning 
System – GPS), ki je bil zasnovan za 
vojaške namene, je velika prednost 
za Združene države in zavezniške 
vojaške sile na številnih bojiščih, 
tako v odkritih kot tudi prikritih 
konfliktih po svetu. V zadnjih 
dveh desetletjih je GPS za uporabo 
v civilne namene v neprestanem 
porastu in njegov hiter in širok 
razmah je domala nedojemljiv. 
Kljub veliki priljubljenosti se 
bojuje proti svojemu največjemu 
sovražniku – širjenju motilne 
opreme, ki namerno povzroča 

motenje GPS signala in tako 
prepreči GPS sprejemnikom, da bi 
pravilno izračunali svoj položaj, 
ga shranili in/ali ga posredovali 
sledilnim omrežjem.
 
Zaznanih odmevnih primerov 
namernega motenja GPS sprejem-
nikov je bilo v zadnjih letih kar 
veliko, še več pa jih gre vsak dan 
neopaženih mimo nas. Eden naj-
bolj znanih primerov motenja se 
je zgodil leta 2009 v Ameriki, na 
mednarodnem letališču Newark 
Liberty blizu Turnpike-a v New 
Jerseyu. Pojavili so se namreč 

redni dnevni kratkotrajni izpadi 
referenčnega sprejemnika Zvezne 
letalske administracije (angl. 
Federal Aviation Administration 
– FAA) in nihče ni vedel zaradi 
česa, niti kako to preprečiti. Sledili 
so motilnim signalom in našli 
poceni motilnik GPS signalov 
v tovornjaku, ki je peljal mimo 
letališča vsak dan. Voznik naj bi 
bil aretiran in obtožen. 

Ostali znani primeri so iz Evrope: 
julija 2010 sta bila dva nepridi-
prava iz organizirane skupine 
tatov tovornjakov v Britaniji ob-
to žena na skupaj 16 let zapora. 
Skupina je med tatvino in po njej 
uporabila GPS motilnike, da bi 
preprečila sledenje ukradenim 
vo zilom. V Nemčiji so nekateri 
voz niki tovornjakov uporabljali 
mo tilnike, da bi se izognili držav-
nim satelitskim cestninskim 
sistemom, ki temeljijo na GPS 
tehnologiji (t.i. e-cestninjenje).

Motilnikov je več vrst in njihov 
na men je raznolik. Za boljši 
pregled nad njimi in njihovimi 
funkcijami jih lahko razdelimo 
na več načinov (Slika 1). Najbolj 
groba in osnovna delitev je glede 
na njihov izvor: naravni in umetni.Slika 1 - Razvrstitev GPS motilnikov v različne skupine
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Naravni izvori motenj so skoraj 
vse naravne ovire, ki kakorkoli 
ovirajo pot signala. Signal namreč 
med potovanjem od satelita 
do sprejemnika že sam po sebi 
močno oslabi in že najmanjša 
motnja lahko pripomore k še 
slabšemu razmerju signal/
šum oziroma signal/motnja. 
V skrajnem primeru pride do 
prenehanja sprejema signala. 
Med naravne izvore motenj tako 
spadajo: zaprti prostori, kleti, 
drevesa, višje zgradbe, težke 
kovine, ionosfera, neugodna lega 
satelitov, sončni izbruhi in ostale 
vremenske nevšečnosti z viri 
elektromagnetnega sevanja ter 
večpotni pojavi (angl. Multipath 
Effect), kot so odboj, lom in uklon 
signala.

Med umetne izvore pa štejemo vse 
dejavnike, ki jih človek namerno 
ali nenamerno uporablja za 
motenje GPS signala. Na motilnike 
naravnega izvora zelo težko 
vplivamo, na umetne pa kdaj 
tudi lahko. Delitev motilnikov 
umetnega izvora lahko opravimo 
na več načinov:
• glede na mobilnost (avtomobil-

ski ali prenosni),
• glede na način delovanja ('jam-

mer' ali motilnik na osnovi 
blokiranja ter 'spoofer' ali mo-
tilnik na osnovi prevare),

• glede na kvaliteto in ceno 
(ugod ni, dragi, nezanesljivi, 
močno kvalitetni),

• glede na to, katero frekvenco 
motijo (L1, L2, obe, tri (L1, 
L2 in L5) ali kar vseh pet (od 
L1 do L5)),

• glede na namen (zaščita za seb-
nosti, kriminalne aktivnosti, 
cestno-prometni prekrški, kot 
je izmikanje e-cestninjenju in 
podobno),

• glede na signal, ki ga motilniki 
pošiljajo (žvižg oziroma frek-
venčni prelet (angl. Chirp Signal), 
sinusni signal in drugi),

• glede na namero1 (motilnik ali 
interferenca) in tako naprej.

Motilniki na osnovi blokiranja

Pod motilnike na osnovi blokiranja 
(angl. Jammer) bi lahko šteli skoraj 
vse prej naštete motilnike umetne ga 
izvora, razen motilnikov na osnovi 
prevare (več o njih v nadaljeva nju). 
Motilniki na osnovi blokiranja 
(v nadaljevanju: motilniki), so 
motilniki, ki oddajajo močnejši 
radijski signal na isti frekvenci, 
kot je GPS enota (sprejemnik), 
in preglasijo sprejeti signal z 
GPS satelita. Tako preprečijo GPS 
sprejemnikom, da bi sprejemali 
satelitske signale; možno je, da s 
tem tudi preprečijo nekaterim GPS 
sprejemnikom pošiljanje signalov 
svojim baznim postajam. Prevozno 
sredstvo oziroma okolica, znotraj 
katere je uporabljen motilnik, je 
tako 'nevidna' za satelitski nadzorni 
sistem v obsegu nekaj metrov 
(od tri do dvajset metrov in več, 
odvisno od moči motilnika).

Signali motilnikov, ki povzročajo 
očitno motenje radijskih GPS 
signalov, so lahko različni, od 
prej naštetih signalov in ozko-
pasovnega Gaussovega signala 
do preprostega nemoduliranega 

1 Za razlikovanje med namernim in nenamernim motenjem signala se uporabljata dva 
pojma, ki sta se dolgo uporabljala kot sopomenki, vendar se v novejši literaturi upora-
bljata za tovrstno razlikovanje. Motilnik se opisuje kot namerno motnjo radijskih si-
gnalov z manjšanjem razmerja med signalom in šumom (angl. Signal-to-Noise Ratio 
– SNR), interferenca pa se uporablja za označevanje nenamernih oblik motenj signa-
lov (npr. sevanje kabelske televizije).
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vala (angl. Continuous Wave – 
CW), vsi pa so dokaj učinkoviti, 
saj je GPS signale zaradi njihove 
šibkosti zelo lahko motiti. Na 
trgu prevladujejo avtomobilski mi 
motilniki s frekvenčnim prele tom 
in s sinusnim signalom. 

Najpogostejši motilniki na osnovi 
blokade so avtomobilski, vendar 
obstajajo tudi drugi, npr. letalski 
motilniki. Menda je Severna Ko-
re ja septembra 2011 z njegovo 
uporabo med drugim uspela pri-
siliti ameriško vohunsko letalo k 
pristanku. 

Motilniki na osnovi prevare

Motilniki na osnovi prevare (angl. 
Spoofer) spadajo pod prikrito 
motenje in skušajo prelisičiti GPS 
sprejemnik tako, da pošiljajo ma-
lo močnejši, vendar zelo podoben 
signal. Ta signal se razlikuje od 
sig nala, poslanega od GPS satelita 
tako, da sprejemnik izračuna in 
določi napačen položaj (to je po -
ložaj, ki ga vnaprej določi oseba, ki 
motilne signale pošilja). GPS sistemi 
delujejo na osnovi merjenja časa, 
ki je potreben, da signal prispe od 
satelita do sprejemnika; če želimo, 
da motilnik na osnovi prevare deluje 
brezhibno, morajo biti njegovi 
signali pravilno za kasnjeni. Za 
tak podvig je potrebno poznati 
natančno lokacijo GPS sprejemnika, 
ki ga želimo zavesti.

Poleg poznavanja lokacije je za 
natančnost prevare potreben čas; 
najprej motilnik začne oddajati 
malo močnejše signale s pravilnimi 
koordinatami, nato pa jih počasi 
začne približevati želeni lažni 
lokaciji. Če bi se lažni podatki po -

slali sprejemniku prekmalu, bi 
spre jemnik izgubil vklenitev na 
signal in bi tako motilnik na os novi 
prevare deloval le kot mo tilnik na 
osnovi blokiranja.

Obstajajo trije kazalci2, ki nam 
ka žejo, da je ciljni sprejemnik pod 
popolnim nadzorom motilnika 
na osnovi prevare:
• vsak motilni signal se je v 

primerjavi s pravim GPS si g-
nalom premaknil za vsaj dve 
mikrosekundi3,

• vsak motilni signal je za najmanj 
deset decibelov močnejši od 
ustreznega GPS signala [48] in 

• če GPS sprejemnik zazna ne-
pred vidljiv premik satelita na 
nebu.

Napadi z vojaško konotacijo z mo -
tilniki na osnovi prevare so že ne - 
kaj časa skrb glavnih razvijalcev 
GPS tehnologije, vendar se do sedaj, 
vsaj kar se tiče zaznavanja teh 
na padov, uradno še niso zgodili. 
Kljub slednjim podatkom pa sta v 
zadnjih dveh letih poznana (vsaj) 
dva primera motenja z motilniki 
na osnovi prevare, en vojaški in 
en akademski.

4. decembra 2011 je iranska voj-
ska zajela ameriško letalo brez 
pilota Lockheed Martin RQ-170 
Sentinel. Iranska vlada je takrat 
sporočila, da je nad letalom 
pre vzela nadzor in ga prisilila 
k pristanku s pomočjo njihove 
Vojaške kibernetske enote (angl. 
Cyber Warfare Unit). Američani 
so trdili, da se tovrstni napad na 
osnovi prevare ni zgodil in da je 
na letalu prišlo do okvare in je 
posledično strmoglavilo.

Iranske oblasti trdijo, da je bilo 
vojaško letalo zaznano v njihovem 
zračnem prostoru 225 kilometrov 
stran od meje z Afganistanom. 
Eden izmed njihovih inženirjev je 
povedal, da so do nadzora nad 
letalom prišli z motenjem na osno vi 
blokiranja satelitskih signalov in 
zemeljsko-orientiranih nadzor-
nih signalov. S tem so povzročili, da 
je letalo preklopilo na avtopilota, 
ki se v celoti zanaša na GPS. Za do-
končen prevzem nadzora nad 
letalom pa je sledilo motenje na 
osnovi prevare. S tem so zračnemu 
vozilu pošiljali napačne GPS po-
datke in ga pripravili do tega, da 
je pristalo na iranskih tleh.

Po zgoraj opisanem incidentu 
in dvomih o dejanski možnosti 
izvedbe napada z motilnikom 
na osnovi prevare na vojaško le-
talo, je Teksaška univerza na po-
vabilo ameriškega Ministrstva 
za domovinsko varnost (angl. 
Department of Homeland Security 
– DHS) sestavila in preizkusila 
motilnik na osnovi prevare za 
civilna letala brez pilota in ostala 
daljinsko vodena zračna vozila. 
Uporabljeni motilnik je napredna 
verzija motilnika, ki je zmožen 
na tančno poravnati navigacijske 
podatke ponarejenih signalov z 
avtentičnimi GPS signali.

Poskus motenja (Slika 2) se je 
začel tako, da je motilnik najprej 
pridobil in sledil GPS signaloma 
L1 C/A in L2 C z namenom pri-
do bitve originalnih navigacijskih 
podatkov. Ko jih je pridobil, je 
vklju čil motilni način, v katerem 
je izdelal ponarejene GPS signale 
tako, da je želeno spremembo se-
štel s podatki, pridobljenimi iz 

2 Ciljni sprejemnik je pod nadzorom že v primeru enega od naštetih kazalcev.
3 Motilni signal zaostaja za pravim GPS signalom zaradi zamude pri izdelavi lažnih signalov, ki vsebujejo želene lažne podatke.
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lastne antene. Ti signali so se nato 
najprej uporabili za kalibracijo za-
mude med izdelavo digitaliziranih 
motilnih signalov in izhodom 
analognega motilnega signala. Po 
kalibraciji in po določenem času, 
ko je motilnik uspel zbrati dovolj 
podatkov, da je naredil knjižnico 
navigacijskih bitnih podatkov, se 
je akademski napad začel.

Helikopterčku je njegova zemeljska 
nadzorna postaja poslala ukaz, 
naj se zadržuje na višini približno 
osemnajstih metrov. Po tem ukazu 
se je začelo motenje: z motilnikom 
so prek oddajne antene poslali 
signale, ki so bili zelo podobni 
GPS signalom in slednje preglasili. 
V trenutku so prevzeli nadzor 
nad podatki, ki jih je sprejemal 
sprejemnik malega helikopterja, 
in mu sporočili napačno hitrost 
in ustrezno spremembo položaja. 
Helikopterček so prepričali, da 

se dviguje; da bi mali helikopter 
obdržal prvotno odrejen položaj, 
se je začel premikati navzdol.  Ker 
je bilo to nadzorovano motenje, so 
imeli nadzorniki preskusa za pomoč 
varnostnega pilota helikopterja, 
ki je preprečil, da bi zračno vozilo 
popolnoma ušlo izpod nadzora 
in strmoglavilo. Ta poseg je bil 
nujen, ker motilnik z nadzorom 
GPS sprejemnika prekine kontrolno 
povratno zanko avtopilota4. Vodja 
napada z motilnikom mora tako 
delovati kot upravljavec znotraj 
zanke, kar zahteva na meter 
natančno poznavanje pravega 
položaja helikopterja v realnem času.

S tem napadom je bila dokazana 
možnost, da se da prevzeti kratko-
ročni tridimenzionalni nadzor nad 
tovrstnimi zračnimi vozili in da 
je možno ugrabiti civilno zračno 
plovilo brez pilota z motilnikom 
na osnovi prevare.

Slika 2 - Shematski prikaz postavitve motilne opreme

4 S kontrolno povratno zanko avtopilot preverja, ali se nahaja na položaju, ki mu je bil 
določen in primerja s trenutnim položajem, ki mu ga izračuna in sporoča GPS spreje-
mnik
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Sklep

Motilniki so zanimivi za prouče-
vanje iz različnih vidikov, tako 
tehničnih kot etičnih. Težko se 
je izogniti vrednotenju, kaj je 
pomembneje: človekova zasebnost 
ali nemoten sprejem GPS podatkov 
ter svež pregled prometa okoli nas. 
Tehnologija vsakodnevno ponuja 
nove in nove rešitve in tudi nove 
in nove težave tem rešitvam. Od 
vsakega posameznika je odvisno, 
kako daleč je pripravljen spustiti 
tehnologijo v svoje življenje za 
lajšanje raznoraznih težav (ki 
jih je ta ista tehnologija tudi 
marsikdaj povzročila), dejstvo pa 
je, da motilniki, kljub prepovedi 
v večini evropskih držav (tudi v 
Sloveniji) obstajajo in bodo še 
naprej obstajali.    

Aleksandra Doroteja Rettinger je 
diplomirala leta 2008 na Fakulteti 
za družbene vede v Ljubljani z di-
plomsko nalogo Elektronski nadzor 
zaposlenih: sociološko-pravni vi -
dik. Leta 2013 je diplomirala na 
Fakulteti za elektrotehniko v Lju-
bljani z diplomsko nalogo Motil-
niki globalnega navigacijskega 
satelitskega sistema. 

Boštjan Batagelj je diplomiral le ta 
1997 na smeri telekomunikacije na 
Fakulteti za elektrotehniko v Lju b-
ljani. Na isti fakulteti je leta 2000 
magistriral ter leta 2003 dok to ri ral. 
Od leta 1997 je zaposlen na Fakul-teti 
za elektrotehniko, Katedra za tele-
komunikacije v Laboratoriju za sevanje 
in optiko. Kot predavatelj in asistent 
predava ter vodi laboratorijske vaje 
pri nekaterih telekomunikacijskih 
predmetih. Je avtor številnih doma 
in v tujini objavljenih člankov in so-
deluje v domačih in mednarodnih pro-
jektih s področja telekomunikacij.

USPEŠNIH PRVIH 5 LETUSPEŠNIH PRVIH 5 LET
Podjetje Beckhoff Avtomatizacija d.o.o. letos praznuje 5 let. 
Usta novljeno je bilo 29.4.2008 in skrbi za prodajo ter tehnično 
podporo za produkte Beckhoff. Podjetje sodi pod okrilje nemškega 
podjetja Beckhoff Automation GmbH, ki slovi po inovativnih 
produktih v avtomatizaciji.
 
Beckhoff Avtomatizacija d.o.o. ima sedež v Medvodah. Neposredno 
ali preko distributerja podjetje pokriva področje nekdanje Jugoslavije. 
Podjetje je lani ustvarilo 706.026 Eur prihodkov, rast glede na leto 
2011 je bila 26 %. Tudi v letošnjem letu je pričakovana rast prihodkov. 
Trem redno zaposlenim naj bi se po načrtih pridružila še dva, in 
sicer za področje tehnične podpore in prodaje. 

Zanesljive dobave, dobra tehnična podpora, učinkovita izobraževanja 
in predstavitve novosti so naloge, ki bodo tudi v prihodnje prioritetne 
v podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o. Več o podjetju na www.
beckhoff.si.

Prihodki podjetja Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.    

Informacije:  Bogdan Rojc,  BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.
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Avtomatizacija poslovanja v prodaji
Informacije:   Željko Khermayer, 4WEB d.o.o.

Podjetja si vsakodnevno prizadevajo za racionalizacijo poslovnega procesa in iščejo nači-
ne kako skrajša   pot do (potencialne) stranke ter poceni   celoten postopek poslovanja. 
Odgovor se skriva v standardizaciji in avtoma  zaciji poslovanja nad katerim je mogoč 
hiter in pregleden nadzor. Naša aplikacija zmore prav to: izboljšuje učinkovitost 
prodajnega procesa.

Zaradi inovativnega procesa, ki ga naš program uvaja, bo tržnik svoje delo opravil od 3-krat do 10-krat hitreje. Sistem 
je namreč zasnovan tako, da združuje različna orodja ter spodbuja avtomatizacijo postopka. V poštev pride tako pri 
delu z navadno pošto (tiskanje računov, kuvert, nalepk) kot elektronsko komunikacijo (navadna in množična e-mail 
sporočila, SMS-i, opomniki) ter omogoča povezovanje različnih naprav (računalniki, dlančniki, pametni telefoni in IP 
telefonja). Program tako med drugim sam pošlje email in SMS sporočila oziroma opomine, hkrati pa omogoča tudi 
povezovanje prodajnega procesa z direktnim marketingom. 

Poglejmo si nekaj primerov poslovnih procesov in na kakšen način jih je mogoče z našo aplikacijo optimizirati.

Primer tržnika
Eden najbolj običajnih primerov v poslovnem svetu je primer tržnika, ki želi doseči sestanek s potencialno stranko. 
Recimo, da en klic skupaj s pripravami nanj vzame približno deset minut. Začne se s prvim klicem, ki ponavadi ni do-
volj. Stranka ga denimo prosi, naj jo ponovno pokliče čez dva tedna. Pogosto se zgodi, da je naslednjič iz različnih ra-
zlogov ne doseže takoj, kljub temu pa se je moral za klic pripraviti. Ko jo končno dobi na telefon mu stranka pove, da 
je trenutno zasuta z delom in ga prosi naj jo čez dva tedna še enkrat pokliče. Tudi takrat tržnik stranke ne dobi na tele-
fon v prvem poizkusu, saj je ta morda na sestanku. Ko se končno dogovorita za sestanek ga stranka prosi še, naj jo 
kakšno uro pred samim sestankom opomni, da nanj ne bi pozabila. Če torej seštejemo dva ponovna klica, štiri neuspe-
šne klice in še klic pred sestankom, ugotovimo, da je tržnik za celoten dogovor potreboval kar 35 minut, to pa je od 
njega zahtevalo kar sedem prekinitev dela.

Sedaj pa si poglejmo, kako bi zgoraj opisani proces lahko bistveno skrajšali z uporabo 4WEB sistema za izboljšanje 
učinkovitosti prodajnega procesa: Po prvem klicu, ko mu stranka pove, kdaj jo lahko ponovno kontaktira, si tržnik na-
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mesto opomnika pripravi email, ki bo avtomatsko poslan stranki na izbrani dan. To pomeni, da je že v drugem koraku 
prihranil nekaj dragocenega časa, ki bi ga sicer potreboval za ponovno seznanjanje z vsebino pogovora, ko bi poskušal 
stranko ponovno dobiti. Če email napiše takoj, pa si prihrani kasnejše priprave.
Stranka mu čez nekaj dni odgovori, da bo žal še nekaj časa zasedena, zato tržnik takoj po prebranem sporočilu pripra-
vi nov email, ki bo ponovno poslan na želen dan. S tem spet pridobi nekaj časa, ki bi ga porabil za branje pretekle ko-
respondence in pripravo na klic.

Stranka mu v nekaj dneh potrdi termin sestanka in ga prosi naj jo tisti dan še enkrat opomni. Tržnik lahko v eni minuti 
kreira SMS sporočilo, ki ga bo stranka avtomatsko prejela nekaj ur pred sestankom. Tako se izogne ponovni prekinitvi 
svojega svojega dela. Če odštejemo prvi klic, ki je potreben v obeh primerih in seštejemo oba časa, vidimo, bo tržnik z 
našim programom delo opravil v skoraj trikrat krajšem času. 

Učinkovito pospeševanja prodaje z uporabo prodajnega lijaka 
Program 4WEB CRM tržnikom dobro služi tudi na drugih frontah, saj jim omogoča učinkovito identifi kacijo potencial-
nih strank. Recimo, da pošljemo oglasno email sporočilo na 1000 naslovov. Kasneje lahko za vsakega izmed njih ugo-
tovimo ali je sporočilo odprl ter ali je morda kliknil na katero izmed povezav v njem oziroma si prebral priloženi doku-
ment. Tako izluščimo tiste, ki so za poslano ponudbo dejansko izkazali zanimanje ter jim namenimo še telefonski klic. 
Klicanje vseh tisoč prejemnikov gotovo ni racionalno, saj bi za to potrebovali ogromno časa, hkrati pa bi v večini pri-
merov naleteli na zavrnitev. Z učinkovito uporabo prodajnega lijaka, ki bo identifi ciral najbolj zainteresirane prejemni-
ke porabimo vsaj 10x manj časa, kot bi ga sicer.

Pošiljanje opominov
Avtomatizacija računovodstva je še veliko enostavnejša in bo prihranila še več časa. Sistem lahko samostojno 
preverja ali je naročnik že poravnal račun in avtomatsko pošlja opomine. Če po pošiljanju zadnjega opomina 
račun še ni plačan, bo program avtomatsko obvestil zadolženega sodelavca naj ukrepa.
Brez našega sistema bi si morali nastaviti opomnik za vsak termin posebej in nato preveriti ali so bili računi 
poravnani ter nato še poslati opomin neplačniku. S pomočjo naše aplikacije lahko ta postopek kar trikrat pre-
skoči.
Če dolžnik medtem poravna odprte račune, bo program to zaznal in ustavi postopek izterjave. Tako vam ni 
potrebno stalno preverjati statusa izdanih računov.
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Povezava z ERP programom
4WEB CRM lahko povežete tudi z računovodskim programom ERP, kar omogoča avtomatski prenos informacij in njihovo 
takojšnjo dostopnost. Podatkov ni potrebno ročno vnašati, kar vam bo nedvomno prihranilo ogromno časa.
Povezava s IP telefonijo

Ker je naša aplikacijo povezana s telefonom, van ni potrebno vtipaki telefonskih številk, temveč boste klic sprožili s kli-
kom na miško. V primerih, ko je potrebno poklicati večje število strank ali poslovnih partnerjev, lahko na tak način pri-
hranimo veliko časa.

Po drugi strani se vam bo ob dohodnem klicu na ekranu prikazalo ime in podjetje klicočega. Z enim samim klikom boste 
lahko prišli do njihovih podatkov, pretekle korspondence, naročil in računov. Ne bo vam potrebno dalj časa iskati potreb-
nih informacij, saj vam bodo te takoj na voljo.

Potrditev naročanja v proizvodnji.
Imate težave s povratnimi informacijami? S pridobivanjem potrditev in povratnih informacij je bil do sedaj vedno križ. 
Podobna zgodba je pridobivanje odgovorov od večjega števila podizvajalcev ali poslovnih partnerjev. Primer proizvo-
dnega podjetja, ki povezuje večje število kooperantov kaže na številne pomanjkljivosti običajnega dogovarjanja preko 
emaila. Eden od podizvajalcev morda ni prejel elektronskega sporočila z naročilom ali navodilom, kar zakasni celoten 
proizvodni proces. 4WEB CRM sistem omogoča enostavno potrditev prejema naročil oziroma navodil z enim samim 
klikom na povezavo v emailu. 

Organizacija dogodkov
Po enakem postopku lahko prejemniki elektronskega sporočila potrjujejo tudi svojo udeležbo na sestanku ali kakšnem 
drugem dogodku. Recimo, da stotim povabljencem najprej pošljemo email sporočilo v katerem lahko s hitrim klikom na 
povezavo potrdijo svojo udeležbo. To stori 80% prejemnikov in njihov odgovor sistem avtomatsko zabeleži. Ostaluh 
20%, ki niso odgovorili na sporočilo je potrebno poklicati in preveriti ali se bodo dogodka udeležili. Pri tem računamo, 
da en klic traja približno tri minute. Za celoten postopek torej porabimo približno eno uro. 

Če prejemniki emaila ne bi imeli možnosti hitrega odziva s klikom na povezavo, bi nam morali v odgovor poslati sporo-
čilo. Branje posameznega sporočila in beleženje, kdo bo na dogodek prišel in kdo ne, bi nam vzelo 3 minute po osebi. 
Skupaj torej kar štiri ure. Če prištejemo še dodatno uro za klice, je to kar petkrat več, kot bi porabili z uporabo naše apli-
kacije. Ker bi morali v tem primeru vse številke odtipkat ročno bi še za to porabili vsaj deset sekund pri posameznem 
klicu. Temu bi se z uporabo povezave računalnika z IP telefonijo lahko izognili.
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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

Spletna trgovina

Zaključimo z enim najbolj razširjenih prodajnih procesov – spletno 
nakupovanje. Tudi tukaj se program 4WEB CRM izkaže za zelo uporabnega, 
saj shrani naročilo, ki ga kupec odda preko spleta in omogoča njegovo 
nadaljnjo obdelavo vključno z SMS in email obveščanjem uporabnika 
o statusu njegovega naročila. 

Naj izpostavimo denimo primer Zavoda za ribištvo Slovenije, ki preko 
spleta omogočajo nakup ribolovnih dovolilnic. Te si po plačilu kupci 
lahko sami natisnejo in odnesejo s seboj na ribolov, kjer ribiški čuvaji 
njihovo avtentičnost lahko preverjajo kar preko SMSa. Izven urbanih 
okolij je dostop do spleta namreč pogosto oviran. 

Ribiški čuvaj skenira QR kodo na karti in dobljeno številko pošlje preko 
SMSa. 4WEB SMS strežnik sprejme SMS, preveri verodostojnost  dovolilnice 
in nazaj pošlje SMS s podatki o kupcu in ribolovnem revirju. S temi podatki 
lahko ribiški čuvaj preveri, če je dovolilnica veljavna. Poleg tega je na 
vsako izdano dovolilnico vezan statistični vprašalnik o ulovu. Če ga ribič 
izpolni, je pri naslednjem naročilu upravičen do popusta.

Prednost 4WEB programa za izboljšanje učinkovitosti prodaje
V nasprotju z ostalimi ponudniki, ki tržijo zgolj posamezne segmente 
naše aplikacije, kot so Email in SMS marketing ter CRM, naš program 
na učinkovit in inovativen način združuje vse to v eno izjemno orodje. 
Naš program za izboljšanje učinkovitosti prodajnega procesa namreč 
ponuja celovito rešitev in pokritost vseh aspektov, saj prodajni proces 
uspešno povezuje z direktnim marketingom, kar je razvidno tudi iz 
zgoraj navednih primerov.

Številni primeri govorijo v prid avtomatizacije poslovnega procesa s 
sistemom 4WEB CRM, ki ima že celo vrsto zadovoljnih uporabnikov, saj je 
kljub svoji zmogljivosti izjemno enostaven za uporabo. Trend vsesplošne 
avtomatizacije se še naprej stopnjuje in pričakovati je mogoče razvoj 
še dodatnih rešitev, ki jih bo mogoče uporabljati v številnih primerih v 
različnih panogah. Konec koncev je cilj – opraviti delo boljše, hitreje in 
ceneje – mogoče doseči vedno znova.      
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Veliko funkcionalnos   je ostalo is  h. Še zmeraj je možno 
naj   informacije o produk  h, rešitvah, servisnih storitvah 
na enak način na novi Support strani. Prav tako so na v 
obstoječem formatu na  voljo pogovori v forumih, ki so jih 
uporabniki spremljali. Prav tako bodo uporabniki še naprej 
prejemali obves  la ”newsle  ers” na katera so naročeni.

Če se posamezni naslovi ”URL” uporabljajo kot zaznamki, 
bodo spletni brskalniki še vedno vodili na iste strani.

Seveda pa bodo spremembe opazne - predvsem bo na 
voljo veliko novih stvari, vse skupaj pa bo zapakirano v 
sodobnejši dizajn.

Glavna razlika je v dizajnu Online Support strani, ki je sedaj 
v skladu z ostalimi Siemens spletnimi stranmi. Posledično 
se bo v tem okolju lažje našlo željene informacije.

Slika 1: Siemens Industry Online Support

Najpomembnejše funkcije so vedno na istem mestu na 
vseh straneh:
1.  Menijska vrs  ca povezuje do glavnih območij spletne 

strani. Na tem mestu se je možno kadarkoli registrira   

in prijavi  , ter tako dostopa   do novih lastnos  , ki jih 
osebne nastavitve ”mySupport” ponuja.

2. Povezave do servisnih storitev so v osrednjem delu. 
Na začetni strani se nahajajo najnovejše informacije in 
povezave, ki hitro vodijo do željenega cilja na drugih 
območjih ”Online Support”.

3. Povezave iz menijske vrs  ce se ponovijo na vrhu strani: 
”Product support”, ”Services”, ”Forum” in ”mySupport”

4. Na vsaki strani se nahaja osebni ”mySupport” kokpit

Product support - osrednji informacijski 
bazen
Vse tehnične informacije o produk  h so še zmeraj na 
”Product support” strani, se je pa spremenil način dostopa:

Slika 2: Product support

V starejši verziji verziji je bil možen dostop samo preko 
produktnega drevesa - kar je pomenilo, da se je bilo treba 
prebi   do informacij po drevesni strukturi. Nova verzija 
bo postopek precej pohitrila z ustreznimi fi ltri in iskalniki. 
Katera koli pot se izbere, vsak fi lter zmanjša množico 
informacij in vodi direktno na željeno lokacijo.

mySupport - osebno območje
Funkcionalnost je sedaj precej obsežnejša in zmogljivejša. 
Na tej strani so možne prilagoditve po lastnem okusu.

Siemens Industry Online Siemens Industry Online 
Support + Mobilna aplikacijaSupport + Mobilna aplikacija
Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

Ene najpomembneših lastnos   Siemens avtoma  zacijske opreme so odprtost in učinkovit dostop 
do informacij. Pri tem ključno vlogo igra spleta podporna stran imenovana Industry Online Support, 
ki se bo od začetka leta 2014 predstavil v prenovljeni in izboljšani obliki, že sedaj pa je na voljo tudi 
že mobilna aplikacija.
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Slika 3: Osebno območje

Območje vsebuje:
• Osebna sporočila: sporočilni sistem v Online Support
• Prošnje: ”my Support Request” do tehnične podpore
• Obves  la: avtomatska sporočila, ko so na voljo nove informacije o 

spremljanih temah (v prejšnji verziji imenovan newsle  er)
• Filter: lastne nastavitve fi ltrov na straneh ”Product Support” in ”Forum”
• Najljubše: zaznamki s strani ”Product Support” in ”Forum”
• Označevanje: ključne besede v kombinaciji z najljubšimi
• Pregledani vnosi: sezam zadnjih ogledanih strani
• Dokumentacija: osebna aplikacija za uporabniku prijazno dokumentacijo 

(prej ”My Documenta  on Manager”)
• Osebni podatki: upravljanje z osebnimi podatki
• CAx vnosi: območje kjer je moč naj   vse potrebne podatke za načrto- 

 vanje
• Extranet: dostop do informacij na zaprtem območju

Online support App

Več kot 300.000 dokumentov je z aplikacijo Online support App na voljo 
kjerkoli in kadarkoli. Dokumentacija vsebuje FAQ, prenose, zadnje verzije 
fi rmware-ov, cer  fi kate, karakteris  ke, primere aplikacij in orodij, zaznamki,…

Nekaj glavnih prednos   uporabe:
• Skeniranje naročniških oznak (EAN, QR) in direkten dostop do tehničnih 

in inženirskih podatkov (CAx)
• Pošiljanje informacij o izdelkih z elektronsko pošto za prenos informacij 

direktno na delovno postajo
• Pošiljanje tehničnih vprašan (Support Requests) z uporabo fotografi j 

kot ključnega dela informacij
• Vsebina je na voljo v šes  h jezikih
• »Offl  ine« funkcija »mySupport« za dostop do shranjenih informacij ko 

ni dostopa do spleta
• Prenos pdf dokumentov v knjižnjice (npr. iBooks, idr.)

Podpr   so vsi najpogostejši mobilni operacijski sistemi: Apple iOS, Android 
in Windows Phone 8.
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Slika 4: Online support App

Prenes   si ga je mogoče s spletnih tržnic ali spodnjega naslova: h  p://support.automa  on.siemens.com/WW/view/
en/56295795
Skratka: sodobnejši dizajn, enostavna uporaba, učinkovita uporaba in podpora različnih operacijskih sistemov so 
glavne lastnos   novega ”Industry Online Support”.

h  ps://support.automa  on.siemens.com  

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
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Nagrada Werner von Siemens Nagrada Werner von Siemens 
za učinkovitost v industrijiza učinkovitost v industriji

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

Letos pole   je SIEMENS razpisal natečaj za nagrado Werner von Siemens za učinkovitost v industriji.  
Nagrada Werner von Siemens je namenjena projektom povečevanja učinkovitos   v predelovalni 
industriji, oskrbi z električno energijo, oskrbi z vodo, ravnanju z odplakami in odpadki, saniranju 
okolja. Največjo težo pri presoji kakovos   projektov povečevanja učinkovitos   ima učinkovita raba 
energentov, poleg tega pa je žirija presojala tudi kompleksnost projekta, inova  vnost projekta, 
tehnološke učinke ter poslovne učinke. Za pravilno pripravo prijave za razpis, so pripravili izpolnjen 
prijavni obrazec, ki je lahko tudi vodilo projektantom pri pripravi projektov za energetsko sanacijo, 
zato ga objavljamo prav v času, ko se odvija srečanje vzdrževalcev Slovenije pod geslom ENERGETSKA 
SANACIJA.

1. Opis projekta energetske učinkovitos  

1.1. Opis konteksta
Opišite dejavnost, proizvodnjo, proces podjetja, na katerem ste izvajali projekt povečevanja učinkovitos  . Razložite kontekst 
(ključne razloge), zaradi katerega ste pristopili k projektu. Opišite ključne izzive, s katerimi ste se srečali pri implementaciji. 
Dolžina teksta: največ 200 besed.

Nadgradnja transportnega sistema v proizvodnem obratu elektro motorjev. 
Želja po integraciji transportnega sistema v skupni nadzorni center, ter za minimalno 10 let podaljšana doba obratovanja, s 
hkratnim zmanjšanjem porabe električne energije. Eden od ključnih izzivov je prostorska s  ska zaradi katerih so omejene 
možnos   postavitve inštalacijskih omaric, povišane temperature, rahla prisotnost prahu. Obstoječe varnostne funkcionalnos   
se bi integrirale v centralni sistem predvsem zaradi manj ožičenja, preprostejše in zmogljivejše diagnos  ke.
Delovni pogoji: 
- 16 urni delovnik
- 260 dni v letu
- Povišane temperature (do 45 stopinj)
- Občasno prašno okolje



28 AVTOMATIKA 118/2013

NAGRADA VERNER VON SIEMENS

1.1. Kompleksnost projekta
Opišite projekt učinkovitos  , odgovorite predvsem na naslednja vprašanja: 

• Na katerih delih proizvodnega postopka ste izvajali projekt?
• Katere tehnološke rešitve vsebuje projekt in zakaj ravno te? 
• Ali (in kako) se je program učinkovitos   nanašal tudi na neproizvodno infrastrukturo?

Opis starega sistema: 
Transportni sistem, vključuje dvig materiala iz kletnih prostorov ter dostavo na tri različne lokacije. Stroj je star 20 let, 
krmilni sistem je osnovan na S5-95U krmilniku z digitalnimi 100 I/O ter 20 analognimi I/O signali. Sestavljen je iz dveh dvigal, 
vsako višine 10m, ter š  rih tekočih trakov vsak dolžine 20m. Dvigala so opremljena s po enim motorjem in frekvenčnim 
pretvornikom z zavornimi upori, tekoči trakovi pa s po dvemi motorji in kontaktorji. Mehansko je sistem v zelo dobrem 
stanju, zato mehanika po prenovi ostaja ista. Za varnostne funkcije skrbi samostojen Sickov sistem.
S5-95u krmilnik preko analognih signalov kontrolira frekvenčnike moči  7kW. Eno dvigalo na uro porabi 5kWh električne 
energije. 
Skupaj dvigali na delovni dan dolg 16 ur porabita 160kWh.
Zaradi omejenega prostora ob transportnem sistemu je na obstoječem sistemu veliko ožičenja med aktuatorji in inštalacijskimi 
omaricami. Signalnih kablov je skupaj več kot 2 kilometra, močnostnih kablov pa skoraj 1 kilometer. 

Opis novega sistema:
Podpora sodobnega načina industrijske komunikacije ter nižanje obratovalnih stroškov botrujejo odločitvi za vpeljavo 
profi neta kot komunikacijskega vodila, ter integraciji frekvečnih pretvornikov z možnostjo vračanje energije. Dodatno se 
uporabi rešitev profi safe, ki omogoči uporabo varnostnih modulov na istem vodilu kot običajni signali.

1.2. Inova  vnost projekta
V tem delu prijave odgovorite predvsem na naslednja vprašanja: 

• V čem se kaže tehnološka inova  vnost izvedenega programa?
• Katere nove tehnologije ste uporabili pri načrtovanju in implementaciji projekta?
• Specifi cirajte, katere tehnološke rešitve so plod znanja in kompetenc prijaviteljev?

Močno izboljšano stanje na področju diagnos  ke – ves sistem preko enotnega vodila omogoča enostavno povezavo v 
skada sistem. Tehnologija, ki še ni bila prosotna v podjetju je PROFISAFE. Z integracijo varnostnih funkcij v enoten sistem 
je prenova obstoječega transportnega sistema postala tudi vzorec za ostale dele proizvodnje.

1.3. Uporaba Siemensovih tehnologij
Navedite, katere Siemensove tehnologije ste vključili v projekt. Opišite razloge, zaradi katerih ste se pri projektu odločili za 
navedene Siemensove tehnologije?

Krmilnik: Sima  c S7-315F-2PNDP
Frekvečni pretvornik: Sinamics G120D (2 x 7,5kW)
Distribuirane enote I/O: ET200pro
Mehki zagon: ET200pro Motor Starters (8 x 2kW)

Uporabljene so sledeče tehnologije:
• PROFINET, ki v veliki meri omogoči zmanšanje skupne dolžine potrebnih kablov, ter olajša diagnos  ko.
• PROFISAFE, omogoči integracijo varnostnih funkcij v enoten sistem. Tudi ta tehnologija pripomore k zmanšanju 

potrebnih kabelskih povezav, predvsem z uporabo enega distribuiranega sistema za običajne in varnostne funkcije.
• Distribuirana periferija v izvedbi ip65, ni potrebe po ištalacijski omarici, prostorski prihranek
• Sinamics G120D frekvečni pretvornik s PROFINET komunikacijskim vmesnikom in integriranim sistemom rekuperacije 

električne energije. Posledično ni potrebe po zavornih uporih (prihranek  na prostoru in predvsem pri energiji).
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1.4. Tehnološki učinki projekta
Opišite, kako ste s projektom izboljšali tehnologijo vaše dejavnos  . Izboljšave ponazorite tudi s kvan  ta  vnimi indikatorji uspeha 
(npr. rela  vno povečanje produk  vnos   proizvodnje, rela  vno povečanje hitros   proizvodnje, rela  vno skrajšanje zagonskega 
časa proizvodnje…). 

Manjša kompleknost zaradi nižjega števila kabelskih povezav je omogočila hitrejši zagon prenovljenega sistema. Znižalo 
se je število potrebnih rezervnih komponent zaradi enotnega sistema (varnostni sistem, standardni sistem in pogonski 
sklopi na enotnem vodilu). 
Modularna zasnova omogoča nadgradnje sistema v bodoče (npr. redundačne mrežne povezave).

1.5. Učinki na področju zmanjšanja rabe energentov
a) Navedite, katere cilje ste si zastavili na področju prihrankov rabe energentov: na katerih energen  h ste zmanjšali porabo, in 

za koliko (rela  ven podatek). Kjer je možno, navedite, kolikšen delež ima strošek energenta v strukturi proizvodnih stroškov, 
vezanih na segment proizvodnje, ki ste ga naslavljali s projektom učinkovitos  . 

Pred začektom prenove so bili cilji
- znižanje porabe električne energije (uporaba frekvečnih pretvornikov z rekuperacijo, namesto zavornih uporov)
- znižanje špic pri porabi električne energije ob zagonih motorjev tekočih trakov (uporaba mehkih zagonov, sistem et200pro)

b) Izpolnite tabelo, po potrebi dodajte vrs  ce
Segment proizvo dnje/
postopek,na katerem 
je bila implemen  rana 
tehnologija za ve ča nje 

učinkovitos  

Opis tehnologije/
rešitve

Prihranki elektrike Prihranki vode Prihranki fosilnih 
goriv

Opis metode, po kateri 
ste izračunali/iz merili 

prihranke

Absolutna 
vrednost

Rela  vna 
vrednost

Absolutna 
vrednost

Rela  vna 
vrednost

Absolutna 
vrednost

Rela  vna 
vrednost

Transportni sistem Rekuperacija 12480 
kWh

-30% Kalkulacija

1.7. Poslovni učinki
Navedite, kakšne poslovne učinke ste dosegli s projektom? Opišite predvsem rela  vne fi nančne učinke (zmanjšanje stroškov za 
energente po implementaciji projekta), dobo vračanja inves  cije v projekt in druge poslovne učinke, povezane s tehnološkimi 
izboljšavami v proizvodnji. Učinke ponazorite z naslednjimi kvan  ta  vnimi indikatorji uspeha: 
- rela  vno izboljšanje produk  vnos   proizvodnje
- rela  vno zmanjšanje potrebnih človeških virov za izvajanje proizvodnje
- rela  vni prihranki pri stroških za energente
- doba vračanja inves  cije v projekt
- izboljšave na področju kakovos   (rela  vno zmanjšanje proizvodov z napako)
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Znižanje porabe električne energije (uporaba frekvečnih pretvornikov z rekuperacijo, namesto zavornih uporov)
- Letni prihranek 12480kWh

Znižanje špic pri porabi električne energije ob zagonih motorjev tekočih trakov (uporaba mehkih zagonov, sistem et200pro)
- Manjša obremenitev električnega omrežja – manj posegov zaradi preobremenjenih zaščitnim modulov

Zmanjšano kompleksnost ožičenja (glede na star sistem skupna dolžina kablov znižana za 70%)
- Olajšano vzdrževanje, preglednost, stroški menjave

Integracija transportnega sistema v centralni sistem
- Olajšano vzdrževanje, preglednost, diagnos  ka. Višja produk  vnos   z ažurnimi podatki sistema.

Doba vračanja inves  cije v projekt se skozi nižjo porabo električne energije, manjšim številom servisnih posegov in 
stabilnejšim električnim omrežjem ocenjuje na 4 leta.

1.8. Dodatna gradiva za ponazoritev projekta
Tukaj lahko vključite dodatno dokumentacijo (največ 3 strani), s katero lahko ponazorite projekt oziroma opozorite na podatke, 
ki utemeljujejo učinkovitost projekta, pa v zgornjem obrazcu niso bili zahtevani. Vključite lahko sheme, tabele, tekst, fotografi je.

Več informacij:
h  ps://www.cee.siemens.com/web/si/sl/corporate/portal/
werner/Pages/Poslanstvo.aspx                   

… 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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Najboljši varnostni 
proizvodi za industrijsko 

avtomatizacijo po 
 

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

 
 

 

 

Laserski merilnik Laserski merilnik 
razdalje razdalje 
DATASENSORDATASENSOR EDS-C EDS-C

Avtor: Peter Meh, FBS ELEKTRONIK d.o.o.

FBS elektronik d.o.o., Velenje znan kot vodilni proizvajalec 
industrijske senzorike v Sloveniji predstavlja novi laserski merilnik 
razdalje Datasensor EDS-C za aplikacije brezkontaktnega merjenja 
v industriji. Z merilnikom lahko določimo položaj predmetov, 
razdaljo do predmetov, ki so težko dostopni in z visoko temperaturo 
površine.

EDS-C merilnik razdalje ima robustno aluminijasto ohišje z mehansko zaščito 
IP65 z območjem delovanja od – 10°C do +50°C. Odlikujejo ga odlične lastnos   
merjenja. Električna povezava merilnika je izvedena preko M12 5 polnega 
senzorskega konektorja. Skaliran analogni izhod je primeren za priključitev 
na vsak merilni sistem v industriji.
Preko priloženega računalniškega programa enostavno spreminjamo parametre 
za merjene v aplikaciji.

• Doseg 0,05 do 30m
• Ločljivost : 3 mm
• Temperatura delovanja –10°C do +50°C
• Aluminijasto ohišje IP65
• Napajanje 24V DC
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Uporaba v aplikacijah:

prepoznavanje predmetov merjenje razdalje med vozički merjenje razdalje odvijanja bal

merjenje nihanja 
materiala

merjenje nivoja materiala/
tekočine v silusu

merjenje zalogovnika pakirnih 
palet

Uporaba v industriji:
-  kovinska
-  lesno-obdelovalna
- papirna
-  teks  lna, 
-  avtomobilska
- ter povsod tam kjer je potreba 

po merjenju razdalje.

avtomobilska industrija

merjenje nivoja

merjenje višine

merjenje odvitosti materiala
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Kompaktni krmilnik OMRON z Kompaktni krmilnik OMRON z 
vgrajenim Ethernet vmesnikom vgrajenim Ethernet vmesnikom 
z možnostjo v  čnika (socket)z možnostjo v  čnika (socket)
Informacije: MIEL d.o.o.

Vgrajen Ethernet vmesnik na krmilniku CP1L-E se lahko upo-
rablja tako za programiranje, kot tudi za komunikacijo z ostalimi 
napravami, ki imajo vgrajen Ethernet vmesnik. Funkcija v  čnika 

omogoča komunikacijo s katerokoli napravo, ki ima Ethernet vmesnik, 
ne glede na vrsto protokola. Omogoča uporabo standardnih Ethernet 
protokolov, vključno z UDP, TCP in Modbus/TCP (z uporabo funkcijskih 
blokov). Vgrajen Ethernet vmesnik prav tako podpira Omronov FINS 
Ethernet protokol, ki omogoča enostavno povezavo npr. med PLC-ji in 
operaterskimi paneli (HMI).

Standardizacija z Ethernet komunikacijo prinaša uporabnikom številne prednos  . 
Ethernet je izjemno razširjen, zato je povezovanje cenejše kot pri serijski komunikaciji. 
Povezovalni kabli so lahko dolgi do 100m, kar omogoča fl eksibilnejšo decentralizacijo 
avtoma  ziranega sistema. Implementacija Ethernet-a omogoča do tri neodvisne 
povezave preko enega kabla (Slika 1).

Slika 1: Vsestranska povezljivost

Z vgrajenim Ethernet-om so na voljo tri verzije krmilnika CP1L in sicer z 20, 30 ali 
40 I/O točkami, razširi   pa ga je mogoče do 160 I/O točk. Nova izvedba CP1L-E ima 
standardno vgrajena tudi dva 10-bitna analogna napetostna vhoda od 0 do 10V. 
Na voljo pa so tudi nove analogne razširitvene enote z dvema vhodoma, z dvema 
izhodoma ali pa kombinirana enota z dvema vhodoma in dvema izhodoma. 

CP1L-E je izredno primeren za distribuirane sisteme vodenja, kot so npr. vodovodni 
sistemi (črpališča), sistemi daljinskega ogrevanja, sistemi javne razsvetljave ter ostali 
decentralizirani sistemi vodenja v industriji.

Nov operaterski panel OMRON serije NB

Ena od zelo primernih možnos   je povezava z vmesniškim terminalom serije NB, ki 
ga je Omron pred kratkim predstavil. Odlikuje ga kvaliteta, zmogljivost in cenovna 
ugodnost. Na voljo je v velikos   od 3,5-palčnega do 10-palčnega zaslona. Ima visoko 
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zmogljivo LED osvetlitev in dolgo življenjsko dobo, ki znaša 
kar 50.000 ur, kar pomeni vsaj 6 let delovanja v industrijskem 
okolju. Pri vseh velikos  h je možno izbira   med pokončnim in 
ležečim  pom zaslona.

Poleg povezave preko Etherneta, je na voljo tudi povezava 
preko serijske RS-232 in RS-422/485 komunikacije ter USB 
komunikacije, tako z ostalimi Omron PLK napravami, kot 
tudi z napravami ostalih proizvajalcev. S pomočjo USB ključa 
je na terminal možno naloži   program, popravke in izdela   
varnostno kopijo.

Za izdelavo vmesnika je na voljo brezplačno programsko orodje 
NB-Designer, ki ima velik nabor grafi čnih elementov, omogoča 
vstavljanje grafov za bolj nazoren prikaz delovanja in vsebuje 
orodja za hitro izdelavo animacij. Zelo enostavno je npr. izdela   
grafi ko premikajoče komponente in njeno pot na liniji tako, 
tako da ji določimo status, koordinate in pripadajoči naslov v 
krmilniku. Na voljo so glavna okna, pojavna okna, ki se lahko 
prikažejo prosojno, skupna okna ali predloge, menijska okna za 
hitro izbiro, prikaza   pa je mogoče tudi okno v oknu. Zahvaljujoč 
zmogljivim makrojem se lahko izračuni in napredne matema  čne 
funkcije izvajajo kar v samem panelu. Dostop do posameznih 
strani je možno omeji   preko več uporabniških nivojev, ki so 
zaščiteni z gesli, delovanje vmesnika, pa je možno pred samim 
zagonom preizkusi   v vključenem programskem simulatorju. Vse 
naštete funkcije in možnos   zagotavljajo enostavnejše in varnejše 

upravljanje stroja ali naprave.

Slika 2: Nov operaterski panel 
OMRON serije NB

Informacije: 
www.miel.si
info@miel.si
080-MIEL                 

Vacon 10 

Vacon 20

Vacon 100 HVAC

Vacon 100 motorska montaža

Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov

www.metronik .s i
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Krmilna tehnika za Krmilna tehnika za 
pro  požarno zaščitopro  požarno zaščito

Varnostni krmilniki v avtoma  zaciji objektov

Za veliko število poškodovanih ali celo mrtvih v požarih ni kriv sam 
ogenj, ampak strupen in agresiven dim. Primarna naloga vseh 
naprav za pro  požarno zaščito v javnih objek  h je zato omejitev 

žarišča požara, hitro odvajanje dima in zagotavljanje varnih ubežnih po   
brez dima. V kompleksu Hackeschen Quar  er v Berlinu to pomembno 
nalogo opravlja avtoma  zacijski sistem PSS 4000.

R

Avtomatizacijski sistem PSS 4000 
krmili in nadzira tehnične dele 
naprav za protipožarno zaščito 
kompleksa objektov Hackeschen 
Quartier v Berlinu – skupno več kot 
tisoč vhodov in izhodov. 

Mnogi se še spominjajo katastrofalnega 
požara na letališču v Düsseldorfu leta 1996. 
Od tedaj so se poostrili zakonski predpisi za 
varnost javnih objektov, ki s tem izboljšujejo 
tudi tehnične osnove za omejitev ognja 
in dima v primeru požara. Obenem so 
se povečale tudi zahteve za sisteme na 
programski osnovi, ki so namenjeni za 
avtoma  zirano in pred izpadi zavarovano 
avtoma  zacijo objektov. 

Veljavno gradbeno pravo zahteva v vsaki 
zgradbi zanesljivo pro  požarno zaščito, ki jo 
je treba načrtova   po najboljšem možnem 
znanju in ves  . Pomanjkljivost pri tem je, da 
za pro  požarno zaščito ne obstajajo enotni 
standardi in enoumne izjave o ravnanju 
s tveganjem, kot ga pri gradnji strojev in 
naprav ureja Direk  va o strojih DIN EN ISO 
13849-1. Poleg temeljnih gradbeno pravnih 
predpisov obstaja le nekaj smernic, ki dajejo 
le okvirno orientacijo za načrtovanje, izdelavo 
in upravljanje javnih objektov.

Priporočilo VDMA 24200-1 
kot smernica
Priporočilo Nemškega združenja za gradnjo 
strojev in naprav (VDMA) določa tehnične 
osnove za avtoma  zirane pro  požarne 
sisteme in sisteme za odvajanje dima 
(ABE) in podrobno opisuje zahteve glede 
zanesljivos   in varnos   avtoma  zacijskih 
sistemov. Projektantom, izvedencem in 
proizvajalcem preizkusnih mest, naprav 
in sistemov je tukaj na voljo prak  čna 
pomoč za orientacijo pri izvedbi najboljše 
možne zaščite za ljudi in predmete. Poleg 
tega so v priporočilu opisani tudi od 
tveganja odvisni postopki, ki jih morajo 
pokriva   pro  požarni sistemi in sistemi 
za odvajanje dima ter zahteve za varno 
obratovanje. 

V kolikor so pri načrtovanju ugotovljena 
velika tveganja, velja to tudi za zahteve 
glede funkcionalne varnos  . V končni fazi je 
kompleksnost vgrajenih in avtoma  ziranih 

Uredil: Miro Vargek, univ.dipl.inž.el., SMM d.o.o., www.smm.si
Vir informacij: PILZ, www.pilz.de
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pro  požarnih sistemov in sistemov za 
odvajanje dima odvisna od ravni in obsega 
tveganja.

Odvisno od objekta in uporabe morajo 
avtoma  zirani pro  požarni sistemi in 
sistemi za odvajanje dima obvladova   
različna tveganja. Podobno kot v okviru 
Direk  ve o strojih je tudi tukaj za posamezni 
objekt obvezno izvajanje ocene tveganja. 
V skladu s tem priporočilo VDMA 24200-
1 opozarja na postopke po EN 61508. 
Za javni objekt in njegove posamezne 
odseke poteka določitev potrebne ravni 
integritete (Safety Integrity Level SIL) s 
pomočjo grafov tveganja (5. del EN 61508).

Varnostni PLC tudi v avtomati-
zaciji objektov
Iz zornega kota ekspertov in izvedencev 
za pro  požarno zaščito ter strokovnih 
inženirjev je tehnološko gledano že dalj 
časa na voljo zanesljivo delujoč sistem 
za avtoma  zacijo objektov, ki nudi pri 
pro  požarni zašči   bistveno dodano 
varnost – avtoma  zacijski sistem PSS 4000 
za varnost in standard, ki je uveljavljen še 
mnogo bolj, kot le vsestranski sistem za 
avtoma  zacijo v gradnji strojev in naprav.
Kompleksni objek   so svojimi tehničnimi 
napravami, kot so sistemi ogrevanja, 
klimatski sistemi in sistemi pro  požarne 
zaščite in s svojimi vsestranskimi načini 
uporabe primerljivi s kompleksnimi 
proizvodnimi napravami. Tako kot stroji, 
morajo tudi kompleksni objek   izpolnjeva   
najrazličnejše zahteve in neprekinjeno 
delova   skoraj brez izpadov in nevarnos  . 
V javnih objek  h z gos  m prometom ljudi 
je že sama pro  požarna zaščita sestavljena 
iz mnogo senzorjev, detektorjev dima, 
dimnih loput s samodejnim zapiranjem 
in odpiranjem, dimnih tlačnih in gasilnih 
naprav. V primeru požara mora krmiljenje 
samodejno sproži   koncept odvajanja 
dima, ki lokalno omeji razvoj ognja in 
požara, izbere najbolj neposredno pot 
za odvajanje dima na prosto, ogradi 
neprizadeta področja in osebam v objektu 
zagotovi reševalne po   brez dima.

Podobno kot pri avtoma  ziranih industrijskih 
napravah je za primer varnostno relevantnega 
dogodka potrebna stopnja, ki neodvisno 
od trenutnega tveganja nadzoruje pravilno 
delovanje naprav pro  požarne zaščite in 

zanesljivo izvajanje zastavljenih scenarijev 
in v primeru zatajitve samodejno izbere 
ustrezne alterna  ve. Poleg tega mora bi   
ta stopnja varna pred izpadom in mora 
stalno kontrolira   lastno sposobnost za 
delovanje.

Hackesches Quartier: 
naknadno vgrajena zanesljiva 
protipožarna zaščita

Hackesches Quar  er v središču Berlina 
je šestnadstropni kompleks objektov, 
katerega gradnjo so dokončali pred dvema 
letoma. V dveh gradbenih objek  h s 
podzemnimi garažami in skupno površino 
v vsakem nadstropju približno 44.000 m2 
se nahajajo hoteli, trgovine, restavracije in 
pisarne. V kompleksu vsakodnevno dela 
ali ga obišče do 3.000 ljudi. Ker prvotno 
vgrajena pro  požarna zaščita ni izpolnjevala 
zahtev TÜV, so na priporočilo izvedenca 
za pro  požarno zaščito k sodelovanju 
povabili podjetji VM Technik in Pilz. 

Z avtoma  zacijskim sistemom PSS 4000 
so uspeli realizira   celovito rešitev, ki v 
vseh vidikih zagotavlja zahtevano varnost 
in zanesljivost. Krmilni sistem je primeren 
za kompleksnejše naloge avtoma  zacije 
in v ta namen kombinira komponente 

programske in strojne opreme, mrežne 
naprave in sistem za Ethernet komunikacijo 
v realnem času. Ta rešitev se od klasične 
avtoma  zacijske tehnologije razlikuje 
po različnih funkcijah in možnostih 
kombiniranja. Zaradi dosledne razdelitve 
krmilnih funkcij omogoča PSS 4000 bolj 
prilagodljivo uresničevanje projektov. Z 
avtoma  zacijskim sistemom PSS 4000 so 
izpolnjene vse zahteve za pro  požarno 
zaščito iz priporočila VDMA. Avtoma  zacijski 
sistem zagotavlja zahtevano varnost pred 
izpadom in reakcijske čase, deluje brez 
povratnega učinkovanja med varnimi in ne 
varnimi funkcijami, zagotavlja shranjevanje 
programov za scenarije odvajanja dima, 
če izpade napajalna napetost in izključuje 
nepooblaščene dostope do programa. 
Obstajajo dobri razlogi za to, da bodo splošni 
krmilni sistemi za upravljanje objektov in 
krmilni sistemi za varnostne naprave tudi 
v prihodnje ostali neodvisni sistemi. Kar 
se  če diagnos  ke in vizualizacije pa sta 
oba sistema medsebojno povezana že pri 
zdajšnjem stanju tehnike. 

Varno ohranjanje funkcij

Pro  požarna tehnična naprava nadzira 
signale pro  požarne alarmne naprave, 
ročne  pke in s  kala na panelu za javljanje 

Avtoma  zacijski sistem PSS 4000 je sestavljen iz različnih komponent programske 
in strojne opreme ter sistema Safetynet p za Ethernet komunikacijo v realnem času 

in ustreznih mrežnih komponent.
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požara, signale senzorjev za CO2, krmiljenje 
loput za odvajanje dima, naprave za javljanje 
dima in tlačne varnostne dimne naprave 
ter položaj končnih leg pro  požarnih loput 
in loput za odvajanje dima. V kompleksu 
Hackeschen Quar  er je v uporabi približno 
2.000 našte  h elementov. S sporočili za 
odpiranje/zapiranje ter preklopi pri sce-
narijih mora avtoma  zacijski sistem PSS 
4000 za te elemente obdela   do 40.000 
ukazov, jih programira  , nato pa preko 
podatkovnega vodila Modbus prenes   do 
nadrejene tehnike za upravljanje objekta 
in jih tam vizualizira  . Odvisno od stanja 
izhodov se sproži ustrezen scenarij, ki ga 
avtoma  zacijski sistem PSS 4000 preveri 
glede verodostojnos  . Preko standardnih 
izhodov so vzporedno s tem krmiljene tudi 
signalne lučke na panelu pro  požarne 
alarmne centrale, ki prihajajočim gasilcem 
omogoča hiter pregled aktualne situacije.

Na različnih mes  h v objektu zagotavlja 
20 krmilnikov PSSuniversal PLC nadzor 
in krmiljenje protipožarne alarmne 
naprave. Vse sistemske komponente 
so povezane preko mrežnih s  kal Pilz 
Switche PSSnet in preko op  čne zanke. 
Če se komunikacijska zanka na nekem 
mestu prekine, redundantni mehanizmi 
mrežnih s  kal samodejno poskrbijo za 
varen prenos podatkovnih telegramov 
preko op  čne zanke do prejemnika. 

Na različnih mes  h v objektu zagotavlja 
20 krmilnikov PSuniversal PLC nadzor in 
krmiljenje pro  požarne alarmne naprave.

Celoten avtoma  zacijski sistem vključno s 
programsko in strojno opremo ter sistemom 
Safetynet p za Ethernet komunikacijo v 
realnem času ima cer  fi kat TÜV po EN 61
508 za raven integritete SIL 1 do 3. Avto-
ma  zacijski sistem ostaja za obiskovalce in 
uporabnike kompleksa Hackeschen Quar- 
 er neviden sistem, ki bo v nujnem primeru 

zanesljivo izpolnil svojo nalogo.     

Novi LFP cubic: merjenje nivoja z vodenimi mikrovalovi

Najboljši merilni rezulta   za 
najrazličnejše medije
Informacije: SICK d.o.o.

Z novimi LFP cubic, SICK predstavlja nivojski senzor, ki zagotavlja največjo 
stopnjo prilagodljivos   in merilno natančnost. Zaradi IO Link povezave odpira 
tudi odlične možnos   za integracijo v avtoma  zirane procese ali drugo vrsto 
strojegradnje.

LFP cubic združuje v eni napravi neprekinjeno 
merjenje nivoja z nivojskim s  kalom. 
Nivojski senzor, ki je skoraj brez obrabe 
in vzdrževanja, se uporablja v kovinskih 
posodah in rezervoarjih v vodni industriji, 
v strojegradnji, na obdelovalnih strojih, 
v proizvodnem inženiringu.

Prilagodljivost glede na merilno nalogo
LFP cubic je zasnovan za univerzalno 
uporabo. Merjenje po principu ” vodenih 
mikrovalov” zagotavlja nivojskemu senzorju 
neobčutljivost na  vplive, povezane z 
names  tvijo v posodo in vrsto medija. 
Zaradi tega je senzor primeren za skoraj 
vse tekočine na osnovi vode in olja, npr. 
hladilne tekočine, rezalna olja in hidravlična 
olja ali mešanice, ki vsebujejo čis  la in 
razmaščevalce. Na voljo je merilna dolžina 
sonde od 200 mm do 2000 mm, kar 
omogoča individualno postavitev senzorja. 
Poleg tega je merilna sonda iz nerjavečega 
jekla privijačena, kar predstavlja enostavno 
demontažo, skrajšanje ali zamenjavo. 
LFP je prilagodljiv tudi glede procesnih 
pogojev: primeren je za temperature 
do 100 ° C (212 ° F) in  tlake do 10 bar 
(1000 kPa). Nastavitev senzorja poteka 
s pomočjo zaslona in  pk, upravljanje z 
meniji izhaja iz predlogov s strani VDMA 
(nemški Engineering Federa  on). 

Druga možnost je nastavitev dveh 
preklopnih točk ter merilnega območja 
za analogni izhod z IO Link povezavo prek 
nadzornega sistema, kjer je hkra   možno 
spremljanje in spreminjanje kar od tam.

Zelo natančno - celo v primeru pene
LFP cubic se uvršča med najbolj natančne 
merilne sisteme, tudi v aplikacijah  
povezanih s peno. Za razliko od mnogih 
drugih senzorjev, ki delujejo na osnovi 
ak  vne metodo merjenja, na meritev 
zanemarljivo malo vplivajo lastnos   
medija, na primer gostota ali prevodnost.
To z vidika delovanja pomeni, da nivojski 
senzor ni potrebno ponovno nastavilja   ob 
spremembi fi zikalnih lastnos    tekočine. 
LFP cubic ponuja maksimalno dolžino 
zaznavanja ne glede na izbran model, 
ker ima zelo malo mrtve cone (neak  vne 
površine) ne glede na izbrano dolžino sonde. 
Merilna natančnost +- 5 mm predstavlja 
vrednost, ki jo je drugače možno doseči 
le z precej dražjimi merilnimi sistemi.

LFP cubic, z visokotehnološkim principom 
zaznavanja z vodenimi mikrovalovi, ima 
veliko prednos  , ki so uporabne za vse 
standardne aplikacije v avtoma  zaciji 
proizvodnje in vse to z odličnim razmerjem 
med ceno in učinkovitostjo.     
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Rešitve za pametne porabnike Rešitve za pametne porabnike 
in kakovostno napajanjein kakovostno napajanje

Cene energije skačejo v nebo, zaloge fosilnega goriva usihajo, to pa 
ob naraščajočem konkurenčnim pri  skom mo  vira tako poli  ko 
kot družbo v temeljni premislek ravnanja z energijo. Zakonska 

regula  va in priporočila dajejo tem rešitvam dodatno zanimivost. 
Številne raziskave in študije kažejo, da je pogosto možno ustvari   znatne 
prihranke, ki lahko dosežejo 30 ali več procentov. Sistemi za upravljanje 
z energijo, zasnovani na osnovi ISO50001, pomagajo pri izkoriščanju 
tega velikega potenciala.

Standardi ISO 50001 za sisteme za upravljanje 
z energijo so prostovoljni mednarodna 
standardi, za katerimi stoji organizacija ISO 
(Interna  onal Standard Organisa  on). ISO 
zagotavlja ogrodje industrijski proizvod nji, 
ins  tucijam in upravnim enotam za potre be 
upravljanja z energijo, ker pa se standardi 
nanašajo na celotne globalne ekonomske 
sektorje preko meja katerekoli države, bi 
lahko vplivali na do 60% vse porabljene 
energije na globalnem nivoju.

Splošni cilj ISO-50001 standardov je podpre   
nastanek in organizacijo sistemov in pro-
cesov z namenom povečanja energijske 

Avtor: Rudolf Müller, Janitza electronics GmbH
Informacij: BELMET MI d.o.o., www.belmet.si

učinkovitos  . Sistema  čno upravljanje 
energije vodi v manjšo porabo, nižje 
stroške in manjše toplogredne izpuste. 
Sistem za upravljanje z energijo (“Energy 
Management System” - EMS) ugotavlja 
energijsko stanje organizacije, pomaga 
pri redefi niciji energijske poli  ke podjetja 
na osnovi konkretnih podatkov in tako 
izboljšuje energijsko učinkovitost. V ta 
namen moramo iden  fi cira   in stalno 
nadzorova   dejavnike, ki lahko vplivajo 
na porabo energije. Energijski nadzornik 
podjetja je odgovoren za zasledovanje 
defi niranih ciljev in stalno izboljševanje 
doseženih rezultatov.

Ključni dejavnik v sistemu za upravljanje 
z energijo je vezje za efek  vni in stalni 
nadzor  energije (Slika 1). nadzorno vezje 
tega  pa je sestavljeno iz š  rih stopenj: 
zajem podatkov, analiza energije, energijski 
ukrepi in preverba ter popravek.

Neprekinjeni zajem podatkov
Prvi korak za preskok fi nančnih pas   je 
natančen zajem vseh energijskih podatkov 
in parametrov kakovos   energije. Najprej 
moramo zaje   podatke o porabi, delovanju 
in ceni (npr. računi za električno energijo, 
plin in gretje prostorov) in jih zabeleži   
preko kvalifi ciranega osebja v prvi fazi 
zajema podatkov. Za ustrezno podrobno 
oceno organizacije in osnovo za poznejšo 
določitev ustrezne energijske poli  ke nato 
potrebujemo razčlembo zaje  h podatkov 
s strani dobave po globini. To pomeni 
merjenje in zajem podatkov na vseh večjih 
porabnikih in tako potrebujemo razpored 
točko v drevesni strukturi (kjer neke meril-
ne točke zajemajo porabo ene eli večih 
drugih, posebej merjenih porabnikov). Ker 
pa imamo, še posebej v večjih organizacijah 
lahko veliko merilnih mest, pogosto nekaj 
sto ali več, potrebujemo avtoma  čni 
zajem podatkov. Pomembne točke pri 
konfi guraciji takega sistema zajemajo 
odločitev o potrebnih podatkih (katere 
električne in energijske veličine), podatkovni 
ločljivos   (različni podatki zahtevajo različne 
čase povprečenja), merilnih intervalih in 
komunikacijski arhitekturi (TCP/IP (Ether-
net), Bacnet, Profi bus, Modbus...). Sodobni 
merilniki (Slika2 - UMG508) zagotavljajo 
potrebno transparentnost na področju 
izgradnje energijskega napajanja. Da lahko 
hitro  odgovorimo na spremembe med 
delovanjem in hkra   le te dokumen  ramo, 
je priporočljiv stalni zajem podatkov.

Slika 2 - UMG 508 analizator napajanja

S pomočjo ustreznih komunikacijskih ar-
hi  tektur (komunikacijska shema, slika 3) Slika 1
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prenesemo zajete podatke na centralno 
lokacijo in shranimo v zmogljive podatkov-
ne baze in tako omogočimo dostop za 
nadaljnje procesiranje v sodobni, karseda 
od pr   arhitekturi. Pri tem moramo posve     
pozornost tudi enostavni integaciji v višje-
nivojskih sistemih, kot denimo SCADA, 
sistemi za nadzor stavb ali PLCji, kar je pač 
v dani situaciji potrebno.

Energijska analiza 
Energijska analiza je zasnovana na sistemu 
za avtomatski zajem podatkov in  nudi 
osnovo za konkretne cilje podjetja glede 
energijske porabe in zmanjšanja  energijskih 
stroškov (denimo 10% prihranka letno). 
Poleg tega so rezulta   analize energije 
pomembna štartna točka za ABC analizo 
bremen, razvoj nabora specifi čnih ukrepov, 
priori  zacijo ukrepov za učinkovitost energije 
in oblikovanje izčrpnega načrta ukrepov.

Zasnova ukrepov energijske 
učinkovitosti

Rezulta   energijske analize gredo v planiranje 
ukrepov za zmanjšanje porabe energije 
porabe in stroškov energije. Ukrepe lahko 

razdelimo v š  ri skupine:
• Načrtovanje: Raziskovanje uporabe 

energije, op  mizacija časov dela, stroji z 
visoko učinkovitostjo, op  mizacija vrha 
porabe, ponovna uporaba toplote itd.

• Organizacijski ukrepi: v področju zaje-
ma (npr. povdarjanje stroškov skozi živ-
ljenj ski ciklus), sprememba delovnega 
postopka, spremembe v regulaciji in 
nad zoru, v obnašanju zaposlenih, za časa 
vzdrževanja in popravila, vzposabljanje 
in mo  vacija.

• Tehnični ukrepi: Uporaba energijsko 
učin kovitejših motorjev (več kot 95% 
stroškov skozi življenjski ciklus motorja so 
stroški energije), vpeljava frekvenčnega 
krmilja, uporaba odpadne toplote, zmanj-

 šanje uhajanja zraka v mrežah s s  snje-
nim zrakom, op  mizacija regulacij skih 
in nadzornih sistemov, op  mizacija pro-

 izvodnje pare, inteli gentna uporaba  
op  mizacije vrhnjega bremena/shra-
nje vanje energije itd.

• Upravljanje bremena: Upravljanje bre-
mena (največja poraba) predstavlja 
poseben ukrep. Op  mizacija profi la 
moči bremena ne prinaša primarno 
energijskih prihrankov ampak, v odvisnos   

od pogodbe z dobaviteljem energije, 
lahko prinese znatne prihranke pri ceni 
energije. Poleg tega ta prijem lahko 
stabilizira dobavo energije.

Preverjanje in korekcija
Po integraciji sistema za upravljanje z energijo 
v podjetju je pomembno dosledno vztrajanje 
na njegovi uporabi in razvoju. Z drugimi 
besedami, EMS ni enkraten in kratkoročni 
projekt ampak neprekinjeni proces. 
Pomembno je ponavljajoče se preverjanje 
doseganja ciljev in vpeljava izboljšav, kjer 
je to potrebno. preverja   moramo tudi 
ustreznost ciljev v zadanih intervalih in jih 
po potrebi korigira  . Le skozi avtomatski 
zajem podatkov lahko razpravljamo o ciljih, 
tako doseženih kot bodočih in redefi niramo 
osnovo relevantnih podatkov. Lahko pa 
tudi s primerjavo rezultatov s prejšnjim 
intervalom (npr. prejšnjim mesecem) 
zaznamo trende (uporaba razpoložljivih 
kapacitet) in zaznamo napake in okvare 
pravočasno (npr. uhajanje s  snjenega 
zraka, povratni efek   v omrežju povzročajo 
visoke tokove po ozemljitvenem vodniku 
ali celo predstavljajo nevarnost požara).
Ukrepe za energijsko učinkovitost lahko 
nadzorujemo in dokumen  ramo po im-
plementaciji avtoma  čnega zajema po-
datkov, ki zajema vse vrste energije, kot 
so denimo merilniki temperature, preto ka 
plina, mrežnih analizatorji in večfunkcij ske 
merilne naprave.
 
Prednos   sistema za upravljanje z energijo
• Iden  fi kacija „energijskih razsipnežev” 

in vpeljava zaje  h rezultatov v proces 
zmanjšanja moči porabe in stroškov 
energije (kWh, stroški vrhnje porabe, 
stroški jalove moči)

• zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov 
(„Green IT”, „Zero carbon offi  ces”, Kyoto 
itd)

• Stabilizacija procesov (izboljšanje kako-
vos   energije)

• znižanje stroškov vzdrževanja skozi pro -
 ak  vno vzdrževanje in zmanjšanje fak-

torjev stresa
• izogibanje odpovedim napajanja npr. 

zaradi harmoničnih tokov ali rezonanc, 
padcev napetos   ali tranzientov

• izpolnitev legalnih zahtev in navodil, 
zmanjšanje energijskega davka

• gojenje kulture zaščite okolja in slike 
podjetja

Slika 3
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Račun za porabljeno energijo je merilo iz - 
ra čunov stroškov delujočih tovarn, stavb 
ali infrastrukturnih objektov, vendar je ta 
račun samo vidni del skupnih stroškov, ki so 
lahko mnogo večji, če moramo upošteva   
stroške „umazane” ali nezanesljive energi-
je. Poleg neposrednih stroškov energije 
igrajo pomembno vlogo efek  vna uporaba 
razpoložljivih kapacitet sistemov za dis tri-
bucijo energije in zanesljiva dobava energije. 
Ker   stroški niso tako očitni, jih pogosto 
všte vamo med „skrite stroške”.

S pomočjo takega integriranega integral-
nega sistema za upravljanje z energijo 
lahko tudi vršimo tako centralni nadzor 
kot primerjamo učinkovitost primerljivih 
obratov na različnih zemljepisnih lokacijah 
itd. Nadzorujemo lahko porabo energije,  
reak  vno moč, porabo vode in plina, raz-
položljivost električne energije in njeno 
ka kovost in jo ocenjujemo in analiziramo 
na centralni lokaciji podatkovne baze po-
d jetja. Tako lahko povečamo energijsko 
učinkovitost, ker lahko razkrijemo nove 
potenciale s primerjavo stroškov.

Prak  čno s pri  skom na gumb lahko s po-
močjo ustrezne programske opreme pri-
pravimo različne podatke in ustvarimo 
sta  s  ko in tabele v željeni obliki, ki jih 
nato lahko damo na razpolago fi nančni 
kontroli, energijskemu upravitelju, nabavni 
službi ali upravitelju objektov. Na področju 
upravljanja z lastnino to prinaša tudi več jo 
natančnost knjiženja porabe energije in 
pripravno, avtoma  zirano knjiženje pri-
lagojeno dejanjski stranki.

„End-to-end” sistemi za upravljanje z energijo 
zagotavljajo mrežno transparentnost na 
različnih mrežnih nivojih, kar omogoča 
iden  fi kacijo možnih „grešnikov”. Tako 
lahko razkrijemo neučinkovite procese in 
oblikujemo in izvedemo ustrezne ukrepe. 
Monoge ukrepe za povečanje energijske 
učinkovitos   lahko izpeljemo z nizkimi 
fi nančnimi vložki, a tudi če se odločimo 
za ukrepe, ki zahtevajo prava vlaganja, 
pogosto lahko pričakujemo povračilo v 
roku 6 do 18 mesecev.     

AMITEH in novos   proizvajalca RIGOL AMITEH in novos   proizvajalca RIGOL 
na seminarju Radijske komunikacijena seminarju Radijske komunikacije

Konec septembra je pod okriljem in v prostorih ljubljanske Fakultete 
za elektrotehniko potekal že 20., jubilejni seminar Radijske 
komunikacije. Kakovosten program, udeležba domačih in tujih 

predavateljev in pestro dogajanje v avli fakultete so ponovno privabili 
slušatelje iz cele Slovenije.

Dogodka se je kot razstavljalec tudi letos 
udeležilo podjetje Amiteh d.o.o. iz Ljubljane, 
partner proizvajalcev Agilent Technologies 
in Rigol za področje Slovenije, ki je na 
svojem razstavnem prostoru predstavilo 
širok izbor opreme obeh blagovnih znamk. 
Letos so še posebno pozornost namenili 
novos  m vedno bolj prodornega kitajskega 
proizvajalca RIGOL, ki se s svojimi novimi 
proizvodi postavlja ob bok že renomiranim 
proizvajalcem.

Novi Rigolov generator RF signalov DSG 
3000, ki ga je ob dogodku predstavil Rigolov 
inženir, g. Thomas Ro  ach, je požel največ 

zanimanja med udeleženci seminarja. Gre 
za popolnoma nova modela DSG3030 in 
DSG3060 s frekvenco do 3 GHz ali 6 GHz, 
nizkim faznim šumom <-110dBc/Hz@20kHz 
(  pično), največjo izhodno močjo do +13 
dBm in najnižjo izhodno močjo -130 dBm 
standardno, s stabilnostjo 0,5 ppm (opcijsko 
5 x 10-9) in širokim izborom modulacij.

Rigolov inženir, g. Thomas Ro  ach

V družini analizatorjev spektra sta pozornost 
vzbujala modela DSA815 (9 kHz–1,5 GHz) 
in DSA1030A (9 kHz–3 GHz), ki poleg opcij 
sledilnega ('tracking') generatorja in - pri 
'zmogljivejšem bratu' – predojačevalnika 

Informacije: Mateja Rutar Opaškar, AMITEH d.o.o., mateja@amiteh.com

Signal generator DSG3060
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sedaj že v osnovi vsebujeta EMI fi lter in Quasi Peak detektor, kar omogoča izvedbo EMC 
(precompliance) tes  ranj.

Med novostmi pri inštrumentariju za splošno 
uporabo pa ne bi smeli spregleda   še 
obeh novih družin vrhunskih osciloskopov 
MSO4000 in cenovno dostopnih, a zmogljivih 
š  rikanalnih osciloskopov DS1000Z z velikim 
ekranom in popolnoma novo tehnologijo 
UltraVision, ki bosta v letošnji jeseni še 
dodatno oboga  la Rigolovo ponudbo 
inštrumentov. 

Osciloskop DS1104Z-S

Ne smemo pa pozabi   tudi prodajnih 
uspešnic, primernih za vsak žep:
·  funkcijski generator DS1022 (2 kanala, 

20 MHz),
· osciloskop DS1052E (2 kanala, 50 MHz),
· osciloskop DS1102E (2 kanala, 100 MHz), 
· osciloskop DS2072E (2 kanala, 70 MHz,
 2 GS/s).

O navedenem pa več ob kakem naslednjem 
podobnem dogodku, in seveda v kateri od 
prihodnjih številk Avtoma  ke.

     
             Rigol MSO 4054 
             z demonstracijsko ploščo 
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Inavguracija vrhunskega transmisijskega mikroskopa Inavguracija vrhunskega transmisijskega mikroskopa 
AR-STEM na Kemijskem inš  tutu v LjubljaniAR-STEM na Kemijskem inš  tutu v Ljubljani

Neprecenljiva pridobitev za slovensko znanost: mikroskop omogoča opazovanje in kemijsko analizo na 
atomski ravni in bo izjemno olajšal raziskave nanomaterialov. 

Avtor: Janez Škrlec, predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Center odličnos   nizkoogljične tehnologije 
(CO NOT) in Kemijski inš  tut sta izvedla 
inavguracijo novega transmisijskega 
elektronskega mikroskopa AR-STEM s 
kemijsko analizo, ki je edinstven v tem 
delu Evrope. Slovesnosti delovanja 
mikroskopa, ki je bila v četrtek 19. 
septembra 2013 na Kemijskem inš  tutu 
v Ljubljani, sem se udeležil tudi sam in iz 
dogodka odnesel izjemne in nepopisne 
občutke. Na svečanos   je spregovoril 
Borut Pahor, predsednik Republike 
Slovenije;  g. Tatsukuni Uchida, namestnik 
veleposlanika Japonske v Sloveniji in dva 
izmed peščice najboljših mikroskopistov 
na svetu, prof. dr. Manfred Rühle in prof. 
dr. Ferdinand Hofer; ter seveda gos  telja 
prof. dr. Miran Gaberšček, direktor CO 
NOT, in prof. dr. Janko Jamnik, direktor 
Kemijskega inš  tuta. 

Oči znanstvenikov, ki raziskujejo materiale
Mikroskop japonskega proizvajalca JEOL 
bo izjemno olajšal raziskave na področju 
nanomaterialov in bo slovenskim 
znanstvenikom omogočal opazovanje in 
kemijsko analizo materialov na atomski 
ravni.  Je eden redkih mikroskopov na svetu, 
ki to omogočajo, in z novim inštrumentom 
bodo znanstveniki lahko analizo, za kakršno 
so doslej potrebovali več dni, opravili v le 
nekaj  urah – in to na domačih tleh, prej 
pa so za to morali v tujino. ”Elektronski 
mikroskop je eno od ključnih orodij, ki 

nam pomaga razume  , kako nastanejo 
novi materiali in kakšne so njihove končne 
lastnos  . Brez njega smo znanstveniki, ki 
raziskujemo materiale, kot bi bili slepi. 
Mirno lahko rečemo, da brez odličnih 
mikroskopov ne moremo suvereno izdela   
novih, izboljšanih materialov – razen po 
naključju,” je pomen nove pridobitve 
strnil prof. dr. Miran Gaberšček.

Velik poslovni uspeh, pogajanja 
potekala leto dni
Mikroskop AR-STEM predstavlja najdražji 
posamezni kos raziskovalne opreme, 
doslej kupljene v Sloveniji, in bo v celo   
stal 3,7 milijonov EUR (brez DDV). To je 
izjemno ugodna cena, za katero so se 
pogajali leto dni, saj kataloška cena znaša 
kar 8 milijonov, tako da gre tudi za velik 
poslovni uspeh. Večino sredstev sta Kemijski 
inš  tut in CO NOT, ki sta skupaj vodila 

projekt, pridobila iz evropskega sklada 
za regionalni razvoj, del sredstev pa je 
zagotovila Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije. A projekt ni 
bil zahteven le v inves  cijskem smislu, saj 
je bilo za ustrezno umes  tev mikroskopa 
potrebno zgradi   namensko zgradbo, 
Preglov center, katerega otvoritev je bila 
junija. ”Ogromen izziv je bila časovna 
sinhronizacija projekta gradnje stavbe in 
projekta nakupa mikroskopa. Kljub temu, 
da je vsak projekt potekal več let, nam je 
uspelo dostavo instrumenta in otvoritev 
Preglovega centra sinhronizira  , tako da 
se je dostava zgodila skoraj sočasno z 
otvoritvijo centra,” je poudaril prof. dr. 
Janko Jamnik, direktor Kemijskega inš  tuta.

Edini med Gradcem in 
Instambulom
V naši bližini je podoben mikroskop 
v Gradcu, na vzhodu pa šele v Turčiji, 
zato bo AR-STEM zagotovo zanimiv za 
znanstvenike iz bivših jugoslovanskih 
republik in sosednjih držav (Madžarska, 
Češka, Grčija), a tudi za postdoktorske 
sodelavce in goste iz zahodne Evrope in 
ostalih razvi  h držav, saj je vrhunski tudi v 
svetovnem merilu. Z njim bo Slovenija lahko 
postala močnejša sila na področju razvoja 
materialov in študija mikrostrukture ter s 
tem bolj zastopana v različnih konzorcijih 
in v evropskih raziskovalnih projek  h.  Ne 
nazadnje bo mikroskop zelo pomembno 
orodje za izvajanje aplika  vnih projektov 
in direktne analize materialov in izdelkov, 
ki so v proizvodnem programu slovenske 
industrije.       
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KONFERENCA TELEKOMUNIKACIJE 2013KONFERENCA TELEKOMUNIKACIJE 2013

Letošnja konferenca Telekomunikacije se 
bo odvijala 14. novembra v Hotelu Mons v 
Ljubljani in bo kot doslej prinašala najbolj 

aktualne teme, zanimive predavatelje in vrhunske 
strokovnjake s področja telekomunikacij.

Konferenca Telekomunikacije bo v prijetnem ambientu Hotela 
Mons združila okoli 200 domačih in tujih vodilnih predstavnikov 
proizvajalcev, prodajalcev in ponudnikov mobilnih tehnologij in 
storitev. Prisotni bodo izvršni direktorji ter drugi predstavniki 
mobilnih in fi ksnih operaterjev ter gospodarstveniki, ki zaradi 
realne potrebe po vse večji učinkovitos   podje  j, v svoje 
dejavnos   uvajajo visokotehnološke rešitve.

Med predavatelji bodo predstavniki slovenskih in tujih 
telekomunikacijskih podje  j, vrhunski strokovnjaki, ki u  rajo 
pot razvoju telekomunikacij in celotnega IT sektorja. Govorili 
bodo o novih poslovnih izzivih, ki čakajo operaterje ter o 
področju konvergenčnih širokopasovnih storitev. Prav tako bodo 

predstavljene inova  vne tehnologije in rešitve, ki spreminjajo 
že vzpostavljene poslovne modele.

Teme konference:
•    Mobilni širokopasovni dostop LTE
•    Brezžična komunikacijska omrežja
•    Storitve v oblaku
•    Trendi v mobilni industriji
•    Sodobne IKT rešitve
•    Inova  vne tehnologije
•    Mobilne pla  orme: Android, iOS, Windows phone, BlackBerry
•    Aplikacije: razvoj, družabna omrežja, aplikacije v industriji
•    Varnost

Vljudno vabimo vse, ki vas zanima razvoj telekomunikacijskih 
tehnologij, da se nam pridružite in prisluhnete novos  m ter 
skupaj z nami soustvarjate letošnjo konferenco Telekomunikacije.

Dobrodošli na že 14. mednarodni konferenci 
Telekomunikacije!           
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Izkusite termografijo
Oglejte si nevidno

Smart Energy &
Power Quality Solutions

BELMET MI d.o.o.   info@belmet.si   www.belmet.si

 Izgradnja sistemov za  
 nadzor porabe energije  
 po ISO 50001 

 Neprekinjen nadzor  
 nad kakovostjo napajalne  
 napetosti

 Zanesljiv nadzor nad  
 porabo energije

 Znižanje stroškov za  
 energijo

BELMET  MI d.o.o. info@belmet.si www.belmet.si



 

Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno
– več, kot ste si drznili pričakovati!

digitalni 
osciloskopi 

– že od 239 EUR*

analizatorji 
spektra 

– že od 1.058 EUR* 

generatorji RF 
signalov 

generatorji 
poljubnih 

valovnih oblik 
– že od 279 EUR* 

digitalni 
multimetri

enosmerni 
napajalniki

enote za zajem 
podatkov (DAQ)

*navedene so cene brez DDV

Amiteh d.o.o.
Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče

prodaja@rigol.si
tel.: 0590 17571

www.rigol.si

Vse širši spekter merilne opreme RIGOL:
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