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Spoštovani,

Če tole berete, ste najbrž na sejmu IFAM/INTRONIKA ali na Seminarju optične 
komunikacije. Če niste, lepo valjeni ;)
Kar nekaj zanimive vsebine se je nabralo, od aktualnih optičnih komunikacij, 
do prav tako aktualnega polnjenja električnih vozil, ki naj bi jih vse več vozilo 
po naših cestah... Žal pa so še vedno tako zasoljeno draga, da njih nakup naš 
žep ne dovoli. Torej bomo še nekaj časa svinjali naravo, izčrpavali vire nafte in 
bogatili že tako bogate naftne mogotce... 
No ja, morda so pa zato električna vozila tako draga, tehologije pa še nezrele!?

Dragan Selan
Odgovorni urednik  

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

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

tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070
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2.500 izvodov. Vse pravice pridržane.
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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 ELEKTRONABAVA

 5 XENYA

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

 9 MIEL ELEKTRONIKA

12 HAMTECH

13 TIPTEH

14 FBS

15 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

16 RAGA

19 ALKATRON

22 PS LOGATEC

23 SOK 2014

25 GO-TO

28 ELEKTROSPOJI

29 ED MARIBOR

32 METRONIK

34 SMM

35 TEHNA

36 METRONIK

37 HAMTECH

38 ČIP

38 HAMTECH

39 SICK

44 JUMO

45 INTRONIKA

48 YASKAWA SLOVENIJA

49 4WEB

51 IFAM

52 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
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

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

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

te po telefonu: 01/513 81 00.

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

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi var -
nostnih elementov kot so svetlobne za ve se, svet-
lobne "muting" sistemi, dvo ro vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.

-
šanje po e-pošti.

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

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

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

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

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identi-
fikacijo, mobilno tehnologijo

kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

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

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

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

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Svetuje glede pravilne izbire, vgradnje in zago-
na sistemov toplotnih in

kolektorjev.

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

e-mail: alojz.vipavc@fbselektronik.com

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

  

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

e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

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

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

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

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

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

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

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

Svetuje pri izbiri izvršilnih oz.regu-
lacijskih ventilov z ali brez ener -
gije za Vaš kemijski proces, energetsko apli -
ka cijo, kmiljenje pare ali preprost ogrevno-

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

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

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

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

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

NADZORNI SISTEMI - SCADA

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

Je specialist za sisteme za upravljanje in nad-
zor (SCADA sistemi - programska oprema).

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

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

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

  

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

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

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

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

oglas
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KOMPETENČNI CENTER ZA SODOBNE TEHNOLOGIJE VODENJA

Kompetenčni center za sodobne Kompetenčni center za sodobne 
tehnologije vodenjatehnologije vodenja

Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (KC STV) je raziskovalno-razvojni center s področja 
tehnologije vodenja (avtoma  zacija, informa  zacija in kiberne  zacija) sistemov, procesov in naprav. Projekt 
je oblikovala tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov in je največji in najpomembnejši skupni projekt 
njenih članic ter zunanjih pridruženih članov.

KC STV je eden od sedmih kompetenčnih centrov, ki 
sta jih sofi nancirali Republika Slovenija, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija - 
Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Opera  vnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013.

Celotna vrednost programa KC STV za obdobje 2011-
2013 je bila 9.360.000 €, od tega so pokrili partnerji z 
lastnimi sredstvi 3.004.500 € upravičenih stroškov, višina 
sofi nanciranja pa je bila 6.355.500 €.

Investicije
Podjetja v KC STV so v prvih 2 letih projekta 2011-2012 vložila v 
razvoj 63,3 mio €, v druge vzporedne investicije pa še 5,0 mio €.

KC STV povezuje 17 partnerjev iz gospodarstva in javnega 
raziskovalnega sektorja. Poleg Zavoda Center ARI, katerega 
naloga je koordinacija in razvoj kompetenčnega centra, 
sodelujejo v KC STV še 4 akademski partnerji, 7 inženirskih 
podje  j s področja avtoma  zacije in informa  zacije in 5 
proizvodnih podje  j – uporabnikov tehnologije vodenja.

Področje delovanja
Tehnologija vodenja je izrazito infrastrukturna oziroma 
vseprisotna tehnologija, ki nastopa v prak  čno vseh 
sistemih, procesih in napravah in ključno vpliva na 
njihovo učinkovito delovanje. V raziskovalno razvojnih 
projek  h (RRP) kompetenčnega centra KC STV po eni 
strani razvijamo tehnologijo vodenja kot generično 
(omogočitveno) tehnologijo z znanji, orodji in gradniki 
za vodenje in nadzor sistemov, procesov in naprav, po 
drugi strani pa kot tehnologijo na področju različnih 
problemskih domen, kot so sodobni proizvodni procesi, 
učinkovita raba energije, čistejše okolje, pametna okolja 
(npr. hiše, naselja, skupnos  ), brezogljične tehnologije 
ter nastajajoče tehnologije (npr. fuzija).

Pomen tehnologije vodenja
Tehnologija vodenja je ena od najpomembnejših vej informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij, za katere je znano, da bist veno prispe-
vajo k povečanju produktivnosti in rasti družbenega produkta. Neka-
teri podatki (ZDA) kažejo, da so te tehnologije k rasti družbenega 
produkta v preteklih 15 letih prispevale kar 20%, čeprav predstavljajo 
samo 4% družbenega produkta. To pomeni, da je njihov vpliv na rast 
kar 6 krat večji od vseh ostalih faktorjev skupaj.

Dosežki KC STV
V času svojega delovanja je KC STV dosegel številne 
rezultate, ki se odlikujejo po svoji inova  vnos  , raznolikos   
ter vplivu, ki ga bodisi že imajo ali pa ga bodo imeli na 
tehnološki in gospodarski razvoj Slovenije. Kvan  ta  vni 
pregled pokaže, da so bili planirani rezulta   preseženi.

V okviru centra je nastalo 33 novih tehnoloških rešitev 
(planirano 28), od tega je bilo 14 rešitev preizkušeno in 
prikazano v obliki demonstracijskih projektov (planirano 5). 
Inova  vnost rešitev se kaže v dejstvu, da je bilo vloženih, 
oziroma je v postopku vlaganja pet patentnih prijav 
(planirano 3) in 18 inovacij (planirano 10). Poleg tega so 
v okviru centra nastali še drugi rezulta   med njimi več kot 
50 znanstvenih in strokovnih objav, 1 nov poslovni model, 
dve izobraževalni delavnici, 1 nov program vseživljenskega 
izobraževanja in nastavka za eno do dve spin-off  podjetji.
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STROKOVNI DOGODKI

Nove tehnološke rešitve

Osrednji rezultat projekta KC STV je že omenjenih 33 
tehnoloških rešitev (TR), ki obsegajo nove oziroma 
izboljšane izdelke, tehnologije in storitve. Značilnost teh 
rešitev, ki je posledica vseprisotnos   tehnologije vodenja, 
je njihova raznolikost.

Nekatere od razvi  h rešitev so vgrajene v produkte za 
končnega potrošnika. Taki rešitvi sta npr. nov inteligentni 
ven  l in modul za samodejno nastavljanje parametrov 
avtopilota.

Inteligentni ven  l s svojim načinom delovanja zagotavlja daljše in stabilnejše 
delovanje, hkra   pa omogoča varčevanje z energijo v sistemih za ogrevanje. 
Ven  l že predstavlja prodajno uspešnico podjetja Danfoss-Trata, trendi 
prodaje pa kažejo na ogromen potencial predvsem na ruskem in kitajskem 
trgu. V naslednjih treh le  h je predvidena prodaja preko 60.000 inteligentnih 
ven  lov v skupni vrednos   cca 9 mio EUR.

Modul za samodejno nastavljanje parametrov avtopilota za lahka letala je 
novost, ki bo tudi manj izkušenim pilotom omogočala enostavno nastavljanje 
parametrov avtomatskega pilota. Sistem je bil razvit v obliki proto  pa ter 
preizkušen v okviru demonstracijskega projekta. Razvi   proto  p pomeni 
pomembno dodano vrednost za letala proizvajalca Pipistrel, hkra   pa 
predstavlja ključni element za načrtovani razvoj nove generacije zračnih 
plovil, ki bodo kombinacija helikopterja in letala.

Drugačen  p rešitve so posamezni elektronski, računalniški 
ali programski moduli, ki se uporabljajo v sistemih za 
vodenje in se lahko samostojno tržijo ali pa se uporabljajo v 

okviru lastnih storitev. Takšen je primer modula smartRTU.
Modul smartRTU predstavlja pomemben element v porazdeljenih sistemih 
vodenja, ki jih srečamo na področjih distribucije električne energije, 
daljinskega ogrevanja, plinovodov, vodovodov, čis  lnih naprav, itd. Gre za 
rešitve, katerih osnova je najmodernejša spletna tehnologija. Podjetje INEA 
je s to rešitvijo prodrlo v rastoči del prodajnega programa mul  nacionalke 
Mitsubishi Electric, ki je eden od treh svetovnih gigantov na področju 
avtoma  zacije v industriji. Prvi zelo pozi  vni odzivi s trga kažejo, da gre za 
atrak  vno nišo s precejšnjim potencialom (več  soč kosov v naslednjih treh 
le  h v vrednos   več kot 2 mio €), ki hkra   odpira nove možnos   za plasma 
drugih izdelkov in storitev na ta zahtevni trg.

Pomembna so tudi različna orodja, ki omogočajo učinkovitejše 
načrtovanje in izvedbo sistemov za vodenje v raznih 
okoljih. Eno od takih je orodje za analizo in op  mizacijo 
proizvodne dinamike ProOpter.

ProOpter je orodje za analizo in op  mizacijo proizvodne dinamike, ki 
omogoča učinkovit nadzor in izboljšanje obratovanja različnih proizvodnih 
procesov. To je orodje, ki je izrazito usmerjeno v prihodnost, saj skuša iz 
ogromne množice podatkov, ki so danes na voljo v sodobnih proizvodnih 
obra  h, izlušči   ključne informacije, jih zapisa   v obliki matema  čnega 
modela, potem pa ta model uporabi   pri iskanju op  malnih odločitev. 
Ta tehnologija ima velik potencial predvsem v kontekstu odločitve, da je 
potrebno proizvodnji v Evropi povrni   nekdanjo veljavo, vendar jo hkra   
naredi   mnogo pametnejšo (Smart Factory) in učinkovitejšo.

Nekatere rešitve pa predstavljajo celovite postopke, skupaj 
z ustreznimi orodji in gradniki, torej celotno tehnologijo, 
ki omogoča rešitev določenega problema. Med najbolj 
zanimivimi so pla  orma za sprotni nadzor industrijske 
opreme in podporo vzdrževanju, tehnologija za vodenje 
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v okviru inteligentnih objektov NETIC home in tehnologija za vodenje fuzijskih 
reaktorjev.

Pla  orma za sprotni nadzor industrijske opreme in podporo vzdrževanju sloni na konceptu porazdeljenega 
senzorskega omrežja, ki ga sestavlja množica gradnikov kot so pametno vozlišče, MEMS senzorji, MIMOSA 
podatkovna baza ter diagnos  čni in prognos  čni algoritmi. Pla  orma je predvsem zelo uporabna na 
rotacijskih strojih in pogonih, ki se pojavljajo v vseh panogah industrije, energe  ke in transporta. 
Zahvaljujoč inova  vnim rešitvam je implementacija ekonomsko zelo učinkovita, saj je povračilna doba 
v mnogih primerih lahko krajša od 1 leta. Pri tem ima potencialni trg globalno razsežnost. Na osnovi 
razvi  h orodij in gradnikov je mogoča ponudba celovite storitve, zato se predvideva ustanovitev enega 
ali celo dveh spin-off  podje  j, v načrtu pa je tudi širitev iz proizvodnega okolja na področje malih 
hidroelektrarn, katerih oprema predstavlja pomemben segment v proizvodnji podjetja Litostroj Power.

Priznanje
Skupina sodelavcev Ins  tuta «Jožef Stefan«, ki 
je delala na problema  ki nadzora industrijske 
opreme v okviru KC STV, je osvojila drugo mesto 
na prestižnem mednarodnem tekmovanju 
IEEE PHM 2012 Prognos  c Challenge in dobila 
povabilo, da svoje rezultate predstavi v okviru 
vabljenega predavanja na ugledni mednarodni 
konferenci v ZDA.

NETIChome je preprost brezžični sistem,ki omogoča daljinsko programiranje in nadzor naprav v hiši 
(luči, rolete, grelna telesa, kamere, …). Obvladovanje je mogoče preko pametnega telefona. Novo 
storitev in pripadajoča orodja ter gradnike podjetje GOAP že začenja trži   pod svojo blagovno znamko. 
Plan v naslednjih treh le  h predvideva prodajo preko 80000 modulov v skupni vrednos   cca 4 mio €. 
Ključna kompara  vna prednost te rešitve je tehnologija, ki omogoča nizko ceno, saj so analize v Evropi 
pokazale, da se rešitve na področju pametnega doma do sedaj kljub velikim vlaganjem v tehnološki 
razvoj niso uveljavile prav zaradi previsokih stroškov.

Tehnologija za vodenje fuzijskih reaktorjev je zelo specifi čna in v prihodnost naravnana rešitev. V 
okviru KC STV je bil razvit eksperimentalni sistem CODAC ITER s predik  vnim vodenjem lege in oblike 
plazme v fuzijskem reaktorju ter hitrim omrežjem za prenos podatkov. Na tej osnovi je podjetje Cosylab 
prijavilo in uspešno pridobilo projekt “ITER Opera  ons Applica  ons Engineering” v vrednos   5 mio € 
za obdobje 2013-2017. To je del svetovnega projekta izgradnje eksperimentalnega fuzijskega reaktorja 
ITER, ki naj bi omogočil izredno učinkovito in hkra   varno pridobivanje energije s pomočjo zlivanja 
lahkih jeder, torej podobne reakcije kot poteka na soncu.

Varnostna tehnika
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Varnostni senzorji
-Varnostne svetlobne zavese

-Laserski skenerji

Varnostni krmilniki

Varnostne relejske enote

-V/I enote

-Ozke varnostne enota

-Blokirna stikala
-Brezkontaktna varnostna stikala

Ostala varnostna tehnika
-Varnostni releji
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Zgoraj navedeni primeri okvirno predstavljajo samo 
nekatere najbolj zanimive od 33 tehnoloških rešitev. 
Podrobnejši opis vseh rešitev pa je podan v drugem delu 
te predstavitve.

Finančni učinki
Končni učinki rezultatov Kompetenčnega centra za sodobne 
tehnologije vodenja so uvedba razvi  h rešitev na trg in 
ustvarjanje nove dodane vrednos  . Prave učinke lahko 
pričakujemo v le  h 2014 in naprej, učinki difuzije novih 
rešitev v ponudbe podje  j in njihove rezultate na trgu 
pa so opazni že v letu 2012. Več partnerjev je povečalo 
vrednost izvoza in istočasno povečalo doseženo specifi čno 
dodano vrednost na zaposlenega.

Prodaja na trgu
Podjetja v KC STV so v letu 2012 glede na stanje pred projektom povečala 
prodajo za 33% in dosegla skupno vrednost prodaje 473,4 mio € .

Dodana vrednost
Podjetja v KC STV so ob povečanju zaposlenih v 2012 za 2% glede na stanje 
pred projektom povečala BDV na zaposlenega za 8%, s povprečno BDV 
54.027 € . Največjo vrednost in porast BDV je dosegel Cosylab (vrednost 
117.590 €, faktor ras   1,87).

Internacionalizacija
Izdelana je bila Strategija internacionalizacije in mreženja 
KC STV. Izdelava strategije je med drugim vključevala 
tudi izbor najperspek  vnejših tehnoloških rešitev, ki se 
razvijajo v okviru KC STV. Le-tem naj bi se namenjalo 
posebno pozornost pri internacionalizaciji in mreženju ter 
jih spodbujalo pri nadaljnjem razvoju in komercializaciji. 
Za izbrane tehnološke rešitve je bil izdelan tudi poslovni 
načrt.

Izvoz
Podjetja v KC STV so v letu 2012 glede na stanje pred projektom povečala 
delež izvoza v prodaji za 2% in dosegla skupno vrednost izvoza 381,6 mio 
€ . Največji porast deleža izvoza sta dosegla Kolektor Sinabit (faktor 2,33) 
in INEA (1,38). Kar 5 podje  j od 12 je izvozilo več kot ¾ prodaje (Cosylab, 
Danfoss Trata, Helios, Litostroj Power, Pipistrel). Podjetje INEA se je z 
izvozom tehnoloških storitev v 2012 uvrs  lo med 140 največjih izvoznikov, 
kar je velik uspeh glede na majhnost podjetja in izvoz tehnoloških storitev.

Domača povezovanja in partnerstva
Kljub tradicionalno dobremu sodelovanju partnerjev, ki 
imajo bogato zgodovino medsebojnega povezovanja in 
sodelovanja, je bilo v projektu vzpostavljenih vrsta novih 
projektno usmerjenih povezav tako na relaciji podjetje – 
javna raziskovalna organizacija (JRO), pa tudi  pa podjetje 
– podjetje – JRO. Izpostavili bi nekatere nove povezave 
med partnerji, kot npr.: Litostroj Power, INEA, Fakulteta za 

strojništvo, Univerze v Ljubljani in Ins  tut »Jožef Stefan«, 
v okviru projekta »Avtomatski nadzor stanja procesne 
opreme« ; Cosylab, INEA, Ins  tut »Jožef Stefan«, v okviru 
projekta«Razvoj zmogljive pla  orme za vodenje fuzijskih 
reaktorjev« in GOAP, Danfoss-Trata, v okviru projekta 
»Razvojno okolje in gradniki za implementacijo zahtevnih 
postopkov vodenja«.

KC STV je projekt Tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov«, ki že 
od leta 2003 povezuje JRO, inženirska podjetja in podjetja uporabnike na 
skupnih projek  h razvoja in uvajanja razvi  h rešitev v uporabo. V povezovanje 
so vpete vse najpomembnejše JRO (v okviru njihovih raziskovalnih skupin 
poteka več kot 90% temeljnih in aplika  vnih raziskav na področju tehnologije 
vodenja v Sloveniji ) ter osrednja slovenska inženirska podjetja, ki skupaj 
pokrivajo več kot 70% trga storitev na tem področju. Med uporabnike teh 
storitev spadajo vsa večja in uglednejša slovenska podjetja.

Mednarodne povezave
Partnerji v KC STV imamo tradicionalno zelo dobro razvite 
povezave s svetom. Na področju raziskav in razvoja 
prednjači sodelovanje v projek  h okvirnih programov 
EU, kjer so predvsem ak  vne akademske inš  tucije, zelo 
uspešna pa so tudi nekatera podjetja. Samo v obdobju 
2011-2013 so razvojne skupine partnerjev, vključene 
v KC STV, sodelovale ali sodelujejo v več kot 10 takih 
projek  h. Vpetost v mednarodni prostor inženirskih 
podje  j se kaže z njihovo prisotnostjo na regionalnem 
in delno tudi globalnem trgu, podjetja uporabniki pa 
so najvidnejši predstavniki določenih branž iz Slovenije 
v svetu. Delo v okviru KC STV pa je vzpodbudilo tudi 
nova povezovanja. Med njimi lahko kot zanimiv primer 
izpostavimo povezovanje s konzorcijem Create, Italija, na 
projektu fuzijskega reaktorja. Medsebojno znanstveno 
sodelovanje na področju modeliranja in vodenja plazme 
v fuzijskem reaktorju daje možnos   za skupni nastop pri 
vključevanju v projekte izgradnje tokamak reaktorja ITER.

Nagrada
Rešitev MIRABEL je na najbolj pres  žnem globalnem srečanju deležnikov 
in igralcev World Smart Grids Forum 2013 v Berlinu kot najboljša rešitev 
na področju pametnih omrežij dobila nagrado »Best Poster Award«. Pri 
razvoju rešitve so ključno sodelovali sodelavci podjetja INEA, ki delajo na 
problema  ki pametnih omrežij v okviru KC STV in KC SURE.

Novi poslovni modeli
KC STV je eden od ustanoviteljev evropskega gospodarskega 
interesnega združenja JETNET, katerega cilj je vzpostavitev 
dvosmernega tehnološkega sodelovanja z Japonsko na 
področjih tehnologij vodenja procesov (TVP) in novih 
energetskih tehnologij (NET). V inova  vnem poslovnem 
modelu sodelovanja na razvoju in izvedbi rešitev, produktov 
in sistemov sodelujejo partnerji iz obeh strani, deležniki so 
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pa tudi državne agencije, ki izvajajo oz. podpirajo tehnološki 
razvoj in uvajanje novih rešitev na mednarodne trge. Eden 
od rezultatov diseminacije tega poslovnega modela je 
proces dogovarjanja za demonstracijski projekt NEDO na 
področju omenjenih tehnologij v Sloveniji.

Novi poslovni model 
pokriva tako življenj-
ski cikel razvoja in 
uporabe posamezne 
tehnologije (TVP, NET) 
kot integracijo različ-
nih tehnologij (TVP & 
NET) v izbranih pro-

blemskih domenah za prodajo na trgu. Zato so deležniki 
v tem sodelovanju poleg partnerjev KC STV tudi partnerji 
v nekaterih drugih kompetenčnih centrih (KC SURE, KC 
CLASS) kot tudi centrih odličnos   (CO NOT).

Povezovanje s sorodnimi en  tetami
Zaradi podobne vloge v procesih verige vrednos   je prišlo 
do močnega sodelovanja med Kompetenčnimi centri, 
ki je usmerjeno v skupne tržne interese na presečnih 
problemskih domenah. Primeri takega sodelovanja so 
povezovanje s KC SURE na problemski domeni vodenja 
odjema v pametnih omrežjih, ter povezovanje s KC CLASS 
na področju informacijske baze uporabnikov pri trgovanju z 
električno energijo v pametnih omrežjih. V sklopu povezovanja 
s KC Opcomm na presečnem področju »interneta stvari« 
je KC STV v okviru dogodka Living bits and things 2013 
organiziral delavnico Pametne tovarne. Potencialno je 
možno tudi sodelovanje s KC TIGR na področju energetsko 
učinkovitega bivanja v stavbah. Kompetenčni centri so 
podpisali tudi sporazum o medsebojnem povezovanju 
in sodelovanju CoCoSi.

KC STV sodeluje v presečnih problemskih domenah 
novih energetskih tehnologij tudi z Razvojnim centrom 
za vodikove tehnologije (RCVT) in s Centrom odličnos   
CO NOT, na področju t.i. vodikovega stebra.

Program vseživljenskega izobraževanja
Na osnovi kri  čne analize v preteklos   pridobljenih 
izkušenj, smernic novih bolonjskih programov, predvsem 
pa na osnovi novih spoznanj, posredovanih s strani 
projektov kompetenčnega centra, je bil zasnovan sodoben, 
interdisciplinaren program dopolnilnega izobraževanja 
v obliki tečajev. Vsebino tečajev tako sooblikujejo vsi 
partnerji v konzorciju, sodelujejo pa tudi pri izvajanju. 
Predvidena je široka ciljna publika, saj gre tako za ljudi 

iz industrije in inženiring organizacij kot tudi za člane iz 
raziskovalnih ins  tucij.

Vsebina izobraževanja
Gradniki sistemov vodenja; modeliranje in vodenje; programska oprema v 
sistemih vodenja; informa  zacija, vodenje in upravljanje na višjih nivojih 
proizvodnje; načrtovanje in vodenje projektov avtoma  zacije ter produkcijski 
management. V programu so tudi vsebine, ki se nanašajo na problema  ko 
sočasnos   načrtovanja izdelkov, njihove proizvodnje in vodenja proizvodnje.

Pogled naprej
Tehnologija vodenja je pred izzivi tudi v naslednji razvojni 
perspek  vi, ki se v evropskem merilu zrcali v Horizontu 
2020, v Sloveniji pa je v veliki meri opredeljena s strategijo 
pametne specializacije. Prav k oblikovanju te strategije 
so zaradi svoje povezovalne vloge med gospodarstvom in 
akademskimi ins  tucijami bistveno prispevali kompetenčni 
centri. Zaradi ak  vne in koordinacijske vloge pri pripravi 
strategije pametne specializacije ter zelo dobrih rezultatov, 
ki so izšli iz njegovih razvojnih projektov, je KC STV pokazal, 
da gre za kompetentnega partnerja z jasno vizijo, ki lahko 
odigra ključno vlogo pri gospodarskem razvoju Slovenije 
tudi v naslednjem obdobju.

Menimo, da bi v prihodnjem obdobju lahko največ prispevali 
k soustvarjanju najsodobnejšega načina proizvodnje ter k 
reševanju družbenih izzivov na področju zdravja, bivanja, 
oskrbe ljudi in energije. Svojo vlogo vidimo tudi v izzivih 
povezanih z nastajajočimi tehnologijami kot je npr. fuzija.

Tehnologija, ki poganja stvari
Tehnologija vodenja je ena od ključnih omogočitvenih tehnologij za ustvarjanje 
novih rešitev – produktov za trg. Je naravni integrator drugih tehnologij in 
kot taka potrebni sestavni del pametne specializacije. Predstavlja enega 
od ključnih razvojnih faktorjev v svetu in je zelo pomembna za nadaljnji 
razvoj Slovenije.

Seznam tehnoloških rešitev po posameznih 
problemskih domenah

Znanja, orodja in gradniki za vodenje in nadzor sistemov, 
procesov in naprav

Nosilec rešitve Naziv tehnološke rešitve Podproj. KC STV
INEA IDR Blok – grafi čno razvojno okolje 

za programiranje zaprtozančnih 
regulacijskih problemov

RRP1.1

Kolektor Sinabit Programski modul za sintezo naprednih 
algoritmov vode nja

RRP1.1

Fakulteta za elek -
trotehniko, Univer ze 
v Ljubljani

PPCT – Plug & Play Control Toolbox RRP1.1

Metronik Orodje za delno avtomatsko generiranje 
programske opreme za različne gradnike 
sistemov vodenja šaržnih procesov

RRP1.2
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INEA Orodje za vodenje šaržnih procesov in 
avtomatsko generiranje kode

RRP1.2

Kolektor Sinabit @Batch okolje za šaržne procese RRP1.2
Kolektor Sinabit SinaproAVTOMATIKA RRP1.3
Ins  tut »Jožef 
Stefan«

Orodje za modelni razvoj programske 
opreme za vodenje

RRP1.3

Fakulteta za elektro-
tehniko, računalni-
štvo in informa  ko, 
Univerze v Mariboru

Spletno podprta izobraževanja na 
področju avtoma  zacije procesov

RRP2.1

Kolektor Sinabit Napredna strežniška rešitev nadzornega 
sistema in univerzalna komunikacijska 
rešitev za uporabo v sodobnih javnih 
komunikacijskih omrežjih

RRP2.2

Inea Podatkovni vmesnik med oddaljeno 
napravo in nadzornim centrom

RRP2.2

Vodenje v sodobnih tovarnah
Nosilec rešitve Naziv tehnološke rešitve Podproj. KC STV
Ins  tut »Jožef 
Stefan«

ProOpter Orodje za analizo in 
op  mizacijo proizvodne dinamike

RRP3.1

Inea Algoritem za generiranje tehnoloških 
postopkov novih izdelkov

RRP3.1

Kolektor Sinabit Sprotno spremljanje in analiza 
proizvodne učinkovitos  

RRP3.2

Kolektor Sinabit Modul za povezovanje sistemov vodenja RRP3.2
Metronik Konfi guriran sistem za prikaz in vodenje KPI RRP3.3
Fak.za strojni-štvo, 
Univerze v Ljubljani

Naprava za sprotno spremljanje 
lastnos   olj in delcev v olju

RRP5

Ins  tut »Jožef 
Stefan«

Pla  orma za izvajanje sprotnega 
nadzora industrijske opreme

RRP5

Litostroj Power Senzorska omrežja za ocenjevanje 
delovnega okolja

RRP5

Vodenje za pametno, čisto in učinkovito energijo ter 
čistejše okolje

Nosilec rešitve Naziv tehnološke rešitve Podproj. KC STV
Metronik Portal za spremljanje in upravljanje z 

okoljem in energetski spletni gradniki
RRP2.3

GOAP Algoritem za op  malno izbiro sistemov 
ogrevanja in hlajenja v stavbah

RRP4.1

Metronik Aplika  vni modul za energetsko učinko-
vito obratovanje hladilnega sistema

RRP4.1

INEA Vmesnik za povezavo večjih rezidenčnih 
in manjših industrijskih porabnikov v 
pametna omrežja

RRP4.2

Kolektor Sinabit Izboljšano vodenje procesa anaerobne 
fermentacije za razgradnjo organskih 
odpadkov in proizvodnjo bioplina

RRP4.3

Raci Zagotavljanje kakovos   procesnih avtomat-
skih merilnih sistemov plinske analize

RRP5

Vodenje inteligentnih objektov (sosesk in mest)
Nosilec rešitve Naziv tehnološke rešitve Podproj. KC STV
GOAP Orodje za konfi guriranje in programira-

nje krmilniških sistemov za inteligentne 
objekte

RRP1.3

GOAP e-storitev za programiranje krmilnih 
naprav na daljavo

RRP2.3

Špica Strežnik zasedenos   prostorov RRP4.1

Vgrajeni sistemi za vodenje
Nosilec rešitve Naziv tehnološke rešitve Podproj. KC STV
Pipistrel Modul za samodejno nastavljanje 

parametrov avtopilota
RRP1.4

Danfoss Trata Inteligentni sistem za zmanjšanje 
oscilacij v pogonih ven  lov

RRP1.5

Danfoss Trata Integrirni pogon ven  lov RRP1.5

Vodenje zahtevnih znanstvenih/eksperimentalnih sistemov
Nosilec rešitve Naziv tehnološke rešitve Podproj. KC STV
Cosylab ITER CODAC tehnologija sistema za 

vodenje položaja plazme v fuzijskem 
tokamak reaktorju

RRP6

IJS Regulacija ver  kalnega položaja plazme 
v fuzijskem tokamak reaktorju ITER

RRP6
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» induk  vni enkoder, ki 
ne potrebuje mehanske 
povezave z osjo pogona

» inkrementalni/absolutni 
večobratni enkoder

» SSI, Modbus RTU, 
analogni, IO Link, pulzni 
izhod

» stopnja zaščite IP69K
» visoka resolucija

» Brezkontaktno merjenje 
pozicije

» Induk  vni princip na 
osnovi resonančnega 
kroga

» Visoka natančnost, dolga 
življenjska doba

» Robustno ohišje in 
enostavna montaža

» 4...20 mA, 0...10 V, SSI ali 
IO link izhod

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 21, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 200 51 50 • Faks: +386 1 200 51 51

e-pošta: info@  pteh.si, www.  pteh.si

Linearni in rotacijski merilniki pozicijePRVI NA SVETU

 Info: Ambrož Pokoritnik, tehnična podpora, MIEL Elektronika d.o.o.

Pla  orma OMRON Xpec  a je bogatejša še za eno serijo visoko zmogljivih sistemov strojnega vida. Zadnja pridobitev 
je serija Xpec  a FH. Na voljo je v kompaktni obliki z možnostjo priključitve do 8 kamer. Za njihovo hitro vzporedno 
delovanje skrbi 4-jedrni procesor. Po novem ima kompaktni krmilni ojačevalnik možnost povezave v EtherCAT omrežje, 
kjer ciklični komunikacijski čas znaša le 0,5ms in omogoča zelo dobro povezljivost z novo Omronovo pla  ormo Sysmac, 
kjer so vse komponente na eni povezavi in jih je možno programira   oz. parametrira   s programskim okoljem Sysmac 
Studio. Prav tako omogoča klasično Ethernet/IP komunikacijo. Ima dva video izhoda (VGA in HDMI) za prikaz na 
operaterskih panelih, računalnikih (podpira Microso   NET) in ostalih industrijskih ali neindustrijskih prikazovalnikih.

Sistem strojnega vida XPECTIA FH

Za serijo FH so na voljo namenske 
kamere za omenjeno serijo z 
resolucijo od 300,000 točk, ki za 
zajem slike potrebuje le 330μs do 
kamer z resolucijo 4 milijonov 
točk, ki za zajem slike potrebuje 
8,5ms. 

Serija FH ima že izdelan, zelo 
enostaven in pregleden grafični 
vmesnik in bogat nabor algoritmov 
za aplikacije končne kontrole 
izdelkov, možnost pozicioniranja 
v robotskih aplikacijah, … kar 
omogoča enostavno izdelavo 

aplikacij ter hitre spremembe in 
dodajanje algoritmov za dodatne 
zahteve preverjanja.

Posodobljen je zelo pogosto uporabljen 
algoritem za iskanje referenčnih 
oblik imenovan »Shape Search III«, 
ki v primerjavi s predhodnikom, 
še boljše eliminira faktorje, ki 
vplivajo na stabilnost meritve. To 
so sprememba svetlobe, sprememba 
kontrasta mer jenca, spreminjanje 
ostrine zaradi različne višine, 
prekrivanje merjencev, manjkajoči 
deli merjencev, … 
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 Info: Bogdan Rojc, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Podjetje Beckhoff  predstavlja novi EtherCAT Box modul EP1816-
3008 z integrirano meritvijo pospeška in 16 digitalnimi vhodi, ki 
poleg zajemanja digitalnih signalov omogoča tudi meritve pospeška 
in nagiba neposredno na napravi.

Novi modul EP1816-3008 predstavlja zanimivo rešitev za merjenje 
pospeška in nagiba neposredno na napravi

Modul EP1816-3008 ima vgrajena dva 3-osna senzorja za merjenje 
pospeška z ločljivostjo 16 bitov. Merilno območje je nastavljivo z 
naslednjimi možnostmi: ±2 G, ±4 G, ±8 G in ±16 G. Prav tako je 
nastavljiva frekvenca vzorčenj in sicer od 1 Hz do 5 kHz. Senzorja 
sta zamaknjena za 90°, kar omogoča redundanco podatkov ter 
preverjanje pravilnosti meritev. EP1816-3008 ima vgrajenih tudi 
16 digitalnih vhodov (24 V DC, filter 10 μs),  ki se nahajajo na 
25-pinski D-sub vtičnici.

Modul EP1816-3008 je izdelan za sisteme s hitrim vodilom EtherCAT, 
ki ga odlikuje visoka zmogljivost ter prijaznost uporabniku. Izredno 
širok nabor vhodno izhodnih modulov za sistem EtherCAT, ki 
jih ponuja podjetje Beckhoff v kombinaciji z ugnezdenimi in PC 
krmilniki/računalniki omogoča optimalne rešitve in predstavlja 
odlično razmerje cena/zmogljivost na številnih področjih uporabe.

Več informacij o novem modulu dobite na  www.beckhoff.si ali pri 
podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.

Beckhoff  EP1816-3008: 
Enostavne meritve pospeška

Najboljši varnostni 
proizvodi za industrijsko 

avtomatizacijo po 
 

FBS elektronik d.o.o. 
Cesta Františka Foita 10, 3320 Velenje 
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Kako izvajati meritve slabljenja in moči Kako izvajati meritve slabljenja in moči 
v pasivnem optičnem omrežju?v pasivnem optičnem omrežju?

Avtor: doc. dr. Boštjan Batagelj
 Laboratorij za sevanje in op  ko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Pasivna op  čna omrežja (angl. Passive Op  cal Network – PON) so danes pomemben sestavni 
del dostopovne infrastrukture – tudi v Sloveniji. Zaradi specifi čne drevesne arhitekture 
in narave prometa se v pasivnih op  čnih omrežjih zahteva pozornost pri izvedbi meritev 
na fi zičnem sloju. V ta namen so bili razvi   specifi čni op  čni merilni instrumen   oziroma 
specifi čne merilne tehnike, ki se uporabljajo pri meritvah slabljenja in moči na fi zičnem 
sloju op  čnega razdelilnega omrežja. 

Meritve v pasivnem op  čnem 
omrežju 

Meritve na fi zičnem sloju pasivnega 
op  čnega omrežja je potrebno izvaja   
v vseh fazah od izgradnje, preko 
zagona, obratovanja in nenazadnje 
tudi pri odpravljanju napak. Vsaka 
od teh š  rih faz ima svoje specifi čne 
merilne cilje in temu primerno uporablja 
različno merilno opremo in merilne 
pripomočke. 

Pri izgradnji omrežja so meritve 
potrebne, da se prepričamo, če so 
vlakna in ostali gradniki op  čnega 
razdelilnega omrežja primerni za 
prenos podatkov. Varjeno omrežje 
je možno tes  ra   le ob izgradnji in 
le na posameznih odsekih. Pri tem se 
zahteva dvosmerno tes  ranje vstavne-
ga slabljenja (angl. Inserton Loss – IL) 
in meritve odbojnega slabljenja (angl. 
Op  cal Return Loss – ORL). Meritve 
od bojnos   so pomembne predvsem 
pri prenosu analognega video signala, 
ki se običajno izvaja na valovni dolžini 
1550 nm. 

Pri izvajanju meritev je seveda potreb-
no sledi   zahtevam, ki jih podajajo 
standardi in/ali specifi kacije vmesni-
kov ter komponent. Na prvem mestu 

so tukaj standardi ITU-T pod oznako 
65x, ki pokrivajo elemente omrežja 
kot tudi celoten sistem. Telecordia 
ima celo vrsto priporočil, ki zajemajo 
pasivne elemente, op  čne konektorje 
in merilno opremo. Najpomembnejši 
med njimi so: 
• GR-1209, »Generic Requirements 

for Passive Op  cal Components«, 
• GR-326, »Generic Requirements for 

Single-Mode Op  cal Connectors 
and Jumper Assemblies«, 

• GR-196, »Generic Requirements for 
Op  cal Time Domain Refl ectometer 
(OTDR) Type Equipment«.

Tudi IEC mednarodna standarda 
60793 za op  čna vlakna in 60874 za 
konektorje ne smemo spregleda  . 

Meritve na fi zičnem sloju PON-a se od 
ostalih meritev na op  čnem omrežju 
razlikujejo po nekaterih specifi čnih 
zahtevah, ki se nanašajo na topologijo 
op  čnega omrežja. V PON razdelilnem 
omrežju so nameščeni razcepniki 
signala z 1:32 ali celo 1:64 delilnim 
razmerjem, kar občutno zniža moč 
merilnega signala. Čeprav je razcepnik 
recipročen element, dobimo pri merit-
vah iz op  čnega linijskega terminala 
(angl. Op  cal Line Terminal – OLT) in 
op  čne omrežne enote oz. terminala 
(angl. Op  cal Network Unit/Terminal 

– ONU/T) zaradi topologije omrežja 
in različnih  pov op  čnega vlakna 
različne merilne rezultate. Meritve 
moramo torej obvezno izvaja   na 
obeh straneh oziroma v obeh smereh. 
Tu je še posebna značilnost omrežja, 
ki omogoča, da do uporabnika lahko 
poteka eno ali dve op  čni vlakni.

S sistemskega stališča je v času izgrad -
nje mogoče pri op  čni zvezi meri   iz -
gube v vlakenski instalaciji in razpolo-
žljivo op  čno moč.

Razpoložljivo moč merimo z namen-
skim PON merilnikom moči. Izgube v 
vlakenski instalaciji pa je najenostav-
neje meri   z op  čnim refl ektomerom 
v časovnem prostoru (angl. Op  cal 
Time Domain Refl ectometer – OTDR). 
Pri tem je pasivno op  čno omrežje 
mogoče meri   po odsekih ali skozi 
razcepnik. 

Ob zagonu pasivnega optičnega 
omrežja je potrebno preveri   tudi 
bilanco moči (angl. Power Budget), pri 
čemer mora bi   posebna pozornost 
po svečena meritvi minimalnega nivo-
ja moči oddajnika in sprejemnika za 
določeno verjetnost napak pri prenosu 
podatkov. Pri meritvah op  čnega raz-
delilnega omrežja ne smemo pozabi  , 



17AVTOMATIKA 120/2014

MERITVE SLABLJENJA IN MOČI V OPTIČNIH OMREŽJIH

da po omrežju potujejo signali na treh različnih valovnih dolžinah, zato 
potrebujemo ločene merilne rezultate za vsako od njih. Pri izvajanju meritev 
moramo uporablja   selek  vni merilnik moči. Pri preverjanju nivojev moči v 
delujočem omrežju se pojavita še dve posebnos  , ki ju v drugih op  čnih zve-
zah ne poznamo. Ena od posebnos   je rafalni  p prometa. Druga posebnost 
pa je odvisnost prisotnos   signala na valovni dolžini 1310 nm od predhodne 
prisotnos   signala na valovni dolžini 1490 nm. ONU/T namreč oddaja signal 
na valovni dolžini 1310 nm zgolj v primeru, ko dobiva signal na valovni dolžini 
1490 nm iz OLT-a.

V fazi obratovanja je potrebno uporablja   merilno opremo, ki omogoča 
vzdrževanje in avtomatsko zaznavanje morebitnih napak na razdelilnem 
omrežju. Ob prisotnos   napake mora omrežje samo poskrbe   za avtomatsko 
zaščito prometa in preklop na morebitne redundantne po  . 
Za odpravljanje napak v pasivnem op  čnem omrežju potrebujemo učinkovite 
pristope in merilno opremo. Med op  čno merilno opremo, ki nam je na voljo, 
spadajo selek  vni merilniki moči in op  čni refl ektometrski merilniki. 

Merjenje slabljenja

Meritve slabljenja op  čnega signala so potrebne za vrednotenje op  čnega 
razdelilnega omrežja glede na zahtevano bilanco moči. Slabljenje najenostavneje 
izmerimo s pomočjo op  čnega izvora in merilnika op  čne moči, ki ju priključimo 
na različna konca pasivnega op  čnega omrežja. Pri tem na enem koncu 
pošljemo v omrežje op  čni signal znane moči, na drugem koncu pa s pomočjo 
merilnika moči izmerimo moč prisotnega op  čnega signala. Razlika med 
oddano in sprejeto op  čno močjo predstavlja slabljenje vlakna v decibelih.

Slabljenje()[dB]=Poddana()[dBm] - Psprejeta()[dBm]

Ker prenos informacije v pasivnem op  čnem omrežju poteka na treh valovnih 
dolžinah, je potrebno meritve slabljenja izves   na 1310 nm, 1490 nm in 1550 
nm. Oddajnik merilnika vsebuje tri svetlobne izvore, po enega za vsako od 
valovnih dolžin. V cenejših izvedbah merilnikov je v op  čnem sprejemniku 
zgolj ena fotodioda. Ker je njena odzivnost odvisna od valovne dolžine, mora 
bi   umerjena na tri valovne dolžine, operater pa mora pravilno nastavi   
območje meritve. Nekateri sprejemniki znajo sami razbra   valovno dolžino 
in s tem poenostavijo postopek meritve. Za razpoznavanje valovne dolžine se 
v vsakem od svetlobnih izvorov izvede dogovorjena modulacija svetlobnega 

Slika 1 - Delitev skupnega komunikacijskega kanala je v pasivnem 
optičnem omrežju izvedena s preprostim razvrščanjem prometa po 

treh valovnih dolžinah.
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signala. Fotodioda, ki to vnaprej dogovorjeno modulacijo 
prepozna, na ta način ve, za katero merilno področje 
valovnih dolžin mora prikaza   merilni rezultat. Kljub temu 
je meritev zamudna, saj je potrebno meri   slabljenje na 
obeh straneh op  čnega razdelilnega omrežja. 

Za meritve slabljenja je mnogo bolj priročen merilni 
instrument, ki v posamezni eno   vsebuje op  čni oddajnik 
in sprejemnik, kot prikazuje slika 2. V kolikor sta v vsakem 
od merilnih instrumentov vsebovana tako op  čni oddajnik 
kot tudi sprejemnik, lahko s takima merilnikoma preverimo 
slabljenje v obeh smereh op  čne zveze z enostavnim 
preklopom med oddajo in sprejemom v posameznih enotah.

Merjenje moči

V fazi zagona pasivnega op  čnega omrežja ali pri odpravljanju 
morebitnih napak v omrežju je potrebno izves   tudi meritve 
op  čne moči. Meritev moči je potrebno izves   na obeh 
straneh. Torej na strani centralne postaje, kjer je nameščen 
op  čni linijski terminal (OLT) in na strani uporabnika, kjer 
je nameščena op  čna omrežna enota (ONU). Za meritve 
moči so zelo uporabni namenski dvosmerni merilniki, 
brez katerih je pravilnost merilnega rezultata vprašljiva, 
saj običajni merilniki moči niso sposobni pravilne izvedbe 
meritve.
Nenamenski merilnik moči z zgolj eno fotodiodo ni primeren, 
ker ne omogoča sočasne meritve na vseh treh valovnih 

dolžinah. Funkcija sočasne meritve moči dvosmernega 
prometa ne le zmanjša potreben čas meritve, temveč tudi 
omogoča pravilnost meritve. Sočasnost meritve na vseh 
treh valovnih dolžinah je obvezna, saj je odtočni signal na 
valovni dolžini 1310 nm prisoten samo, če je predhodno 
prisoten tudi dotočni signal na valovni dolžini 1490 nm. 
Merilnik moči mora bi   torej izdelan tako, da ob izvajanju 
meritev prepušča dotočni in odtočni promet. V ta namen 
mora bi   pred merilnik moči vgrajen smerni sklopnik, 
kot prikazuje slika 3. Smerni sklopnik prepušča osnovni 
promet na omrežju in odcepi le del signala, na keterem 
se izvede meritev. Brez vgrajenega smernega sklopnika 
je meritev signala na valovni dolžini 1310 nm nemogoča.

Še posebej specifi čna je meritev signala na valovni dolžini 
1310 nm saj tu poteka promet v izbruhih oz. rafalih. 
Običajni merilniki moči prikažejo povprečje izmerjene 
moči. V primeru rafalnega prometa je merjenje povprečne 
vrednos   moči popolnoma neuporabna. Želimo, da 
merilnik moči prikaže povprečno vrednost vršne moči, 
saj je ta podatek pomemben pri preverjanju ONU/T-ov, 
ki so od OLT-a različno oddaljeni.

Za meritve v PON-u je torej potreben selek  vni merilnik 
moči s tremi valovnimi dolžinami. Omogoča   mora 
merjenje odtočnega prometa na valovni dolžini 1310 nm 
in dotočnega prometa na valovnih dolžinah 1490 nm in 
1550 nm. Na valovni dolžini 1550 nm mora omogoča   

Slika 2 - Merjenje slabljenja optičnega razdelilnega omrežja s preklopnimi 
oddajno/sprejemnimi merilnimi instrumenti.

Slika 3 - Merjenje moči v PON-u s selektivnim merilnikom moči.
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meritve visokih op  čnih moči (+26 dBm), saj ga v OLT priključimo takoj za 
op  čnim ojačevalnikom. 

S selek  vnim merilnikom moči, ki omogoča simultano merjenje moči na vseh 
treh valovnih dolžinah, je meritev preprosta. Glavna slabost tega merilnika 
je, da ne poda nikakršne informacije o tem, kateri gradniki omrežja vnašajo 
največ slabljenja in so potrebni zamenjave. V ta namen je potrebno ime   
op  čni refl ektometerski merilnik. 

Meritve z op  čnim refl ektometrom 

Za meritev op  čne zveze je najbolj zaželen merilni postopek, s katerim je 
mogoče izmeri   op  čno vlakno v vkopanem kablu z dostopom na enem 
koncu. Takšno meritev imenujemo refl ektometrska meritev. Izvedemo jo 
tako, da na enem koncu v vlakno pošljemo znan op  čni signal in opazujemo, 
kaj se po določenem času zaradi različnih odbojev vrne na is   konec vlakna.
Pri refl ektometrski meritvi v časovnem prostoru (angl. Op  cal Time-Domain 
Refl ectometry – OTDR) v vlakno pošljemo časovno kratek impulz svetlobe 
(slika 4). Svetlobni impulz potuje po op  čnem vlaknu in se od nezveznos   na 
trasi (konektorji, zvari ipd.) delno odbija. Najbolj se odbije na odprtem koncu 
vlakna pri prehodu iz stekla v zrak. Po odboju potuje signal nazaj pro   izvoru.

Slika 4 - Optični reflektometer v časovnem prostoru, ki vsebuje oddajnik 
optičnih impulzov, smerni sklopnik, optični sprejemnik in prikazovalnik 

rezultata meritve.

Posamezne odbite signale ločimo med seboj po času prihoda v sprejemnik, 
saj mora vsak signal preteči najprej pot od oddajnika do točke odboja in se 
potem po is   po   vrni   nazaj. Iz izmerjenega časa med oddajo impulza in 
sprejemom odboja lahko izračunamo mesto nepravilnos   ali položaj napake 
vzdolž vlakna. Pri tem ne smemo pozabi  , da je svetlobna hitrost v vlaknu za 
lomni količnik vlakna n manjša od hitros   svetlobe v praznem prostoru. V OTDR 
merilnik moramo zato vedno vpisa   lomni količnik jedra op  čnega vlakna. 

Povratni signal je po detekciji analiziran s pomočjo signalnega procesorja in 
prikazan v logaritemski skali, kot prikazuje slika 5. Ker se Rayleigh-ovo sipanje 
svetlobe v steklu vzdolž celotne dolžine vlakna ne spreminja, lahko iz naklona 
krivulje v logaritemski skali enostavno določimo slabljenje zveze v decibelih 
na kilometer.
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Različni dogodki na trasi dajo različne signale. Odboji 
na zvarih so običajno zanemarljivo majhni, vendar tudi 
opazni. Varjeni spoji  pično povzročajo izgube. V primeru, 
da dobimo navidezno ojačenje signala, pomeni, da je spoj 
narejen iz vlaken z različnim koefi cientom ujetja svetlobe 
nazaj v vlakno. Zaradi tovrstnih nevšečnos   je potrebno 
opravlja   meritve na obeh straneh in določi   točno 
vrednost slabljenja iz povprečja obeh meritev. 

Krivine op  čnega vlakna povzročajo navidezno podobne 
izgube kot zvari in jih je z eno meritvijo nemogoče razlikova   
od zvarov. Ker imajo signali različnih valovnih dolžin na 
krivinah različne krivinske izgube, je mogoče zazna   tak 
dogodek le z meritvami na več valovnih dolžinah. Pri tem 
velja, da imajo op  čni signali daljših valovnih dolžin večje 
krivinsko slabljenje.  

Konektorski spoji, pri katerih se vrši prehod signala prek 
drugega op  čnega medija, povzročijo poleg izgub tudi 
odbojni dogodek. Podoben refl ek  vni dogodek, vendar 
večji, povzroči tudi konec op  čnega vlakna pri prehodu 
svetlobe iz stekla v zrak. Od prostega konca nazaj odbi   
signal se lahko tudi delno odbije od zadnjega konektorskega 
spoja, kar povzroči na sliki navidezne dogodke tudi po 
koncu op  čne trase.  

Sprejemniški detektor mora bi   dovolj občutljiv, saj so 
odboji slabotni. Najmočnejši odboj nastane na prostem 
koncu vlakna na meji med steklom in zrakom. Odboji na 
kvalitetnih konektorjih so majhni. Najslabotnejše je Rayleigh-
ovo sipanje svetlobe, saj predstavlja glavni mehanizem 
izgub v kakovostnih op  čnih vlaknih. Od celotne sipane 
moči se večji delež razprši izven vlakna, manj kot 1% sipane 
moči pa se ”ujame” nazaj v op  čni valovod.

V refl ektometer v časovnem prostoru je zato vgrajen laser 
s čim večjo izhodno močjo, ki pa je omejena s konstrukcijo 
polprevodniškega laserja in nastopom nelinearnih pojavov 
v vlaknu pri močeh od 10 do 100 mW. 

Glavna omejitev op  čnega refl ektometra je uporaben 
domet, saj mora signal refl ektometra isto pot prepotova   
dvakrat. Pri določanju dometa ne smemo pozabi   ni   
na izgube v smernem sklopniku. Ker je smerni sklopnik 
recipročen sestavni del, znašajo te izgube najmanj 6 dB 
(3 dB na oddaji in še 3 dB na sprejemu).

Ker je vršna moč laserja omejena, se domet refl ektometra 
manjša s krajšanjem impulzov. S krajšanjem impulzov 
se ob nespremenjeni vršni moči laserja manjša energija 
signala, s katero razpolagamo za meritev. Hkra   se s 
krajšanjem impulza veča zahtevana pasovna širina in s 
tem šum sprejemnika. Izdelava zelo kratkih svetlobnih 
impulzov pa ni enostavna.

Meritve posameznih odsekov brez op  čnega razcepnika, 
kot prikazuje slika 6, je največkrat mogoče izves   le v prvi 
fazi izgradnje omrežja, ker so posamezni odseki omrežja 
še fi zično ločeni. V naslednjih fazah izgradnje omrežja se 
posamezni odseki omrežja običajno varijo, ker imajo zvari 
nižje slabljenje od konektorskih spojev. Le redkokdaj se 
operaterji odločajo za gradnjo omrežja s konektorji, kar 
bi podražilo stroške izgradnje in vneslo kasnejše možnos   
napak. Po koncu izgradnje omrežja so merilne točke težko 
dostopne, saj je potrebno vlakna fi zično ločeva  . Ima pa 
meritev po posameznih odsekih bistveno prednost pred 
kasneje opisanimi meritvami. Zaradi majhnega vstavnega 
slabljenja vlakna brez razcepnika za izvedbo meritve zadostuje 
cenejši OTDR z le 30 decibelskim dinamičnim področjem. 

Slika 5 - Dogodki na trasi pri meritvi z  OTDR.
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Slika 6 - OTDR meritev po odsekih.

Za operaterja je najbolj prikladno merjenje s strani OLT-a, ki ga prikazuje slika 
7, saj je v tem primeru enostaven dostop. Ima pa merjenje s strani OLT-a cel 
kup slabos  , ki izvirajo iz topologije omrežja. Tovrstna meritev je primerna 
le za situacije, ko pride do prekinitve na skupnem vlaknu, torej od OLT-a do 
razcepnika. Izmerjen graf opazovane celotne trase je dokaj neprimeren za 
obdelavo, saj se na dolgi skupni veji običajno nič ne dogaja, v zanimivem delu 
bliže uporabnikom pa moč bistveno upade zaradi razcepnika. Zaradi visokega 
vstavnega slabljenja razcepnikov mora ime   OTDR vsaj 35 dB dinamičnega 
področja, kar pomeni, da je potrebno ime   dražjo testno opremo. Posamezne 
naročniške veje je težko detek  ra  , če se njihove dolžne ne razlikujejo za vsaj 
35 m. OTDR mora poleg velikega dinamičnega področja ime   tudi zelo dobro 
razločljivost in hitro sprejemno fotodiodo. Ker pride ob morebitnem pretrganju 
enega naročniškega vlakna do prekrivanja z ostalimi odboji, je meritev s strani 
OLT-a težko uporabna za referenco. Zaradi večkratnega Rayleigh-ovega sipanja 
v posameznih vejah ne moremo ovredno    slabljenja vlakna na enoto razdalje.

Slika 7: OTDR meritev skozi razcepnik iz OLT-a.

S stališča merilnih rezultatov bi bilo mnogo bolje izvaja   meritve s strani 
ONU/T-ov, kot prikazuje slika 8. Vendar dostop do naročniških ONU/T-ov 
največkrat ni enostaven, saj so le-   nameščeni v uporabnikovem domu. V 
izogib tej nevšečnos   je smiselno naredi   op  čno spojko, ki bo omogočala 
priključitev merilne naprave že pred vstopom v zasebne prostore. Podobno kot 
v prejšnjem primeru je tudi tukaj slabost v tem, da je zaradi visokega vstavnega 
slabljenja razcepnikov potrebno ime   OTDR z vsaj 35 dB dinamičnega področja. 
Bistvena prednost tovrstnega merilnega pristopa pa je v tem, da konec vlakna 
za razcepnikom zlahka detek  ramo, saj je samo eden. Tovrstni merilni rezultat 
je uporaben tudi kot referenca pri kasnejšem ru  nskem pregledovanju omrežja 
ali pri odpravljanju morebitnih napak.

Slika 8 - OTDR meritev skozi razcepnik s strani naročnika.

Boštjan Batagelj je docent na Fa-
kulte   za elektrotehniko, Univerze v 
Ljubljani. Raziskovalno delo opravlja v 
Laboratoriju za sevanje in op  ko, kjer 
se med drugim ukvarja z dostopovnimi 
telekomunikacijskimi omrežji. V Cen  tru 
odličnos   za biosenzoriko, in strumentacijo 
in procesno kontrolo (COBIK) je predsed-
nik strokovnega sveta zavoda. Poleg 
tega na Fakulte   za elektroteh ni ko pre-
dava predmete Op  čne komunikacije, 
Radijske komunikacije in Satelitske ko-
munikacije. Je avtor ali soavtor številnih 
strokovnih in poljudnoznanstvenih pri- 
spevkov, urednik več zbornikov, avtor 
knjige »Pasivno op  čno dostopovno 
omrežje s časovnim razvrščanjem« in 
dolgoletni organizator in programski 
vodja strokovnega seminarja Op  čne 
komunikacije.

Fakulteta za 
elektrotehniko Univerze 

v Ljubljani 

bo v dneh 
od 5. do 7. februarja 

2014 
izvedla 21. strokovni 

seminar 
Op  čne komunikacije 

(sok.fe.uni-lj.si), 
na katerem bodo svoje 
prispevke predstavili 

priznani domači in tuji 
predavatelji z univerz, 

inš  tutov in korporacij.

Program se bo poleg 
aktualnih vprašanj 

iz sveta op  čnih 
komunikacij dotaknil tudi 

op  čnih dostopovnih 
omrežij, ki se trenutno 

gradijo v Sloveniji.
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21. Seminar Op  čne Komunikacije (SOK 2014)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 5. – 7. februar 2014
h  p://srk.fe.uni-lj.si

Sreda, 5. februar 2014
0900-0915  Odprtje seminarja in pozdravni nagovor
  Igor Papič, dekan UL FE
0915-0945  Novos   in dosežki v raziskavah op  čnih komunikacij
  Boštjan Batagelj, LSO, UL FE
1000-1040  Mejne prenosne kapacitete v žičnih dostopovnih omrežjih
  Anton Umek, LKN, UL FE
1040-1120  Omrežja 21. stoletja
  Darko Gradišnik, GVO d.o.o.
1140-1220  Kabelska omrežja in GPON
  Vasja Krotko, Telemach d.o.o.
1220-1300  Centralno upravljanje GPON plošč
  Bojana Lunar Peček, Iskratel d.o.o.
1300-1305  Povabilo na ogled plakatov
1305-1400  Kosilo
1415-1500  Analiza dejavnikov razvoja op  čnega omrežja v Sloveniji
  Nevenka Hrova  n, Damir Cibic, Matej Švigelj, UL EF 
1515-1600  Regulatorni vidiki širokopasovnega dostopovnega omrežja
  Tanja Muha, APEK
1600-1645  Nove usmeritve v regulaciji medoperaterskih trgov širokopasovne 
  infrastrukture 
  Katja Mohar Bastar, APEK

Četrtek, 6. februar 2014
0815-1000  Svetlobni sprejemnik
  Matjaž Vidmar, LSO, UL FE
1015-1200  TWDMPON: the new genera  on of Op  cal Access Network
  Lucio D’Ascoli, Huawei
1215-1300  Cost eff ec  ve fast installa  on of FTTH
  Ferenc Bóka, TE Connec  vity
1300-1415  Kosilo 
1415-1500  Troubleshoo  ng of DWDM networks with hi speed channels
  Mike Harrop, EXFO
1515-1600  Fotonska integrirana vezja
  Benjamin Lipovšek, UL FE
1615-1635  Opto-elektronski oscilator
  Luka Bogataj, LSO, UL FE
1635-1655  Novi načini mul  pleksiranja v op  čnih komunikacijah
  Gal Šmidovnik, LSO, UL FE
1655-1715  Generirenje kratkih op  čnih impulzov velikih moči
  Marko Šajn, LPKF

Petek, 7. februar 2014
0815-0900  Op  cal Network for accelerators
  Mario Ferianis, Ele  ra Sincrotrone Trieste
0915-1100  A Tutorial on the emerging Flexible Op  cal Networking paradigm
  Ioannis Tomkos, Athens Informa  on Technology Center, Grčija
1115-1300  Op  cal Wireless Communica  ons
  Fary Ghassemlooy, Northumbria University, VB
1315-1400  Low-Latency Op  cal Transport
  ADVA Op  cal Networking SE, Nemčija
1400-1415  Zaključek seminarja
  Boštjan Batagelj, LSO, UL FE

Vse tri dni seminarja bo potekala tudi razstava op  čnih merilnih instrumentov proizvajalcev 
Agilent, EXFO, JDSU in NeoPhotonics.
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OPTIDRIVE HVACOPTIDRIVE HVAC
(Heating/Ventilation/Air Conditioning)(Heating/Ventilation/Air Conditioning)

Avtor:  Franci Turk, GO TO d.o.o., www.goto.si

Invertek Drives izdeluje frekvenčne pretvornike enostavne za uporabo, za industrijsko avtoma  zacijo po vsem svetu. 
Frekvenčni pretvorniki Op  drive Hvac so namenjeni predvsem uporabi v črpalnih in klimatskih sistemih ter ven  latorjih.V 
spodnjih vrs  cah pa je predstavljena ena izmed tehnologij (Op  fl ow tehnologija), ki omogoča kaskadni nadzor večih 
črpalk in predstavlja enostavno uporabo frekvenčnega pretvornika Op  drive HVAC s spremenljivo hitrostjo na vsaki 
črpalki. Op  fl ow tehnologija predstavlja le eno v nizu specialnih funkcij, ki so namenjene energetsko učinkovitemu 
delovanju in prilagodljivemu nadzoru črpalke.

Frekvenčni pretvorniki Op  drive HVAC so 
med seboj povezani s komunikacijskim 
kablom. V kaskado je lahko vezanih do 5 
frekvenčnih pretvornikov. Vsako črpalko, 
kot prikazuje slika spodaj, krmili določen 
Op  drive HVAC pogon (en pogon za eno 

črpalko). Vsi pogoni delujejo v načinu 
spremenljive hitros   z neko referenč no 
vrednostjo, ki jo sprejmejo preko ko mu-
nikacijske povezave. V kaskadnem sistemu 
pogonov, je en pogon označen kot glavni 
(v nadaljevanju angl. 'Master') drugi pa kot 
podrejeni (angl. 'slave'). Master sprejema 
preko senzorja povratno informacijo o 
dejanskem tlaku, ki posledično s pomočjo 

uporabe PID regulacije, vpliva na izhod-
no vrednost Op  drive HVAC pogonov 
celotnega sistema. Master tako omogoča 
delovanje in določa izhodno frekvenco 
delovanja zase kot tudi za 'slave' pogone 
v kaskadnem sistemu. 

Določitev 'Master' in 'slave' pogonov je 
enostavna s pomočjo parametrov, ki jih 
nastavimo preko vgrajene  pkovnice, kar 
predstavlja hitro nastavitev ter zagon, s 
čimer prihranimo dragocen delovni čas.

Napredne optimizacij-
ske funkcije prilagajajo 
porabo energije glede na 

obremenitev črpalke, s čimer Op  drive 
HVAC pogon zagotavlja, da črpalka deluje 
maksimalno učinkovito. Vgrajeni merilniki 
porabe energije omogočajo jasen prikaz 
porabljene energije in izračun prihranka. 
Op  drive HVAC pogon predstavlja tudi 

enostavno nastavitev delovanja tako, da 
se izognemo frekvencam, ki povzročajo 
resonanco v črpalnih sistemih. S tem 
preprečimo nepotreben hrup in mehanske 
poškodbe motorjev in cevovoda. Poleg 
tega, vgrajeni način mirovanja (angl. 
Sleep Mode), prihrani energijo tako, da 
zaznava, kdaj črpalka deluje neučinkovito 
in opravi malo koristnega dela. Z možnostjo 
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nastavitve lahko določimo kdaj pogon preide v način mirovanja. Za preprečitev oscilacij 
vklapljanja in izklapljanja načina mirovanja, Op  drive HVAC pogon lahko samodejno sproži 
pred-nastavljen cikel delovanja ob zagonu ali zaustavitvi. Ta funkcija se lahko uporablja 
za povečanje pri  ska črpalke preden gre pogon v način mirovanja, tako da je pogon 
sposoben ohrani   status mirovanja dlje časa, oziroma izvrši cikel ob izklopu mirovanja, 
da se sistem kar najhitreje vrne v normalno želeno (referenčno) stanje s PID regulacijo.

Op  drive HVAC pogon omogoča takojšen ročni nadzor črpalke v primeru okvare 
avtomatskega krmiljenja sistema ali za poenostavljen zagon/preverjanje sistema ter ko 
je potrebno hitro začasno neupoštevanje krmilnega sistema. Vgrajena funkcija 'Auto 
Control' omogoča vrnitev sistema na samodejni nadzor ravno tako preprosto.

Op  drive HVAC lahko zazna blokado črpalke ter sproži program čiščenja in jo tako 
samodejno očis   ter prepreči izpad/nedelovanje črpalke.

Op  drive HVAC pogon nadzoruje obremenitev motorja–navor (ang. load profi le 
monitoring func  on) ter na podlagi trenutne  obremenitve motorja, glede na izhodno 
frekvenco, varuje motor in črpalko pred suhim tekom črpalke ali preobremenitvijo. 
V primeru premajhne obremenitve (delovanje črpalke na suho) ali preobremenitve 
(črpalka blokirana) delovanje frekvenčnega pretvornika zaustavi in javi napako. Tako 
šči   črpalko pred mehanskimi poškodbami. Ima tudi funkcijo, s pomočjo katere vsili 
enosmerno napetost motorju ob zagonu ali zaustavitvi oziroma ohranja magne  lno 
napetost na motorju medtem, ko je referenčna hitrostna pogonu nastavljena na 0. 
Vsiljena napetost na motorju ustvari tok na navitjih motorja, ki pa segreva motor in 
tako prepreči, da bi se vlaga zadrževala na površini motorja in pospešila nastanek 
poškodb. Poleg tega pa funkcija 'Pump S  r' omogoča zagon črpalke (cikel čiščenja) po 
obdobju neak  vnos   in preprečuje nastanek blokad (usedlin) v črpalkah. Ta funkcija 
pa se prav tako lahko uporablja pri ven  latorjih in podaljša življenjsko dobo ležajev.

Op  drive HVAC pogon omogoča varen in nadzorovan zagon črpalke, s čimer se 
zagotovi postopno polnjenje in željen pri  sk v ceveh in sistemu. Nastavi se časovna 
omejitev, v kateri mora črpalka doseči najnižji nastavljen nivo pri  ska. Če v tem času 
sistem ne doseže želenega pri  ska, kar bi lahko pomenilo, da nekje cev pušča, Op  drive 
HVAC pogon javi napako in izklopi črpalko. Prav tako med normalnim delovanjem 
pogon konstantno preverja pri  sk v sistemu in v primeru padca pod določen nivo, 
črpalko izklopi.

Projek  ramo in vgrajujemo frekvenčne
pretvornike v aplikacijah:
•   procesnega vodenja (infrastuktura- 
     vodovod, tehnološki procesi)
•   industrijski avtoma  zaciji
•   dvigalih,
•   HVAC (klima  zacija, prezračevanje)

GO TO d.o.o., Ljubljanska cesta 45
1241 Kamnik, SLOVENIJA, www.goto.si

Op  drive HVAC pogon omogoča vezavo z 
obvodom (bypass), katerega lahko sproži 
nadzorni sistem objekta. Ak  vira se v 
primeru napake frekvenčnega pretvornika, 
sprožitve fi re-mode vhoda ali ročno.

Op  drive HVAC tehnologija je sinonim 
za varčevanje. Funkcije op  miziranega 
delovanja zmanjšujejo porabo energije z 
izklopom črpalke, ko njeno delovanje ni 
potrebno. Op  fl ow tehnologija prihrani 
denar, ker omogoča preprosto upravljanje 
več črpalk hkra   brez uporabe dodatnega 
krmilnika. Funkcija zaznavanja blokad in 
čiščenja le teh, občutno podaljša življenjsko 
dobo črpalk. Pregledni OLED zaslon in 
dostopni parametri omogočajo hiter 
zagon in s tem prihranek časa priklopa.

GO TO d.o.o. je uradni distributer frekvenčnih 
pretvornikov znamke Invertek Drives.
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Eden od razlogov za prenizko število razpoložljivih polnilih 
mest je zaradi nizkega obsega razmeroma visoka cena na 
razpoložljivi priključek.

Z uporabo standardizirane industrijske opreme je možno 
zelo učinkovito naredi   modularen sistem za polnjenje 
električnih vozil, pri čemer je pomembno, da lahko le ta 
dinamično spreminja moč polnjenja posameznih vozil, 
glede na trenutno število priključenih vozil. Omejitev 
je seveda na strani dovoda, za krmiljenje česar se lahko 
uporabi knjižnice razvite za Sima  c energetski managment. 
Glede na število vozil, ki se polnijo prilagaja sistem najvišjo 
dovoljeno moč polnjenja za vsako vozilo. Takšen sistem (s 
predvidenim 20kW odjemom 3x32A varovalke) dovoljuje 
hkratno polnjenje do šes  h vozil z močjo do 3,3kW, dveh 
vozil z močjo 10kW ali enega vozila z močjo 20kW.

Elektro distribucije industrijskim porabnikom elektrike ne 
obračunavajo zgolj ak  vno porabljene energije (v kWh), 
temveč je strošek kilovatnih ur odvisen tudi od priključne 
moči (v kW). Priključna moč je defi nirana kot povprečje 
električne energije porabljene v defi nirani merilni periodi. Če 
se priključna moč defi nirana s strani distributerja preseže, se 

bo za celotno obračunsko obdobje obračunala višja cena za 
kWh (npr. 1 mesec ali 1 leto, odvisno od pogodbe). Da bi se 
temu izognili, večji porabniki začasno izključujejo pogrešlji va 
bremena – lahko pa se tudi ak  vno prilagaja moč odje ma 
kot je to lahko primer pri polnjenju električnih vozil.

Naloga
Rela  vno do začetka do  čne merilne periode je potrebno 
celotno povprečje vseh energijskih potreb bremen 
permanentno determinira  , da se lahko naredi napoved 
do konca merilne periode. Če se pričakuje, da bo limita 
moči presežena, je potrebno bremena začasno izključi   
(ali zniža  ) v skladu s prioritetno listo.

Celotno povprečje energijskih potreb na koncu merilne 
periode je potrebno shrani   vsaj preko računovodske 
periode in predloži   dokazilo elektro distribucijam.

Rešitev
Za upravljanje z bremeni se uporabi SIMATIC CPU S7-1200. 
SENTRON PAC3200 mul  funkcijski merilni instrumen   se 
uporabljajo za merjenje moči ali električne energije bremen. 
Kot operacijski panel se uporabi KTP600. SIPLUS CM230 

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

Problem   
Prvič v zgodovini je prodaja električnih avtomobilov 
presegla mejo 100.000. Kljub temu, da v Sloveniji 
trenutno uradno še ni prav veliko ponudbe, pa 
je na naših cestah tudi že možno opazi   kar 
nekaj vozil. Glede na trende prodaje električnih 
avtomobilov v tujini, lahko tudi v Sloveniji pri ča-
kujemo, da trenutno stanje na področju polnilne 
infrastrukture ne bo zados  lo povišanemu število 
električno gnanih vozil.

Modularno upravljanje energetskih Modularno upravljanje energetskih 
bremen s S7-1200, SENTRON PAC3200 bremen s S7-1200, SENTRON PAC3200 
in SIPLUS CM230 pri polnjenju in SIPLUS CM230 pri polnjenju 
električnih vozilelektričnih vozil
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krmilnik polnjenja skrbi za dinamično spreminjanje polnilne 
moči za električno vozila.

Slika 1 - Shema

Merilni podatki na dovodni točki potrebni za upravljanje z 
bremeni, se posamično pridobijo za vsako breme s SENTRON 
PAC3200 mul  funkcijskim merilnim instrumentom ter se 
seštejejo v S7-1200 krmilniku. Merilni instrument pošilja 
podatke krmilniku preko »MODBUS on TCP« protokola. 
Izklop bremen, ki je potreben v primeru neposredne bližine 
presega priključne moči, se vrši z uporabo digitalnih izhodov 
na ustrezni SENTRON PAC3200 napravi. Le ta ukaz za izklop 
dobi iz krmilnika preko MODBUS komunikacije.

Kriterij za izkop podatkov se izračuna na osnovi kriterijev ∑Pav_fc ≥ Pmax∑Pav-fc3  je napoved ∑Pav3  za konec merilne periode. ∑Pav_fc  
se kon  nuirano kalkulira -tako pri intervalu ∆tscan - od 
trenutnega naklona krivuje ∑Pav. Pmax je priključna moč – 
povprečna zahteva po moči, rela  vno na merilno periodo, 
katere prekoračitev pomeni višji strošek kWh.

Slika 2 - Napoved povprečne zahteve po moči

Shranjevanje podatkov se izvaja s S7-1200 data log funkcijo. 
Na koncu merilne periode, se povprečna moč rela  vno na 

Slika 3 - Modularno upravljanje polnjenja električnih vozil
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merilno obdobje zapiše kot csv datoteka v delovni pomnilnik 
ali na spominsko kar  co. Preko S7-1200 spletnega strežnika  
(slika 4) je mogoč dostop do csv datoteke (slika 5).

Slika 4 - Shema blokov v S7-1200

Slika 5 - Zgodovinski podatki 
na krmilniku

Več informacij:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/
en/58856464

Popoln OTDR
Informacije: EZŽ d.o.o.

M210 ima standardno vgrajen merilec op  čne 
moči, VFL tester in priročen uporabniški vmesnik 
na do  k. Možna je uporaba video kamere DFS1 
Digital FiberScope za pregled in dokumen  ranje 
spojnih površin op  čnih v  čev. 

Op  čni refl ektometer M210 
omogoča preizkušanje, odpra-
vljanje napak in potrjevanje 
optičnih mrež ter natančno 
analizo dogodkov, hrambo in 
obdelavo podatkov. Deluje 
popolnoma Samodejno, preko 
Ročnih nastavitev ali po načinu 
V živo.

V Op  čnem središču podjetja 
EZŽ sta na voljo dva  pa OTDRjev 
sreije M210:
- (9995Q) M210-20 SM OTDR, 
fotometer, VFL, Noyes  

- (9995S) M210-25 QUAD OTDR, fotometer, VFL, Noyes

Garancijska doba modelov je kar 3 leta.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.ezz.si, ali 
na e-mail naslovu info@ezz.si.



NAMEN POSVETOVANJA 
 
Posvetovanje - dopolnilno izobraževanje je namenjeno strokovnjakom elektroenergetike s podro ja 
vzdrževanja, projektiranja, investicijske dejavnosti, predavateljem strokovnih šol in zainteresirani  
javnosti. 

Referen ne teme za leto 2014 
Alternativni viri elektri ne energije in njihovo vklju evanje v elektroenergetske sisteme, 
Novi standardi SIST na podro ju elektri nih instalacij in njihova uporaba v praksi, 
Problematika, izkušnje, pomanjkljivosti pri uporabi obstoje ih veljavnih standardov in pravilnikov, 
Predstavitev velikih tehnoloških projektov in novosti s podro ja elektri nih instalacij, 
Vpliv porabnikov na kvaliteto napetosti in toka v elektri nih instalacijah, 
U inkovita raba inteligentnih sistemov v elektroenergetiki, 
Uporaba in vpliv LED  razsvetljave, 
Delo pod napetostjo na  nizkonapetostnih instalacijah in vzdrževanje, 
Ekologija na podro ju elektroenergetike, vplivi na okolje.  

 
Pobude za reševanje aktualne problematike iz razprav udeležencev in predavateljev  posredujemo, v 
smislu zaklju kov posvetovanja, ustreznim državnim institucijam.. 

 
V avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s podro ja elektri nih inštalacij, merilnih inštrumentov in 
opreme za elektroenergetske naprave. 

 
Povzetke referatov objavljamo na spletni  strani ED Maribor 

http://www.ed-mb.si/ 

NASLOV ORGANIZATORJA 
 
Elektrotehniško društvo Maribor 
Glavni trg 17 b, 2000 Maribor 

Informacije: kotnikovidnevi@ed-mb.si 
 

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR 

E LEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR 
 
pripravlja že 35. izobraževanje s podro ja  
mo nostne elektrotehnike in sodobnih  
elektri nih inštalacij KOTNIKOVI DNEVI, ki 
bo potekalo 20. in 21. marca 2014 v 
Hotelu Radin v Radencih. Kraj in vsebina 
posvetovanja pritegneta k sodelovanju 
vsako leto preko 300 udeležencev.  

IZOBRAŽEVANJE S PODRO JA MO NOSTNE ELEKTROTEHNIKE IN  

SODOBNIH ELEKTRI NIH INŠTALACIJ 
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NASVETI ZA NAKUP:
VARNOSTNI KRMILNIKI
Kaj je treba upoštevati pri nakupu varnostnih krmilnikov

Standardizacija, modularizacija v smislu Industrije 4.0 ter zmanjšanje zahtevnos   so najpomembnejše teme 
za bodočnost strojegradnje. Cilj je poveča   razpoložljivost strojev in naprav. Pri tem so pomemben gradnik 
rešitve krmiljenja, s katerimi je mogoče uskladi   produk  vnost in varnost.

Bistvena značilnost produktivnih strojev je tesna 
povezava med človekom in strojem. V skladu s tem 
se v celotni zasnovi avtoma  zacije povečuje pomen 
varne avtoma  zacijske tehnike. Z pametnimi in varnimi 
avtoma  zacijskimi sistemi dobijo uporabniki potrebno 
svobodo za individualno uresničitev varnostno relevantnih 
zahtev glede konstrukcije, upravljanja in vzdrževanja. 
V odvisnos   od stroja in zahtevanega  varnostnega 
koncepta nastane v skladu s predpisano oceno tveganja 
poseben profi l zahtev za varnostno tehniko. Ta sega od 
samostojne varnostne strukture oziroma sistema, ki ga je 
mogoče standardizira   in prilagodi   na vsako krmiljenje 
stroja vse do sistema, ki izpolnjuje tako enotne zahteve 
standardov, kot tudi zahteve varnostnih funkcij. Za izvedbo 
je odločilna interoperabilnost človeka in stroja in z njo 
povezane zakonske zahteve.

Prava pot je, da med načrtovanjem na podlagi ocene tveganja 
v skladu z Direk  vo o strojih 2006/42/ES ugotovimo potrebno 
stopnjo zmogljivos   (Perfomance Level PL) po EN ISO 13849-
1 in vnaprej določimo zahteve za upravljanje in varnostni 
koncept ter izvedbo stroja. Pri izbiri varnostnega krmilnika 
in povezanih komponent je treba zato pazi  , da te ustrezajo 
zahtevani stopnji varnos   oziroma da izpolnjujejo specifi čne 
standarde in direk  ve, ki veljajo v posameznih državah. 
Pri tem ima pomembno vlogo svetovanje proizvajalcev 
varnostnih krmilnikov glede specifi čnih standardov in 
direk  v. Najugodneje je, če dobijo načrtovalci ali upravljavci 
strojev ustrezen varnostni koncept in izračun potrebne ravni 
varnos   s sistemsko strojno opremo iz ene roke. Pri tem 
mora bi   eden od odločilnih kriterijev tudi skrb za stranke 
s strani ekspertov, saj je ustrezno svetovanje možno le na 
kraju oziroma na stroju samem.

Zaradi preprostega zagona, stalne diagnos  ke 
in možnos   priključitve na vse običajne 
sisteme s komunikacijskim vodilom je mogoče 
rešitve krmiljenja brez težav integrira   v 
obstoječa regulacijska okolja.

Uredil: Miro Vargek, univ.dipl.inž.el., SMM d.o.o.
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Standardizacija varnos  
Za izbiro primernega varnostnega sistema je odločilno 
število varnostnih funkcij. Te so v glavnem določene z 
velikostjo, vrsto in potencialom tveganja stroja. Posamični 
stroji imajo v primerjavi s povezanimi stroji tudi manj 
varnostnih funkcij in ne potrebujejo nadrejenega varnostnega 
izklopa. Za ta primer uporabe so primerni zlas   krmilni 
sistemi, ki s konfi guracijo na podlagi predpripravljenih 
funkcij omogočajo hitro in enostavno izpolnitev zahtev. 
Varnostni sistemi, ki so uporabljeni v različnih krmiljenjih 
strojev, morajo podpira   vse običajne komunikacijske 
sisteme na osnovi komunikacijskih vodil in Etherneta. 

Veliko proizvajalcev strojev danes stavi na zasnove 
krmiljenja, pri katerih sta varnostno in standardno procesno 
krmiljenje ločena in s tem določajo globalno uporaben 
varnostni standard, ki zmanjšuje stroške za načrtovanje in 
uporabo. S krmilnimi sistemi, ki omogočajo konfi guracijo, 
je mogoče preprosto uresniči   aplikacije – ne glede na 
izbrano procesno krmiljenje in uporabljeno komunikacijsko 
vodilo. Programska orodja nudijo pri tem podporo pri 
načrtovanju in zagonu, da je mogoče hitro in preprosto 
izpolni   zahteve. Namenske možnos   diagnos  ke preko 
Ethernet-vmesnikov ali komunikacijskih vodil zagotavljajo 
kratke čase zaustavitve in visoko razpoložljivost.

Nasve   za nakup v sodelovanju s
Pilz GmbH & Co. KG –  rešitve krmiljenja za celovito, varno 
avtoma  zacijo

Kot ponudnik celovite opreme za varno avtomatizacijo ponuja Pilz 
ustrezno rešitev krmiljenja za vse zahteve. Krmilni večfunkcijski 
sistemi PNOZmulti omogočajo prosto konfiguracijo in so 
primerni za uporabo na vseh področjih gradnje naprav in strojev. 
Sistemi varno nadzorujejo vse funkcije, kot so zaustavitev v 
sili, varnostna vrata ali fotocelice. Zaradi preprostega zagona, 
stalne diagnostike in možnosti priključitve na vse običajne 
sisteme s komunikacijskim vodilom je mogoče Pilzove rešitve 
krmiljenja brez težav integrirati v obstoječa regulacijska okolja. 
S tem so se ti sistemi uveljavili kot globalni standard na vseh 
obstoječih krmiljenjih strojev.

Krmilnik PSSuniversal multi nadaljuje filozofijo sistemov, ki 
omogočajo konfiguracijo in je primeren tako za izvedbo lokalnih 
varnostnih funkcij, kot tudi za zajemanje in posredovanje 
standardnih signalov. SPS krmilniki PSSuniversal PLC so najbolj 
vsestranski v sistemu za avtomatizacijo PSS 4000. So polnovredni 
programsko programirljivi krmilniki in varnostni krmilniki v 
enem in jih je mogoče tako kot PSSuniversal multi uporabiti kot 
samostojne krmilnike ali kot del velikih avtomatizacijskih mrež. 
Pri kompleksnih varnostnih strukturah je odločilna možnost 
enostavne validacije programskih funkcij.

Kontrolni seznam
za nakup varnostnih krmilnikov

 Koliko varnostnih funkcij mora nadzorovati varnostni krmilnik?

 Kateri moduli, vhodi in izhodi ter funkcije so potrebni za aplikacijo?

 Kateri varnostni koncept je pravi za aplikacijo? Bo varnostni krmilnik uporabljen kot 
samostojna rešitev, kot varnostni sistem, ki je priključen na obstoječe krmiljenje ali kot 
rešitev krmiljenja, ki ponuja vgrajeno standardno procesno in varnostno krmiljenje?

 Mora biti varnost stroja zagotovljena tudi pri izklopljenem krmiljenju stroja?

 Kateri avtomatizacijski sistem ponuja rešitev za standardno procesno in varnostno krmiljenje?

 Je varnostni krmilnik po svetu certificiran in uveljavljen?

 Katere povezave na komunikacijsko vodilo so potrebne za aplikacijo?

 Katere možnosti za diagnostiko so potrebne? Je potrebna povezava preko OPC strežnika v 
vse sisteme za vizualizacijo?

 Katero svetovanje glede varnostnih direktiv, varnostnih konceptov in procesov zagona nudi 
ponudnik? Je v bližini na voljo lokalni kontaktni partner?
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Rešitve krmiljenja je mogoče razvrs    od varnostnih relejev do krmilnih 
sistemov, ki omogočajo konfi guracijo, kar je nadvse primerno za uporabo 

v strojegradnji.

Pilzovi krmilni sistemi: možnost programiranja in konfi guracije.

Povezani stroji in naprave so sestavljeni iz posamičnih 
strojev, ki so lahko tudi od različnih proizvajalcev. V skladu 
z Direk  vo o strojih morajo ime   CE-cer  fi kat za celoten 
sklop, ki dokazuje pravilno delovanje celotne naprave. 
Predpostavka za to je prehajajoča varna komunikacija 
med vsemi stroji, ki povezuje posamična varnostna 
območja z varnostnimi funkcijami posamičnih strojev v 
skupnem varnostnem konceptu. Varnostna komunikacija 
pri tem hitro doseže razsežnos   običajnega krmiljenja 
stroja. Takrat so na voljo komunikacijske pla  orme na 
osnovi Etherneta, ki posamične krmilnike povezujejo med 
seboj. Zaradi intenzivnejše komunikacije in nadrejenih 
varnostnih logik je priporočljivo že v izhodišču uporabi   
avtoma  zacijske sisteme, ki prevzamejo tako avtoma  zacijo 
strojev (standardno krmiljenje) kot tudi varnostne funkcije.
Pri izvedbi je pomembno, da avtoma  zacija posamičnih 

strojev ohrani svoj avtonomni karakter, da lahko posamezni 
proizvajalci svoje naprave v celo   spus  jo v pogon 
in dobavijo s prevzemom. To pomeni, da morajo bi   
komunikacijski mehanizmi pripravljeni za Mul  -Master 
delovanje in jih je mogoče med seboj enakovredno 
poveza  . V nasprotju s tem so v komunikacijskih sistemih 
Master-Slave vsi udeleženci povezani s centralno logiko, 
ki jo koordinira Master. Prednos   sistemov Mul  -Master 
se kažejo v višji razpoložljivos   zaradi lokalnih, neodvisnih 
avtoma  zacijskih postaj ter z višjo produk  vnostjo kot 
posledico krajših odzivnih časov v celotnem sistemu. S 
porazdeljeno inteligenco je mogoče bistveno izboljša   
obseg inženiringa, zagona in vzdrževanja.

Vir informacij: PILZ, www.pilz.de

… 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



33AVTOMATIKA 120/2014

NASVET ZA NAKUP: VARNOSTNI KRMILNIKI

Varnostni krmilniki
V začetku sedemdese  h let prejšnjega 
stoletja je Ameriški nacionalni ins  tut 
za standardizacijo (ANSI) razvil koncept 
za zanesljivost krmilnikov. Pomemben 
korak pri tem je bil izračun potrebne 
ravni zanesljivosti v posamičnih 
primerih. Izračunan nivo varnostnih 
zahtev se mednarodno imenuje tudi 
nivo integritete varnostnega sistema 
(SIL) in za varnostno relevantne dele 
krmiljenj sta odvisno od posamezne 
države in/ali uporabljenih varnostnih 
funkcij podana PL (Performance Level/
ISO 13849) oziroma SIL (Safety Integrity 
Level IEC62061).

SSPS
Na začetku so bili varnostni krmilniki 
večinoma elektromehanski releji. Prvi 
programirljivi varnostni krmilniki so bili 
krmilniki znamke Varnostni krmilniki 
PSS, ki je v las   podjetja Pilz.  Razvi   v 
devetdese  h le  h prejšnjega stoletja 

so bili prvotno zasnovani kot krmilniki 
za s  skalnice.

Za avtoma  zirano, varno pomoč pri 
neželenih strojnih potekih je potreben 
varnostni sistem, ki je povezan s procesno 
krmilno tehniko. Podobno kot pogonska 
tehnika, so bili tudi   sistemi na začetku 
zasnovani centralno, s časoma pa so 
tako kot SPS prešli na decentralizirano 
delovanje s komunikacijo preko sistemov 
komunikacijskih vodil. Varnostne 
krmilnike so lahko programirali kot 
SPS, vendar z zmanjšanim obsegom 
ukazov. Na voljo sta bila programska 
jezika IL (Instruc  on List) in LD (Ladder 
Logic/lestvični diagram). Ideja pri tem 
je bila, da bi z omejevanjem možnos   
programiranja zmanjšali število napak 
pri programiranju.

Programiranje s funkcijskimi moduli
Danes je programiranje varnostnih 
krmilnikov z uporabo cer  fi ciranih 

funkcijskih modulov iz knjižnic veliko 
fl eksibilnejše, podobno kot v pogonski 
tehniki. Varnostne funkcije med drugim 
vsebujejo tudi nadzor položajev, 
nadzor števila vrtljajev, zaustavitev 
in zaustavitev v sili.

Procesno krmiljenje
Če izhajamo iz njihove funkcije, je lo-
gično, da imajo varnostni krmilniki veli-
ko skupnega z normalnimi procesnimi 
krmilniki. Varnostni krmilnik je sestav-
ljen iz dveh SPS krmilnikov, ki vzporedno 
izvajata nek uporabniški program, pri 
tem pa uporabljata isto procesno sliko 
in se med seboj nenehno primerjata. 
Če primerjava ni skladna, sistem varno 
izklopi ustrezno napravo oziroma del 
te naprave. Poleg nenehne navzkrižne 
primerjave se izvajajo tudi redni tes   
na ravni vhodov in izhodov.

Redundanca
Varnostni sistemi so lahko eno-, dvo- ali 
večkanalne izvedbe.  Enokanalni sistemi 
pri napakah načeloma odpovedo, 
medtem ko se lahko dvo- in večkanalni 
sistemi med seboj preverjajo in lahko 
prepoznajo napake. Ker lahko odpovedo 
tako enokanalni, kot tudi dvo- in celo 
večkanalni sistemi, so potrebni stalni 
varnostni tes  . Varnostne krmilnike 
najdemo danes povsod, tako pri velikih 
napravah, kot tudi pri posamičnih 
strojih. Varujejo lahko nevarno področje 
orodnih strojev ali pa so povezani 
s procesnim krmiljenjem v kemični 
industriji. Sodobni varnostni krmilniki 
šči  jo sodelavce in proizvodne procese 
pred neprijetnimi situacijami in s tem 
preprečujejo drage izpade naprav in 
proizvodnje.

Vir informacij: PILZ, www.pilz.de

TEHNIŠKA WIKIPEDIJA
Informacije: SMM d.o.o.

Obiščite nas na sejmu IFAM 
v Celju od 29.-31. januar 2014 
na razstavnem prostoru 306, 
dvorana L.
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Nov Euchnerjev varnostni sistem ESL je večfunkcijska vratna ključavnica 
za zaščito in nadzor varnostnih pregrad kot so vrata in lopute na strojih in 
instalacijah. Sestavljena je iz vratne ključavnice in povezovalnega modula 
v uveljavljeni varnostni tehnologiji s kodiranim transponderjem CES. 

Uporaba transponderjev zagotav -
lja največjo varnost v skladu z EN 
ISO 13849-1 (varnostna kategorija 
4/PL e) in najboljšo možno zaščito 
pred nepooblaščenim dostopanjem. 
Vgrajena elektronika za ovrednote-
nje CES AR omogoča serijsko priklju-
čitev do 20 varnostnih sistemov ESL 
ali drugih Euchnerjevih proizvodov 
iz serije AR. Varnostni sistem ESL je 
opremljen z dvema dobro vidnima 
svetlečima diodama za indikacijo 
stanja, ki omogočata hitro diagnozo.

Kompaktna in simetrična izvedba 
omogoča enostavno montažo na profi lna vodila in dopušča uporabo na levi 
ali desni strani vrat. Kovinsko ohišje je primerno za industrijsko uporabo in 
vključuje močan vratni zapah, kar je idealno za uporabo v agresivnem okolju.  
Naprava je priključena preko prak  čnega priključnega konektorja M12. 
Odvisno od kabelske napeljave je mogoče priključek zasuka   za 180 stopinj. 
Za dodatno zaščito pred nenamernim odpiranjem je varnostni sistem ESL 
opremljen tudi s ključavnico. 
 
Kratek opis: EUCHNER GmbH + Co. KG
EUCHNER GmbH + Co. KG iz Leinfeldena v Nemčiji je mednarodno družinsko 
podjetje, ki po vsem svetu zaposluje več kot 500 sodelavcev. Š  rinajst hčerinskih 
trgovskih družb, od katerih je osem v Evropi, š  ri so v Aziji, dve pa sta v Severni 
in Južni Ameriki, pokriva svetovni trg s skupno 28 pooblaščenimi prodajnimi 
pisarnami. Direktor podjetja iz nemške Švabske je gospod Stefan Euchner. 
EUCHNER že več kot 50 let razvija s  kalne naprave. Te naprave se uporabljajo 
v glavnem na področju mehanskega inženiringa. Podjetje ima vodilno vlogo na 
področju varnostnih proizvodov. Varnostna s  kala EUCHNER z visoko stopnjo 
zanesljivos   elektromehansko in elektronsko nadzirajo položaj varnostnih 
pregrad na strojih in instalacijah.       

R Vse pod kontrolo – nov 
varnostni sistem ESL
Uredil: Boris Cehner, dipl.ekon. (VS), SMM d.o.o.
Vir informacij: EUCHNER, www.euchner.de

Obiščite nas na sejmu IFAM v Celju od 29.-31. januar 2014 na 
razstavnem prostoru 306, dvorana L.
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MOLEX INDUSTRIAL MOLEX INDUSTRIAL – – 
Rešitve za industrijsko Rešitve za industrijsko 
avtoma  zacijo v avtoma  zacijo v 
izvedbi IP67izvedbi IP67  

Avtor: Žiga Petrič, Tehna d.o.o.

V Tehna d.o.o. 
smo konec 2013 
začeli sodelovanje s podjetjem Molex 
Inc. Naš prodajni program sedaj 
vključuje široko paleto rešitev za 
industrijsko avtoma  zacijo v izvedbi 
IP67 za direktno montažo: 
 Ak  vne I/O module za različna 

industrijska vodila
 Pasivne razdelilne panele z M12 ali 

M8 konektorji
 Kabelski program za M12 in M8 

priklop
 Kabelski program za industrijska 

vodila

Čeprav je cena takšnih rešitev višja v 
primerjavi s centralno postavljenimi 
vhodno izhodnimi enotami v razdelil-
nih omaricah, lahko naštete prednos   
od tehtajo ta strošek:
 Urejen izgled ožičenja, lažje ser-

visiranje in odkrivanje napak
 Hitrejše sestavljanje in zagon opreme 

na terenu
 Odpornost na vdor vode in 

kontaminacijo
 Daljša življenska doba električnih 

s  kov

Ak  vni I/O moduli so na voljo z vodili 
Ethernet/IP, Profi net, ModbusTCP in 
Profi bus, v dveh različicah:
 M12 priklop, dimenzije 60x220 

mm, s 16 I/O točkami v različnih 
kombinacijah digitalnih vhod nih, 
izhodnih ali univerzalnih (nastavlji-
vih) točk, PNP ali NPN

 M8 priklop, dimenzije 30x175 
mm, z 8 I/O točkami v različnih 
kombinacijah

Slika 1 - M12 I/O modul, 16 točk

Slika 2 - M8 I/O modul, 8 točk

Ethernet izvedbe imajo vgrajeno 
s  kalo z dvema portoma (podprta je 
»Daisy-chain« topologija omrežja) ter 
prikazovalnik z diagnos  ko.

Slika 3: Diagnos  čni displej na modulu
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Prikazan je IP naslov, stanje povezave s PLC oz. nadrejeno 
napravo in opis napake (podvojen naslov ipd.).

Pregled delovanja oz. stanj vhodov in izhodov je možen 
tudi preko vgrajenega Web strežnika in kateregakoli 
spletnega brskalnika. 

Profi net in Ethernet/IP moduli se inicializirajo in povežejo 
v manj kot 500 ms, kar je posebej uporabno za hitro 
menjavo orodij na industrijskih robo  h.

Slika 4 - Menjava orodja z ak  vnim I/O modulom na robotu

Molex ponuja tudi široko paleto zaključenih kablov in 
konektorjev za IP67 program: Ethernet in Profi bus vodilo, 
priklop napajanja in priklop senzorjev M8 in M12.

Slika 5 - Komponente za povezavo IP67 modulov

Za Ethernet naprave so na voljo tudi s  kala z 8 ali 5 por  .

Slika 6 - Ethernet s  kala v IP67 izvedbi

Molex pa ni samo izdelovalec, temveč tudi inovator. 
Omenimo konektor M12 z bajonetno montažo brez 

Vacon 10 

Vacon 20

Vacon 100 HVAC

Vacon 100 motorska montaža

Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov

www.metronik .s i
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privijanja ter M12 8-polni Ethernet konektor za Cat6A 
kable oz.10Gb/sec omrežje.

Slika 7 - Ultra-Lock sistem za M12 povezave

Slika 8 - Micro-Change Cat6A M12 - Ethernet konektor

Pasivni razdelilni paneli so primerni za krajše razdalje med 
napravo in I/O sistemom krmilnika; kabli in pribor M12 
oz. M8 pa so enaki, kot pri ak  vnih modulih.

Slika 9 - Različni pasivni razdelilni paneli in pribor

Katalog:
h  p://rhu103.sma-promail.com/SQLImages/kelmsco  /
Molex/PDF_Images/987650-8261.PDF          
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SENZORIKA

INDUKTIVNO STIKALO V KVADER 
OHIŠJU 8 X 8 mm 
Pripravil: Alojz Vipavc, FBS ELEKTRONIK d.o.o.

FBS elektronik d.o.o., Velenje, znan kot vodilni proizvajalec 
induk  vnih s  kal v Sloveniji, vam predstavlja novo družino 
INDUKTIVNIH STIKAL v kvader ohišju dimenzij 8 x 8 x 40 
mm. Namenja so za zaznavanje v posebnih industrijskih 
aplikacijah, kjer z običajnimi induk  vnimi s  kali zaradi 
prostora to ni mogoče.

Oznaka: DCQ 8 4609
Ohišje: 8 x 8 x 40 mm
Napajanje: 10…30 Vdc
Prekl. razdalja Sn: 1,5 mm
Izhod: PNP
Kontakt: NO

Priklop: kabel 2m

V s  kalu sta vgrajeni kratko-
s  čna zaščita in zaščita pred 
zamenjavo polov.



Flexi Soft: MODULARNI VARNOSTNI KRMILNIK,
KI PAMETNO ZDRUŽUJE PREDNOSTI.

THIS IS
Da postanejo projektanti evforični, mora biti zares dober razlog. Morda zaradi najnovejšega SICK-ovega 
varnostnega krmilnika? Tako je pameten in varen, da je bilo treba izumiti novo besedo: Flexi Soft. Predstavlja 
fl eksibilno in razširljivo rešitev, enostavno za programiranje, s pripadajočo programsko opremo in še vedno 
cenovno sprejemljivo. Če isti projektanti testirajo neomejene možnosti Flexi Line komunikacijskega koncepta 
za omreženje modularnih strojev, bodo ostali brez besed zaradi vseh naprednih zmogljivosti. Enak odziv se 
lahko pričakuje, ko vidijo kako omogoča FlexiLoop kaskadno vezavo varnostnih stikal in senzorjev na način, 
da se hkrati privarčuje in izboljša diagnostiko na stroju. Mislimo, da je to inteligentno.

Več informacij na www.sick.com/fl exisoft

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

Sensor Intelligence.
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LECTOR® 65xLECTOR® 65x
Informacije: David Vidmar, SICK d.o.o.

LECTOR® 65x SICK-ov slikovnih bralnik črtne kode ponuja visoko zmogljivost in op  malni pretok v logis  ki in tovarniški 
avtoma  zaciji. S hitrostjo branja 40 Hz in dekodiranjem v realnem času lahko LECTOR ® 65x lahko zanesljivo iden  fi cira 
1D in 2D kode z najvišjo možno hitrostjo. Ločljivost slike 2 ali 4 megapiksle zagotavlja veliko vidno polje. V kombinaciji 
z dinamičnim ostrenjem omogoča maksimalno fl eksibilnost pri pozicioniranju kode, spremenljivi višini ter hitros   
objekta. Intui  vno nastavljanje kot so funkcijske  pke, avtomatski zagon, namenski laser za namerjanje, akus  čni 
povratni signal in zelena LED ob prepoznavi kode pripomore k znižanju stroškov in skrajšanju časa pri učenju in vgradnji. 
MicroSD pomnilniška kar  ca se lahko uporablja za shranjevanje slik ali varnostno kopijo parametrov. SICK-ova IDpro 
zasnova olajša integracijo v industrijska omrežja.

Kratek opis:
• Dekodiranje vseh popularnih 1D in 2D kod 
• Avtomatski način izostritve za hitro nastavitev
• Enostavna integracija na različna industrijska vodila: 

Serijsko, Ethernet, PROFINET, PROFIBUS in CAN
• Nastavljanje brez računalnika s pomočjo samodejne 

nastavitve, upravljanje s funkcijskimi  pkami in 
namenskim laserjem za namerjanje

• Industrijsko, robustno ohišje 
• Orodja za diagnos  ko: prikaz žive slike, prikaz analize 

stopnje branja in kvalitete kod
• Vgrajena Micro SD kar  ca

Prednos  :
• Inteligentni dekodirni algoritmi zagotavljajo zanesljivo 

in učinkovito branje za izboljšano berljivost in pretok 
materiala

• IDpro zasnova olajša integracijo v industrijska omrežja
• Intui  vno upravljanje s funkcijsko  pko, avtomatskim 

načinom nastavljanja in namenskim laserjem za 
namerjanje pripomore k znižanju stroškov in skrajšanju 
časa pri učenju in vgradnji

• Prikaz analize berljivos   in kvalitete kod omogoča 
učinkovito kontrolo

• Varnostno shranjevanje nastavitev zagotavlja krajše 
izpade proizvodnje v primeru nepredvidene okvare

• SICK-ova podpora v celotni življenski dobi vam nudi 
brezskrbnost pri servisiranju 
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IZOBRAŽEVALNI DOGODKI

Olimpijada poklicev 2014 Olimpijada poklicev 2014 na ŠC Velenjena ŠC Velenje
Državno tekmovanje v mehatroniki

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

Velenju se je v soboto zvečer 18.01. 2014, zaključilo dvodnevno tekmovanje olimpijada poklicev za področje mehatronike. 
Vse ekipe so pokazale dobro znanje, ustvarjalnost in sposobnost, da se zmorejo sooči   z zahtevnimi nalogami. Med 
dobrimi ekipami je bila najboljša ekipa Višje strokovne šole Šolskega centra Nova Gorica, ki bo našo državo zastopala 
na tekmovanju EuroSkills v Franciji. Zmagovalna ekipa se bo letos udeležila tekmovanja EuroSkills v Franciji.

Rezulta   tekmovanja:
1. mesto: ŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola
2. mesto: ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola
3. mesto: ŠC Kranj, Višja strokovna šola
4. mesto: ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko 

in medije
5. mesto: Srednja šola tehniških strok Šiška

Olimpijada poklicev je državno tekmovanje mladih dijakov in 
študentov višjih strokovnih šol v poklicnih spretnos  h. Organizator 
tekmovanja je bil Center za poklicno in strokovno izobraževanje 
RS in Višja strokovna šola ŠC Velenje. Dogodka sem se kot 
predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije udeležil tudi 
sam, še zlas   kot predsednik odbora za znanost in tehnologijo 
in kot predsednik sekcije elektronikov in mehatronikov pri OZS.

Na tekmovanju je bilo v rela  vno zelo omejenem času potrebno 
pokaza   resnično in uporabljivo znanje. Tekmovalci so le 
približno vedeli kakšne naloge jih čakajo. Šele ko so ob startu 
tekmovanja za posamezno nalogo odprli škatlo z dokumentacijo, 
komponentami in povezovalnim materialom so se lahko seznanili 

kaj morajo naredi  . Za vsako nalogo je bilo potrebno preštudira   
navodila naloge, pregleda   dokumentacijo od aktuatorjev in 
senzorjev, izves   ustrezne prednastavitve, komponente names    
na pripravljene Festo didak  čne modele, naredi   in estetsko 
uredi   potrebne pnevmatske in električne povezave, zastavi   
algoritem, napisa   program za krmilnik in zahtevano delovanje 
seveda tudi pred komisijo prak  čno preizkusi  . 

V dveh tekmovalnih dneh se je dopoldne in popoldne takih nalog 
zvrs  lo kar nekaj tako, da so tekmovalci obču  li tudi prijetno 
utrujenost, vendar z dobrim občutkom , da tako sodobno 
avtoma  zacijsko tehniko obvladujejo. Za te mehatronike 
pravgotovo zaposlitev ne bo problem in sodobni čas take 
strokovnjake potrebuje.

Dobitniki priznanj na olimpijadi poklicev 2014, na državnem 
tekmovanju v mehatroniki na ŠC Velenje
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UČENJE SKOZI IGRO

EMoRoEMoRo  - izobraževalni mobilni robot- izobraževalni mobilni robot
Pred časom sem slučajno gledal informa  vno oddajo hrvaške televizije HRT1, kjer so predstavili znano 
ljudsko tekmovanje Sinjsko alko - vendar ne s konji in kopji ampak z malimi mobilnimi robotki. Presenečen 
sem bil, da so robotke upravljali osnovnošolci, ki so se jih naučili programira   skozi igro. Otroci so bili 
očitno navdušeni, saj se niso učili, ampak igrali. Za sinjsko alko z robo   so potrebni kar zahtevni algoritmi, 
da robotek čim hitreje in natančneje sam ali s pomočjo vgrajene kamere in daljinskega upravljanja zadane 
mali obroček in ga natakne na paličico.

Avtor: Dragan Selan - AVTOMATIKA

Kasneje sem se slišal z avtorji iz podjetja INOVATIC ICT d.o.o. 
iz Zagreba, ki so povedali, da so robotke skrbno načrtovali in 
razvijali kar nekaj časa, za inova  ven pristop pa so prejeli tudi 
nepovratne evropska sredstva. Robotke sedaj predstavljajo po 
svetu po raznih sejmih učil (pravkar so na po   na nürenberški 
sejem, predstavila pa jih bo tudi revija Avtoma  ka na sejmu 
IFAM/INTRONIKA in drugih strokovno izobraževalnih dogodkih.

Če boste opazili zgornji logo, boste takoj vedeli, da gre za malega 
mobilnega robotka za krea  vno učenje.

Naj predstavim nekaj modelov, ki so namenjeni različnim znanjem 
in zahtevnos  m uporabnika. Naj takoj omenim, da EMoRo ni 
namenjen le otrokom in mladini, v roke ga lahko vzame tudi 
starejši inženir in na njem pridobi nova ali osveži stara znanja.

EMoRo USB Classic
To je set, ki je namenjen uporabnikom, ki bi želeli upravlja   
svojega robota z risanjem diagramov poteka ali programiranjem 
v programskem jeziku BASIC. Komunikacija med osebnim 
računalnikom in robotom se odvija prek USB vmesnika.

EMoRo CPU Senior
Komplet je namenjen uporabnikom nagnjenim k elektroniki. S 
tem kompletom je osvajanje začetnih ai/ali razvijanje obstoječih 
znanj o elektrotehniki enostavno. S pripravljenimi načr   in primeri 
programov uporabnik spoznava elektronske sklope kot recimo 
za merjenje temperature, za zvočno signalizacijo in podobno. 
Uporabnik robotka programira v programskem jeziku BASIC, 
BASCOM ali C in ga tako pripravi, da deluje povsem samostojno, 
brez povezave z osebnim računalnikom. 

EMoRo IR radar
Je namenjen vsem uporabnikom in tekmovalcem, ki iz mobilnega 
robota želijo naredi   raziskovalno vozilce. Robot je opremljen 
z radarjem, ki omogoča merjenje oddaljenos   in odk  vanje 
predmetov v okolici.

Uporabniki programirajo vs pomočjo risanje diagramov poteka 
ali v enem od programskih jezikov BASIC, BASCOM ali C tako, da 
postane povsem avtonomen in deluje brez osebnega računalnika.

EMoRo Alkar 3D Bluetooth
Je seveda namenjen že omenjenemu tekmovanju Sinjska alka, 
seveda pa si lahko izmislite še množico drugih tekmovanj. 

Se   opreme za EMoRo
SETi EMoRo robotkov vsebujejo kar nekaj opreme, za različne 
konfi guracije pa so specifi čne opreme. Tu bodo naštete vse, 
več pa si boste lahko ogledali na spletni strani HAMtech.eu.
-  EMoRo USB/Bluetooth/RS232 krmilnik,
-  Inova  c STK500 ISP programator,
-  dvodelno eloksirano šasijo,
-  dva pogonska RC servomotorja z zveznim vrtenjem,
-  dve pogonski kolesi,
-  vsesmerno kolo (omniwheel)
-  ohišje za 6 AA baterij
-  orodje in montažni pribor
-  2 foto senzorja
-  2 tak  lna senzorja
-  USB A-B kabel 2m
-  Knjiga Izobraževalni mobilni robot
-  DVD s 3D animiranimi navodili, inštrukcijami za vključene 

programe, izdelanimi knjižnicami in programskimi primeri 
za učenje,...

ezezezezezezezezezezezezeezezezezeeeezezezeezzezezezezezezezezzikikiikiiiiiikiiiii u BASIC, 
samostototototototototototototototototototototototoooojnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjjnnnno,o,o,o,oo,o,oooooooo,oooo  

iz mobilnega 
e opremljen 
n odk  vanje 



POSTANI INŽENIR
Programski jezik C večini dela probleme,
vendar lahko z raznimi že pripravljenimi 
primeri razvijate inženirski duh ustvarjajoč nove 
ideje in se s tem intelektualno razvijate
tako skozi srednjo šolo, kot tudi 
na fakulteti.

SPOZNAJ 
MIKRORAČUNALNIKE

Mikroračunalniki so osnova skoraj vsake elektronske 
naprave v našem okolju. Pravi izziv je dojeti, kako 

delujejo in kako se jih programira. Z robotki EMoRo 
tudi programski jezik BASCOM-AVR,  ki je zapleten 

izziv, postane igra. 

NAPIŠI
PRVI PROGRAM
Pisanje programov se vse zdi zahteven in zelo 
kompliciran proces. S pripravljenimi FreeBasic 
knjižnicami in veliko program-skimi primeri, 
lahko z malo truda samo-stojno napišete svoj 
prvi program.

IGRAJ SE
Ne prekinjaj svoje kreativnosti v igranju zaradi 
učenja, ampak se igraj in uči. Program EMoRo 
RC ti omogoča, da skozi igro razvijaš svoje 
motorične sposobnosti in na enostaven način 
spoznaš računalnik in upravljaš s svojim prvim 
mobilnim robotom EMoRo.

RAZMIŠLJAJ LOGIČNO
Preko FlowDraw programa spoznajte osnove logike 

in razvijajte logično razmišljanje. S kreiranjem 
diagramov poteka ustvarjate vaš program za 

upravljanje EMoRo robotka. Pripravljeni 
programski primeri dodatno poenostavljajo 

samostojno učenje.
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EXPRESS NOVICE

Expect more.
Innovative excellence for your success. 

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

www.jumo.si

ZapisovanjeRegulacija Avtomatizacija NadzorTemperatura Analiza Tlak Nivo Pretok Vlaga

Nova generacija ABB robotov IRB6700Nova generacija ABB robotov IRB6700 Phoenix Contactove termomagnetne Phoenix Contactove termomagnetne 
varovalke z GL cer  fi katomvarovalke z GL cer  fi katom

ABB-jeva nova generacija robotov IRB6700 prinaša večjo 
robustnost in ekonomičnost v razredu 150-300kg. Gre za 
sedmo generacijo velikih robotov, ki prinaša napredek 
na več področjih hkra  . Proizvajalec deklarira 15% nižjo 
 pićno porabo energije in večjo možnost servisiranja. 

MTBF je podan kot 400.000 ur, TCO pa naj bi bil nižji za 
20%. Na voljo je tudi v LeanID opciji, kjer je kabliranje 
vpeljano znotraj ohišja in je tako možno delo v fi zično 
tesnih razmerah, kabli pa niso izpostavljeni nevarnos  m 
in povečani obrabi. Dodatna prednost je možnost večje 
obremenitve in višja natančnost. Serija je namenjena delu 
v najtežjih okoljih in je na voljo v paketu Foundry Plus 2, ki 
ponuja zaščito ustrezno IP67 zahtevam za celotnega robota.

Phoenix Contactove 
termomagnetne va-
rovalke iz „CB” dru žine 
so dobile GL („Ger-
manischer Llo yd”) cer-
 fi kat, ko so uspešno 

prestale vse potrebne 
teste. To pomeni, da
so uporabne v ladje-
delništvu, v pomorskih gradnjah, na morju in kopnem kot 
tudi vseh ostalih aplikacijah, ki zahtevajo GL cer  fi kat.

Informacije: ALKATRON d.o.o., www.alkatron.si.

Več informacij je na voljo 
na www.abb.si, ABB d.o.o..
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OPREMA ZA OPTIČNE KOMUNIKACIJE

Prednos  

- Kompaktna zasnova
-  Fleksibilni in na udarce odporni 

testni kabli iz poliuretana (1)
-  Ščitniki ferule konektroja ”privezani” 

na testni kabel (2)
-  Uvodnice iz gume (3) in zaščitna 

pena za dodatno zašcito (4)
-  Konektorji in dolžine tesnih kablov 

po narocilu
-  Odprema v 48-  h urah

Za nemoteno delovanje OTDR-ja 
potrebujemo merilno vlakno. Na 
strani izvora svetlobe postavimo pred-
vlakno. Na koncu merjenca postavimo 
povlakno.

Tako se odboji, ki nastanejo pri proženju 
žarka v vlakno, preselijo iz merjenca 
v merilno vlakno. Dolžina merilnega 
vlakna je v sorazmerju z dolžino trase, 
od 150 m do 2 km ali več. Merilno 
vlakno je lahko iz MM G.651, SM 
G.652B, SM G.652D, DS G.653, NZ-DS 
G.655 ali drugega vlakna po zahtevi 
naročnika. EZŽ merilna vlakna imajo 

vgrajene testne kable s konektorji po 
izbiri, ali dva FC spojnika.

Merilno vlakno s testnimi kabli

Standardna dolžina testnih kablov je 
70 cm. Plašč iz poliuretana (TPU) daje 
testnemu kablu zahtevano prožnost 
in trajnost. 

Ščitniki ferule so povezani s plaščem 
kabla in se zato ne izgubijo. Testni kabli 
so dodatno zaščiteni z gumi uvodnico 
in posebno zaščitno peno. Konektorja 
izberete pri naročilu. Ohišje je izdelano 
iz črnega ABS-a. Dimenzije so 170 x 

116 x 24 mm. Teža merilnega vlakna 
s konektorji je približno 150 gramov.

Merilno vlakno s spojniki

Merilno vlakno brez priključnih kablov 
ima na spodnjem robu vgrajena 
kva litetna FC ali FCAPC spojnika s 
kvadratno prirobnico (5). Ohišje je 
izdelano iz črnega ABS-sa. Dimenzije 
ohišja (obroča) so 116 x 116 x 24 mm. 
Teža merilnega vlakna s spojniki je 
približno 150 gramov.

Podatki za naročilo

Oba konektorja, dolžino testnih kablov 
in oba spojnika določite pri naročilu.
Za druge vrste vlakna in dolžine vlakna 
zahtevajte ponudbo.

MERILNA VLAKNAMERILNA VLAKNA
Informacije: EZŽ d.o.o.

Dobava vkljucuje Merilno vlakno, 2 
vezici z ježi, testno poročilo, ID nalepko 
in brošuro.

Tabela - Podatki za naročilo
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Za številna, predvsem manjša podjetja in samostojne 
podjetnike, tovrsten prilagoditev še vedno predstavlja 
(pre)velik izziv, saj ne znajo izkoris   vseh potencialov, ki 
jih ponuja splet. Pri podjetju 4WEB v ta namen ponujamo 
celovit paket za uspešno poslovanje preko spleta, ki 
zajema vse od predstavitve ponude in spletne prodaje, 
do vodenja naročil in odnosa s strankami ter marke  nga.

Spletna stran je vaša vez s strankami

Uspešna spletna stran ali trgovina ni zgolj  sta, ki privabi 
veliko obiskovalcev, temveč  sta, ki privabi prave in tem 
svojo ponudbo tudi dobro predstavi. Pomembno vlogo 
igrata predvsem oblikovna in tehnična plat spletne 
predstavitve, ki zagotavljata dobro uporabniško izkušnjo 
ter kupce enostavno vodita skozi celoten prodajni proces. 
Naše bogate izkušnje in poznavanje hitro spreminjajočega 
se spletnega terena, vam zagotavljajo trdo oporo pri 

načrtovanju, izgradnji in kasnejši 
uporabi spletne strani ali trgovine. 
Opremimo vas z vrhunskimi 
izdelki, ki bodo zajamčeno služili 
svojemu namenu. Vašo spletno 
stran bomo zgradili v skladu z 
vsemi internetnimi zakonitostmi, 

da bo generirala čim več prometa in vaše obiskovalce 
spremenila v kupce.

Sama postavitev spletne predstavitve seveda ni vse, kar 
je potrebno naredi  , saj je spletna trgovina zelo podobna 
klasični prodajalni, ki ne more uspešno obratova   brez 
ustreznega strokovnega prijema in nekaj poslovne žilice. 
Potrebuje stalno urejanje in posodabljanje, kar bo dali 
obiskovalcem občutek, da spletna stran živi. Da bi jo lahko 
nemoteno predvsem pa hitro in enostavno ažurirali smo 
pri podjetju 4WEB razvili zmogljiv CMS urejevalnik, ki je 
kljub številnim funkcijam izjemno preprost za uporabo in 
omogoča dostop z vseh računalnikov povezanih z internetom. 

Avtoma  zacija prodajnega procesa

Naslednji korak je samo vodenje spletnega poslovanja, 
ki zajema kontak  ranje (potencialnih) strank, pošiljanje 
ponudb, sprejemanje naročil ter nenazadnje izdajo 
računov. Za hitro obdelavo naročila v vseh našte  h korakih 
potrebujete učinkovito orodje, ki ga je mogoče združi   tudi 
z že obstoječimi rešitvami, kot so računovodski programi 
ter IP telefonija.

4WEB CRM omogoča vse zgoraj našteto in še več. Je 
zmogljivo orodje, ki vključuje bazo vaših kontaktov (strank 
in poslovnih partnerjev), omogoča pregledno vodenje 
projektov in hkra   bdi nad prispelimi povpraševanji ter 
naročili. Izkušnje so pokazale, da uporaba 4WEB CRM 
sistema učinkovito avtoma  zira postopek poslovanja in 
ga skrajša od 3-krat do celo 10-krat!

Sistem med drugim omogoča enostavno nastavljanje 
opomnikov ter pregledno vodenje korespondence, zato 
je v veliko pomoč predvsem tržnikom pri njihovem delu 
s strankami. Ker je mogoče prej pripravljena elektronska 
in SMS sporočila posla   na točno določen datum in uro, 

KAJ POTREBUJETE ZA USPEŠNO SPLETNO KAJ POTREBUJETE ZA USPEŠNO SPLETNO 
POSLOVANJE?POSLOVANJE?

Informacije: Željko Khermayer, 4WEB d.o.o.

Če je še pred nekaj le   poslovanje preko spleta predstavljalo zgolj dodatno, da ne rečemo 
obrobno, dejavnost večine podje  j, je potrebno danes nanj gleda   kot na gonilno silo 
slehernega gospodarskega subjekta. Tako kot številne vsakodnevne dejavnos  , se je tudi posel 

v veliki meri prenesel na splet, čemur so se morala prilagodi   vsa podjetja, ne glede na velikost in 
panogo. Ob tem so se sicer ohranili številni prijemi klasičnega poslovanja, ki pa v novemu okolju 
nekoliko drugače funkcionirajo.
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nam zaradi tega ni potrebno prekinja   tekočega dela, s 
čimer, vemo, lahko prihranimo precej časa.

Komunikacija s strankami in poslovnimi partnerji

Pomemben sestavni del 4WEB CRM programa je tudi 
možnost pošiljanja množične personalizirane pošte oz. email 
in SMS marke  ng. Zelo važno je, da ohranjamo stalen s  k 
s kupci in tako stkemo navezo med njimi in našo blagovno 
znamo. Stranke ali potencialne partnerje lahko tako redno 
obveščamo o novos  h v naši ponudbi ali jim denimo pošljete 
voščilnico ob novem letu. Ob večjem številu kontaktov je 
seveda nujno potrebna pregledno urejena baza, ki omogoča 
pošiljanje le določenim skupinam. 4WEB CRM pa gre tukaj 
še korak naprej, saj omogoča učinkovito iden  fi kacijo 
potencialnih strank. Recimo, da pošljemo oglasno email 
sporočilo na 1000 naslovov. Kasneje lahko za vsakega izmed 
njih ugotovimo ali je sporočilo odprl ter ali je morda kliknil 
na katero izmed povezav v njem oziroma si prebral priloženi 
dokument. Tako izluščimo  ste, ki so za poslano ponudbo 
dejansko izkazali zanimanje ter jim namenimo še telefonski 
klic. Klicanje vseh  soč prejemnikov gotovo ni racionalno, 
saj bi za to potrebovali ogromno časa, hkra   pa bi v večini 
primerov naleteli na zavrnitev.

Email in SMS sporočila imajo 
odličen poten cial kot sredstvo za 
komunikacijo s kupci saj za nizke 
stroške nudijo velik doseg, učinek 
pa je hiter in preverljiv.

Spletno poslovanje za vsak žep

Celovit paket za uspešno spletno poslovanje, ki vključuje 
spletno stran ali trgovino, CRM program ter sistem za e-mail 
in SMS marke  ng,  priporočamo tako  s  m podjetnim 
posameznikom, ki šele dobro vstopajo na trg, kot tudi 
večjim podjetjem z boga  mi izkušanjami. Pake   4WEB 
so prilagodljivi glede na zahteve naročnika in primerni za 
prak  čno vsak žep, saj si lahko na podlagi lastnih potreb 
izberete dodatke, ki jih potrebujete in si tako sestavite 
paket po vaši meri.

Stopite v s  k z nami preko e-maila prodaja@4web.si, 
telefonske številke (01) 512 80 55 ali pobrskajte po naših 
spletnih straneh www.4web.si in www.webterapija.si ter 
zahtevajte ponudbo. Potrudili se bomo naj   najboljšo 
rešitev za vas.
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KEYSIGHT TECHNOLOGIES – novo podjetje, ki izhaja iz KEYSIGHT TECHNOLOGIES – novo podjetje, ki izhaja iz 
uveljavljenega podjetja Agilent Technologies!uveljavljenega podjetja Agilent Technologies!

Informacije: Mateja Rutar - Opaškar, AMITEH d.o.o.

V lanskem letu, 19. septembra, je proizvajalec Agilent Technologies oznanil svojo namero, 
da se bo razdelil v dve ločeni podjetji; prvo bo prevzelo področje merilnih inštrumentov, 
namenjenim predvsem kemijskim analitskim laboratorijem in laboratorijem za molekularno 

biologijo, drugo podjetje pa bo prevzelo razvoj, proizvodnjo, servis in prodajo inštrumentov, 
namenjenih meritvam v elektroniki.

Ron Nersesian, predsednik in izvršni direktor novega 
podjetja za proizvodnjo merilne opreme za elektroniko, 
ki izhaja iz Agilent Techologies, je 7. januarja letos  oznanil 
ime novoustanovljenega podjetja: Agilentov T&M del bo 
samostojno nastopal pod imenom Keysight Technologies!

Zaenkrat bosta proizvodnja in trženje opreme za me-
ritve v elektroniki še potekali pod znamko Agilent, po 
ustanovitvi novega podjetja pa bo novo ime zastopalo 
enake vrednote, kot ste jih bili navajeni pretekla leta pri 
Agilentu: razvoj vrhunskih izdelkov, preverjena kakovost 
in strokovna podpora bodo na prvem mestu – prav tako 
kot vi, spoštovani uporabniki.

POMEN IMENA KEYSIGHT

Kot pravi Ron Nersesian, beseda KEYSIGHT izhaja iz dveh 
angleških besed: ‘KEY’ kot ključno, bistveno, in ‘INSIGHT’ 
kot zmožnost vpogleda, vizije in percepcije. Besedo si 
lahko razložimo kot zmožnost vpogleda v  sto, česar 
ostali ne morejo vide  ; kot kri  čen  vpogled, ki je ključ 
do razumevanja in odkrivanja spreminjajoče se strukture 
tehnologije.

Ime KEYSIGHT odseva bogato dediščino podjetja, izhajajoč 
iz Hewle  -Packardovih standardov integritete in inovacij 
ter Agilentovega vodstva v razvoju elektronskih merilnih 
inštrumentov.

KEYSIGHT ima svoje temelje v prejšnjem stoletju: takrat, 
ko so se rojevali prvi velikani tehnološkega razvoja, HP 
in Silikonska dolina. Pod okriljem novega podjetja se 
zavezujemo, da vam bomo znova in znova predstavljali 
nove generacije inova  vnih inštrumentov – in omogočali 
kri  čen vpogled v bistvo, da boste lahko ustvarjali nove 
generacije naprednih tehnologij.

NASLEDNJI KORAKI

Naznanili smo novo ime novega samostojnega podjetja 
– ostalo zaenkrat ostaja nespremenjeno.  Za vas bo še 
vedno skrbela ista skupina ljudi, zagotavljali bomo enak

servis, podporo in potek poslovnih procesov. Keysight 
Technologies bo pričel delova   pod svojim novim imenom 
1. avgusta 2014, o novos  h vas bomo obveščali spro  . 
Več informacij o novem podjetju vam je na voljo na 
informa  vni spletni strani www.keysight.com

Zavezujemo se, da bomo zagotovili gladek prehod iz 
starega v novo podjetje, in zahvaljujemo se vam, ker 
ostajate z nami!

Keysight Technologies – razkriva skrivnos   
meritev že 75 let





 

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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