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Spoštovani,

Tokratna številka je malce tanjša... Ne, ni suša, niti pomanjkanje 
materialov ;) 
Bo pa seveda naslednja številka maltene dvojne debeline, saj bo vsebo-
vala tudi zbornik DIR 2014 (Dnevi industrijske robotike) z zanimivimi 
aplikacijami, ki bodo predstavljene na dogodku. Vsekakor že sedaj va-
bljeni k sodelovanju v naslednji številki in seveda na obisk prireditve.

Iz ledene ujme smo iznenada padli v pomlad in samo upamo lahko, 
da se ne bo to ponavljalo vsako leto, saj smo videli, kako nemočni smo 
proti naravi. Daljnovodi so padali kot domine in sprašujem se, ali so 
bili narobe dimenzionirani, ali pa ni nihče predvidel takšnih obremeni-
tev... Verjamem, da so podzemne napeljave, sploh pri visokonapetostnih 
vodih mnogo dražje od zračnih, da je tudi več izgub, vendar pa so tudi 
varnejši v primeru žledoloma in drugih sedaj že kar rednih naravnih 
ujm. Če samo pogledamo posledice prekinitve električnega toka na tako 
velikh področjih, kot so bila letos, zaradi izpada proizvodnje, teleko-
munikacij, pa popravila omrežja, bi se hitro seštelo na stroške izgra-
dnje podzemnih vodov!

Skratka, morda bi morali kdaj vnaprej pomisliti na boljšo, pa čeprav 
dražjo rešitev, ne pa le na trenutni dobiček!

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

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

TOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

Glavni urednik:
Branko Badrljica • tel. 040 423 303
e-mail: brankob@avtomatika.com

Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 059 010 949
dragan.selan@avtomatika.com

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

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

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

saso.blazic@fe.uni-lj.si

Tisk: 
PRESENT D.O.O., Ljubljana

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino pri-
znavamo 10% popust, poštnina za SLO
in DDV sta vključena v ceno, naklada 
2.500 izvodov. Vse pravice pridržane.
Ponatis celote ali posameznih delov je 
dovoljen samo z dovoljenjem založnika
in vedno z navedbo vira. Nepodpisane 
fotografi je so iz fotoarhiva uredni štva 
revije Avtomatika. Revija izhaja 10-krat 

letno, julija in avgusta ne izide.
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SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 2 SIEMENS

 5 GO-TO

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

 8 MIEL ELEKTRONIKA

 9 DNEVI ROBOTIKE

10 HAMTECH

10 TIPTEH

11 SEMINAR RADIJSKE KOM.

13 RAGA

14 TPVS

15 ALKATRON

16 FBS ELEKTRONIK

17 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

19 KOLEKTOR

20 PS LOGATEC

21 KOTNIKOVI DNEVI

29 ELEKTROSPOJI

31 METRONIK

33 YASKAWA SLOVENIJA

34 HAMTECH

35 TEHNA

38 SMM

38 RAGA

39 SICK

41 EMoRo

42 4WEB

43 LOS2014

44 ENERGETIKA - TEROTECH

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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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



6 AVTOMATIKA 121/2014

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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Slovensko-izraelski dan znanos   in inovacijSlovensko-izraelski dan znanos   in inovacij
z Nobelovcem Danom Shechtmanom v znamenju spodbujanja z Nobelovcem Danom Shechtmanom v znamenju spodbujanja 

podjetniškega duhapodjetniškega duha
Ljubljana, 11. 2. 2014 – V Grand hotelu Union je včeraj potekal Slovensko-izraelski dan znanos   in inovacij. 
Z dogodkom, ki se ga je udeležilo preko 200 gostov, je Kemijski inš  tut želel opozori  , da slovenska vrhunska 
znanost lahko nadaljuje s pozicioniranjem in razcvetom v svetovnem merilu samo v koeksistenci z močnim 
podpornim inovacijskim okoljem. Ključni govorec na dogodku je bil prof. dr. Dan Shechtman, Nobelov 
nagrajenec 2011 za kemijo, ki  ga je spremljala močna poslovna delegacija poslovnežev in predstavnikov 
tveganega kapitala iz Izraela.

Slovensko-izraelski dan znanos   in inovacij so otvorili prof. 
dr. Janko Jamnik, direktor Kemijskega inš  tuta, njegova 
ekscelenca Shmuel Meirom, ambasador Izraela v Sloveniji, 
prof. dr. Jernej Pikalo, minister RS za izobraževanje, znanost 

in šport ter premierka RS, Alenka Bratušek. V svojih go-
vo rih so izpostavili pomen izobraževanja, mednarodnega 
(poslovnega) povezovanja in znanstvenih odkri  j za 
uspešen gospodarski razvoj. Premierka pa je posebej 
izpostavila pomen mreženja, inspiracije in mo  vacije za 
mlade generacije.

Prof. dr. Dan Shechtman, profesor znanos   materialov 
na izraelskem inš  tutu Technion in Državni univerzi v 

Iowi ter sodelavec ameriškega Ames laboratorija, je leta 
2011 prejel Nobelovo nagrado za kemijo za odkritje kvazi-
kristalov. V svojem predavanju na Slovensko-izraelskem 
dnevu znanos   in inovacij pa se je osredotočil predvsem 
na pomen spodbujanja tehnološkega podjetništva in 
podjetniškega duha.  Izpostavil je ključne pogoje za 
vzdr žno gospodarstvo, ki so dobra osnovna izobrazba 
za vse, vladne poli  ke in podpora, dobra inženirska in 
znanstvena izobrazba, ekonomija prostega trga in odsotnost 
korupcije. Dodatno je ključen tudi razvoj podjetniškega 
duha, zato bi morala vsaka gospodarsko uspešna država 
vloži   dodaten trud v podjetniško izobraževanje tudi na 
tehničnih šolah. Prof. dr. Shechtman je izpostavil tudi 
glavne dejavnike uspeha in neuspeha mladih podje  j ter 
vlogo države pri spodbujanju njihove ras   in razvoja. In 
kar je najpomembneje, neuspeh nas ne sme demo  vira  , 
ampak spodbudi   k temu, da poskusimo ponovno in bolje.

Nobelovca so na odru nasledili mag. Mirjana Oblak, 
predsednica Združenja profesionalcev za prenos tehnologij 
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STROKOVN POSLOVNI DOGODKI

(SI-TT),  Jure Mikuž, direktor in partner družbe RSG Kapital, Nava Swersky 
Sofer, predsednica Toronto-based Interna  onal Commercializa  on Aliance, 
ustanoviteljica NanoIsraela, svetovalka izraelske vlade in Združenih narodov 
za inovacije ter raziskave in razvoj, Ehud Levy, partner družbe Vertex Venture 
Capital in Oren Simanian, ustanovitelj in direktor podjetniškega inkubatorja 
StarTau. Mirjana Oblak je predstavila prenos tehnologij v Sloveniji, Jure Mikuž 
pa slovenski trg tveganega kapitala. Nava Swersky Sofer se je osredotočila 
na izraelsko zgodbo uspeha in na to, kako je z inovacijami postal Izrael narod 
startupov. Ehud Levy je izpostavil načine fi nanciranja inovacij, vlogo države 
pri zagotavljanju zagonskih sredstev in kako ustvari   mednarodno vodilni trg 
tveganega kapitala. Oren Simanian pa je zaokrožil program, poln podjetniških 
znanj in nasvetov, s  predstavitvijo trikotnika znanost – privatni sektor – vlada.

Izraelske goste z Danom 
Shechtmanom na čelu je 
sprejel tudi predsednik 
republike Borut Pahor, 
ki je na srečanje povabil 
tudi mlade, perspek  vne 
dijake in predstavnike 
startup podje  j. Ti so imeli 
možnost za izmenjavo 
pogledov in idej ter mre-

ženje z vrhunskimi strokovnjaki na svojem področju.

Slovensko-izraelski dan znanos   in inovacij se je zaključil s predstavitvijo sedmih 
slovenskih tehnoloških startup podje  j. Strokovni komisiji, ki so jo sestavljali 
Ehud Levy, Oren Simanian, Nava Swersky Sofer, Jure Mikuž in Mirjana Oblak, 
so se predstavila podjetja Biosistemika, Efos, Elaphe, Mebius, Mesi, Op  lab 
in TMG – BMC. Najbolj prepričljiva je bila predstavitev podjetja Op  lab in 
njihovega programa Admiral za upravljanje in preprečevanje zavarovalniških 
prevar. Podjetje Op  lab se bo, kot zmagovalec tekmovanja, pridružilo slo-
venski delegaciji v Izraelu, maja 2014, pod okriljem njene ekscelence, Alenke 
Suhadolnik, veleposlanice RS v Izraelu. 

Slovenski dan znanos   in inovacij je Kemijski inš  tut organiziral v sodelovanju 
z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Izraelu, izraelskim Ministrstvom za 
zunanje zadeve ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije.

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

Dodatne informacije:
Brigita Pirc
brigita.pirc@ki.si
041 960 396

Jadranka Jezeršek
jadranka.jezersek@kontekst-svetovanje.si
030 300 620

SPIRIT Slovenija, javna agencija, v okviru 
projekta VIBE, katerega prednostna 
naloga je razvoj trga tveganega 
kapitala, s sodelovanjem na slovensko 
izraelskem dnevu spodbuja izmenjavo 
dobrih praks med Izraelom in jugo 
vzhodno Evropo.
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STROKOVNI DOGODKI - DIR 2014

V preteklosti so bili roboti omejeni le na industrijska okolja, zadnje čase pa posegajo tudi izven 
tovarn. V prihodnosti lahko pričakujemo robota v vlogi človekovega pomočnika, vendar je pot do 
tja še zelo dolga in polna izzivov. Trenutno stanje robotike si lahko pobliže ogledate na že osmih 
Dnevih industrijske robotike "DIR2014", ki bodo na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko potekali 
od 31. marca do 4. aprila 2014.

PREDAVANJA
Dogodek bomo otvorili s predavanji. Začetnikom v svetu robotov bo namenjeno predavanje o osnovah 

robotike prof. dr. Tadeja Bajda. Tisti obiskovalci, ki jih zanima aktualna industrijska problematika, se bodo 
lahko udeležili predavanj treh slovenskih podjetij: Plastika Skaza, LTH Ulitki in Hella Saturnus.

APLIKACIJE
Osrednji del dogodka DIR so predstavitve aplikacij. 
Prikazovale bodo uporabo robotov v najrazličnejše 
namene, zasnovane pa so tako, da obiskovalcu 
omogočajo aktivno sodelovanje. Tako boste lahko z 
robotom tekmovali v igri "Wire - loop" ali pa robota 
skušali pretentati z metom žogice, ta pa bo spremljal 
vašo namero in žogo poskušal ujeti. 
Opazovali boste lahko, kako se bo mobilni robot rešil 
iz labirinta, ki mu ga boste pred tem sami izrisali ali 
pa vodili žogico po labirintu, ki ga bodo podpirale 
prav posebne robotske noge iz pnevmatskih mišic.
Robotske aplikacije pa ne bodo skrbele le za zabavo, 
naši roboti bodo poskrbeli tudi za to, da nihče ne bo 
ostal lačen. 

EKSKURZIJA
Teden bomo že tradicionalno sklenili z ekskurzijo v 
podjetja z avtomatizirano proizvodnjo. Ogledali si 
bomo podjetji Plastika Skaza in KLS Ljubno.

TEKMOVANJE RobotChallenge
Teden dni pred dogodkom bo potekalo študentsko 
tekmovanje RobotChallenge v načrtovanju 
robotskih celic. Udeležence bomo na uvodnem 
predavanju seznanili z okoljem RobotStudio in pred-
stavili problem, katerega bodo skušali rešiti.  
Najboljše tri skupine bodo bogato nagrajene.

Dogodek je brezplačen in odprt za širšo javnost. Največ aktivnosti pripravljamo za študente in dijake.   
Nekateri deli zahtevajo prijavo. Vse informacije so vam na voljo na spletni strani www.dnevirobotike.si.

Robot vam bo namreč pripravil vaflje ter zraven 
ponudil skodelico kave. Pri neki drugi robotski celici 
se boste lahko posladkali s tablico čokolade, v katero 
bo robot pred tem izrisal poljuben vzorec ali napis.
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bronasti   pokrovitelji
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STROKOVNI DOGODKI

» 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





12 AVTOMATIKA 121/2014

TELEKOMUNIKACIJE

21. Seminar optičnih komunikacij 201421. Seminar optičnih komunikacij 2014
Pripravila:  A. D. Re   nger
  Laboratorij za sevanje in op  ko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Leto se je hitro obrnilo in zopet je bil začetek meseca februarja v znamenju op  čnih komunikacij in njihove ga 
razvoja. Na Fakulte   za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se je med pe  m in sedmim februarjem odvijal že 21. 

Seminar op  čnih komunikacij. Gos  telj in organizator Seminarja je bil Laboratorij za sevanje in op  ko iz Katedre 
za telekomunikacije. Čez sto udeležencev je letos z zanimanjem spremljalo množico domačih in tujih predavateljev, 
strokovnjakov iz različnih ustanov, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z op  čnimi komunikacijami. Tridnevni 
program je pokrival široko področje op  ke: od omrežij in njihovih elementov prek novih načinov mul  pleksiranja 
do brezžične op  čne povezave. Namen Seminarja je namreč sledenje najnovejšim trendom razvoja na področju 
op  čnih komunikacij, dopolnjevanje obstoječega znanja udeležencev ter predstavitev dosežkov različnih tujih in 
domačih raziskovalnih projektov. Letošnji Seminar je bil posvečen lani preminulemu zasl. prof. dr. Jožku Budinu, 
ki je s tovrstno obliko dopolnilnega izobraževanja na fakulte   pričel leta 1993.

Prvi dan nas je v uvodnem delu 
pozdravil novi dekan Fakultete za 
elektrotehniko, prof. dr. Igor Papič. Na 
kratko je predstavil delo fakultete ter 

Dekan FE dr. Igor Papič

spregovoril nekaj besed o Seminarju, ki 
se že več kot dve desetletji odvija kot 
del vseživljenjskega izobraževanja in 
predstavlja dobro prakso sodelovanja 
med podjetji, fakulteto in njenimi za po-
slenimi. Celoten seminar je po ve zoval 
predstavnik gos  teljskega laboratorija 
doc. dr. Boštjan Batagelj z občasno 
po-močjo prof. dr. Matjaža Vidmarja. 
Vsi udeleženci so poleg zbor ni ka dobili 
tudi spominski nahrbtnik in USB klju-
ček z elektronsko verzijo zbornika, 
katerega sta uredila Boštjan Batagelj 
in Tomaž Korošec.

Prvi predavatelj dneva je bil Boštjan 
Batagelj, ki je na kratko orisal novos   
v op  čnih komunikacijah v pretek-
lem letu, s poudarkom na dosežkih, 
predstavljenih na mednarodnih kon-
 ferencah. S svojim predavanjem je
utemeljil izbor predavateljev na leto-
šnjem Seminarju in povezal vsa na-
daljnja predavanja v logično celoto. 

dr. Boštjan Batagelj

Predstavil je smeri razvoja op  čnih 
komunikacij, govoril o mul  pleksira -
nju ter o najnovejših trendih razvoja 
op   čnih vlaken (večrodovno in vr  nč-
no op  čno vlakno, fotonično kristalno 
vlakno z votlo sredico ter različna več-
jedrna op  čna vlakna). 

Sledilo je predavanje viš. pred. Antona 
Umeka o mejnih prenosnih kapacitetah 
žičnih dostopovnih omrežij, ki že 
preko deset let predstavljajo glavno 
konkurenco dostopovnim op  čnim 
omrežjem. Njegovo predstavitev je 
nadgradil Darko Gradišnik iz podjetja 
GVO, ki je iz zelo prak  čnega vidika 
predstavil gradnike novih omrežij: mi-
kro kable in tehnologijo 'Fibrefl ow', s 
ka terimi je v Sloveniji zgrajenih že 220 
kilometrov dostopovnega omrežja.

dr. Anton Umek
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Matej Švigelj, docent iz Ekonomske fakultete, je prikazal analizo dejavnikov, 
ki naj bi vplivali na inves  cije v domača op  čna omrežja v preteklih le  h in 
poskušal utemelji   vodilno vlogo Slovenije v op  čnem dostopu do končnega 
uporabnika. Uvodni dan Seminarja je zaključila Tanja Muha iz Agencije 
za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.  Predstavila  je 
regulatorne vidike širokopasovnega dostopovnega omrežja in udeležencem 
Seminarja orisala spremembe, ki se obetajo na tem področju v prihodnos  . 

Na žalost sta dva predavatelja prvega dne zbolela, tako da nismo poslušali 
o kabelskem omrežju in GPON-u z vidika kabelskih operaterjev (v našem 
primeru Telemacha) ter o novih usmeritvah v regulaciji medoperaterskih trgov 
širokopasovne infrastrukture. Kljub temu je bil prvi dan Seminarja poučen, 
raznolik in zanimiv. 
 
Drugi dan se je začel z zanimivim in 
preglednim predavanjem o svetlobnem 
sprejemniku profesorja Matjaža 
Vidmarja. Govoril je o optičnih 
komunikacijah v 'zrelih letih', o 
različnih sprejemnikih (diferencialni 
PSK, koherentni, balančni, kvadraturni, 
dvopolarizacijski sprejemnik) in motnjah 
(toplotni, zrnati šum), razkrinkal 
pa je tri največje znanstvene iluzije 
oziroma, po njegovo, laži iz prejšnjega 
stoletja: jedrsko fuzijo, potovanje po 
vesolju in op  čni računalnik. Prav 
zaradi slednjega se obdelava signala 
v op  čnih komunikacijah še vedno 
vrši v električni domeni s pomočjo 
nizkocenovnih elektronskih digitalnih 
integriranih vezij. Sledil mu je italijanski 
predavatelj Lucio D'Ascoli iz podjetja 
Huawei Technologies s TWDMPON 
tehnologijo in predstavil novo generacijo 
op  čnega dostopovnega omrežja, ki je v procesu standardiziranja in priprave 
za vstop na trg v naslednjih nekaj le  h.

Predavatelj Ferenc Bóka (TE Connec  vity) 
je v nadaljevanju predstavil hitro in 
cenovno ugodno napeljavo op  čnega 
omrežja do doma (FTTH). Njihovo 
podjetje se namreč ponaša z dobrim 
odzivom na novonastale potrebe 
uporabnikov po vedno višjih hitros  h, 
manj kompleksnih omrežjih ter nižjih 
stroških.

Po kosilu in druženju z razstavljavci 
je Mike Harrop (EXFO) predstavil 
odpravljanje težav zmogljivih op  čnih 
omrežij, ki uporabljajo kompleksne 
modulacijske formate. Dr. Benjamin 
Lipovšek iz Laboratorija za fotovoltaiko in 
optoeletroniko je v preglednem predavanju predstavil strm razvoj nanotehnologij, 

Lucio D'Ascoli - Huawei Technologies

Ferenc Bóka - TE Connec  vity
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ki jih beležimo v zadnjih desetletjih in 
ki danes omogočajo izdelavo struktur 
s specifi čnimi op  čnimi lastnostmi. V 
nadaljevanju sta sledila predavatelja 
iz Laboratorija za sevanje in op  ko 
Fakultete za elektrotehniko Luka 
Bogataj in Gal Šmidovnik, ki sta 
predstavila opto-elektronski oscilator 
in nove načine mul  pleksiranja v 
op  čnih komunikacijah – predvsem 
mul  pleksiranje na podlagi orbitalne 
vr  lne količine elektromagnetnega 
valovanja.

Dan je zaokrožil Marko Šajn z opisom 
generiranja kratkih op  čnih impulzov 
velikih moči. Direktno generiranje 
optičnih impulzov poteka tako, 
da električni impulz dovedemo 
neposredno na lasersko diodo, le 
- ta pa električni impulz spremeni 
v op  čnega. V impulznih laserskih 
sistemih za obdelavo materialov je 
tak način generiranja impulzov zaradi 

svoje prak  čne izvedbe zelo zanimiv, 
vendar problema  čen na električni 
strani, saj  morajo   impulzi traja   manj 
kot 1 ns in ime   moč približno 50 W.

Tretji dan Seminarja je otvoril dr. Ju-
rij Tratnik, direktor mladega visoko-
tehnološkega podjetja InLambda BDT 
d.o.o., s predstavitvijo delovanja op   -
čne povezave s stabilno zakasnitvijo. 
Opi sal je uporabo sistemov s konstant- 
no zakasnitvijo v praksi in prikazal mo-
žnos   za izvedbo kompenzacije dolži ne 
op  čne po  . Njegovo predavanje se je
dopolnjevalo s predstavitvijo zamej-
skega Slovenca Maria Ferianisa iz so-
sednje Italije, ki je aplika  vno opisal 
uporabo stabilne zakasnitve v namen 
sinhronizacije geografsko porazdelje-
nih sistemov.

Iz Grčije, iz Atenskega centra za infor-

macijsko tehnologijo, je prišel osred nji 
predavatelj Seminarja, prof. dr. Ioannis 
Tomkos ter imel pregledno predavanje 
na temo fleksibilnega optičnega 
omrežja. Prikazal je kratkoročne cilje 
za doseganje fl eksibilnos   v op  čnem 
omrežju in dolgoročne raziskovalne 
namere za popolnoma revolucionar no 
op  čno transportno omrežje, ki bo 
omogočalo veliko izkoriščanje op  č-
nega spektra. 

Dan in Seminar je zaključil pro fesor 
Zabih Ghassemlooy iz Velike Britanije 
z dvema predavanjema o prostozračni 
op  čni povezavi (FSO) in novih dosežkih 
na tem področju (npr. javne sve  lke kot 
vroča točka za dostop do interneta). 
Orisal je tudi glavne prednos   te 
tehnologije v vzponu: odsotnost 
elektromagnetne interference, večja 
varnost za ljudi, težje prestrezanje 
kočljivih podatkov v prenosu, nižji 
stroški izvedbe in nobene potrebe 
po licencah za delovanje. 

Po končanem zadnjem predavanju 
se je docent Batagelj zahvalil vsem 
predavateljem in navzočim ter opo-
zoril prisotne na naslednji projekt La-
bo ratorija za sevanje in op  ko: 21. 
strokovni Seminar radijske komuni-
kacije, ki bo potekal v prostorih Fa-
kultete za elektrotehniko med 24. in 
26. septembrom 2014.

Vsem predavanjem so prisotni sledili 
z velikim zanimanjem; svoje staro in 
novo pridobljeno znanje so poglobili 

VZDR EVANJE 2014 | 24. sej

Ot ec, 16. in 17. oktober 2014 

     VZDR EVANJE JE IN...VE

Mike Harrop - EXFO

Jurij Tratnik - InLambda BDT
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z dodatnimi prak  čnimi vprašanji in 
strokovnimi komentarji med predavanji 
ter klepetom in humornimi opazkami 

med odmori. Seminar so poleg vsega 
tega popestrili tudi redni odmori in 
dobra kosila ter razstavljavci podje  j, 
ki se ukvarjajo z merilno opremo in 
drugimi op  čnimi elemen   (Xenya, 
JDSU, FOKAB, EXFO, BELMET). 

Medijski pokrovitelj, revija Avtoma  ka, 
je v avli fakultete nudila brezplačne 
izvode revije. 

jem in posvet

| www.tpvs.si

ESTICIJA!

Zabih Ghassemlooy iz Velike Britanije in 
Ioannis Tomkos iz Grčije

Razstavni prostor JDSU
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 Info: Bogdan Rojc, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Podjetje Beckhoff  predstavlja kompaktni panelni računalnik CP6606-
0001-0020 s procesorjem ARM Cortex™ A8 in 7-palčnim zaslonom.

Panelni računalnik CP6606-0001-0020 je brez gibajočih delov in ima 
zelo dobro razmerje cena/zmogljivost.

Novi panelni računalnik poganja procesor 
ARM Cortex™ A8 s frekvenco 1 GHz, 
računalnik ima 1 GB DDR3 pomnilnika. 
Prednameščen ima operacijski sistem 
Microsoft Windows Embedded Compact 
7 (WEC 7). Podatki se shranjujejo na 
vgrajeno microSD kartico v velikosti 256 
MB (opcijsko do 4 GB). CP6606-0001-0020 
ima en 10/100BASE-T Ethernet vmesnik, 
en EtherCAT vmesnik (potrebno dokupiti 
TwinCAT PLC runtime), dva USB 2.0 in RS232 vmesnik. Zaslon je 
7-palčni, dotični, z razmerjem stranic 5:3. Sprednji del ohišja je 
narejen iz aluminija in ima IP 54 zaščito, zadnji del pa ima zaščito 
IP 20. Delovno območje je od 0 do 55°C. Posebnost tega računalnika 
je tudi zelo dobro razmerje cena/zmogljivost.

S programsko opremo TwinCAT (opcija) postane novi panelni 
računalnik zmogljiv PC krmilnik, primeren za manjše ali srednje 
aplikacije za kontrolo gibanja ali kot PLK, namenjen pa je tudi za 
uporabo v avtomatizaciji stavb.

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

Beckhoff  CP6606: 
novi panelni računalnik

Najboljši varnostni 
proizvodi za industrijsko 

avtomatizacijo po 
 

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

 
 

 

 





18 AVTOMATIKA 121/2014

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Novosti v programu podjetja Novosti v programu podjetja 
Kolektor SynatecKolektor Synatec

Informacije:  Kolektor Synatec, d. o. o., synatec@kolektor, www.kolektoravtoma  zacija.com

Podjetje Kolektor Synatec je eno izmed vodilnih slovenskih podje  j na področju storitev za potrebe avtoma  zacije v 
industriji in gospodarstvu ter na področju elektronske in elektrotehnične opreme. Prodajni program poleg opreme 
podje  j, ki jih zastopa v Sloveniji in tujini, vključuje tudi lastne naprave in sisteme za avtoma  zacijo in informa  zacijo 
procesov, strojev in naprav. V prispevku vam predstavljamo lastne rešitve merjenja porabe električne energije KEM1, 
novos   pri inova  vni tehnologiji krmilnega ožičenja SmartWire-DT podjetja Eaton in novos   na področju industrijskih 
računalnikov in monitorjev podjetja Advantech.

Kolektor energetske meritve (KEM1)

Merjenje električne energije je sestavni del sodobnih 
razdelilcev električne enegije ali sistemov smotrne rabe 
energije. Skoraj ni več zahtevnejšega s  kalnega bloka ali 
večje naprave v katere ne bi vgradili merilne elemente. 
Za meritve se uporablja različne elemente s katerimi 
merimo električno energijo in ostale električne veličine. 

Razvoj opreme in vse večje zahteve po racionalni rabi 
energije se pojavljajo nove zahteve po načinu vgradnje 
merilnih elementov in posluževanju, možnos   vključitve 
obstoječih merilnih elementov, po komunikacijskih 
možnos  h in povezavah na energetske informacijske 
sisteme, če omenimo le nekatere.

V podjetju Kolektor Synatec smo obstoječe merilne 
elemente podjetja TrendPoint nadgradili s vmesnikom 
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HMI. Glavne lastnos   merilnega sistema KEM1 (Kolektor 
energetske meritve) so tako naslednje:
• meritev napetos   na enem mestu,
• merjenje napetos  , toka, moči, faktorja moči in 

delovne energije,
• enota CPU ima spletni strežnih, Ethernet in ModBus 

TCP,
• 120 enofaznih ali 40 trofaznih meritev ali poljubna 

kombinacija obojih na eno enoto CPU,
• enostavna povezava merilnih letev preko kabla KAT6, 
• dislociran način merilnih letev z različnimi tokovnimi 

transformatorji .../5A, .../33 mA ali .../0,333V z 
deljivim jedrom,

• možnost priklopa merilnih enot na obstoječe elektro 
sisteme brez izklopa le-teh,

• lokalni prikaz (grafi, alarmi, prosto nastavljiva 
imenovanja odcepov ...) z do 60 trifaznih meritev 
preko barvnega panela,

• oddaljeni dostop do meritev in 
možnost povezave na podatkovno 
bazo SQL.

Inova  vna tehnologija 
krmilnega ožičenja 
SmartWire-DT

Sistem krmilnega ožičenja SmartWire-DT 
je inova  vna tehnologija za povezova-
nje standardnih  krmilno-signalnih  in 
s  kalnih elementov, ki nadomešča 
klasično krmilno ožičenje. Prvič je 
bil predstavljen pred nekaj le  , kljub 
temu pa inženirji podjetja Eaton niso 
izgubili razvojnega naboja. Sistem se 
še vedno razvija in dopolnjuje. 

Sistem krmilnega ožičenja SmartWire-
DT je preko ko munikacijskih vmesnikov 
povezljiv na številne krmilniške siste me. 
Na voljo so komunikacijski vmesniki 
za CANopen, Profi bus DP, Ethernet IP, 
Modbus TCP, Profi net in Power link. 
Od tem ne smemo pozabi  , da Eaton 
ponuja tudi različne krmilne sisteme 
pri katerih je SmartWire-DT vmesnik 
že integriran. Na najnižjem nivoju so 
to krmilnorelejni moduli EASY802/806, 
sledi družina kompaktnih krmilnikov 

XC-150, na voljo pa so še upravljani paneli XV-1xx z vklju-
čeno funkcionalnostjo krmilnika.

 Iz nabora krmilno-signalnih elementov je na SmartWire-
DT sedaj povezljiv celoten nabor elementov RMQ Titan: 
 pke, signalne sve  lke, preklopke, … in sedaj tudi signalni 

stolpi. Nekaj je novos   tudi pri povezovanju motorskih 
pogonov. Do sedaj je bilo možno poveza   klasične motorske 
zaganjalnike (kontaktor  in motorsko zaščitno s  kalo) in 
mehke zagone. Novost je povezava na frekvenčne pre-
tvornike DC1 in elektronske motorske zaganjalnike EMS. Na 
SmartWire-DT je posredno možno poveza   tudi elemente, 
ki nimajo integriranega SmartWire-DT vmesnika. V takšnem 
primeru se uporabijo vhodni/izhodni SmartWire-DT moduli. 
Nabor je tudi tukaj precej širok. Povežemo lahko digitalne 
vhode in izhode, analogne vhode in izhode (napetostne 
ali tokovne) in temperaturna  pala (PT ali NI).
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Na koncu ne smemo pozabi   še uporabe sistema SmartWire-DT na področju 
energe  ke. S povezavo na odklopnike družine NZM in novost, odklopnike PKE 
(do 65 A), lahko beremo parametre, stanja in vrednos   električnih veličin.

Novos   na področju industrijskih računalnikov in monitorjev Advantech

V industrijsko okolje vse  bolj prodirajo širokozaslonski monitorji z zaslonom 
PCT (Project Capaci  ve Touch), ki je občutljiv na do  k. Prednost le-teh je, 
da imajo steklo trdote H7, kar občutno zmanjša možnost poškodbe zaslona. 
Zaslon PCT omogoča tudi  . mul  touch, ki je v uporabi pri pametnih mobilnih 
telefonih, kar v veliki meri izboljša uporabniško izkušnjo, saj omogoča lažje 
pregledovanje razne dokumentacije.  Poleg tega imajo zasloni PCT daljšo 
življenjska dobo kot zasloni z uporovno touch tehnologija.

Na področju kompaktnih računalnikov so številni obiskovalci razstavnega 
prostora spoznali računalnike različnih velikos  , ki jih odlikuje uporaba CPU-jev 
zadnje generacije (zelo varčni procesorji in izboljšane procesorske lastnos  ).



ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR 

IZOBRAŽEVANJE S PODRO JA MO NOSTNE ELEKTROTEHNIKE IN  

SODOBNIH ELEKTRI NIH INŠTALACIJ 

Izobraževanje s podro ja mo nostne elektrotehnike in  
sodobnih elektri nih inštalacij, 35. KOTNIKOVI DNEVI, je 
namenjeno strokovnjakom elektro-energetike s podro ja 
vzdrževanja, projektiranja, investicijske dejavnosti,  
predavateljem strokovnih šol in zainteresirani javnosti. 
Vsem udeležencem, ki so lani Inženirske zbornice Slovenije pa 
posvetovanje omogo a pridobitev kreditnih to k. 

Letos bomo predstavili novosti s podro ja alternativnih virov 
elektri ne energije in njihovo vklju evanje v elektroenergetske 
sisteme, nove standarde SIST na podro ju elektri nih  
instalacij in njihovo uporabo v praksi, problematiko, izkušnje, 
pomanjkljivosti pri uporabi obstoje ih veljavnih standardov, 
predstavitev velikih tehnoloških projektov in novosti s  
podro ja elektri nih instalacij, u inkovito rabo inteligentnih 
elektri nih instalacij, dosedanje izkušnje investitorjev,  
uporabo in vpliv led razsvetljave na elektri ne instalacije, 
delo pod napetostjo na nizkonapetostnih instalacijah in 
vzdrževanje, ekologijo na podro ju elektroenergetike ter 
vplive na okolje. 

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

Povzetki referatov so objavljeni na spletni strani  
http://www.ed-mb.si/ 
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1. Jože J. Unk  

VRHUNSKI STROKOVNJAK, KI NE OBVLADA JEZIKA,  

JE KLAVRN PARADOKS 

2. Gregor Kušar  

ELEKTRIKA V LESENIH STAVBAH IN POŽARNA  

VARNOST 

3.. Marko Kotnik  

ZAHTEVE ZA VARNOSTNO NAPAJANJE 

 4.. mag. Mitja Koprivšek  

NOVOSTI NA RCCB ZA ENOSMERNI IN IZMENI NI PREOSTALI 

TOK -  B TIP 

 10.20 - 13.00  PREDSTAVITEV REFERATOV 

11.30 - 11.45  ODMOR 

PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

13.00 - 15.15  ODMOR 

PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

09.30  ZA ETEK POSVETOVANJA 

10.00 - UVODNI REFERAT  

mag.  Rudi Zorko  EZS - PORO ILO 

5.. Bogomil Jelenc 

TRANZIENTNO STANJE ENOPOLNEGA ZEMELJSKEGA 

STIKA, SELEKTIVNO DOLO ANJE OKVARJENEGA  

IZVODA OB VISOKOOHMSKIH OKVARAH V DEES 

6.. mag. Dejan Matvoz  

PRENOVA NAVODIL  ZA PRESOJO VPLIVOV NAPRAV NA  

OMREŽJE 

15.15 - 18.00  PREDSTAVITEV REFERATOV 

7.. Jurij Jurše   

VPLIV RAZPRŠENIH VIROV NA NAPETOSTNI PROFIL 

VZDOLŽ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA  

 8.. mag. Andrej Orgulan  

UPORABA LED SVETLOBNIH VIROV V SODOBNI  

RAZSVETLJAVI 

16.15 - 16.30  ODMOR 

PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

13.00  ZAKLJU EK POSVETOVANJA 

 ETRTEK  20. 03. 2014 

PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

9. Miro Pe ovnik, mag. Viktor Lovren i , mag. Boris Ruži  

VPRAŠANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA 

ELEKTRI NIH INŠTALACIJAH 

10.. Sebastijan Seme, Jan Šlamberger,  

 dr. Bojan Štumberger, Miralem Hadžiselimovi   

TERMOELEKTRI NI SON NI SISTEMI 

11. mag. Darko Koritnik  

LASTNOSTI IN NEVARNOSTI SON NIH ELEKTRARN V 

PRIMERU NARAVNIH IN DRUGIH NESRE   

12. Jožef Korent, dr. Špela Korent Urek 

ALI JE GAŠENJE FOTOVOLTAIKE VARNO ZARADI  

RAZLI NIH SPECIFI NIH PREVODNOSTI VODA ?  

09.30 - 13.00  PREDSTAVITEV REFERATOV 

10.30 - 10.45  ODMOR 

 

 PETEK  21. 03. 2014 

20.00 DRUŽABNI VE ER S PLESOM 
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2. Gregor Kušar   
ELEKTRIKA V LESENIH STAVBAH IN POŽARNA VARNOST 

 V referatu so opisane rešitve za nameš anje elektri ne instalacije 
pri lesenih stavbah. Namen referata je povzeti zahteve glede 
nameš anja elektri nih instalacij po tehni nih smernicah, saj se 
TSG-1-001:2010 sklicuje na TSG-N-002:2009. Vidimo lahko, da 
so zahteve glede nameš anja elektri nih instalacij jasne in v 
kolikor se jih držimo, elektri na instalacija ne more predstavljati 
vira vžiga.  

Vse pogosteje se v Sloveniji omenja, da moramo izkoristiti svoj 
naravne potencialne vire in s tem se v gradbeništvu povezuje 
predvsem leseno gradnjo. Seveda se pri požarni varnosti  
pojavljajo vprašanja predvsem iz vidika elektri nih instalacij in 
lesene gradnje. Kot v ostalih primerih je tudi tukaj zelo  
pomemben vidik, kvalitetna izvedba. Nepravilna ali neprimerna 
vgradnja v ve ini primerov vodi do nesre e in posledi no ne  
zagotavlja zanesljivosti stavbe.  

3. Marko Kotnik  
ZAHTEVE ZA VARNOSTNO NAPAJANJE 

Za na rtovanje varnega delovanja naprav, priklju enih na  
elektri no inštalacijo je potrebno upoštevati zahteve za varnost. 
Med zahteve za varno in zanesljivo delovanje elektri ne opreme 
sodijo tudi ukrepi uporabe sistemov varnostnega napajanja  
zaradi nihanja napetosti, kakor tudi zaradi izpada napetosti.  
Varnostno napajanje mora delovati v vseh pomembnih situacijah, 
kot je okvara glavne preskrbe z elektri no energijo, prekinitev 
lokalne oskrbe, kakor tudi v primeru požara. Zahteve za  
varnostno napajanje podaja standard SIST HD 60364 v 5-56 
delu, ki obravnava zahteve za varnostno napajanje. 

4. mag. Mitja Koprivšek  
NOVOSTI NA RCCB ZA ENOSMERNI IN IZMENI NI PREOSTALI  
TOK -  B TIP 

V elektri nih inštalacijah so že vrsto let znane zaš itne naprave na  
diferen ni tok, ki jih popularno sicer imenujemo FI stikala, vendar se vse 
ve  uporablja mednarodna kratica RCCB. Referat nima namena  
razpravljati o terminologiji na tem podro ju, kljub zavedanju, da tudi  
pravilno poimenovanje krepko pripomore k pravilnemu razumevanju  
celotnega podro ja uporabe in samega izdelka.  

Prispevek poskuša najprej razložiti osnovno razliko pri standardni  
klasifikaciji omenjenih izdelkov, predvsem na podro ju ob utljivosti na 
preostali tok , še posebej na obliko preostalega toka. Na kratko bo  
razložena razlika med t.i. tipom AC in tipom A zaš itnega stikala na  
preostali tok (RCCB). 

Jedro prispevka bo namenjeno zaš iti v primeru pojava enosmernega 
preostalega toka, ki se lahko pojavi v kombinaciji z izmeni nim tokom višjih 
frekvenc. Takšen nov tip zaš itnega stikala se imenuje B-tip. Prispevek bo 
podal osnovne informacije o principu delovanja. V nadaljevanju bodo  
predlagana podro ja uporabe, v zaklju ku pa se bo prispevek dotaknil še 
nekaterih posebnosti, ki bodo pomagale k boljšemu razumevanju novih 
situacij v elektri nih inštalacijah. 

1.Jože J. Unk  
VRHUNSKI STROKOVNJAK, KI NE OBVLADA JEZIKA, JE KLAVRN 
PARADOKS 

Slovenš ina je izrazno bogat jezik, ki omogo a leposlovju z ve  
razli nimi besedami opisati dolo eni pojem, pojav, misel. Za  
tehnike pa je bistvena enopomenskost strokovnih izrazov. Slabo 
ali nepopolno obvladovanje tega je smisel zapisa profesorja  
dr. Jože Mahni a, da je "klavrn paradoks, e vrhunski strokovnjak 
ne obvlada jezika". 
Pravilna uporaba ustreznih izrazov je ob upoštevanju slovnice 
nujna tako pri pisanju zakonov, predpisov, strokovnih besedil kot 
prevajanju tuje strokovne literature. Pri delu praviloma uporabljamo 
izvorne slovenske besede – e jih ni, v asih naredimo nove 
(neologizmi) – ali prilagodimo slovanske izraze ali vzamemo  
izraze, ki izvirajo iz latinš ine, v asih pa celo prevzamemo  
foneti no zapisane tujke, danes ve inoma iz angleš ine (npr. ip, 
skener). 
V zadnjem letu se je pri pripravi novih predpisov in pravilnikov 
spet pokazala pomembnost enopomenskosti izrazov. EZS se je 
zato odlo ila mo no pospešiti delo na podro ju izrazoslovja. Cilj 
EZS je v doglednem asu v sodelovanju s SIST prevesti Evroterm, 
terminološki slovar Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC), 
in izbrane standarde s podro ij elektronike in elektroenergetike. 
Obdelali smo že IEC 50060-731 (tehnologije ra unalniških  
omrežij) in standarde s podro ij Ozemljitev elektroenergetskih  
postrojev, ki presegajo 1kV izmeni ne napetosti (EN 50522), 
Elektroenergetskih postrojev za izmeni ne napetosti nad 1 kV 
(EN 61936-1) ter pravilnikov o zaš iti nizkonapetostnih omrežij in 
pripadajo ih transformatorskih postaj, o nizkonapetostnih  
instalacijah in tehniške smernice o  zaš iti pred delovanjem  
strele ipd. Zelo smo se npr. potrudili pri temeljnih izrazih s  
podro ja ozemljitev ipd. 
Za podro je slovenskega izrazoslovja sta pomembna Slovar  
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) in Slovenski pravopis – oba 
sta na voljo na spletu (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html, 
www.pravopis.si).  

Uradne institucije pa so: 

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (ZRC SAZU) 
svetovalnica 

 -vprašanja in odgovori 
 -http://isjfr.zrc-sazu.si/svetovalnica#v 

-„Odgovor boste lahko prebrali na tem splet   nem por-
talu, e bomo presodili, da je tematika zanimiva za širši 
krog jezikovnih uporabnikov.“ 

Slogovni priro nik 
-http://slogovni.slovenscina.eu/ 

Za naše prevajanje je bistvenega pomena uporabljati prave  
slovarje. Slovar s številnimi uveljavljenimi izrazovi je 
http://www.evroterm.gov.si/. Na rtujemo, da bomo tudi na  
spletni strani EZS objavili slovar elektrotehnike, ki nastaja sproti, 
ob prevajanju celotnih mednarodnih standardov naslovov ali vsaj 
njihovih naslovov. 

5. Jelenc Bogomil 

TRANZIENTNO STANJE ENOPOLNEGA ZEMELJSKEGA STIKA,  
SELEKTIVNO DOLO ANJE OKVARJENEGA IZVODA OB  
VISOKOOHMSKIH OKVARAH V DEES 

Napetostne in tokovne razmere med enopolnim zemeljskim  
stikom lahko  opišemo, razdelimo v tranzientno in stacionarno 
stanje. Vsako od stanj ima svoje zakonitosti, ki jih uporabljajo  
razli ne naprave, kot so  zaš itne naprave- releji,  razni indikatorji 
okvar, t.i. Pettersenove  dušilke  ipd. 

Referat se omejuje na prehodno stanje ozir. prehodni pojav ob 
enopolnem zemeljskem stiku. Njegovo fizikalno ozadje in iz tega 
izhajajo e zakonitosti se s pridom uporabljajo v zaš itni tehniki.  
Referat zato  obdela fizikalno ozadje,  ga potrdi s posnetki  tokov 
in napetosti , oscilografijami realnih okvar, pokaže pa  tudi  
simulacijo takšne okvare na modelu realnega omrežja. 

V referatu so podrobneje opisane rešitve, ki jih tehni ne smernice 
predvidevajo preko standarda SIST DH 384-4-42 in  
SIST HD 384-5-52. Opisane in prikazane so tehni ne rešitve ter 
primeri, ki predstavljajo pravilno izvedbo in dobro prakso.  
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6. mag. Dejan Matvoz  
PRENOVA NAVODIL  ZA PRESOJO VPLIVOV NAPRAV NA OMREŽJE 

V okviru prenove Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko 
omrežje elektri ne energije (SONDO 2011) bo prenovljena tudi 
priloga 3: Navodilo za presojo vplivov naprav na omrežje.  
Obstoje e navodilo, ki temelji na postopkih iz standardov za  
emisije motenj po vodniku naprav v omrežje, je sicer zelo  
natan no, vendar pa ravno zaradi svoje kompleksnosti v praksi 
nikoli ni prav zaživelo. Zato se je SODO v okviru novih navodil 
SONDO, ki so v pripravi, odlo il to Navodilo poenostaviti po zgledu 
navodil nekaterih drugih evropskih operaterjev distribucijskih 
omrežij. Ti operaterji uporabljajo poenostavljene metode za  
presojo motenj naprav pred priklopom v omrežje. Izpeljane  
metode sicer niso tako natan ne kot metode iz obstoje ih  
navodil, vendar pa so zaradi svoje enostavnosti veliko lažje za 
uporabo, tako s strani operaterja omrežja, kakor tudi s strani  
uporabnika omrežja. Dolo eni postopki se lahko opravijo že v fazi 
projektiranja objekta, ki se bo priklju il v distribucijsko omrežje. 

7. Jurij Jurše  
VPLIV RAZPRŠENIH VIROV NA NAPETOSTNI PROFIL VZDOLŽ  
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA 

Slovensko distribucijsko omrežje je zasnovano in na rtovano za 
enosmerne pretoke mo i od napajalnega vira proti porabnikom v 
NN omrežju. Pravilen koncept obvladovanja napetostnega profila 
je dolo en z kriteriji na rtovanja za velikost napetosti. Z dolo itvijo 
maksimalnih dopustnih padcev napetosti v SN omrežju ob  
primerni velikosti želene napetosti v regulacijskih to kah SN  
omrežja in ustrezni nastavitvi regulacijskih odcepov na  
distribucijskih transformatorjih je v vseh obratovalnih stanjih  
zagotovljena ustrezna velikost napetosti v NN omrežju. Pove ana 
koncentracija RV v omrežju povzro a spremenjene dvosmerne 
pretoke mo i, ki povzro ajo poraste napetosti v omrežju zato je 
možnost njihovega priklju evanja pri veljavnih obratovalnih in 
na rtovalskih konceptih zelo omejena. Predstavitev podaja opis 
problematike vpliva razpršenih virov na napetostni profil v  
distribucijskem omrežju in predlaga osnovne koncepte za  
obvladovanje napetosti v omrežju z razpršenimi viri. 

8. mag. Andrej Orgulan  
UPORABA LED SVETLOBNIH VIROV V SODOBNI RAZSVETLJAVI 

Svetlobni viri so eden izmed klju nih elementov sodobne  
razsvetljave. Njihove lastnosti dolo ajo možne okvire izvedbe  
razsvetljave. Razen svetlobnotehni nih lastnosti kot so svetlobni 
izkoristek, barvna temperatura svetlobe in barvna kakovost so za 
na rtovanje in izvedbo svetilk pomembne tudi druge lastnosti, kot 
so dimenzije, gretje, as prvega in ponovnega vklopa, življenjska 
doba in podobno. 

Zaradi pretežno ugodnih lastnosti so v zadnjih letih v notranji  
razsvetljavi prevladovale fluorescen ne sijalke, v zunanji pa  
visokotla ne sijalke, ki so narekovale oblike in dimenzije svetilk ter 
tudi na in njihove uporabe za doseganje zahtevanih lastnosti  
razsvetljave. LED tehnologije, ki imajo vedno ve ji delež med  
svetlobnimi viri, imajo pred drugimi svetlobnimi viri prednost  
predvsem v boljših opti nih izkoristkih, dolgi življenjski dobi in dobri 
možnosti krmiljenja svetlobnega toka.  

V prispevku bodo predstavljene naslednje teme: 

kratek pregled klju nih lastnosti svetlobnih virov in svetilk, 

pregled zahtev razsvetljave v standardih in priporo ilih in kako 
lahko na njih vpliva izvira svetlobnega vira, 
spremembe v standardih za razsvetljavo, ki so posledica  
druga nih lastnosti LED svetlobnih virov in  
vplivi uporabe LED svetlobnih virov na izvedbo in obratovanje 
razsvetljave, ki niso zajeti v standardih. 

9. Miro Pe ovnik, mag. Viktor Lovren i , mag. Boris Ruži  
VPRAŠANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA ELEKTRI NIH 
INŠTALACIJAH 

Spodbujamo strokovnjake: izvajalce, vodje elektro služb oz.  
vzdrževanja ali energetike, strokovne delavce VZD, inšpektorje 
dela, energetske inšpektorje in ostalo zainteresirana javnost, da 
odpre razpravo o negotovih varnostnih situacijah, ki jih  
sre ujemo v praksi ali preprosto poiš imo odgovore na  
vprašanja, ki jih imamo v delovnem okolju in bi jih radi strokovno 
rešili ter skupaj dosegali cilj »ni  nezgod« pri delu in posluževanju 
elektri nih inštalacij. 

Tu v Radencih na Kotnikovih dnevih smo odprli javno razpravo o 
dopolnitvah in spremembah starega, veljavnega Pravilnika o 
varstvu pri delu pred nevarnostjo elektri nega toka, Ur. l. RS, št. 
29/1992 (PVDNET), ki je v javni razpravi od 14.3.2012 v obliki 
osnutka Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu pred nevarnostjo 
elektri ne energije (PVZDNEE). V za etku leta 2011 je  
ustanovljena delovna skupina (IRSD, 2011), ki je posodobljen in 
terminološko osvežen pravilnik dala v javno razpravo. Stvari se 
ne premikajo in je zato potrebna dodatna razprava in podpora za 
spremembe! 

Ko se je znova odprla strokovna razprava o uvajanju dela pod 
napetostjo v slovensko prakso pri delu oziroma vzdrževanju  
elektri nih inštalacijah so bile dane pobude, ki so spodbujale 
dopolnitve in spremembe obstoje ega pravilnika iz leta 1992. Z 
ustanovitvijo Konzorcija DPN in tehni nega odbora SIST TC/DPN 
se je odprla razprava o zakonskih zahtevah in priporo ilih  
standardov pri uvajanju in izvajanju DPN v slovenski industriji in 
elektrogospodarstvu (proizvodnja, prenos in distribucija).  
Ugotovljeno je, da PVDNET (1992) sicer omogo a uvajanje in 
izvajanje DPN, vendar je bilo jasno izražena želja po vsebinski in 
terminološki uskladitvi PVDNET še posebej s standardom SIST 
EN 50110 Obratovanje elektri nih inštalacij. To razpravo smo 
vodili na Kotnikovih dnevih v obdobju 2008-2013. 

Delovna skupina, imenovana za spremembo pravilnika, je v 
sodelovanju z inšpekcijskimi službami pripravila ustrezno  
spremembo pravilnika, ter uskladila predloge, ki jih je podala 
stroka. Zaradi novih tehnologij, razpršenih virov elektri ne  
energije in sistema prepletenosti elektroenergtskega omrežja, so 
podani predlogi in pobude o rešitvah, ki bi odpravile anomalije v 
praksi; ozemljevanje sistemov 20 kV daljnovodov (v pravilniku je 
potrebno opredeliti ozemljevanje na mestu dela in ne na vsakem 
galvansko lo enem delu omrežja - za varno opravljanje dela 
zadostujeta dve ozemljitveni napravi preseka 35 mm2),  
razpršeni viri – fotovoltaika (v pravilniku je nujno opredeliti kje v 
dokumentih za varno delo bo potrebno navesti mesto  
razpršenega vira ter opozorilo o prisotnosti vira v  
elektroenergetskem sistemu, ter opredeliti ozna evanje izvodov 
razpršenih virov, saj mora delodajalec opozarjati svoje delavce 
na nevarnosti s katerimi je predhodno seznanjen), delo pod 
napetostjo (v pravilniku že obravnavano podro je izvajanja del 
pod napetostjo razširiti, saj so že vse elektrodistribucije pristopile 
k izvajanju del na nizki napetosti in se že pripravljajo na dela na 
srednji napetosti) in delo na višini in neugodne vremenske  
razmere uskladiti z drugo zakonodajo. 
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10. Sebastijan Seme, Jan Šlamberger, dr. Bojan Štumberger,  
Miralem Hadžiselimovi   
TERMOELEKTRI NI SON NI SISTEMI 

S pojmom „termoelektri ni son ni sistemi“ obi ajno ozna ujemo 
sisteme, ki nam omogo ajo hkratno proizvodnjo elektri ne in 
termi ne energije.  Tako se pojavljajo posebni  
hibridni-termoelektri ni son ni moduli, ki nam omogo ajo  
tovrstno, hkratno proizvodnjo elektri ne in termi ne energije. 
Tako bo v referatu na eksperimentalnem primeru predstavljen 
energijski izplen hibridnega-termoelektri nega son nega modula. 
Energijski izplen son nih modulov je zraven gostote mo i  
son nega sevanja v veliki meri odvisen tudi od temperature. S 
povišanjem temperature za 10K se dejanski izkoristek silicijevih 
son nih modulov zmanjša za 4%. Nehlajeni son ni moduli v  
poletnih mesecih dosežejo temperaturo preko 75°C, s imer se 
izkoristek zmanjša za približno 20% glede na standardne testne 
pogoje. V referatu bomo predstavili izboljšanje energijskega  
izplena tovrstnih sistemov z uporabo tako imenovanih  
hibridnih-termoelektri nih son nih modulov. Termoelektri ni  
son ni modul (slika 1) imajo na sprednji strani nameš ene  
son ne celice na hrbtni strani pa se nahaja toplotni izmenjevalec. 
Zbrana toplota iz toplotnega izmenjevalca se lahko uporablja za 
gretje sanitarne vode, bazenske vode, prostorov, itd.  

 

    

 

 

 

 
 

 

 
Slika 1: Eksperimentalna proga in termovizijski posnetek hibridnega-

termoelektri nega modula.pozitivna »energija« in se bo v omrežje lahko 
stekalo ~400 GWh naj istejše energije iz obnovljivih virov. 

11. mag. Darko Koritnik  
LASTNOSTI IN NEVARNOSTI SON NIH ELEKTRARN V PRIMERU 
NARAVNIH IN DRUGIH NESRE   

Son ne elektrarne se nahajajo na razli nih objektih: stanovanjskih 
hišah, industrijskih objektih, šolah, bolnišnicah, celo na bencinskih 
servisih in drugje. Ti objekti in ljudje v njih pa so izpostavljeni  
razli nim naravnim in drugim nesre am: požari, poplave, potresi... 
V teh primerih se sile zaš ite in reševanja sre ujejo z nevarnostmi, 
ki jih prestavljajo son ne elektrarne pri normalnem delovanju, 
okvarah ali strojelomu. V prispevku so opisane specifi ne lastnosti 
son nih elektrarn in nevarnosti, ki jih predstavljajo za reševalce. 
Predstavljeni so problemi in eksperimenti narejeni v ICEM-TC. 
 
 

12. Jožef Korent, dr. Špela Korent Urek  
ALI JE GAŠENJE FOTOVOLTAIKE VARNO ZARADI RAZLI NIH  
SPECIFI NIH PREVODNOSTI VODA ?  
Vse ve  son nih elektrarn  v Sloveniji in svetu gasilce postavlja 
pred nove nevarnosti. Ne glede na to, da so pri enem razsmerniku 
napetosti na enosmerni strani cca 800 V, lahko pride do situacij, 
ko tok napake presega 20 mA DC, ki se lahko zaklju i preko 
gasilca. Navodila gasilcev za gašanje fotovoltaike izhajajo iz 
navodil  za gašenja elektri nih požarov, kjer velja gašenje s 12mm 
šobo pritisku 5 barov in razdalja 5m za varno pri  napetostih 
1000 V AC in 1500 V DC.  
Res je, da je ve ina pitnih voda dale  pod dovoljeno specifi no 
prevodnostjo in da taka varnost ustreza  v zelo omejenem obsegu. 
Obseg omejujejo število gasilskih  ro nikov, ki brizgajo na 
fotovoltaiko. Obseg omejujejo kvaliteta vode, ki je podana v tabeli 
1. Vdor fekalij, soli, kislega dežja, pralnih praškov ipd, ki zelo 
pove ajo prevodnost vode, še dodatno omejujejo varno gašenje.  
V tabeli so izracunani podatki za uporabo ve ih ro nikov  in tudi 
na konkretnimi podatki za nekatere vode. V zelenem polju so 
ve je napetosti od 1500 V oziroma tok je manjši od 20 mA. V 
rde em polju so napetosti, ki poženejo tok 20 mA, in so manjše 
od 1500 V kot meje dovoljene napetosti.  
Tabela 1. 

Brizganje vode na gore o fotovoltaiko je prvi del problema drugi 
del, ki pa je bistveno ve ji, pa so vode, ki te ejo iz streh gore ega 
objekta. Koli ini vode na streho so lahko veliko od 5 do 25 l/s po 
cisterni. Voda na strehi pride v stik s poškodovano elektro 
inštalacijo in omogo i elektri no prevodnost, ki  je veliko ve ja kot 
prevodnost preko samega curka. Padec takšne vode na izolirano 
površino ali  slabo prevodno ustvari pogoje za veliko ve je 
napetosti dotika in napetosti koraka kot je 800 V.  
Avtor je opravil tudi  elektri ne meritve, ki so potrdile teoreti na 
izhodiš a in upornosti.   
 V referatu  so prikazane skice možnih elektri nih  nevarnosti 
gore ega objekta, ki   ustvarijo  nevarne napetosti dotika in 
koraka.  
V drugem delu referata pa je prikazana enostavna patentirana 
rešitev z naslovom postopki in naprava za zmanjšanje  napetosti 
dotika. Elektri ne razmere na gasilskem sistemu in gasilcih v asu 
požara na objektu s fotovoltaiko v vsakem momentu niso znane. 
Rešitev pa omogo i v vsakem momentu  kontrolirane elektri ne 
razmere na gasilskem sistemu in gasilcih, še ve  sistemati no s 
pomo jo postopkov in signalno merilne naprave zmanjšuje in celo 
izni uje napetost dotika. Rešitev zmanjša napetosti dotika se iz 
nekaj tiso  voltov na  nekaj deset voltov v najbolj nemogo ih 
razmerah sicer pa napetosti dotika prakti no ni. Rešitev omogo a 
vklju evanje novih gasilskih enot poleg enot ,ki so že na požaru in 
so postavili sistem po patentirani rešitvi.Konfiguracij novih enot je 
veliko, vendar vsem ali posameznim  enotam omogo a varno 
gašenje. 
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Želja in potreba po enotnem okolju za vse vrste nalog v industrijski avtoma  zaciji je pred časom narekovala razvoj 
inova  vnega ogrodja znotraj katerega je reševanje nalog postalo skoraj »mačji kašelj«. Kratek poudarek dobrot, ki jih 
prinašajo pake   v TIA PORTAL V13 je strnjen v sledečih odstavkih.

Slika 1 - Učinkovitost inženiringa

Slika 2 - Pregled modulov

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

SIEMENS na trg prinaša intui  vno, učinkovito in sodobno inženirsko orodje za programiranje 
nove inova  vne SIMATIC opreme za industrijsko avtoma  zacijo in SINAMICS pogonsko tehniko. 

SIMATIC TIA PORTAL V13SIMATIC TIA PORTAL V13
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SIMATIC TIA PORTAL V13

Slika 3 - Pregled funkcionalnos  

STEP 7 V13
Podpora razširjenega nabora SIMATIC S7-1500 in S7-1200 krmilnikov. Poleg obstoječih »klasičnih« krmilnikov serije S7-
300 in S7-400  so na voljo posodobljeni inova  vni S7-1500 in S7-1200,  vključno z varnostnimi krmilniki .

Ekipen inženiring omogoča s PLC-proxy funkcijo hkratno delo več inženirjev na istem projektu. 

Nadaljnji razvoj programskega urejevalnikov (LAD, FBD, STL, SCL in GRAPH), ki sedaj vključuje tudi 64-bitne podatkovne 
 pe WChar/WString.

Upload HW konfi guracije  in uporabniški programa, vključno z aktualnimi vrednostmi za servisne namene. 

Samodejno iskanje posodobitev programske opreme na spletu – ni več potrebe po ročem iskanju in nalaganju popravkov 
in dodatkov. Veliko ostalih manjših izboljšav op  mizacij za učinkovit  inženiring.

Slika 4 - STEP 7 V13
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Slika 5 - STEP 7 SAFETY V13

WINCC V13
Podpora razširjenega nabora SIMATIC krmilnikov, ki vključuje tudi nov koncept alarmov in diagnos  ke.

Podpora 2. Generacije Sima  c Basic panelov, ki predstavljajo velik napredek na področju osnovnih aplikacij (širok zaslon, 
visoka resolucija, PN+PB vmesnik,…).

Univerzalen koncept knjižnic s široko podporo izdelavi lastnih pogosto uporabljenih vmesnikov.

Sistemsko podprto delo večjega števila inženirjev ne enem projektu s popolno integracijo med vmesniki za delo s krmilniki, 
pogoni in HMI.

Enostavno delo z različnimi verzijami projektov - virtualno delovanje »starejših« verzij znotraj najnovejših verzij omogoča 
nemoten inženiring v vseh verzijah.

Široka podpora migracije klasičnih panelov.

Samodejno iskanje posodobitev programske opreme.

Slika 6 - SIMATIC WINCC V13
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SIMATIC TIA PORTAL V13

STARTDRIVE V13
Podpora razširjenega nabora SINAMICS frekvenčnih pretvornikov, vključno z novo CU250S-2 komunikacijsko enoto.

Nove naprave in fi rmware ne zahtevajo ponovne names  tve nove verzije Startdrive.

Izboljšana uporabniška izkušnja, pri čemer je možna names  tev programskih paketov v kateremkoli vrstnem redu. Večji 
napredek pri čarovniku, ki npr. omogoča enostavno izbiro med  zvezda/trikot vezavo. Vključen je tudi mul  medijski tutorial.

Integrirane funkcije frekvenčnih pretvornikov se lahko enostavno uporabijo v SIMATIC uporabniškem programu.

Slika 7 - SINAMICS STARTDRIVE V13

Več informacij: 

h  p://www.industry.siemens.com/topics/global/en/  a-portal
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DFS60I programabilni 
inkrementalni dajalnik
Odličnost po zaslugi nerjavečega jekla

DFS60I inkrementalni dajalnik v izvedbi iz nerjavečega 
jekla predstavlja rotacijski dajalnik za pozicioniranje 
s stopnjo zaščite IP67, ki ponuja najvišjo stopnjo 
natančnos   in fl eksibilnos   in je namenjen za uporabo 
v najbolj zahtevnih okoljih.

Izjemno odporen na agresivne medije 
in visoke temperature zaradi uporabe 
nerjavečega jekla in EPDM 

Odlično odpornost na agresivne medije zagotavlja 
površina in komponente, ki so v s  ku z mediji kot je 
okrov, prirobnica in gred, ker so iz izjemno robustnega 
nerjavečega jekla. Tesnilo je iz ethylene propylene diene 
monomer gume (EPDM), to je material, ki je izredno 
odporen na vodo in spojine na bazi vode ter kisline.

Prosto programabilen in prilagodljiv za 
določeno aplikacijo

Sistemski integratorji in izdelovalci strojev v prehrambeni 
industriji, indutriji pijač, farmaciji in pri pakiranju še 
posebej cenijo sposobnost nastavljanja programabilne 
serije DFS60I. Z resolucijo 16bit, lahko stranka prosto 
nastavlja število impulzov od 1 do 65536, pozicijo 
in širino ničelnega impulza ter napetostni nivo na 
izhodu TTL ali HTL vmesnika, točno kot se zahteva 
v aplikaciji. Za programiranje ni potreben zunanji 
napajalnik. Dajalnik je povezan prek zunanjega kabla 
na programabilno orodje PGT-08-S, ki najprej prebere 
obstoječo nastavitev DFS60I in nato shrani nove 
nastavitve v dajalnik. Na ta način DFS60I pripomore 

SICK-ov rotacijski inkrementalni dajalnik zagotavlja brezhibno rešitev za aplikacije v prehrambeni procesni 
industriji, polnilnicah pijač, farmaciji, pakiranju ter v zahtenih aplikacijah za zunanjo uporabo. Prirobnica 
in gred iz nerjavečega jekla ter EPDM tesnilo izpolnjuje najstrožje zahteve glede odpornos   na korozijo in 
kemične odpornos   pri izopostavljenos   do vlage in agresivnih medijev. S poljubno nastavljivo resolucijo 
do 65536 impulzov na obrat, pripomore k fl eksibilnos   uporabe dajalnika in hkra   znižuje število potrebnih 
različic na zalogi. Različni električni vmesniki ponujajo številne možnos   za integracijo.

Avtor: David Vidmar, SICK d.o.o.
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k znižanju števila različnih kosov na zalogi in uporabi 
ter promovira standardizacijo, saj omogoča z enim 
univerzalnim dajalnikom reševanje skoraj neomejeno 
število aplikacij.

Zelo vsestranski glede možnos   pritrditve

DFS60I z okroglo gredjo premera 10mm zagotavlja 
številne različne mehanske in električne prilagoditve 
za lažjo montažo. Na voljo je v izvedbi s servo ali 
navadno prirobnico. Kompakten okrov premera 
60mm olajša vgradnjo dajalnika in prihrani prostor. 

Standardni M12 radialni priključni konektor pripomore 
k enostavni vgradnji tudi kjer je s  ska s prostorom. 
DFS60I ima med drugim tudi vmesnik 24 V z odpr  m 
kolektorjem, dva 6 kanalna TTL/RS422 vmesnika z 
različnima nivojema signalov, en 6 kanalni HTL/push 
pull in že omenjeni programabilni TTL/HTL vmesnik. 
Dajalnik ponuja številne možnos   pri posebnih 
strojnih in električnih prilagoditvah in zagotavlja 
op  malno names  tev, DFS60I hkra   znižuje število 
različnih variant komponent pri inženiringu, nabavi 
in servisiranju.

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

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

www.metronik .s i
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SOLARNA ENERGIJA

Nadgradnja sončnih elektrarn na 
avtonomno delovanje

PREBOLD, 4. februar 2014 – Glede na trenutne vremenske razmere in potrebo po samostojni ter neodvisni 
oskrbi z električno energijo, BISOL Group vsem imetnikom sončnih fotonapetostnih elektrarn ponuja nadgradnjo 
obstoječih elektrarn na sistem avtonomnega delovanja neodvisnega od elektrodistribucijskega omrežja.

Nadgradnja sistema je v dodatnih elektronskih 
komponentah za krmiljenje in nujno potrebni ločitveno-
preklopni zašči   od elektrodistribucijskega omrežja, ki 
ob izpadu napetos   samodejno preklopi na avtonomno 
delovanje. Časovna avtonomija delovanja sistema je 
odvisna od energijske kapaci  vnos   električnih baterij 
in lahko traja od nekaj ur do več dni neprekinjenega 
delovanja. Sistem je primeren za vse različne razloge 
izpada električne energije iz elektrodistribucijskega 
omrežja.

Gospodinjske hiše, industrijski in kme  jski objek  , 
računalniške sobe, ogrevalni sistemi, vodovodni sistemi, 
hladilnice, signalizacija, različni vzdrževalni sistemi, bencinski 
servisi, trgovine ter številna druga pomembna področja 
uporabe, postanejo z BISOL-ovo nadgradnjo samostojna, 
ki kljub okoljskim tragedijam nudijo vso potrebno varnost 
in udobnost sodobnega sveta. Iz stroškovnega vidika je 
BISOL-ova nadgradnja sončnih fotonapetostnih elektrarn 
več kot 50-krat cenejša od uporabe dizelskega električnega 
agregata. Za razliko od slednjih, so sončne elektrarne 
povsem varne za uporabo in pri svojem delovanju ne 
izpuščajo strupenih, zdravju škodljivih plinov.

Za vse dodatne informacije in količino proste zaloge se 

lahko obrnete na elektronski naslov tatja.kosir@bisol.si 
ali telefonsko številko 03 703 22 57.

BISOL Group, d.o.o.

BISOL Group je edini slovenski proizvajalec fotonapetostnih 
modulov najvišje kakovos  , ki je prisoten v več kot 40 
državah in je vodilni domači izvajalec sončnih elektrarn 
na ključ. Vodilni svetovni strokovnjaki v skupini nenehno 
dvigajo industrijske standarde, zato je z njihovimi 
inova  vnimi rešitvami, ki zagotavljajo najvišje dolgoročne 
energijske izplene, zelena energija postala privlačnejša ter 
v primerjavi s konvencionalnimi viri energije stroškovno 
učinkovitejša kot kadar koli prej. Svoje mednarodno 
poslovanje skupina vodi iz predstavništev v Belgiji, 
Franciji, Italiji, Združenem Kraljestvu in Nemčiji. V vseh 
korakih proizvodnega procesa skupina BISOL Group 
deluje v skladu s pridobljenimi mednarodnimi standardi 
kakovos   ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. Z letno 
proizvodno zmogljivostjo v idealnih razmerah pripomorejo 
k zmanjšanju več kot 79.000 ton emisij CO2 na leto. Vizija 
skupine je s stalnim inves  ranjem v tehnologijo, razvojem 
inova  vnih proizvodov in povečevanjem donosnos   naložb 
v fotovoltaiko ustvari   čistejše okolje in v prihodnos   
zagotovi   energetsko neodvisnost.
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ZELENE ENERGIJE V LUČI NOVEGA ENERGETSKEGA ZAKONA

Lastniki sončnih elektrarn ob pokojnino!
Informacije: ZSFI

6. marec 2014 – Energetski koncept Slovenije je po sprejetju Energetskega zakona (EZ) naslednji pomembni dokument, 
ki bo ključno vplival na področje energe  ke v Sloveniji. Energetski koncept Slovenije je strateški dokument s 
ključnimi razvojnimi usmeritvami za naslednjih 40 let in bo nadomes  l dosedanji Nacionalni energetski program.
 
Združenje slovenske fotovoltaične industrije je v sodelovanju s Slovenskim E-forumom, v petek, 28. februarja, organiziralo prvi 
javni posvet o dokumentu Energetski koncept Slovenije. Zanimanje strokovne in tudi širše javnos   je preseglo število pros  h 
mest dvorane Državnega sveta, kjer je posvet potekal.

V svoji predstavitvi je mag. Robert Otorepec, predsednik Združenja slovenske fotovoltaične industrije poudaril, da so postale 
sončne elektrarne eden izmed najcenejših obnovljivih virov energije (OVE), povsem primerljiv z malimi hidroelektrarnami in 
vetrnimi elektrarnami. V nasprotju s preostalima, rela  vno poceni viroma za pridobivanje električne energije iz OVE, sončne 
elektrarne na stavbah nimajo težav pri umeščanju v prostor, gradijo pa se lahko po celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Zaradi tega ne moremo razume   odklonilnega stališča do nadaljnjega razvoja sončnih elektrarn v Sloveniji, ki ga v zadnjem času 
javno izražajo celo vodilni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Drži, da so bile v preteklos   sončne elektrarne 
najdražji OVE (kar pa že dve le   ne drži več) in res je, da se danes največji del podpor za OVE v Sloveniji porabi za sončne elektrarne. 
Toda kakšen smisel jih ima sedaj zaradi tega kaznova   in se v prihodnje odreči najcenejšemu viru OVE?

Če bi odpravili še nekaj nesmiselnih administra  vnih ovir za gradnjo sončnih elektrarn, pa bi že danes bile najcenejši vir za 
pridobivanje električne energije iz OVE. Ena izmed takšnih ovir, ki se vsakomur, ki premore malo logičnega razmišljanja, zdi 
neverjetna, je sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začela velja   1. januarja 2013. Ta sprememba 
odreka pravico do pokojnine vsem lastnikom sončnih elektrarn.
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 Na osnovi te spremembe je 6. februarja letos upokojenec, 
ki ima že nekaj let 4,6 kW sončno elektrarno, ki mu mesečno 
prinese okrog 160 EUR prihodka, prejel dopis ZPIZ-a, v katerem 
ga ta obvešča, da mu bodo prenehali izplačeva   pokojnino 
in da mora tudi vrni   vso pokojnino, ki mu je bila izplačana 
od 1. januarja 2013 dalje. Glede na spremembe Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so začele velja   
1. januarja 2013, se namreč smatra, da je začel ponovno dela   
oz. opravlja   dejavnost in zato ni upravičen do pokojnine.

Izbor predstavitev na posvetu o Energetskem konceptu Slo-
venije v Državnem svetu:

• Ali fotovoltaika v Sloveniji res nima prihodnos  ? mag. 
Robert Otorepec, Združenje slovenske fotovoltaične industrije

• Obnovljivi viri energije - Edina pot za Slovenijo, mag. 
Mitja Terče, Elektro Celje Energija d.o.o.

• Fotovoltaika v Sloveniji po poteh razvoja, prof. dr. Marko 
Topič, Fakulteta za elektrotehniko

• Zanesljiva EKOenergija - Posvet o Energetskem konceptu 
Slovenije, Dejan Savić, Greenpeace v Sloveniji

Združenje slovenske fotovoltaične industrije GIZ je prostovoljno 
združenje pravnih oseb, ki delujejo na različnih področjih 
fotovoltaike. Namen ZSFI je na območju Republike Slovenije 
širi   zavest in nova spoznanja s področja raziskav in razvoja 
ter uporabnih znanj fotovoltaične industrije.
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Prenovljena serija nadzornih relejev 
OMRON serije K8AK/K8DS
Informacije: MIEL d.o.o., www.miel.si

Omron je prenovil serijo nadzornih relejev v ozkem 17,5 mm ali 22,5 mm 
ohišju. Ohišje omogoča montažo na DIN letev. Imajo visoko odpornost na 
visokofrekvenčne šume in ustrezajo globalnim standardom. Namenjeni so 
nadzoru napetos   in toka za enofazne sisteme, ter nadzoru napetos   za 
trifazne sisteme. 

V prenovljeni seriji so na voljo tudi nivojska s  kala in temperaturni alarmi. 
Prenovljena serija se lahko pohvali z bistveno nižjo ceno v primerjavi s prejšnjo 
serijo.

Kalibracije merilne opreme
Informacije: EZŽ d.o.o., www.ezz.si

V akredi  ranem in EN ISO/IEC 17025 
cer  fi ciranem laboratoriju izvajamo 
kalibracije izvorov svetlobe, metrov 
op  čne moči, merilcev dušenja, OTDR-
jev, op  čnih spektralnih analizatorjev 
(OSA), PMD analizatorjev, merilcev 
povratnega odboja (ORL) proizvajalcev 
Agilent, Aitelong, Anritsu, Exfo, Fluke, 
Greenlee, Ideal Industries, JDSU, Ne  est, 
Noyes, Yokogawa in drugih.

Potrdilo o kalibraciji vključuje rezultate 
tes  ranja, korekcijske faktorje in opombe 
ter poleg akreditacijskega znaka vsebuje 
tudi mednarodni znak ILAC MRA.

Odzivni čas od prevzema opreme do izdaje kalibracijskega cer  fi kata je do 
7 delovnih dni!
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IP TELEFONIJA ZA POSLOVNA OKOLJA
Prava rešitev za znižanje 
stroškov,  ki se prilagodi 
potrebam naročnika

Pri pregledih poslovanja vedno znova opažamo, da predstavlja telefonija izredno velik del naših mesečnih 
stroškov. Še toliko bolj je ta problem opazen v podjetjih z večjim številom dislociranih poslovnih enot 
in intezivnimi komunikacijskimi tokovi. Pravo rešitev prinaša uvajanje poslovne IP telefonije, ki hitro 
in učinkovito zniža stroške in obenem bistveno poveča učinkovitost poslovanja. 

V podjetju Telos d.o.o. malim in srednje velikim poslovnim okoljem nudijo celovito rešitev IP telefonije na 
ključ, ki temelji na sistemu Asterisk IP PBX telefonske centrale. V povezavi s preizkušenim naborom strojne 
opreme, tvori zanesljivo ter cenovno ugodno rešitev za telefonijo v vašem poslovnem okolju. Rešitev odlikuje 
široka paleta naprednih lastnos   ter velika prilagodljivost željam naročnika. Ker je obstoječe stanje telefonske 
infrastrukture v podjetjih zelo različno, je njihov pristop pri snovanju modernejšega IP telefonskega sistema temu 
popolnoma prilagojen. Vsaka implementacija se prične z obiskom na lokaciji uporabnika, kjer skupaj opredelijo 
aktualno stanje infrastrukture in željene funkcionalnos  , ki jih uporabnik potrebuje. Na ta način lahko predlagajo 
op  malno rešitev in jo v fazi postavitve IP telefonskega sistema tudi realizirajo. Telefonski sistem se integrira 
v obstoječe podatkovno omrežje, torej ni potrebe po dodatnem ožičenju. Inves  cija v IP telefonijo se povrne 
izredno hitro, povprečno v 12 do 24 mesecih.

Kako rešitev deluje v praksi:

V zgornjem primeru vidimo podjetje s sedežem v Ljubljani in dvema poslovnima enotama. S podjetjem sodelujejo tudi 
zunanji sodelavci, ki so pretežno locirani v tujini. Vsi telefoni so preko širokopasovne povezave vezani na centralno 
točko sistema, Asterisk IP PBX, ki je nameščen v centrali podjetja. Pri tej postavitvi so vsi interni klici popolnoma 
brezplačni! Klici v javno telefonsko omrežje, tako stacionarno kot mobilno, so omogočeni prek IP Trunka – povezave 
do ponudnika VoIP telefonije in z uporabo različnih VoIP prehodov. Cene klicev prek IP Trunka, so bistveno nižje kot 
cene klicev preko analognega oz. ISDN omrežja. Za pocenitev klicev v mobilno GSM omrežje, uporabimo GSM VoIP 
prehod, v katerega vstavimo SIM kar  ce izbranih mobilnih operaterjev. Tako še dodatno znižamo skupne stroške 
pogovorov.
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BEE.VOIP NAPREDNA APLIKACIJA ZA 
SPRETNE POGOVORE
Ena izmed velikih prednos   te rešitve IP telefonije, je 
tudi možnost integracije telefonskega sistema podjetja 
z računalniki zaposlenih, t.i. CTI - Computer Telephony 
Integra  on. Za ta nemen smo v podjetju Telos d.o.o. razvili 
aplikacijo Bee.VoIP. Napredna telefonska aplikacija za 
spretne pogovore Bee.VoIP, uporabnikom prek prijaznega 
grafi čnega vmesnika, ki teče na brskalniku njihovega 
računalnika, olajša uporabo telefonskega sistema in 
njihovo delo naredi bistveno bolj učinkovito. S pomočjo 
Bee.VoIP-a lahko vsak uporabnik v realnem času upravljaja 
s klici, saj spremlja dogajanje na telefonski centrali, 
prevezuje in prevzema klice, vključuje preusmeritve, 
spremlja čakajoče klice in podobno. S pomočjo aplikacije 
je možno tudi klicanje s prepros  m klikom na kontakt v 
centralnem telefonskem imeniku, brskanje po zgodovini 
klicev in sta  s  ki, snemanje klicev in še mnogo stvari, ki 
jih vaš stari telefonski sistem preprosto ni zmogel. Bee.
VoIP z zmogljivim upravljanjem s klici, neposredno prek 
zaslona računalnika, izboljša komunikacijske tokove in 
zagotavlja op  mizacijo poslovanja.

Oprema uporabljena v rešitvi IP telefonije:
V tej rešitvi IP telefonije za poslovna okolja, uporabljajo 
preizkušen nabor strojne opreme: IP telefonov, VoIP 
prehodov in VoIP-GSM prehodov, večino katerih tudi 
zastopajo na regionalnih trgih.

VOIP TELFONI
IP telefoni so telefonski 
apara  , ki na prvi pogled 
izgledajo kot zmogljivi 
klasični apara  . Razlika 
je v tem, da imajo vgrajen 
VoIP vmesnik in ustrezno 
programsko opremo,  ter tako omogočajo povezavo na 
IP omrežje in izvajanje več naprednih  telefonskih in  
komunikacijskih funkcij. Običajno imajo IP telefoni izvedeno 
centralno napajanje preko Ethernet lokalnega omrežja 
(PoE),  kar povečuje zanesljivost delovanja in poenostavi 
names  tev. V njihovih sistemih uporabljajo IP telefone 
priznanih proizvajalcev Draytek, Aastra in Grandstream. 
IP DECT telefoni so telefonski apara  , ki ponujajo enake  
funkcionalnos   kot klasični analogni DECT sistemi. V bazni 
postaji je vgrajen VoIP vmesnik, ki omogoča povezavo 
na IP omrežje. V njihovih sistemih uporabljajo IP DECT 

telefone proizvajalca Panasonic. Wi-Fi brezžični telefoni so 
prenosni brezžični telefoni z vgrajenim VoIP vmesnikom. 
Na IP omrežje so povezani preko Wi-Fi dostopnih točk.

VOIP PREHODI ZA POVEZAVO OMREŽJA V JAVNO TELEFONSKO 
OMREŽJE PREKO ANALOGNE ALI ISDN LINIJE
IP PBX sistemi so na področju telefonije povzročili pravo 
revolucijo. IP PBX (Internet Protocol  Private Branch Exchange) 
telefonska centrala predstavlja osnovni gradnik IP telefonije 
v poslovnem okolju. Namenjena je dostavi glasovnih klicev 
preko globalnega podatkovnega internetnega omrežja 
in obenem omogoča povezavo s klasičnim telefonskim 
omrežjem (PSTN-Public Switched Telephone Network). 
IP PBX je ustrezeno zmogljiv računalnik, na katerem je 
nameščena specifi čna programska oprema (npr. Asterisk), 
ki izvaja zahtevane funkcije telefonske centrale in funkcije 
povezovanja na podatkovno IP omrežje. IP PBX postane 
integralni del lokalne računalniške mreže, kar omogoča 
poenotenje telefonije in podatkovnih komunikacij ter s 
tem enostavnejšo uporabo in vzdrževanje.

Da se uporabnikom Asterisk IP PBX sistema poleg internih 
klicev omogoči tudi klice v javno telefonsko omrežje, je 
potrebno Asterisk IP PBX strežnik poveza   z ustreznim 
ponudnikom telefonskih storitev. Pri sistemu Asterisk IP 
PBX to dosežemo na 4 načine:

• IP Trunk - neposredna povezava ponudnika VoIP 
telefonije z Asterisk IP PBX strežnikom

• ISDN BRI in PRI linija - povezava z Asterisk IP PBX 
strežnikom preko ustreznega prehoda

• Analogna linija - povezava z Asterisk IP PBX strežnikom 
preko ustreznega prehoda

• GSM omrežje - povezava z Asterisk IP PBX strežnikom 
preko ustreznega prehoda

ISDN, analogna (klasična) linija ter GSM omrežje so že 
stalnice v telefoniji in zato rela  vno dobro poznane, 
noviteta pa je IP Trunk. Storitev IP Trunk pomeni, da je 
telefonska centrala s ponudnikom telefonskih storitev 
povezana preko VoIP telefonije. Torej komunikacija med 
telefonsko centralo ter ponudbnikom telefonskih storitev 
poteka preko IP omrežja, ki je v večini primerov kar 
internetno omrežje. Fizično je naročnik s ponudnikom IP 
Trunk storitve povezan preko xDSL ali op  čne povezave. 
Glavna prednost IP Trunka je veliko število hkratnih govornih 
kanalov (odvisno od prepustnos   IP povezave), ter nižje 
cene pogovorov napram klasični telefoniji.
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Za ostale načine povezovanja IP PBX 
sistema na javno telefonsko omrežje 
so potrebni VoIP prehodi. Vmesniki iz 
te skupine omogočajo napravam, ki so 
preko lokalnega IP omrežja priključene 
na IP PBX centralo, povezavo na javno 
telefonsko omrežje.

Analogni VoIP prehod
ima vgrajen VoIP vmesnik in preko 
njega omogoča prehod iz VoIP omrežja 
v javno telefonsko omrežje preko 
analogne linije. Prehod lahko vsebuje 
tudi vhode za neposredno priključitev 
klasičnih analognih telefonskih aparatov.  
V naši rešitvi uporabljamo analogne 
VoIP prehode serije SmartNode, 
ameriškega proizvajalca Pa  on. Prehodi 
skrbijo za pretvorbo klica, ki poteka 
preko klasične analogne linije v VoIP 
klic in obratno.

• SmartNode 4112 (2 FXS ali FXO 
vmesnika)

• SmartNode 4112 (4 FXS ali 4 FXO 
ali 2 FXS in 2FXO vmesniki)

• SmartNode 4116 (4 FXS in 2FXO 
vmesniki)

• SmartNode 4118 (8 FXS ali 4 FXS 
in 4 FXO vmesniki)

ISDN VoIP prehod:
delujejo na enak način kot analogni 
VoIP prehodi, s to razliko, da delujejo na 
BRI ali PRI ISDN povezavi. Na prehode 
lahko neposredno priključimo ISDN 
telefonske aparate. Nekateri prehodi 
imajo vgrajeno funkcionalnost “Life 
Line”, ki omogoča neposredno fi zično 
povezavo enega ISDN telefonskega 
aparata na ISDN linijo telefonskega 
omrežja. Na ta način je omogočeno 
telefoniranje v primeru izpada napajanja 
ali napake na prehodu.

• SmartNode 4552 (1 BRI TE in 1 
BRI NT vmesnik)

• SmartNode 4554 (2 BRI TE 
vmesnika)

• SmartNode 4634 (3 BRI NT/
TEvmesniki)

• SmartNode 4638 (5 BRI NT 
TEvmesnikov)

• SmartNode 4960 (1 ali 4 PRI 
vmesniki)

ATA (Analog Terminal Adapter) je 
naprava, ki omogoča povezavo klasičnih 
analognih telefonskih aparatov  ali  
DECT baznih postaj na VoIP omrežje. 
Ima vgrajen VoIP vmesnik in ustrezno 
programsko opremo. V naši rešitvi 
uporabljamo ATA adapterje proizvajalcev  
Pa  on (SmartLink M-ATA adapter) 
in Draytek (VigorTalk ATA24 portni 
adapter).

DTA (Digital Terminal Adapter) je 
naprava, ki omogoča povezavo ISDN 
telefonskih aparatov  ali  DECT baznih 
postaj na VoIP omrežje. Ima vgrajen 
VoIP vmesnik in ustrezno programsko 
opremo. V naši rešitvi uporabljamo 
DTA adapter Pa  on S-DTA.

GSM - VOIP PREHODI
GSM VoIP prehod je naprava, ki z 
vgrajenim VoIP vmesnikom omogoča 
prehod iz VoIP omrežja v mobilno 
telefonsko omrežje ter obratno.  Za 
povezavo Asterisk IP PBX na GSM 
omrežje, v naših sistemih uporabljamo 
GSM VoIP prehode podjetja SunComm. 
GSM prehod skrbi za pretvorbo klica, 
ki poteka preko mobilnega omrežja, 
v VoIP klic in obratno.

• SC-375 (1 portni GSM vmesnik)
• SC-385 (2 portni GSM vmesnik)
• SC-495 (4 portni GSM vmesnik)
• SC-895 (8 portni GSM vmesnik)



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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MERILNA OPREM ZA OPTIČNE KOMUNIKACIJE

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

Vacon 10 

Vacon 20

Vacon 100 HVAC

Vacon 100 motorska montaža

Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov

www.metronik .s i

Nov PON OTDR
Informacije: EZŽ d.o.o., www.ezz.si

Je najmanjši, najlažji in najbolj popoln 
SM op  čni merilnik, ki obstaja! Z 41 dB 
dinamičnega dosega, najboljšim slepim 
področjem (v razredu) pri zaznavanja 
dogodkov in dušenja ter edinstveno 
ServiceSafe in Wave ID funkcijo, ponuja 
Noyes-ov FLX380 FlexTester neprekosljivo 

kombinacijo testnih možnos  , enostavne 
uporabe, mobilnos   in sposobnos  .

• FLX380-300 1310/1550 OTDR, OPM, 
OLS, VFL  

• FLX380-302 1310/1490/1550 OTDR, 
OPM, OLS, VFL  

• FLX380-303 1310/1550/1625 OTDR za 
živo vlakno, ..  

• FLX380-304 1310/1550/1650 OTDR za 
živo vlakno, ..



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.

Več informacij na:

EMoRo.hamtech.eu





    

poslovnih stikov
, zanimive predstavitve
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