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Spoštovani,

Tokrat se srečujemo na Ljubljanskem obrtno podjetniškem sejmu, ki 
želi postati nekaj več... Tudi nekaj, kar je pred leti izgubil s sejmom 
elektronike... Žal so se časi spet spremenili, ni več obveznega članstva v 
obrtni zbornici in sekcija elektronikov in mehatronikov, ki je podpirala 
usmeritev sejma v elektroniko, nove tehnologije in znanje, enostavno 
nima več sredstev in moči...  Kljub temu bo Odbor za znanost in tehno-
logijo pri OZS izvedel Nanotehnološki dan z neutrudnim predsednikom 
Janezom Škrlecem na čelu! Glede na to, kako hitro je zmanjkalo mest, 
se nam za tehnološko prihodnost ni bati, če bodo le sredstva za vpelja-
vo novih tehnologij proizvodnje...

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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AVTOMATIKA INFO

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 2 SIEMENS

 3 KOLEKTOR SYNATEC

 5 GO-TO

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

10 ELEKTRONABAVA

11 SEMINAR RADIJSKE KOM.

12 HAMTECH

12 TIPTEH

14 HENNLICH

15 ALKATRON

16 FBS ELEKTRONIK

17 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

21 TEHNA

23 PS LOGATEC

24 RAGA

24 PIES

26 MIEL

26 DVS

27 XENYA

29 FBS ELEKTRONIK

30 FBS ELEKTRONIK

30 METRONIK

35 YASKAWA SLOVENIJA

35 HAMTECH

36 HAMTECH ICOM

37 JUMO

38 SMM

38 RAGA

39 DENONA

40 METRONIK

41 EMoRo

42 4WEB

43 OTS 2014

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
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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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POSLOVNE INFORMACIJE

PODIMPODIM  konferenca 2014konferenca 2014
Okrogla miza: Kako hitro rastejo najboljši in kako pazijo, da se jim od višine ne zvr  ?

Informacije: h  p://podim.org/sl-si/o-podimu

V čem je skrivnost uspeha 50 najhitreje rastočih visokotehnoloških srednje evropskih podje  j? Kateri so ključni 
izzivi obvladovanja izjemno hitre ras  ? Kako zagotavlja   dinamično rast in inova  vnost v večjih podjetjih ter 
kako na vrhuncu start-upovske slave negova   zdrav odnos do uspeha?

Vse to in še več bomo z uspešnimi mednarodnimi gos   
razkrili na že tradicionalni okrogli mizi s Petrom Franklom, 
ki vsako leto poskrbi za iskrivo in vročo debato na glavnem 
odru konference.

PODIM, letos že š  riintrideseta, je največja in vodilna 
podjetniška konferenca v regiji. Vsako leto ponudi dva 
dni intenzivnega programa in priložnos   za mreženje.

PODIM 2014 bo v znamenju podjetniškega vlaka smr   
in zabave; vzponov in padcev, uspehov in neuspehov 
ter koristnih nasvetov za podjetniško pot. Več kot 40 
domačih in mednarodnih strokovnjakov bo delilo nasvete 
in izkušnje kako se znaj   v težkih poslovnih situacijah, 
kako pomembna sta močna volja in vrhunsko znanje ter 
kako premagova   ovire na po   do globalno uspešnega 
start-up podjetja.

KLJUČNI GOVORNIKI

14. & 15. MAJ14. & 15. MAJ
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IZ NAŠIH PODJETIJ

Pla  num je nova serija vrhunskih industrijskih  pk, signalnih lučk in preklopnikov priznanega italijanskega 
proizvajalca Lovato Electric.

Odlične električne in mehanske zmogljivos  , trpežnost, trajnost in v celo   na novo zasnovan design so le nekatere 
od mnogih značilnos   nove serije, ene od najbolj popolnih na področju industrijske avtoma  zacije.

Izredna zanesljivost, odlična zmogljivost, vzdržljivost in nova oblika so značilnos   serije Pla  num predvsem  zaradi 
ergonomske oblike in materialov z najvišjo stopnjo mehanskih lastnos   ter odlično odpornostjo na kemikalije. Tako 
so izdelki serije Pla  num lahko nameščeni v vsakem okolju, tudi v prisotnos   nekaterih vrst kislin, ogljikovodikov, 
alkoholov, lugov in halogeniranih organskih spojin. Posebej pa je potrebno izpostavi   zelo široko temperaturno 
območje delovanja od -20 °C pa vse do +70 °C.

Aktuatorji serije Pla  num imajo visoko stopnjo IP zaščite, in sicer IP66 in IP67 po standardu IEC / EN 60529 1 in IP69K 
po standard DIN 40050-9, kot tudi Type 12, 12k, in 4X skladno s standardi UL 508 in CSA C22.2 – in tako primerni 
za delovanje v ekstremnih okoljih. Zmanjšane dimenzije in kompaktna izvedba omogočajo vgradnjo na zelo malih 
površinah, z zmanjšano globino na samo 43 mm od pritrdilne površine do konca prvega kontaktnega elementa, pa 
je serija Pla  num ena najbolj kompaktnih na trgu.

Informacije: ELEKTRONABAVA d.o.o.
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ELEKTRONABAVA

Enostavna names  tev je še ena od pomembna značilnost serije Pla  num; montažni adapter, kontaktni elemen   in 
LED žarnice imajo t.im. “snap-on” fi ksiranje. Vse izdelke je možno enostavno pritrdi   na montažno površino zahvaljujoč 
tesnilu in zaponki pro   vrtenju, ki skupaj zagotavljata pravilno pritrditev in maksimalno zaščito v primeru vgradnje v 
izvr  ne brez referenčne točke.

Poleg tega je za serijo Pla  num značilna dolga življenjska doba (5 milijonov preklopov za  pke, 1 milijon preklopov za 
preklopnike, dvojne in trojne  pke ter 300  soč preklopov za  pke za izklop v sili). Dodatna značilnos   so še miniaturna 
velikost kontaktov in elementov sve  lk, zaščita pro   prenapetos   in tokovnim konicam ter pro   vibracijami. 

Serija Pla  num  je bila izdelana z namenom maksimalne prilagodljivos   zahtevane s strani 
trga in končnih uporabnikov z zagotavljanjem večih možnos   prilagajanja, ki gredo od 
izbire različnih barvnih gumbov kapic za razlikovanje funkcij pa vse do deve  h kontaktnih 
elementov na enem aktuatorju.

Pri novih izdelkih bi želeli še posebej izpostavi   naslednje funkcije in možnos  : 

• mehanska RESET  pka s fi no nastavitvijo (1-4mm) neposredno na gumbu spredaj 
- enostavna ak  vacija električnih kontaktnih elementov; 

•  pke za zaustavitev v sili, v skladu z ISO 13850 standardom »povrat z zasukom«, 
»povrat s ključem« in »povrat s potegom« možnostmi položajev; 

• dvojne in trojne  pke z IP zaščito IP69K;
• samo 30 x 40 mm potrebne površine med posameznimi montažnimi izvr  nami;

• metalizirano ohišje višine samo 10 mm od vgradne plošče ter
• komunikacijski priključki: USB  (A-A in A-B) in RJ45 10GB Ethernet (10GBASE-T).
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IZ NAŠIH PODJETIJ

Ohišja za montažo  pk in 
preklopnikov

Kot novost bi izpostavili tudi novo 
serijo ohišij za montažo  pk in 
preklopnikov fi  22mm za 1 do 6 
vgradnimi mes  .

Pri razvoju teh ohišij je bil dan
 poudarek na rešitvah, ki poenosta-

vljajo sestavljanje in ožičenje na 
podlagi zahtev s trga in končnih 
uporabnikov.

Vsa ohišja imajo t.im. “Knockout” 
pripravljene izvr  ne za uvodnice. Na ta način lahko uporabnik izbere kabelske 
uvodnice od velikos   M16, M20, M25, PG11, PG 13,5 do velikos   PG16.

Ohišja so na voljo od velikos   enega do 6 vgradnih mest s sivim pokrovom in 
1 vgradno mesto z rumenim pokrovom. Le-ta je mogoče kupi   prazna ali že 
sestavljena z aktuatorji serije Pla  num.

Za vse dodatne informacije prosimo, da se obrnete na naše prodajne specialiste.

Kontak  : 

g. Primož Prešern, tel. (01) 5899 475, 
email: primoz.presern@elektronabava.si
g. Aleksander Petelinšek, tel. (01) 5899 471, 
email: aleksander.petelinsek@elektronabava.si
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OGLASNA SPOROČILA

dr. Anton Umekdr. Anton Umek

» 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
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ZELENE ENERGIJE

Znižajte stroške z zamenjavo Znižajte stroške z zamenjavo 
fluorescenčnih sijalk z LED cevmifluorescenčnih sijalk z LED cevmi
Pri inovacijah na trgu razsvetljave z LED cevmi je Philips prestopil nov mejnik z uvedbo »InstantFit« LED 
cevi, ki znižajo stroške pri zamenjavi  fl uorescenčnih cevi z energijsko učinkovito LED tehnologijo.

Z LED cevmi prihranite v primerjavi  s fl uorescenčnimi 
sijalkami do 50% energije. V povezavi z dolgo 
življenjsko dobo to pomeni, da se upravljavcem 
objektov naložba povrne že v enem do treh let.

Pri Philipsovih InstantFit LED ceveh niso potrebne 
prevezave oziroma spremembe pri ožičenju sve  lke, 
saj so opremljene z napredno elektroniko, ki 
zagotavlja kompa  bilnost z obstoječimi preds  kalnimi 
napravami (dušilkami) in okovi. Zato za zamenjavo 
fl uorescenčnih sijalk z LED cevmi porabite občutno 
manj časa – namesto 20 minut traja names  tev 
samo nekaj sekund. Ključnega pomena je, da 

hitra in enostavna montaža pomeni manj motenj poslovanja in nižje stroške – v 
povprečju lahko supermarket zdaj preide na LED osvetlitev v manj kot š  rih dneh 
namesto v š  rih tednih.

»Postopek zamenjave fl uorescenčnih cevi z LED tehnologijo smo preučili korak za 
korakom, da bi rešili vprašanja, ki upravljalce objektov in monterje odvračajo od 
te zamenjave. Odkrili smo, da sta hitrost in enostavnost ključnega pomena,« pravi 
Rene van Schooten, direktor oddelka Light Sources & Electronics. 

Pomembna tržna 
priložnost
Philips ocenjuje, da je da-
nes po svetu nameščenih 
12 milijard okovov za 
fl uorescenčne sijalke. 
Fluorescenčne sijalke 
(cevi) z elektronskimi preds  kalnimi napravami so med 
najpogostejšimi  pi splošne osvetlitve, ki so v uporabi 
v trgovinah, pisarnah in industrijskih prostorih. Zato je 
to ogromna priložnost za prihranek energije in znižanje 
stroškov. Če bi obstoječe fl uorescenčne sijalke zamenjali z 

LED cevmi, bi to pomenilo 42 milijard EUR prihranka pri stroških energije, to pa je enakovredno količini energije, ki 
jo proizvede 210 srednje velikih elektrarn.

Vir: Philips

Informacije: ELEKTRONABAVA d.o.o.
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DOGODKI

HENNLICH
z razlogom

Zagotavljamo učinkovito in nemoteno 
odvijanje proizvodnih procesov v 

industriji.

Dobavljamo, montiramo, servisiramo in vzdržujemo 
opremo za:

HENNLICH
industrijska tehnika d.o.o.

Podnart 33, 4244 Podnart
tel. 04/532 06 10

www.hennlich.si • info@hennlich.si

• električno ogrevanje

• merjenje pretoka,    
nivoja in drugih 
veličin

• razprševanje, pranje, 
fi ltriranje

• zaščito pred 
eksplozijami

• doziranje in  
prečrpavanje

• vzmetenje

• tesnjenje

• mehansko zaščito 
strojev

• mazanje

• linearne pomike in 
rotacijo

• prenos energije in 
signalov

RAZSTAVA TEHNOLOŠKEGA PARKA 
LJUBLJANA V MESTNI HIŠI

Kontakt: Elvisa Basailović, elvisa.basailovic@tp-lj.si

Ljubljana, 14. april 2014 – Tehnološki park Ljubljana 
je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana orga-
niziral razstavo z naslovom Sodobna inova  vna 
skupnost znanja. Otvoritev razstave, na kateri so 
predstavljeni globalni tehnološki trendi, ak  vnos   
in programi Tehnološkega parka Ljubljana ter 
storitve in proizvodi njegovih članov, je bila v to-
rek, 15. aprila 2014, ob 18. uri v Desnem atriju 
Mestne hiše Ljubljana. Obiskovalce otvoritve je 
nagovoril župan Mestne občine Ljubljana gospod 
Zoran Janković.

Tehnološki park Ljubljana predstavlja podporno poslovno 
okolje višje kakovos   za razvoj vrhunskega tehnološkega 
podjetništva. Z ustrezno infrastrukturo in nacionalnimi 
progami v sklopu Inicia  ve Start:up Slovenija skrbi za 
nastajanje in rast inova  vnih podje  j z globalnim tržnim 
potencialom. Število vključenih podje  j, ki trenutno 
znaša 287, se povečuje, saj vse več podje  j prepoznava 
prednos   in koris  , ki jih prinaša članstvo v mednarodno 
usmerjenem podjetniškem podpornem okolju. 

Na razstavi, ki bo na ogled do 12. maja 2014, vsak dan 
od 8. do 20. ure, Tehnološki park Ljubljana predstavlja 
dva sklopa dejavnos  :

• Programe, ak  vnos   ter rezultate Tehnološkega 
parka Ljubljana,

• izbrane inova  vne proizvode svojih članov.

V okviru ak  vnos   Tehnološkega parka Ljubljana  bodo 
predstavljeni programi ak  vacije podjetniških talentov, 
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DELOVANJE TEHNOLOŠKEGA PARKA LJUBLJANA

programi gradnje start-up podje  j in programi za globalno rast, ki jih le-ta 
nudi svojim članom.

V sklopu inova  vnih proizvodov bodo razstavljeni proizvodi izbranih članov:
• Podjetja Svetloba, proizvod Refl ecta (Svetloba d.o.o. je inova  vno in visoko 

tehnološko podjetje, ki deluje na področju industrijskih sve  l. Podjetje 
razvija, proizvaja in trži sve  la nove generacije, katere odlikuje visoka 
učinkovitost izkoristka svetlobnega toka, op  malno pokritost in razpršenost 
svetlobe, prihranek električne energije od 50% naprej in dolga življenjska 
doba).

• Podjetja REC (Podjetje se ukvarja z raziskavami in razvojem na področju 
visoko tehnoloških rešitev z namenom izboljšanja tehnologij pri nadzoru 
baterijskih sistemov v hibridnih in električnih vozilih. Podjetje v okviru svoje 
dejavnos   razvija elektronske naprave, ki skrbijo za pravilno delovanje 
akumulatorskih celic novih tehnologij).

• Podjetja Anigmoteh (razvija, proizvaja in komercializira revolucionarna 
brezdo  čna s  kala za luči, zatemnilnike in  pke za sisteme pametnih 
hiš, ki ponujajo najboljše oblikovne možnos   in prefi njeno, brezdo  čno 
upravljanje).

• Podjetja S2P (Podjetje izdeluje lastne merilne sisteme, ki jih odlikujejo 
številne inovacije, tako na področju tehničnih naprav, kot tudi postopkov 
zajema in analize signalov).

• Podjetja XLAB (Xlab je razvojno IT podjetje z močnim raziskovalnim zaledjem 
na področju porazdeljenih sistemov, predvsem omrežij Grid in omrežij 
enak z enakim. Rezulta   raziskovalnih ak  vnos   se zrcalijo v napredni 
programski opremi za komunikacijo in sodelovanje preko interneta ter 
visoko tehnoloških rešitvah za potrebe medicine).

Tehnološki park Ljubljana
Obsežen del dejavnos   Tehnološkega parka Ljubljana je namenjen ustanavljanju, 
delovanju in ras   novih podje  j. S tem park prispeva k večji konkurenčnos   
podjetništva v regiji, saj s kreacijo podjemov neposredno prenaša tehnološke 
in poslovne inovacije v gospodarstvo. Pospešuje nastajanje novih, na ras   in 
znanju temelječih podje  j, ter zagotavlja prenos raziskovalnih izsledkov in 
inova  vnih poslovnih zamisli na globalni trg, omogoča ustanavljanje delovnih 
mest z večjo dodano vrednostjo, ohranja rezultate izobraževalnega sistema 
v domačem gospodarstvu in pozi  vno vpliva na razmah podjetništva v regiji. 

Tehnološki park Ljubljana namreč vključenim podjetjem poleg ugleda, pres  ža 
in kredibilnos  , nudi celovito podjetniško podporo v vseh fazah razvoja podjetja.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

 Info: Bogdan Rojc, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Podjetje Beckhoff  ponovno širi ponudbo na področju ugnezdenih 
(embedded) PC krmilnikov. Nov 32-bitni krmilnik/računalnik CX8031 
sodi v serijo CX8000.

CX8031 ima vgrajen 400 
Mhz 32-bitni ARM procesor 
in 64 MB RAM pomnilnika. 
Nameščen ima operacijski 
sistem Microsoft Windows CE, 
prednameščeno pa ima okolje 
TwinCAT PLC, ki omogoča  
PLC funkcionalnost.  Podatki 
se shranjujejo na microSD 
kartico, podprte so različne 
velikosti (od 256 MB do 4 GB), 
odvisno od zahtev aplikacije 
ter količine podatkov. Deluje 
v temperaturnem območju 
od 0 do +55°C, nizka poraba 
pa omogoča hlajenje brez 
ventilatorja.

CX8031 ima poleg Ethernet 
priključka tudi PROFIBUS-DP 
slave priključek ter stikala za 
izbiro PROFIBUS naslova. Vhodno-izhodni del krmilnika avtomatsko 
prepozna priključene module, ki so lahko ali z internim K-Bus ali 
z EtherCAT (E-bus) vodilom (mešano ne).

CX8031 je primeren za uporabo kot samostojen krmilnik v manjših 
sistemih ali kot lokalni krmilnik v večjih sistemih.  MicroSD kartica 
omogoča enostavno menjavo enote, če je to potrebno, zapisane 
podatke pa je možno prebrati na čitalniku SD kartic. CX8031 ima 
kratkotrajni kapacitivni UPS s komercialnim nazivom ‘1-sekundni 
UPS’, ki omogoča, da se v primeru izpada električne energije določena 
količina podatkov zapiše na microSD kartico.

Več o novem ugnezdenem računalniku/krmilniku CX8031 najdete 
na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.

Novi ugnezdeni 
računalnik/krmilnik 
CX8031 za PROFIBUS

Najboljši varnostni 
proizvodi za industrijsko 

avtomatizacijo po 
 

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

 
 

 

 

CX8031: Odlično razmerje med 
zmogljivostjo, dimenzijami in ceno
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO

Super učinkoviti elektromotor
Informacije:  Damjan Jager, TIPTEH d.o.o.

Yaskawin energetsko učinkovi   motor s frekvenčnim pretvornikom serije V1000 presega energetsko učinkovitostni 
razred IE4

Yaskawin »Supreme« paket vsebuje SPRiPM (Supreme 
Premium IPM Motor) motor s permanentnimi magne   
in preizkušen frekvenčni pretvornik serije V1000. Po 
izkoristku Yaskawin paket presega zahteve za razred IE4.

Specifi čni podatki motorja so že prednastavljeni v frekvenčnem 
pretvorniku, zato sta  names  tev in zagon paketa zelo 
hitra in enostavna. Prednost motorja s permanentnimi 
magne   je tudi v navoru pri nizkih vrtljajih. Motor že takoj 
po zagonu doseže 100% nazivnega momenta. V primeru 
potrebe po še večjem navoru, se lahko uporabi Yaskawin 
vektorski zaprtozančni frekvenčni pretvornik serije A1000, 

s katerim  v zapr   zanki preseže 200% nazivnega navora 
pri hitros   0.

Izreden prihranek pri porabljeni električni energiji lahko 
povrne inves  cijo že v dveh le  h, zato se uporaba izplača 
uporabnikom, ki poleg okolja skrbijo tudi za svoje stroške 
energije.
Motor s permanentnimi magne   je volumensko do 40% 
manjši in 50% lažji od IE2 motorja. Zato je zelo primeren 
tudi za retrofi t uporabo in pa za uporabo na premičnih 
strojih. Vztrajnost motorja je do 60% manjša, zato je 
primeren tudi za hitre cikle.

Slika 1 - SPRiPM paket je trenutno dobavljiv od 1,5kW moči do 18,5kW. Namenjen je uporabi v kompresorjih, konvejerjih, 
ekstruderjih, hidravličnih dvigalih, črpalkah in ventilaciji. Seveda pa tudi kot zamenjava za stare, težke in energetsko 

požrešne motorje.
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SUPER UČINKOVITI MOTOR

Varnostne svetlobne zavese za 
Avtomobilsko industrijo.
Najnovejše varnostne svetlobne zavese model MLC 511 (SIL3, PL e) in MLC 311 (SIL1, PL c) podjetja 
Leuze electronic ustrezajo specifi kaciji AIDA, ki določa pozicijo in razvrs  tev pin-ov na senzorjih in 
priključnih kablih.

AIDA je inicia  va (pobuda) v avtomobilski 
industriji, v katero se vključujejo pred-
vsem nemški avtomobilski proizvajalci 
(glavni pobudniki so Audi, BMW, Mer-
cedes Benz, Porsche in VW). Glavni 
fo kus inicia  ve so varnostni senzorji 
in aktuatorji za IP6x okolja. Glavna 
zah teva pa je zagotavljanje pinske kom-
pa  bilnos   pri senzorji in aktuatorjih 
med različnimi proizvajalci. Funkcional ni 

standard omogoča uporabnikom, da brez kakršnih koli prilagoditev zamenjujejo varnostne 
senzorje, aktuatorje ali priključne kable različnih proizvajalcev. 

Nova verzija svetlobnih varnostnih zaves Leuze ima tako 4 
pinski M12  AIDA standardni konektor. 

Poleg izpolnjevanja AIDA standarda pa ima nova dru-
žina varnostnih zaves MLC tudi bogat nabor standardnih 
funkcionalnos   kot so: vgrajen LED prikazovalnik, avtomatski 
start/restart, avtomatsko prilagoditev delovanja.

Informacije:  Štefan Ošlaj, TIPTEH d. o. o.

Slika 2 - Poleg prihranka pri porabljeni energiji 
tudi velik prihranek pri teži in velikosti

Za več informacij ali preizkus paketa kontak  rajte 
Tipteh d.o.o., 01 200 51 50, info@  pteh.si

        IE2 motor                        :                   SPRiPM
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Krmilnik Guardmaster ima 22 varnostnih vhodov in 
izhodov, od tega je 6 priključkov univerzalnih, funkcijo 
(vhod, izhod) je možno programsko nastavlja  , kar pomeni 
večjo prilagodljivos   vaši aplikaciji. 

Podobno kot drugi krmilniki družine Micro800, podpira 
Guardmaster t.i. »plug-in« razširitvene module (max. 2 
modula), tako da lahko dodamo napravi še 8 vhodov in 
8 izhodov standardne izvedbe (24VDC).

V  čni, »Plug-in« moduli

Programiranju je namenjena aplikacija Connected Components 
Workbench, ki je brezplačna in (po registraciji) dosegljiva 

na spletni strani Rockwell Automa  on - Allen Bradley: 
h  p://ab.rockwellautoma  on.com/programmable-
controllers/connected-components-workbench-so  ware. 

Program naložimo preko vgrajenega USB priključka (uporablja 
običajni USB kabel za  skalnik ipd.). Programsko orodje 
vsebuje že pripravljene in cer  fi cirane bloke za običajne 
varnostne funkcije (E-stop, varnostna vrata, svetlobne 
zavese/mu  ng, dvoročni vklop, redundančni izhod …).

Programski blok z varnostno funkcijo

Vgrajen je tudi serijski priključek RS232 (protokol Modbus 
RTU), namenjen sporočanju stanja varnostnih funkcij 
krmilniku ali HMI napravi. Če uporabimo Guardmaster 
v kombinaciji z običajnim krmilnikom družine Micro800, 
je voljo že pripravljen uporabniški programski blok za 
takšno povezavo.

Aplikacije: manjši stroji in naprave do 10 varnostnih 
funkcij in do 5 varnostnih con, pakirne naprave, pale  zerji, 
manjše s  skalnice, stroji obdelavo plas  čnih mas in lesa, 
montažne celice, dvigala in transportni sistemi.

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO

Varnostni krmilnik Allen-Bradley 
Guardmaster 440C-CR30

Avtor: Žiga Petrič, Tehna d.o.o.

Novost v družini mikrokrmilnikov Micro800 je varnostni krmilnik Guardmaster, namenjen fl eksibilnim rešitvam funkcionalne 
varnos   Ple, SIL3 po ISO 13849-1 in IEC 62061 - h  p://www.ab.com/linked/safety/relay/440C-CR30/index.html
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VARNOSTNI KRMILNIKI

Guardmaster je tudi podprt v orodju za vrednotenje varnostnih rešitev SISTEMA 
(h  p://www.dguv.de/ifa/Praxishilfen/So  ware/SISTEMA/index-2.jsp).

Družina krmilnikov Micro800

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

Funkcije v  čnih modulov so: V/I digitalni ali analogni, komunikacijski RS232/485, 
ura realnega časa (RTC), dodaten »Flash« spomin, potenciometri za nastavitve 
in kalibracijo, GSM modul za izmenjavo sporočil SMS …

Programsko orodje vključuje urejevalnike za lestvično logiko (LD), tekstovno 
obliko (ST) in tudi funkcijske bloke (FB). Omogoča operacije s 64-bitnimi integer 
in fl oa  ng point spremenljivkami ter triosno pozicioniranje z linearno in krožno 
interpolacijo v XYZ prostoru. Podpira protokole Modbus RTU, ASCII (serijski 
port), DF1 (USB port) in Modbus/TCP in Ethernet/IP (Ethernet port). Z OPC 
gonilnikom je možna povezava s SCADA sistemi in drugimi PC aplikacijami.
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO

Serija LOGO! 8 vključuje 8 različnih osnovnih modulov za vsa 
napetostna območja z ali brez vgrajenega prikazovalnika. 
Vse verzije vključujejo Ethernet in vsebujejo spletni 
strežnik, dizajn modulov je ozek (širina modula LOGO! 6). 
Prikazovalnik je na voljo v novem izgledu. Na voljo je sedem 
digitalnih razširitvenim modulov in trije analogni razširitveni 
moduli. Povišalo se je število možnih digitalnih izhodov 
in sicer na 20, ter število možnih analognih izhodov na 8.

 

Slika 1 - Tribarvni 
prikazovalnik

Nov 6 vrs  čni prikazovalnik s 16 znaki na vrs  co pomeni 
dvakrat več znakov za sporočila kot v dosedanjih verzijah, 
kar pomeni dos   lažjo formulacijo jasnih sporočil. Le to 
zagotavlja sporočila brez okrajšav, statusne informacije in 
enostavno razumljive opcije v menijih prav tako pa tudi 
sofi s  cirane diagnos  čne informacije. 
Na izbiro so tri različne barve osvetlitve ozadja in sicer 
bela, oranžna in rdeča, ki jih je možno nadzira   s potekom 
programa. S tem se 
zelo enostavno poudari 
alarme in različne statuse 
delovanja.

Slika 2 - Integriran 
LAN vmesnik

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

Nova generacija logičnih modulov, izpolnjuje prak  čno vse zahteve z enostavnejšim upravljanjem, 
novim prikazovalnikom in polno podporo komunikaciji preko etherneta. Z vključenim spletnim 
strežnikom ter opcijskim komunikacijskim modulom preko mobilnega omrežja se odpirajo nove 
možnos   enostavnih avtoma  zacijskih rešitev.

Izdelavo rešitev v avtoma  zaciji s tem modulom lahko enačimo z zabavo!  

LOGO! 8LOGO! 8
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LOGO! 8

Z integriranim ethernet vmestnikom na celotni LOGO! 8 družini se lahko 
moduli poleg medsebojne komunikacije enostavno povezujejo tudi z ostalimi 
člani družine SIMATIC S7, prav tako pa seveda tudi z ostalimi sistemi. Ni več 
potrebe po specialnih kablih za programiranje modulov oz. za povezavo z 
LOGO! TD prikazovalnikom za vse potrebe zadostuje že običajni ethernet 
kabel. V kolikor se pojavi potreba po povezavi več naprav se lahko z uporabo 
LOGO! CSM modula stroškovno učinkovi   sestavi tudi manjše lokalno omrežje.
 

Slika 3 - Spletni strežnik

Integriran spletni strežnik omogoča nadzor in kontrolo preko LAN omrežij in 
interneta, dostop se zavaruje z geslom, podprta pa je uporaba vseh popularnih 
spletnih brskalnikov. Konfi guracija spletnega strežnika je zelo enostavna, vse 
kar je potrebno je klik z miško (ni potrebe po znanju HTML programiranja). 
Uporabnik lahko prosto izbira želene možnos   prikaza, da se le te ujemajo 
bodisi z na LOGO! Integriranim prikazovalnikom ali z TDE prikazovalnikom. 
Tako je možno upravlja   z LOGO! 8 preko pametnih telefonov (android, iOS, 
windows), tabličnih računalnikov, PCjev…
 

Slika 4 - Mobilno omrežje

Z uporabo LOGO! CMR modula je na voljo popolnoma nov način tekstovnega 
sporočanja preko mobilnega omrežja. Sistemski status je možno spremlja   preko 
ak  vnih tekstovnih sporočil. Za mobilne aplikacije (npr. mobilni kontejnerji) 
je še posebej zanimiva možnost pozicioniranja  in spremljanja z integriranim 
GPS sprejemnikom. CMR2020 lahko izmenjuje podatke med LOGO! 8 moduli, 
neodvisno pošilja tekstovna sporočila ter izvaja ukaze na osnovi tekstovnih 
sporočil vključno s sinhronizacijo ure 
na svetovnem nivoju.

 
Slika 5 - TDE prikazovalnik
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO

LOGO! TDE prikazovalnik z dvema ethernet vmesnikoma je v ohišju is  h 
dimenzij kot predhodnik (LOGO! TD), vsebuje pa lahko več kot dvakrat več 
informacij. Zelo koristno je možnost ak  vne osvetlitve ozadja v treh barvah.

 

Slika 6 - Programski paket

Programska oprema se je še bolj približala uporabniku z vidika enostavnos   
uporabe ter informacij. Le to vključuje intui  vno izdelavo in konfi guracijo tako 
logičnega programa kot tudi povezav med posameznimi sistemi. Konfi guracija 
povezave med modulom in prikazovalnikom je avtomatska. Hkra   je možno 
ime   odprte tri programe – med katerimi je možno prenaša   elemente z 
porabo povleci/izpus  . Integrirana je popolna migracija s starejših verzij.

Slika 7 - Konfi guracije

Več informacij:
h  ps://www.automa  on.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/
en/logic-module-logo
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ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO: SENZORIKA

G10: ZADOVOLJSTVO ŠE NIKOLI NI 
BILO TAKO HITRO
zaskoči na mesto, nastavi, pritrdi, zaznajzaskoči na mesto, nastavi, pritrdi, zaznaj

Zmanjša napor potreben za nastavljanje, visoka stopnja zanesljivos   zaznavanja,  prilagodljiva 360 stopinjska 
poravnava, pritrditev v nekaj sekundah – vse to zagotavlja fotoelektrični senzor iz nove družine G10.

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

Serija G10 vključuje senzor s sprejemno in oddajno enoto z razdaljo zaznavanja do 40 metrov,  fotoelektrični senzor 
z odbojnim zrcalom z razdaljo zaznavanja do 16 m, difuzno svetlobno  palo z razdaljo zaznavanja do 1400 mm ter 
difuzno svetlobno  palo z izločanjem ozadja z zanesljivim zaznavanjem svetlih objektov do razdalje 950 mm in najbolj 
temnih na razdalji do 520 mm. Vse to omogoča uporaba svetle, jasno vidne ”PinPoint ” rdeče svetlobe. Senzor G10 
zagotavlja zanesljivo delovanje ker je izjemno imun na zunanje motnje iz drugih virov svetlobe, prepričljivo deluje 
celo pri detekciji predmetov, ki depolarizirajo svetlobo.

Vgradnja in pritrditev v nekaj sekundah 

Z uporabo dodatnega Q-Lock pritrdilnega sistema postane montaža senzorja na okrogel drog pravo veselje, saj je 
potrebnih le 10-15 sekund, da se names   senzor na mesto. Q-Lock sistem sestoji iz dveh montažnih podsklopov: 
matrica z dvemi pini ter nosilec za različne načine pritrditve. Senzor se names   na matrico s pini in nato po  sne in 
zaskoči na nosilec. Sledi še names  tev celotnega sklopa iz strani na okrogel drog premera 12mm, omogoča poravnavo 
po želji horizontalno, ver  kalno in orientacijo pod kotom do 360 º. Na enak način je, kot alterna  va, možna pritrditev 
celotnega Q-Lock sistema na kovinsko ploščo debeline do treh milimetrov. Tako je možna vedno natančna postavitev 
na liniji. Sistem Q-Lock in senzorji iz družine G10, vedno zagotavljajo prihranek veliko delovnih ur pri montaži več sto 
kosov pri kompleksnih linijah ali v velikih logis  čnih centrih in skladiščih.
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SERIJA SENZORJEV 10
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Veliko število opcij: ena zagotovo ustreza

Senzorji iz družine G10 so na voljo v več izvedbah z 10 do 30 V DC PNP 
preklopnim tranzistorskim izhodom oziroma NPN tranzistorskim izhodom, npr. 
za avtoma  zacijo v logis  ki ter strojegradnji. Poleg tega obstaja univerzalna 
verzija z napajanjem 24 do 240 V AC/DC, ki je na voljo z relejskim izhodom 
še posebej uporabna v avtoma  ziranih parkirnih hišah, dvigalih ter raznih 
avtomatskih vra  h.

Verzije za hitri zagon v avtoma  zaciji logis  ke

Vse verzije G10 senzorja imajo senako kontrolno ploščo za nastavljanje razdalje 
zaznavanja in občutljivos  .  Na voljo so tudi verzije, ki ustrezajo zahtevam 
uporabe v avtoma  zaciji logis  ke, ki omogočajo upravljanje brez kontrolne 
plošče. To dodatno pripomore k skrajšanju časa pri vgradnji, še posebej v 
kombinaciji s sistemom Q-Lock in izključuje kasnejše nenamerne spremembe 
nastavitev senzorja.

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

VZDR EVAN

Ot ec, 16. in 1

     VZDR EVA
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OPREMA ZA OPTIČNE KOMUNIKACIJE

Priložnost v akciji
Informacije: EZŽ d.o.o.

Najnovejši Fitelov varilnik S178A-v2 
oba vlakna samodejno prepozna, 
uravna po jedru in zvari v 7 sekundah! 
Samodejno gretje ščitnika zvara traja 
25 sekund! Vgrajen akumulator zmore 
200 ciklov! Deluje brez ogledal, je 
odporen na vodo, prah in padce ter 
shrani podatke za 2000 zvarov!

V kompletu je varilnik S178A-v2, 
rezalnik S326A, držali za vlakno (10 
mm) S712T-010, 2 akumulatorja S943B, 
polnilec S958B, nadomestni elektrodi 
S969, mrežni napajalnik S976A in 
S977A, 2 napajalna kabla, čis  lni disk 
za elektrode D5111, ščetka VGC-01, 
prenosni kovček HCC-01 in navodila.
Varilnik Fitel S178A-v2 komplet z 
rezalnikom S326A.

Varilnik je japonski izdelek!

Kalibracijski 
laboratorij
Informacije: EZŽ d.o.o.

EZŽ d.o.o. skupaj s partnerjem iz Prage 
izvaja kalibracije različnih vrst op  čnih 
merilnih instrumentov in opreme.

V akredi  ranem in EN ISO/IEC 17025 
cer  fi ciranem laboratoriju izvajajo 
kalibracije izvorov svetlobe (LS), metrov 
op  čne moči (PM), merilcev dušenja 
(OLT), op  čnih refl ektometrov (OTDR), 
op  čnih spektralnih analizatorjev (OSA), 
PMD analizatorjev, merilcev povratnega 
odboja (ORL) in druge podobne opreme 

NJE 2014 | 24. sejem in posvet

17. oktober 2014 | www.tpvs.si

ANJE JE IN...VESTICIJA!

vseh znanih proizvajalcev (HP Agilent, 
JDSU, EXFO, Anritsu, Noyes, Ne  est, 
Aitelong, Fluke, itd.)
Potrdilo o kalibraciji v angleščini 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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STROJEGRADNJA

Izvajanje periodičnih meritev zaustavitvenih 
časov nevarnih delov strojev, ter izračun 
minimalne varnostne razdalje po EN999 (ISO 
13855)

FBS elektronik d.o.o. je s svojim razvojem, proizvodnjo in prodajo industrijske senzorike 
prisoten na trgu že od leta 1988.  Poleg lastnega razvoja in proizvodnje pa trži tudi proizvode 
ostalih renomiranih svetovnih proizvajalcev industrijske senzorike in komponent za avtoma  zacijo in 
varnost v procesih industrijske avtoma  zacije. 

Avtor: Damijan Smonkar, dipl.ing.el., FBS elektronik d.o.o.

Svojo ponudbo je podjetje  dopolnilo z izvajanjem storitve merjenja zaustavitvenih časov strojev, ki načrtovalcem 
in vzdrževalcem pripomorejo pri obvladovanju varnos   v avtoma  ziranih procesih, kjer je potrebno načrtova   ali 
preveri   ustrezno names  tev/pozicijo varnostnih komponent (t.j.: dvoročni vklop, varnostne svetlobne zavese, 
senzorji ...), če so   na ustreznih razdaljah, da se prepreči možnost poškodb pri delu. 

Čas ustavljanja nevarnega giba stroja je ključni dejavnik za stroje z nevarnimi gibi in za ustrezno izbiro ter pozicioniranje 
zaščitnih naprav, ki so namenjene za varovanje operaterja pri delu s strojem. Zaščitne naprave so lahko varnostni 
op  čni sistemi za zaznavanje prisotnos   (varnostne svetlobne zavese, senzorji ...) ali sistem dvoročnega vklopa. 

Minimalna varnostna razdalja se izračuna z upoštevanjem učinkovitos   ustavitve stroja, odzivnega časa zaščitne 
naprave in relejskih sklopov, dodatne razdalje (faktor globine penetracije) in prevzete hitrost pristopa.

Primer izračuna pri s  skalnici z uporabo varnostne svetlobne zavese po EN999 (ISO13855): 

splošna formula ... S = K x T + C 

 

S = K x T + C 

S ... minimalna varnostna razdalja v mm 
K ... konstanta približevanja nevarnemu delu 2 mm/ms 
T ... skupni as ( t1+  t2 + t3) 
t1 ... odzivni as svetlobne zavese 

t2 ... odzivni as varnostnih komponent 
t3 ... zaustavitveni as stroja 
C ... 8 x (d - 14) mm 
d ... resolucija varnostne svetlobne zavese v rangu od 
(14mm ... 40 mm)  
  

 

Minimalna varnostna razdalja ne sme biti manjša kot 100mm. V primeru, da je izra un minimalne 
varnostne razdalje ve  kot 500mm, se uporabi konstanta približevanja 1,6 mm/ms. 
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MERITVE ZAUSTAVITVENIH ČASOV

Torej minimalna varnostna razdalja 
mora bi   takšna, da operater preden 
se nevarni gib stroja ne ustavi ne more 
seči v nevarni del. Glede na vrsto 
in delovanja stroja se učinkovitost 
zaustavitvenega časa spreminja v 
odvisnos   časa delovanja stroja. Vpliv 
na to spremembo zaustavitvenega 
časa glede na časovno obdobje vpliva 
dos   dejavnikov: fi zična obraba stroja, 
spremenjena odzivnost elektronskih 
komponent, sprememba orodij, 
modernizacija nekaterih delov ipd.. 
Zato je nujno potrebno izvajati 
redne periodične preglede s katerimi 
se ugotavlja ustreznost in pozicija 
nameščene varovalne opreme, da se 
zagotovi ustrezna varnost.

Merjenje ter preverjanje zaustavitvenih 
časov in hitros   nevarnega giba stroja 
izvajamo z mobilno napravo Safety 
Man Delta - T. 

Slika 1 - Mobilni sistem za merjenje 
zaustavitvenega časa in izračuna 

varnostne razdalje

S periodičnimi pregledi oziroma merjenji 
izvedemo preizkus ustreznega delovanja 
varnostne opreme na strojih po direk  vi 
89/655/EWG o minimalnih varnostnih 
in zdravstvenih zahtevah za uporabo 
delovne opreme delavcev izvajamo z 
mobilno napravo, ki je prikazana na 
sliki 1. Področja uporabe: mehanske 
s  skalnice, hidravlične s  skalnice, 
robo   ipd.. 

Princip izvedbe meritve merjenja 
zaustavitvenega časa in izračuna 

minimalne varnostne razdalje se izvede 
na način, da posebna elektromehanska 
naprava ak  vira varnostno svetlobno 
zaveso ali dvoročni vklop ter sproži 
ustavitev nevarnega dela stroja, ki 
se meri po DIN EN ISO 13855 (EN 
999), OSHA ali ANSI. Merilna naprava 
izmeri razdaljo in čas, ki jo napravi 
nevarni gib dela stroja od sprožitve 
procesa ustavitve do popolne ustavitve 
nevarnega giba stroja, ter izračuna 
minimalno varnostno razdaljo.

Prak  čni prikaz izvedbe meritve:

Slika 2 - Princip avtomatske roke pri 
ak  viranja zaustavitvenega procesa

Slika 2 prikazuje izvedbo uporabe 
avtomatske roke z zastavico za namen 

proženja zaustavitvenega procesa, 
ki se varuje z varnostno svetlobno 
zaveso pri s  skalnici. Pri tej meritvi 
se ugotavlja pravilnost names  tve 
varnostne svetlobne zavese, to pomeni 
upoštevana zadostna varnostna razdalja 
od nevarnega dela giba s  skalnice.

Slika 3 - Princip avtomatske roke pri 
varovalnem sistemu dvoročnega 

vklopa

Slika 3 prikazuje izvedbo uporabe 
avtomatske roke za namen proženja 
zaustavitvenega procesa, ki se varuje 
s sistemom dvoročnega vklopa. Pri 
tej meritvi se ugotavlja pravilnost 
names  tve sistema dvoročnega si-
stema od nevarnega dela giba stroja 
ali s  skalnice.

Proizvodni program:

VODILNI SLOVENSKI PROIZVAJALEC  
INDUSTRIJSKE SENZORIKE 

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

tel: 03/ 89 83 700
fax:03/ 89 83 718

FBS elektronik d.o.o.
Prešernova cesta 8
3320 Velenje

Storitve :
 razvoj senzorjev po željah kupcev
 razvoj elektronskih sklopov (krmilnikov, regulatorjev ipd)
 merjenje zaustavitvenih asov strojev
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AVTOMATIZACIJA STROJEV

… 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

Slika 4 - Protokol meritve

Primer rezultata meritve:

Kot rezultat izvedbe merjenja za us-
ta vitvenega časa stroja dobimo iz 
mobilne naprave zaustavitvenega 
časa in izračuna varnostne razdalje 
protokol iz katerega je razvidna:

• razdalja zaustavitve stroja v mm;
• čas zaustavitve v ms;
• izračunana minimalna varnostna 

razdalja v mm.

Sklep:

Varnostna razdalja je defi nirana z 
mednarodnimi standardi EN999 (ISO 
13855). Da se zagotovi maximalna 
varnost in spremljanje učinkovitos   
zaustavitvene učinkovitos   strojev, se 
priporoča izvajanje meritev merjenja 
zaustavitvenih časov v periodah na 
6 mesecev.
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AVTOMATIZACIJA POSLOVANJA

Splet je izjemno tek-
movalno okolje, saj se 
stranka lahko na zelo 
enostaven in hiter 
način premika med 
različnimi ponudba-
mi. Konkurenca je 
do besedno le nekaj 
klikov stran, zato je prvi v  s izjemno pomemben. 
In kaj naredi dobro spletno stran? Tu ne gre le za 
privlačen dizajn, pomembni elemen   so tudi enostav-
na navigacija, intui  vno razporeditev elementov ter 
bogate in informa  vne vsebine. Skratka spletna stan 
stran mora bi   prodajno usmerjena. Z dolgoletnim 
de lom na tem področju smo si v podjetju 4WEB nabrali 
bogate izkušnje, ki jih učinkovito implemen  ramo 
pri izdelavi novih spletnih strani in trgovin. Z našimi 
spletnimi stranmi ali trgovine boste obiskovalce lahko 
hitro spremenili v kupce, saj zagotavljamo prijazno 
uporabniško izkušnjo, ki bo kupce vodila skozi prodajni 
proces na enostaven in pregleden način.

Seveda je važno tudi kako bomo potencialne stranke sploh 
privabili na našo novo spletno stran. Pri tem igra ključno 
vlogo visoka uvrs  tev na spletnih iskalnikih kakršna sta 
Google in Najdi.si saj vemo, da 99% spletnih uporabnikov 
klikne le na zadetke, ki jih iskalniki prikažejo na prvi strani 
(top 10). Op  mizacija spletne strani je prava mala znanost 
in zahteva tehten premislek, izbor pravih ključnih besed in 

strateško pripravljene 
vsebine. Vse skupaj se 
verjetno sliši precej 
zahtevno, vendar brez 
skrbi – za celoten 
po stopek začetne 
op  mizacije in tudi 
nadaljnje vzdrževanje 
visokih pozicij bomo 
poskrbeli pri 4WEB-u. V sodelovanju z vami bomo spletno 
stran ali trgovino spremenili v zmogljivo prodajno orodje, 
ki vam bo zelo hitro povrnilo vloženo inves  cijo in okrepilo 
vašo blagovno znamko.

*****

Izboljšajte učinkovitost Izboljšajte učinkovitost 
vašega poslovanja s vašega poslovanja s 
programom 4WEB CRMprogramom 4WEB CRM
Podjetja si vsakodnevno prizadevajo za racionalizacijo 
poslovnega procesa in iščejo načine kako skrajša   pot 
do (potencialne) stranke ter poceni   celoten postopek 
poslovanja. Odgovor se skriva v standardizaciji in avtoma  zaciji 
poslovanja nad katerim je mogoč hiter in pregleden nadzor. 
Aplikacija 4WEB CRM zmore prav to: izboljšuje učinkovitost 

Splet je i jemno tek strateško pripravljene

SPLETNA ORODJA

Naj bo spletna stran vaše Naj bo spletna stran vaše 
najmočnejše prodajno orodjenajmočnejše prodajno orodje
Informacije: Željko Khermayer, 4WEB d.o.o.
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  4

prodajnega procesa.

Zaradi inova  vnega 
procesa, ki ga naš pro-
gram uvaja, bo tržnik 
svoje delo opravil od 
4-krat do 10-krat hi-
treje. Sistem je nam-
reč zasnovan tako, da 
združuje različna orodja ter spodbuja avtoma  zacijo po-
stop ka. V poštev pride tako pri delu z navadno pošto (  skanje 
računov, kuvert, nalepk) kot elektronsko komunikacijo 
(navadna in množična e-mail sporočila, SMS-i, opomniki) 
ter omogoča povezovanje različnih naprav (računalniki, 
dlančniki, pametni telefoni in IP telefonija). Program tako 
med drugim sam pošlje email in SMS sporočila oziroma 
opomine, hkra   pa omogoča tudi povezovanje prodajnega 
procesa z direktnim marke  ngom. Hkra   naš sistem 
ni izoliran od okolja in ga je možno poveza   z drugimi 
programi, kot so računvodske apllikacije, ipd.

4WEB CRM je uporaben tako pri sprejemanju in obdelavi 
naročil, pošiljanju ponudb, izstavljanjem računov in 
pošiljanju opominov ter organizaciji dogodkov ali sestankov. 
Skratka, spekter podje  j, ki bi imeli velike koris   od naše 
aplikacije, je zelo širok, saj je na roke pisan prak  čno 
vsakemu podjetju, ki zaposluje enega ali več tržnikov, 
katerih naloga je komunikacija s strankami preko telefona, 
emaila ali na terenu.

*****

Velik doseg in nizki Velik doseg in nizki 
stroški oglaševanja stroški oglaševanja 
z Email in SMS z Email in SMS 
marke  ngommarke  ngom
Direktni marke  ng preko 
spleta ima dve bistveni pred-
nos  , ki igrata pomemb no 
vlogo pri načrtovanju oglas -
nih kampanj: velik doseg ter 
nizke stroške. 4WEB Mailing 

program je zmogljivo orodje, ki pokriva celoten proces 
tovrstnega oglaševanja: od intui  vnega vmesnika za pripra-
vo in urejanje email sporočil, do popolnega nadzora nad 
pošiljanjem (komu in kdaj) ter pregleda nad uspešnostjo 
posamezne kampanje. Za vsako posamezno sporočilo 
lahko preverite ali je bilo dostavljeno in odprto ter ali so 
prejemniki kliknili na katero od povezav v sporočilo oz. 
odprli prilogo. Na voljo so vam tudi sta  s  čna poročila s 
katerimi lahko primerjate uspešnost različnih oglaševalskih 
akcij. Z našim orodjem lahko izvajate obsežne promocijske 
akcije ali pa zgolj obveščate svoje redne stranke o novos  h 
v vaši ponudbi.

Še večji doseg in višjo 
učinkovitost pa do-
sega SMS marke  ng, 
ki prav tako omogoča 
množično ali zgolj in-
dividualno pošiljanje 
kratkih sporočil. Svoje 
stranke lahko tako nagovorite še bolj osebno, saj jih kar 
preko personaliziranih SMS sporočil obves  te o novos  h 
ali povabite na kakšen družaben dogodek. 4WEB Smsing 
program omogoča tudi povezavo z mobilno aplikacijo in 
prenos preje  h SMS sporočil v vašo bazo, tako da lahko 
na pregleden način vodite tudi dvosmerno komunikacijo.

*****

Super Outlet – Super Outlet – 
kvalitetni izdelki po kvalitetni izdelki po 
ugodnih cenahugodnih cenah
Outlet izdelki so odlična kombinacija kvalitete in ugodne 
cene, kar priča uspešnost tovrstnih centrov tako v Sloveniji 
kot tujini. Da bi omogočili čim boljši pregled nad tovrstno 
ponudbo v Sloveniji, smo odprli spletni katalog www.
super-outlet.si, je odlična alterna  va velikim trgovinam 
in vam ne bo prihranil le stroškov prevoza, temveč tudi 
veliko dragocenega časa. Outlet izdelke lahko enostavno 
pregledujete kar iz domačega naslonjača in povpraševanje 
pošljete neposredno prodajalcu. Ponujamo pester nabor 
outlet izdelkov v različnih kategorijah, pa naj gre za 
odprodajo razstavnih eksponatov, razprodajo starih zalog 
ali preprosto akcijske izdelke. Verjamemo, da bo vsak 
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družinski član našel kaj primernega zase: od opreme za 
dom, pohištva in bele tehnike, do orodja, oblačil in šolskih 
potrebščin ter igrač.

K sodelovanju vabimo trgovce najrazličnejših branž, da 
svoje izdelke predstavijo na dobro obiskanem portalu www.
super-outlet.si. To je lahko še posebej dobra priložnost za 
 ste, ki nimate svoje spletne trgovine, vendar bi bili radi s 

svojimi izdelki ali storitvami prav tako prisotni na internetu. 
Katalog svojih izdelkov lahko zelo enostavno urejate ter 
posamezen ar  kle ažurno dodajate ali odstranjujete.

*****

Stop Neplačniki – Stop Neplačniki – 
skupaj pro   plačilni skupaj pro   plačilni 
nedisciplininedisciplini
Vam vaš poslovni partner že dalj časa dolguje denar in 
se sprteno izogiba plačilu, hkra   pa se vozi v luksuznem 
avtomobilu, medtem ko vi garate za pošten denar? Vam 
vaš delodajalec ni plačal dogovorjenega zneska in o tem 
noče nič sliša  ? Takih in podobnih zgodb je pri nas preveč. 
Sedaj jim lahko skupaj naredimo konec! Posamezniki 
žal ne moremo naredi   veliko, da bi ustavili plačilno 
nedisciplino, zato smo ustanovili spletno stran www.stop-
neplacniki.si, kjer dajemo vsakemu možnost, da postane 
del skupne rešitve.

Spletno stran www.stop-neplacniki.si smo v prvi vrs   
zasnovali kot referenco, kjer ak  vni uporabniki skrbijo 
za ažurnost informacij in druge podjetnike opozarjajo 
na sodelovanje z določenimi partnerji. Vemo, da se   
podatki zelo hitro spreminjajo, saj so razne bilance, ki se 
objavljajo na letni ravni, pogosto zastarele že ob svojem 
izidu. Na spletni strani www.stop-neplacniki.si pa bi 
izkoris  li fl eksibilnost interneta in pod strogim nadzorom 
omogočili skupno urejanje baze neplačnikov.

Poleg informacij o dolgovih določenega podjetja lahko 
brezplačno preverite tudi ali ima morda blokirane 
transkacijske račune, ali je podjetje v stečaju ter ali 
je morda v preteklos   prišlo do sprememb naziva in/
ali naslova. Tovrstne informacije so izjemno koristne, 
če razmišljate o poslovnem sodelovanju z njimi. Ker je 
prak  čno nemogoče redno spremlja   spremembe pri vseh 
vaših poslovnih partnerjih, vam dajemo tudi možnost, 
da se za želeno obdobje naročite na ažurno obveščanje 
preko eletronske pošte.

Kot dolžnika lahko objavite vsako pravno osebo, pa naj 
bodo to poslovni partnerji ali stranke, ki se z iskanjem lukenj 
v zakonu spretno izogibajo plačilu, ali pa delodajalci, ki 
ignorirajo pozive svojih zaposlenih po izplačilu osebnega 
dohodka oz. plačilu prispevkov. Terjatve lahko vnašate 
kot pravna ali fi zična oseba.

Večina vpisanih terjatv je javih, kar pomeni, da jih vidijo 
vsi obiskovalci spletne strani. Izkušnje so pokazale, da 
je že sama objava lahko dovolj, da dolžnik popos   pod 
pri  skom in vrne denar, ki ga je dolžan. Poleg tega ima 
upnik možnost, da morebitnemu izterjevalcu ponudi   
nagrado za uspešno izterjan dolg. Pravne osebe lahko 
terjatve do drugih podje  j v bazo vpišejo tudi anonimno. 
Obiskovalcem spletne strani iden  teta upnika ne bo 
razkrita, videl jo bo le dolžnik.

Druga pomembna funkcija spletne strani www.stop-
neplacniki.si je iskanje verižnih kompenzacij. Zmogljiv 
algoritem bo med vnesenimi terjatvami našel najbolj 
op  malno verigo in o tem obves  l vse udeležence v njej. 
Pri iskanju kompenzacij lahko sodelujejo tudi terjatve, ki 
so bile vnesene anonimno. 

Upniki, ki na spletno stran www.stop-neplacniki.si vnesejo 
terjatve, imajo tudi možnost prodaje terjatev, izvensodne 
izterjave ali pridobitve pravne pomoči. Tako želimo 
uponikom zagotovi   celovit paket orodij za dosego cilja 
– povračilo njihovega denarja.

K registraciji in ak  vnemu sodelovanju na spletni strani 
www.stop-neplacniki.si vabimo vse, ki želijo na konstruk  -
ven način pristopi   k reševanju težav s plačilno nedisciplino 
in povrni   zaupanje med slovenskimi gospodarstveniki. 

Samo skupaj lahko dosežemo spremembo!
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MALA ŠOLA ROBOTIKE
Predstavitev programa izobraževanja s pomočjo učnih mobilnih 
robotov EMoRo...

Tokrat pričenjamo s predstavitvijo Male šole robo  ke, ki so jo za hrvaške šole pripravili kolegi iz 
Inova  c ICT in jo njihovi učitelji uspešno uporabljajo že dobro leto. Cilj programa Mala šola robo  ke 
je na zanimiv in enostaven način, z modularnim pristopom predstavi   svet mobilne robo  ke in 
pripravi   udeležence izobraževanja na samostojno prak  čno uporabo in nadgradnjo znanj.

Moduli

„Malo šolo robo  ke“ sestavljajo š  rje moduli. 
Spremljanje in uspešen zključek predhodnega modula 
je predpogoj za uspešno nadaljevanje naslednjega 
modula. 

Moduli su naslednji:

I.  Uvod v malo šolo robo  ke
II.  Osnovna konstrukcija mobilneg robota
III.  Interakcija mobilneg robota z okolico
IV.  Avtonomni mobilni robo  

Predvideno trajanje vsakega posameznega modula 
je 25 ur. Vsak modul pričenja s prak  čnim prikazom 
kateremu sledi teore  čno prak  čna vsebina programa, 
ki omogoča popolno razumevanje začetne prak  čne 
demonstracije. Poleg teore  čnih osnov se pod vodstvom 
mentorja izvajajo prak  čne vaje, katerim sledi zaključno 
prak  čno delo. Zaključno delo izdelano s pomočjo 
mentorja je dokaz  pripravljenos   za samostojno delo 
s katerim se nadgrajujejo in utrjujejo dosežena znanja 
in spretnos  . Samostojno delo se sestoji 

Naloge 

Glavni cilj ”Male šole robo  ke” je pridobivanje znanja 
na področju mobilne robo  ke, in tako izboljša   znanja 
iz tehnične kulture, znanos   in informa  ke. Nekatere 
od neposrednih nalog so dviganje splošne ravni 
tehnologije na trgu dela, spodbujanje medsebojnega 
sodelovanja ter razvoj ustvarjalnega razmišljanja. 
Poleg vsega tega ”Mala šola robo  ke” služi kot odličen 
temelj za razvoj malih in srednjih podje  j.

Naloge udeležencev so:
• obvladali spretnos   projek  ranja in gradnje 

prepros  h robotskih sistemov
• spreje   nova in sistema  zira   predznanja o prepros  h 

elektromehanskih modelih, ki se uporabljajo v 
robo  ki

• razvi   tehnično razmišljanje, tehnično pismenost 
in inovac  vnost

• razume   tehniko kot skupek znanj in procesov, s 
katerimi se ustvarjajo nove vrednos   (opred metene 
in neopredmetene), zasnovane na po znavanju 
naravoslovja in spoštovanja druž benih, okoljskih, 
estetskih in e  čnih norm
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•  izboljša   motorične sposobnos  , znanja, sposob-
no s   in samozaupanje pri rokovanuju z različnimi 
pribori, orodji in tehnično tehnološko naprednimi 
napravami

• prepozna   vlogo in vpliv tehnologije na spre-
membe v sodobnem življenju.

Program poleg tega prispeva k čustvenemu zdravju 
in socialnemu razvoju omogočajoč učencem:

•  Prak  čno izkusi   možnos   osebnega napredovanja 
in uresničevanja dosežkov

• Uživa   v rados  h krea  vnega dela, pridobiva   in 
negova   navade in stališča dolgoročnega pomena za 
mentalni razvoj, razvija   spoznanja o gospodarskih 
in e  čnih vrednotah človeškega dela, prak  cira   
pozi  vno tekmovalnost skozi tekmovanja  pa 
“robotska alka”

• Sprejema   in potrjeva   pomembnost vloge tako 
posameznika, kot  mskega dela

• S samostojnim in skupinskim delom pridobiva   
spoznanja o osnovah tehničnega ustvarjanja

• razvijanje individualnih sposobnos   in veščin, 
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pri zahtevnejših težavah pa razvija   sposobnost 
sodelovanja.

Opera  vna razdelava nalog
Po posameznih modulih:

Modul I: Uvod v malo šolo robo  ke
• Spozna   možnos   interakcij računalnika z okolico 

s pomočjo enostavnega vmesnika
• Obvladovanje z rešitvijo predstavljenega problema 

(algoritma) v obliki diagrama poteka
• pojasni  , kaj je to vmesnik za računalnik, če-

mu služi ter možnos   povezave vmesnika z 
računalnikom

• razlikova   pojem analogni in digitalni podatki
• upravlja   izhode vmesnika in analizira   možnos   

uporabe
• programsko odbira   vhode vmesnika in analizira   

možnos    uporabe
• spozna   senzorje  panja in svetlobne senzorje 

ter njihove lastnos  
• programira   USB vmesnik v programskem jeziku 

BASIC
• razlikova   pojme: vhodni in izhodni vmesniki, 

senzorji do  ka (miniaturne  pke in s  kala), foto 
senzorji, tokovni krogi, analogni in digitalni podatki

• samostojno načrtova   in zgradi   prak  čne naloge

Modul II: Osnovna konstrukcija mobilnega robota
• Analizira   sestavne dele mobilne pla  orme
• pojasni   pojem diferencialnega pogona na 

primeru iz vsakdanjega življenja
• prepozna   in razlikova   enosmerne elektromo-

torje, modelarske servo motorje in koračne 
motorje po osnovnih funkcijah

• pojasni   in prak  čno prikaza   možnos   upravljanja 
smeri in hitros   malega enosmernega elek-
tromotorja

• prak  čno spozna   sposobnos   redukcijskega 
prenosa števila obratov med enosmernim 
motorjem in pogonskimi kolesi mobilnega robota

• analizira   delovanje redukcijskega prenosa ter 
samostojno sestavi   pogonski elektromehanski 
modul mobilnega robota EMoRo.

• Dogradi   mobilno robotsko pla  ormo EMoRa 
z vsesmernim kolesom in vmesnikom

• analizirati prednosti in slabosti različnih 
elektromotorjev

• nadzorova   smer in hitrost melaga enosmernega 
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elektromotorja mobilne pal  orme robota preko 
USB vmesnika

• analizira   možnos   uporabe  pkovnice računalnika 
v programskem jeziku baziranem na sintaksi in 
seman  ki programskega jezika BASIC za upravljanje 
mobilne pla  orme robota

• prak  čno kombinira   prej pridobljeno znanje pri 
upravljanju mobilnega robota s pomočjo  pkovnice, 
preanalizira   in nadgradi   programsko podporo

• analizira   prednos   in pomanjkljivos   robotske 
pla  orme ter razmisli   o možnih nadradnjah...

Modul III: Interakcija mobilnega robota z okolico
• Raziska   s senzorji in aktuatorji opremljene mobilne 

robote za dojemanje in interakcijo z okolico
• Razlikova   različne  pe senzorjev, ki se najbolj 

pogosto uporablja na enostavnih mibilnih 
robo  h, jih poveza   s senzorji, ki jih uporablja 
človek (vid, sluh, voh, do  k sile, do  k toplote, 
sprednje uho - ravnotežje) ter ugotovi   katere 
senzorje bi moral uprablja   robot, da bi bil čim 
bolj podoben človeku

• spozna   osnovno razdelitev senzorjev na kontaktne 
in brekontaktne senzorje

• analizira   brezkontaktne senzorje in poveza   
detek  rane veličine z analognimi/digitalnimi 
informacijami

• na mobilnem robotu praktično preizkusiti 
primer uporabe tak  lnih senzorjev ter analizira   

programsko podporo upravljanja, ki je napisana 
v programskem jeziku baziranem na sintaksi in 
seman  ki BASIC-a

• na mobilni robotski pla  orni samostojno prak  čno 
uporabi   brezkontaktne senzorje

• samostojno prak  čno upravlja   aktuator izveden 
z modelarskim servo motorjem

• analizira   obnašanje mobilnega robota s kamero 
in razume   pomembnost  stereoskopskega vida, 
ki je osnova za prestavljanje globine

Modul IV: Avtonomni mobilni robo  
• Razume   in zna   analizira   podobnos   in razlike 

med avtonomnimi in neautonomnimi mobilnimi 
robo  

• razume   arhitekturo mikroračunalnika
• programirati krmilnik mobilnega robota v 

programskem jeziku C
• analizira   možnos   obdelave analognih in digitalnih 

signalov s pomočjo nadzornega mikroračunalnika 
in uporabi   naučeno

• razmotri   možnost uporabe ultrazvočnega in/
ali infrardečega merilnika razdalje, kakor tudi 
 pe senzorjev mobilnih robotov ter prednos   

in slabos  
• prak  čno uporabi   pridobljeno znanje pri kreiranju 

in poganjanju avtonomnih robotov, ki so sposobni 
opravlja   konkretne naloge

• osvoji   pojme analogno digitalna pretvorba in 
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R

jih pojasni   do nivoja, ki je potreben za opera  vno uporabo na 
resničnem primeru

• osvoji   potrebna znanja za programiranje mikroračunlnikov v 
programskem jeziku C.

Vsebina programa izobraževanja

”Mala šola robo  ke” je sestavljena iz š  rih modulov, ki so tako zasnovani, 
da se eden na drugena nadgrajujejo. Da bi učenec prišel na naslednji 
modul, mora uspešno dokonča   prehodni modul. Načrt in program ”Male 
šole robo  ke” je koncipiran po načelu demonstracija - razdelava - vaja 
s pomočjo mentorja - prak  čna uporaba pridobljenih znanj s pomočjo 
mentorja - samostojno utrjevanje teore  čnega dela - samostojna vadba 
na prak  čnih nalogah - teore  čno in prak  čno preverjanje pridobljenih 
znanj. Pri sestavljanju načrta in programa ”Mala šola robo  ke” se je 
upoštevalo, da se v vsakem modulu posebej pridobi dovolj zanja in 
veščin potrebnih za prak  čni izdelavo primera, ki se lahko kon  nuirano  
samostojno nadgrajeva   ter s tem dodatno vzpodbudi   učence k 
nadalnjemu krea  vnemu delu.

Modul I - Uvod v malo šolo robo  ke

Program prvega modula se začne z demonstraijo delovanja ”Čarobne 
luči”. Vaja ”Čarobna luč” omogoča učencu vključevanje žarnice s pomočjo 
vžigalnika in izključevanje s pihanjem v žarnico, kot da bi upihnili svečo.
Ta svojevrsten trik je uporabljen kot osnova za pridobivanje osnovnega 
znanja in mo  vacija za vstop v svet mobilne robo  ke. Teore  čni del 
prvega modula pričenja z analizo problema in predstavljanjem rešite 
v obliki diagrama poteka. 

Ko učenec obvlada diagrame poteka, se jim pokaže možnos   USB 
vmesnika. Ob razglabljanju o možnos  h uporabe vhoda in izhoda USB 
vmesnika se na enostaven način razloži še pojme digitalni in analogni 
podatki (nivo pojasnjevanja je informa  ven). Učenci se spoznajo s 
tak  lnimi senzorji (mikro s  kala) in svetlobnimi senzorji (foto upori in 
foto tranzistorji). 

Prak  čni del se prične z izdelavo enostavne programske podpore 
napisane v programskem jeziku BASIC, s katero se vključuje in izključuje 
en USB port. Sledi priključevanje žarnice na kontrolirani izhod ter njeno 
upravljanje v programskem jeziku BASIC. Po uspešnem upravljanju izhoda 
USB vmesnika se prak  čno pokaže kako se prebere vhodni podatek ter 
spoji foto senzor z vhodom USB vmesnika. Pojasnimo, kako programsko  
uporabimo prebrano informacijo na vmesniku.

Povežemo znanje iz predhodnih dveh vaj in prak  čno kreiramo programsko 
podporo po diagramu poteka ”če je svetloba, vključi lučko”/”drugače  
izključi lučko”. Tako lahko učenci samostojno realizirajo ”Čarobno luč”.
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Modul II - Osnovna konstrukcija mobilnega 
robota

Program drugea modula pričenja z demonstracijo dela 
mobilnega robota EMoRo, da bi se učenci mo  virali in 
predstavile teme drugega modula. Pokažemo sestavne 
dele robota: šasijo robota, elektromotorni diferencialni 
pogon, pogonska kolesa, vse smernio kolo, kontrolni 
USB vmesnik. Podrobneje se razčleni mali enosmerni 
elektromotor, ki se uporablja za pogon robota, ki ga 
preučujemo. Poleg tega motorja se in informa  vno 
predstavi tudi drugi  pi elektromotorjev: modelarski 
servo motor in koračni motor. Za vsakega se navede 
prednos   in slabos   ter možne primere uporabe. 

V tem delu modula je najvažnejše dobro razume   
način uporabe malega enosmernega elektromotorja 
ter način upravljanja preko USB vmesnika. Kontrola 
enosmernega elektromotorja se izvaja s pomočjo 
enostavnega H-vezja. Ko učenci dojamejo kako kontrolira   
delovanje in smer enosmernega elektromotorja, 
morajo opazi   problem velikega števila obratov in 
nemogočo montažo osi motorja neposredno na 
kolesa vozila. Zaradi tega je potrebno premisli   ali 
bi uporabili zobniški reduktorski prenos. 

Predstavimo rešitev, ki se uporablja pri mobilnem 
roboru EMoRo ter njegove možnos   in posebnos  . 
Po analizi in utrditvi poznavanja delov mobilnega 
robota se osredotočimo na programsko podporo 
potrebno  za upravljanje mobilnega robota. V ta 

namen je potrebno razširi   obstoječe znanje iz prvega 
modula. Ker je končni cilj tega modula upravljanje 
mobilnega robota s pomočjo  pkovnice računalnika 
in na tak način izdela   teleoperacijskega mobilnega 
robota, analiziramo možnost upravljanja  pkovnice 
iz programskega jezika BASIC.  S tem učenci pridobijo 
dovolj znanja za prak  čno sestavljanje mobilne 
robotske pla  orme EMoRo.

Sestavljanje robota se vrši v etapah. Prva etapa je 
sestavljaje elektromotornega pogona, druga pritrjevanje 
koles, tretja namščanje elektromotornega modula 
na ohišje, četrta pritditev vsesmernega kolesa, peta 
montaža vmesnika in šesta ožičenje robota.

Po prak  čnem sestavljanju mobilnega robota je potrebno 
izdela   programsko podporo v programskem jeziku 
BASIC. Na ta način lahko učenci upravljajo lastnega 
daljinsko upravljanega robota, predstavljenega na 
začetku tega modula.

****

Opis III. in IV. modula bo v naslednji številki revije 
Avtoma  ka in na spletni strani robotkov EMoRo: 
h  p://emoro.hamtech.eu.

Informacije in naročila na:
E-mail:  sales@hamtech.eu
Telefon:  059 010 952 • FAX 059 011 070



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.

Več informacij na:

EMoRo.hamtech.eu

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.

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.

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.
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