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Spoštovani,

Tudi zadnji letošnji dogodek pred dopusti - konferenca OTS 2015 - je že 
mimo. Bilo je zanimivo, več pa si preberite v poročilu. Še posebno zani-
mivi so opisi sekcij, saj se je kar dogajalo...
Zakaj kupiti renomirano znamko napajalnika, ne pa neke noname 
kitajske zadeve z dvomljivim CE certifikatom si lahko preberete v članku 
EMC v elektronskih vezjih. Avtor v že četrtem nadaljevanju piše o teh-
nologiji, sondah in merilni opremi za kontrolo EMC. Zelo zanimiva in 
aktualna tema...
Še en dogodek naj omenim... Obisk delegacije Obrtno podjetniške zborni-
ce v Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Delegaciji so predstavili projekte, 
tehnologije in novosti, ki so primerne tudi za prenos v proizvodnjo in 
ravno povezava inštitutov in malega gospodarstva lahko prinese preboj 
v slovenski ekonomiji... Ne nazadnje se za izsledke inštituta zanimajo 
tudi svetovno znana imena!

Dragan Selan, odg. urednik

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

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

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 2 SIEMENS

 3 ČIP 

 5 BLUE POINT

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 8 JUMO

12 ALKATRON

12 TEHNOCENTER

13 UNILJ FE LSO

18 IFAM

19 SCHNEIDER ELECTRIC

21 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

22 HENNLICH

23 PIES

23 PS LOGATEC

25 PS LOGATEC

27 ELEKTROSPOJI

29 ROBOTINA

31 TEHNA

33 MIEL

33 HAMTECH RIGOL

34 FBS ELEKTRONIK

34 METRONIK

35 AIPE

35 MURR ELEKTRONIK

39 HAMTECH DSA

39 YASKAWA SLOVENIJA

41 METRONIK

42 TIPTEH

47 S5TEHNIKA.NET

48 4WEB

49 EMORO

51 HAMTECH RIGOL

52 HAMTECH ICOM

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+E na naš naslov. 
Celoletno naročnino (11 številk) z 10%-nim popustom v višini 
41.28 €/kpl* bom/o poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V 
ceno je vštet DDV in poštnina za Slovenijo.

  Kot član DAS prosim za 40% popust       (27,52 €)!  (odkljukajte)

Podpis:         M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!

* kpl je 11 zaporednih številk!                        Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o. PE
Mestni trg 43

1294 Višnja gora
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EXPRESS NOVICE - STROKOVNI DOGODKI

Portorož - Ljubljana junij 2015 - Konec maja je v okviru 12. Konference slovenskih elektroenerge  kov 
– CIGRE-CIRED Schneider Electric predstavil svoje zadnje najsodobnejše napredne rešitve s področja 
elektroenerge  ke. Med drugim tudi Smart Grid regulacijski transformator Minera Sgrid, novo 
linijo srednje napetostnih kompaktnih s  kalnih blokov FBX, celovite rešitve daljinsko vodenih 
transformatorskih postaj in tudi pametne distribucijske omare - Smart Panel. Vse te rešitve družbo 
Schneider Electric uvrščajo med vodilna svetovna podjetja na področju upravljanja z energijo. 

Smart Grid regulacijski transformator Minera Sgrid je prava rešitev za integracijo obnovljiv virov energije 
v pametno omrežje z manjšimi stroški. Prednos   transformatorja so enostavna names  tev, skladnost z 
obstoječimi distribucijskimi transformatorji ter avtonomno delovanje. Minera Sgrid stabilizira izhodno 
napetost. Tako zagotavlja zanesljivo in stabilno delovanje mreže. Smart Grid (pametna omrežja) združujejo 
napredne informacijske in tehnološke tehnologije, ki omogočajo integracijo in povezovanje električne mreže 
na eni ter potrošnika na drugi strani. Smart Grid povezuje vse velikos   in različne tehnologije izvora, prenosa 
in distribucije električne energije. Sistem omogoča pametno in prilagodljivo koordinacijo vseh elementov 
električne mreže, s čimer se povečuje energetska učinkovitost v gospodinjstvih in gospodarstvu.

Razstavni prostor podjetja Schneider 

Electric na 12. konferenci slovenskih 

elektroenergetikov.

Schneider Electric je predstavil tudi novo linijo srednje napetostnih kompaktnih s  kalnih blokov FBX. Gre 
za s  kala sekundarnih distribucijskih omrežij z nazivno napetostjo do 24 kV. FBX izboljšuje kon  nuiteto in 
omogoča daljinsko nadzorovanje in vodenje. Vremenske razmere nanj ne vplivajo, prav tako so s  kala okolju 
prijazna, saj jih je mogoče popolnoma reciklira  . 

CIGRE CIRED 2015: SCHNEIDER ELECTRIC 
PREDSTAVIL  SMART GRID REŠITVE NA 12.
KONFERENCI SLOVENSKIH ELEKTROENER
GETIKOV
Informacije: LukaBrlan - Pristop
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EXPRESS NOVICE

Z GLASOVNIM VODENJEM  DO  
VEČJE PRODUKTIVNOSTI

Z namenom doseganja dodatnih prihrankov na področju varčevanja z energijo je Schneider Electric razvil 
sistem Smart Panel. Ta z rela  vno majhno naložbo omogoča lastnikom poslovnih stavb velike prihranke v 
obliki nižjih računov za energijo (do 30%), boljše vzdrževanje, višjo raven varstva okolja ter seveda posledično 
večje zadovoljstvo strank. Tudi ta sistem je bil predstavljen v Portorožu. 

Na konferenci so bila zastopana javna in zasebna podjetja, mednarodna in lokalna podjetja ter tudi fakultete 
in mladi raziskovalci. Skupaj je bilo predstavljenih 221 referatov.

O Schneider Electric
Schneider Electric je mednarodno podjetje, specializirano za upravljanje z energijo. Posluje v več kot 100 
državah sveta in nudi celovite rešitve za celotno paleto tržnih segmentov. Schneider Elec  c ima vodilno 
vlogo v sledečih sektorjih: elektro energe  ka in infrastruktura, industrija in proizvodnja strojev, poslovne 
stavbe, podatkovni centri  in omrežja ter stanovanjski objek  . Skupina si prizadeva sledi   načelu za varno, 
zanesljivo, učinkovito, produk  vno in okolju prijazno energijo. Leta 2013 je 150  soč njenih zaposlenih 
ustvarilo  24 milijard prihodka od prodaje. Schneider electric vam zagotavlja, da z njegovo pomočjo lahko 
v največji možni meri izkoris  te svojo energijo, ki vam je na voljo. 

www.schneider-electric.com

Podjetje Špica Interna  onal, vodilni regionalni ponudnik rešitev za op  mizacijo proizvodnih procesov ter za upravljanje 
delovnega časa in kontrole pristopa, je v četrtek, 28.5. 2015 v podjetju Gorenje v Velenju predstavilo delovanje 
sistema za glasovno vodenje skladišč.  Na dogodku, ki se ga je udeležilo okrog 70 predstavnikov slovenskih podje  j, 
je Špica skupaj s partnerji – z ameriškim podjetjem Vocollect, italijanskim KFI in slovenskimi Processi – predstavila 
implementacijo glasovnega vodenja skladišča za rezervne dele v Gorenjevem skladišču.

KAKO GLASOVNO VODENJE SKLADIŠČNIH PROCESOV SPLOH DELUJE?

Kot že ime pove, skladiščnik s sistemom komunicira 
preko glasu. Za delovanje je potreben skladiščni in-
formacijski sistem z dodatkom za glasovno vodeno 
delo. Ta prevaja računalnikova navodila v glasovna 
sporočila, ki jih skladiščnik sprejme preko slušalk in 
potrdi preko mikrofona. Ta rešitev prinaša delo s pros  mi 
rokami, večji fokus ter posledično večjo produk  vnost 
in manj napak pri komisioniranju.

V Gorenju so z sistemom glasovnega vodenja zelo 
zadovoljni, pričakujejo pa tudi rela  vno hiter povratek 
inves  cije.  »Z rešitvijo Špice, to je glasovnim vodenjem 

skladišč, smo zelo hitro dvignili produk  vnost in natančnost iste ekipe. Ocenjeni povratek inves  cije 18 mesecev je 
bil dokaj konserva  ven, in kot kaže bo dejansko hitrejši. Brez inves  cije tudi ne bi mogli izvaja   op  miranja naših 
logis  čnih po   in zapiranja vmesnih skladišč, kar pomeni prihranke pri stroških distribucije rezervnih delov za Skupino 
Gorenje,« je povedal Milan Meža, direktor servisa v Skupini Gorenje. 
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Finance, 22. april 2015, priloga Industrija:  zanimiv članek z naslovom “Čez pet let bo v internet 
povezanih 50 milijard naprav” avtorice Nataše Koražija. Nekaj iz tega članka se mi zdi tako 
pomembno, da tega ne smemo pozabiti:

Tone Stanovnik pravi: …sledenje celotni verigi posameznega vgradnega elementa od rojstva skozi celoten proizvodni in 
transportni proces do sestavljanja na proizvodnih linijah in do konca njegova uporabe oz. reciklaže. V praksi to pomeni, 
da vsak (pol)izdelek ob svojem nastanku dobi neke vrste rojstni list, vanj pa se vpišejo vsi glavni dogodki tekom njegove 
življenjske dobe. Takšno sledljivost že uporablja farmacevtska industrija, koristila bi tudi avtomobilski in prehrambeni 
industriji. IoT rešitve zdaj omogočajo, da se podatki, ki nastanejo v proizvodnji, brez dodatne administracije skozi 
celoten življenjski cikel shranjujejo na takšne “rojstne liste”.

Luki Koper svetujem naj ne pozabi na “tretji  r”

Luki Koper, Slovenskim železnicam in Vladi svetujem, naj hkrati z razmišljanjem 

o drugem tiru do morja razmišljajo tudi o “tretjem tiru“, ki bi bil informacijski 

in bi omogočil bolj učinkovito in pošteno rabo obstoječe in omejene fizične 

infrastrukture. S količino ne bomo mogli nikoli prehiteti večjih konkurentov, 

lahko pa jih prehitimo s pametno rabo virov in z gverilskim povečevanjem 

dodane vrednosti naših storitev.

Andrej Planina
Andrej Planina je v Špici zaposlen že več kot 15 let in velja za vodilnega regijskega strokovnjaka 
s področja poslovnih mobilnih rešitev in s področja tehnologij avtomatske iden  fi kacije. Svoje 
obsežno znanje pridobiva kot vodja projektov z večjimi organizacijami v regiji. Dobro pozna tudi 
poslovne vidike informa  zacije procesov. Avtor nekaj uspešnih Špicinih produktov. Patent in 
nagrada za najboljšo inovacijo za »Inteligentni varnostni sistem za nadzor prostorov« Vabljeni 
predavatelj na Univerzi v Ljubljani (Fakulteta za računalništvo in informa  ko, Ekonomska fakulteta). 

Navdušujejo ga vina in piše blog na temo vin h  p://vinskezgodbe.blogspot.com

PAMETNA INDUSTRIJA, PAMETNA LOGISTIKA, 
PAMETNA TRGOVINA

Avtor Andrej Planina, Špica Interna  onal d.o.o.
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Pravijo, da se da izboljšati samo tiste zadeve, ki jih merimo. KPI oz. Key Performance 
indikatorji so merilci, ki smo si jih v poslu izmislili, da bi lahko merili uspeh posameznikov, 
ekip ali organizacij pri doseganju poslovnih ciljev. KPI so zelo taktični pripomočki in niso sami 
namen – odslikavati morajo strateške cilje podjetij.

Če imate v svoji organizaciji prodajno ekipo, ki deluje izven pisarn, si boste lahko s KPI precej pomagali 
pri vodenju ekipe k uspešnemu doseganju ciljev, hkrati pa bo vodenje postalo bolj enostavno. Vodenje 
terenske prodajne ekipe je namreč posebej težka naloga. Delujejo daleč od oči in ušes vodij, hkrati so 
zelo samostojni, imajo pa močan vpliv na uspeh podjetja. Podjetja morajo vseeno meriti raven njihovih 
aktivnosti in rezultate, ki jih njihove aktivnosti doprinesejo, in nato delovanje ekipe s pomočjo uporabe 
KPI še optimirati.

Uporaba KPI je brez dvoma koristna metoda za povečevanje učinka prodajne ekipe. V seriji treh 
prispevkov si bomo pogledali naslednje tri teme:

1.     lastnosti učinkovitih KPI (tale tekst, objavljen junij 2015)
2.     primeri KPI za terensko prodajo (naslednja objava, predvidena za julij 2015)
3.     kako analizirati KPI, ko jih enkrat uvedemo (predvideno za avgust 2015)

Želimo si, da bi si z našimi napotki olajšali vodenje terenskih aktivnosti, ki pripomorejo uspehu vašega 
podjetja.

Sedem lastnos   učinkovi  h KPI
Kot že ime pove, so KPI le indikatorji, ki nam kažejo izvajanje ključnih aktivnosti, in ne odražajo 
neposredno poslovnega uspeha. Indikatorji so lahko zelo splošni od na primer “Število najdenih novih 
potencialnih strank”, do zelo natančnih kot je “Vrednost pobranih naročil po potniku”. Da bi bili KPI 
uspešni, jih je nujno potrebno povezati s konkretnimi številčnimi cilji. Če imamo KPI “Število obiskov 
na teden”, moramo imeti tudi jasno določeno, kdaj je rezultat dober in kdaj slab. Manj kot 50 obiskov 
na teden je slabo, več je dobro. KPI so odlični tudi za postopno postavljanje ciljev potnikom. Najprej 
postavite KPI, ga nekaj časa merite in nato postavite mejo, kdaj je rezultat dober in kdaj slab.

Pogosto slišimo, da morajo biti cilji SMART. Jaz bi lastnosti učinkovitih KPI-jev postavil malo drugače. 
Vsak KPI cilj mora biti:

1. Enostaven
2. Povezan s cilji podjetja in z osebnimi cilji potnika
3. Pomemben
4. Merljiv
5. Dosegljiv
6. Časovno določen (do kdaj)
7. Viden

TERENSKA PRODAJA

Kako postavi   cilje pri terenski prodaji?
Avtor: Andrej Planina, Špica Interna  onal d.o.o.
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1. Enostaven

Dober KPI mora biti tak, da ga lahko hitro razumemo in da ga lahko enostavno merimo. Bolj kot bo 
KPI enostaven, bolj ga bo ekipa vzela za svojega – tukaj ni dvoma. Enostavnost je pomembna tudi 
zato, da zmanjšamo administracijo povezano z evidentiranjem, merjenjem in analizo. KPI “Število novih 
strank v tem mesecu” bo učinkoval neprimerno bolje od “Razmerje pretvorbe potencialnih malih strank v 
dejanske srednje stranke”. Ta drugi KPI je morda bolj povezan s strategijo podjetja in pomembnejši od 
prvega, vendar ga je težko meriti in računati in zato ne bo tako učinkovit. Se strinjate?

2. Povezan

KPI mora biti povezan s cilji podjetja. Če podjetje želi delati z malimi strankami, ne bomo merili števila 
velikih strank. KPI so tudi učinkovito orodje za prenos strateških ciljev podjetja na taktični operativni 
nivo. V tem sklopu ne smemo pozabiti niti na povezavo KPI s potnikovo uspešnostjo. Doseganje KPI 
mora biti pomembno tudi potniku osebno – potnik ga mora videti kot svoj osebni cilj.

3. Pomemben

KPI mora biti tudi dovolj pomemben, da se nam ga splača meriti. Ne bomo spremljali nepomembnih 
zadev, kljub temu, da jih je morda enostavno meriti. KPI mora biti tak, da ekipa nanj lahko vpliva in 
da imamo posameznega človeka, ki za KPI odgovarja. Vodja prodaje bo na primer odgovoren za KPI 
“Število novih strank v tem mesecu”, vsak potnik pa za “Število obiskov v tem tednu”.

4. Merljiv

Merljivost KPI pomeni, da ima vsak KPI neke konkretne številke – da se ga sploh da meriti. Če ga ne 
moremo meriti, ga nima smisla imeti. Za nekatera pomembna področja bomo morali sami definirati 
metriko. Na primer “Zadovoljstvo strank” je v osnovi nemerljivo. Torej bomo morali postaviti lestvico 
1-10 in KPI tako postane merljiv. Primer napačnega KPI, ki se ga ne da meriti, pa bi bil “Izboljšave 
učinkovitosti promocij na policah“.  Kako bi to lahko merili? Definirati ga bomo morali malo drugače.

5. Dosegljiv

Glede postavljanja tako visokih ciljev, da so dosegljivi, vendar ne vsem, obstaja cela znanost. Pomembna 
je predvsem psihologija. Jasno je, da mora biti ciljna vrednost vsakega KPI dosegljiva. Kako visoko pa 
boste postavili letvico za posamezen KPI, je odvisno od vas. Svetujem vam, da postavite več KPI-jev 
– nekaj ciljev naj bo bolj enostavno doseči, nekateri pa naj bodo zahtevnejši in dosegljivi le boljšim v 
ekipi. Redno nedoseganje ciljev namreč hitro postane velik demotivator.

6. Časovno določen

Vsak KPI moramo biti sposobni preverjati v takem tempu, kot je pomemben za proces, ki ga spremljamo. 
Če potniki svoje obiske planirajo za vsak teden, jim moramo tudi enkrat tedensko pokazati, kako dobro 
so obiskali svoje stranke. Če rezultate potnikom poročamo z zamudo, jim ne bodo prav nič pomagali. 
Svetujem še korak več: uvedite tudi vmesno spremljanje ciljev. S pomočjo prave IT rešitve lahko potnik 
vsak dan v tednu dobil svoj “vmesni rezultat”. Če bo v sredo zaostajal, ima še dva dneva za popravke 
in za povečanje aktivnosti, da bo dosegel tedenski cilj.
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7. Viden

Na koncu recimo še nekaj na temo vidnosti KPI-jev in doseganja ciljev. Doseganje ciljev naj bo vidno 
vsem v organizaciji, ki lahko kakorkoli pomagajo ali ki so odvisni od njihovega doseganja. Tako bomo 
dosegli občutek povezanosti, dobri bodo prepoznani, ugled v organizaciji se jim bo povečal, kar bo 
vzpodbuda tudi za ostale v ekipi. Povečali bomo tudi komunikacijo znotraj ekipe. V okviru naših 
projektov to naredimo tako, da enkrat tedensko ali mesečno pošljemo rezime doseganja ciljev po mailu 
na vse v prodajni ekipi, za celo ekipo. Tudi v zaledno pisarno!

Ponudba analognih vhodno/izhodnih enot za kompaktne PLK-je serije CP1 se je razširila 
s šestimi novimi enotami vhodno in izhodnih analognih enot, ter enot za temperaturne 
senzorje.

Visoka natančnost analognega 
zaznavanja in nadzora
Analogne enote so zaradi ločljivosti 
pretvorbe 1/12,000 zelo primerne za 
zelo natančen nadzor napetosti, pritiska, 
pretoka ali procesiranja zelo natančnih 
meritev z uporabo merilnih senzorjev. 
Poleg 4-kanalnih vhodnih ali 4-kanalnih 
vhodnih analognih enot, so na voljo 
tudi enote z mešanimi vhodi in izhodi 
v izvedbi 4-kanalni vhodni izvedbi z 
dvema oz. štirimi analognimi izhodi. 
Vse enote podpirajo vse standardne 
napetostne ali tokovne analogne signale.

Natančne in prilagodljive enote za 
uporabo temperaturnih senzorjev
Poleg omenjenega so na voljo dve novi 
temperaturni vhodno/izhodni enoti. Prva 
izvedba ponuja štiri kanale za priklop 
termočlenov, dva od teh kanalov pa se 
lahko uporabita kot analogni vhod (1-

5V, 0-10V ali 4-20mA) in tako omogoča združitev procesiranja temperature in analognih signalov z 
eno enoto. Druga izvedba omogoča priklop dvanajstih termočlenov, kar je primerno za večje aplikacije, 
kot so peči ali ekstrudorji plastike. 

Obe enoti zagotavljata visoko natančnost in zmogljivost, zanesljivo delovanje aplikacije, pa je enostavno 
izdelati s PID funkcijskimi bloki, ki jih ponuja programsko orodje CX-Programmer.

Nove analogne in temperaturne enote za 
krmilnike serije CP1
Avtor: Ambrož Podkoritnik, MIEL Elektronika, d.o.o.
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Tehnična izobraževanja podjetja 
Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike 
Beckhoff  opreme. Izobraževanje se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) 
ali pa na sedežu ma  čnega podjetja Beckhoff  GmbH v Nemčiji (Verl), po dogovoru 
pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo 
opremo Beckhoff  in preizkusijo njeno delovanje. Izobraževanje je prilagojeno 
vrs   uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte info@
beckhoff .si. 
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Inštitut za informatiko, ki deluje v sklopu Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
(UM FERI), Univerze v Mariboru je, 16. in 17. junija 2015, v prostorih UM FERI uspešno izvedel 
dvajseto konferenco OTS2015 - Sodobne tehnologije in storitve. Konference se je udeležilo več kot 
240 udeležencev, od tega je bilo med slušatelji 70 dodiplomskih oziroma podiplomskih študentov UM 
FERI.

Konferenco je uradno odprl predsednik konference prof. 
dr. Marjan Heričko, sledil je pozdravni govor prof. dr. 
Boruta Žalika, dekana UM FERI. V dveh dneh je svoje 
znanje in izkušnje predstavilo 45 strokovnjakov, ki prihajajo 
predvsem iz gospodarske sfere. Dvaindvajset prispevkov 
je bilo razdeljenih v sedem sekcij, ki so pokrivale tema  ke 
povezane s ključnimi uspehi informa  ke, učinkovi  mi 
razvojnimi pristopi, izzivi sodobnih poslovnih rešitev, 
informacijsko varnostjo, mobilnimi rešitvami, aktualnimi 
tehnologijami in podatkovnimi tehnologijami (podroben 
opis se nahaja v Prilogi 1). Udeležencem konference so bile 
na voljo tri brezplačne seminarske delavnice: JavaScript 
malo drugače – Node.js, Coff eeScript in več (40 ude-
ležencev), Hekanje Android aplikacij (28 udeležencev) in 
Razvoj aplikacij v oblaku (6 udeležencev).

Udeleženci konference so se med od mori spros  li ob 
igranju računalniške igre OTS Trackmania, ki so jo za potrebe 
konference izdelali sodelavci Inš  tuta za informa  ko. Z 
vožnjo dirkalnega avtomobila so se popeljali po progi, ki je 
nadzorno prikazovala logo  pe vseh letošnjih pokroviteljev, 
hkra   pa tudi zgodovino preteklih konferenc OTS.

Družabni dogodek je potekal v prostorih kavarne »Lu   
kavica in zabavica«. Na uradnem delu so se organizatorji 
s podelitvijo priznanj zahvalili dolgoletnim podpornikom 
konference za njihovo zaupanje in pomoč pri soustvarjanju 
konference. Sledil je zabavni program s komiki iz tovarne 
smeha Ceh za smeh ter glasbena popestritev s tradicionalnim 
OTS Bandom. V sklopu družabnega večera se je odvilo tudi 
tekmovanje v računalniški igri OTS Trackmania, najboljšim 
trem so bili podeljeni po kali in prak  čne nagrade.

Konferenca se je oglaševala v  skanih medijih (revija 
Avtoma  ka+E, revija Monitor PRO, revija Računalniške 
no vice) in na radijski postaji (Radio City). Omenjena je bila 
tudi v internetnem prostoru, natančneje na spletni strani 
revije Monitor PRO, revije Avtoma  ka, revije Računalniške 
novice, JAPTI, Univerze v Mariboru, UM FERI, Inš  tu ta za 
informa  ko in na spletnih straneh nekaterih pokroviteljev. 
O dogajanju na konferenci so poročali na radijski postaji 
Radio City, na informacijskem portalu Dostop in na 
televizijski postaji Tele M. Dogajanje na konferenci je bilo 
mogoče spremlja   tudi preko družbenih omrežij.

 Avtor: Simon CIGULA, DOSTOP.si

Na OTS o sodobnih tehnologijah in 
storitvah

Pozdravni govor dekana UM FERI -  prof. dr. Borut Žalik Pozdravni govor predsednika konferenc OTS - prof. dr. Marjan Heričko
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Nekaj utrinkov dvajsete konference OTS 2015 
lahko najdete v Prilogi 2, celoten nabor slik 
pa se nahaja v Ga leriji na spletnih straneh 
konference.

Opis sekcij

Ključni faktorji uspeha v informa  ki

V prvem predavanju z naslovom »20 let sodobnih 
tehnologij in storitev« je Andrej Krajnc (Iskratel 
d.o.o.) predstavil kronologijo na več aspek  h 
(pla  orme, orodja, pristopi ipd.). Predavanje 
je zaključil z aktualnimi smernicami, kot so 
računalništvo v oblaku, mobilne tehnologije 
in pojav t.i. DevOps. 

Razprava po predavanju se je dotaknila 
popolnoma konkretnih rešitev (ali/zakaj 
avtorji vidijo vzpon/zaton določenih ogrodij, 
NoSQL podatkovnih shramb ipd.), kot tudi 
splošnih tema  k (bomo res imeli le še spletne 
uporabniške vmesnike ipd.). 

V drugem predavanju z naslovom »Tudi po 
20-ih le  h je odločilen človeški faktor« se je 
Matevž Rostaher (Skupina Novum IT d.o.o.) 
pri pregledu dobrih (in tudi slabih) praks in 
izkušenj osredotočil predvsem na človeško 

plat učinkovitega razvoja, pa tudi uporabe 
informacijskih rešitev. Izhajal je iz procesov 
in orodij, ki so bili, so in bodo v uporabi. 
Predavanje je zaokrožil z zanimivo ugotovitvijo, 
da za segment človeških virov v informa  ki 
izrazito velja : kakovost nad količino dela. 
Izpostavil je tudi tehnike odprave znakov 
stresa in izgorelos  , če do njih pride. Razprava 
je postregla z ugotovitvijo, da je (še vedno) 
ključna osebna komunikacija vpletenih v razvoj 
in uporabo informacijskih rešitev. 

Sekcijo je zaokrožil Boštjan Grašič (Infonova 
GmbH) s prispevkom »Outsourcing in Agile 
Development: Methods and Lessons Learned 
from Real-Life Projects«. 

Jedro predavanja je bila predstavitev izkušenj 
pri razvoju program ske opreme s pomočjo 
najema delovne sile po potrebi. Predstavil 
je modele delnega in ekskluzivnega najema 
razvijalcev, ki so prisotni v podjetju, kakor tudi 
najema celotnih razvojnih ekip za določeno 
obdobje. Predavanje in vpra šanja so izpostavila 
več ugotovitev. Med njimi tudi to, da kljub 
vedno boljšim procesom, čis  m vmesnikom 
in komunikaciji na dnevni ravni, žal še vedno 
največji izziv predstavlja integracija zunaj razvi  h 
rešitev v enovit programski paket.

Utrinek s predavanj
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Učinkovi   razvojni pristopi

V prvem predavanju z naslovom »Mobilno plačevanje 
z dogodkovno vodeno arhitekturo« sta Tomaž Tomažič 
(Bintegra d.o.o.) in Vid Kuklec (Si.mobil d.d.) predstavila 
primer učinkovite uporabe dogodkovno vodene arhitekture 
za realizacijo mobilnega plačevanja. 

Sledilo je predavanje, sodelavcev iz avstrijske ga podjetja 
Infonova GmbH, Tomaža Koleriča, Marina Šikliča in Mitje 
Bombača z naslovom »Orodja, procesi in izzivi zvezne 
integracije«. Z nami so delili izkušnje uporabe smernic in 
oro dij med konkretnim projektom ter predstavi li izzive na 
katere so naleteli v procesu zvezne in te gracije. 

Sekcijo je zaključil Dušan Bratuša (Skupina NOVUM IT 
d.o.o.) s predavanjem »Vzpostavitev procesa neprekinjene 
dostave in names  tve programske opreme po uveljavljenih 
praksah DevOps«, kjer je na prak  čnem primeru predsta vil 
avtoma  zacijo dostave programske opreme.

Vsa predavanja so spodbudila debato na temo zagotavljanja 
nemotenega delovanja in varnos   v sistemih, ki temeljijo 
na dogodkovno vodenih arhitekturah ter dobrih praksah 
pristopov k modeliranju tako temelječih sistemov. Zvezna 
integracija in DevOps, kot pristop k vpeljavi inženirske 
discipliniranos   v celoten življenjski cikel razvoja, sta 
izzvali vprašanja o vplivih na razvojno ekipo – na eni strani 
o omejitvah, ki jih takšno okolje prinaša, po drugi strani 
pa o številnih pozi  vnih učinkih, ki jih prinaša zaupanje 
v nadzorovan in učinkovit proces raz voja, verifi kacije 
rezultatov in končne dostave.

Izzivi sodobnih poslovnih rešitev
Avtorji Anže Droljc, Tomaž Gornik, Borut Fabjan, Andrej 
Orel (Marand d.o.o.) so v prispevku »Next genera  on 
healthcare IT solu  ons based on vendor-neutral health 
data pla  orm, open API and community sourced clinical 
data models« izpostavili pomembnost upravljanja podatkov 
v specifi čni domeni zdravstva in predstavili pla  ormo, ki 
temelji na »odpr  h podatkih«. 

Drugi prispevek z naslovom »Poslovne integra cije na 
primeru letalskega prevoznika« je delo avtorjev Gorana 
Čapelnika, Sandija Križaniča (Bin tegra d.o.o.) in Lucasa 
Hirscheggerja (Adria Airways d.d.). Prispevek skozi študijo 
kon kretnega primera prikazuje pomembnost in vpliv 
poslovne integracije na zniževanje stroš kov podjetja in 
pohitritev procesov v podjetju. 

Sekcija se je zaključila s prispevkom »Bliskovita integracija z 
eArhivom Pošte Slovenije«. Avtorji Jernej Novak (UM FERI), 
Branko Godec (Pošta Slovenije d.o.o.) in Boštjan Kežmah 
(UM FERI) so razložili, kako je možno v kratkih projektnih 
rokih izves   integracijo storitev eArhiva Pošte Slovenije in 
podali vse možnos   razvoja pro  gramske opreme kadar ni 

Stojalo OTS Dogajanje v avli konference
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na voljo vseh potrebnih podatkov za integracijo storitev.

Informacijska varnost
Milan Gabor in Danijel Grah (Viris d.o.o.) sta se z prispevkom 
»ELK sklad za hekerje« do taknila predstavitve posameznih 
komponent in predlaganih načinov uporabe ELK sklada na 
področju informacijske varnos   ter na primeru brezžičnih 
omrežij prikazala uporabnost anali  ke zbranih vzpostavljenih 
brezžičnih povezav. 

Sledila je predstavitev prispevka »Nevarnos   op  čnih, 
akus  čnih in TEMPEST napadov pri uporabi informacijsko 
komunikacije opreme«, katerega avtorji so bili Samo Maček 
(Generalni sekretariat Vlade RS), Franc Močilar, Franci Mulec 
(Ministrstvo za zunanje zadeve). Skozi prikazane prak  čne 
primere prestrezanja in zajema občutljivih podatkov, so 
podkrepili dejstvo, da se informacijska varnost začne že 
pri vnosu podatkov in ne šele pri njihovem prenosu in 
varni hrambi. Predstavili so tudi pro  ukrepe za varnostno 
najbolj občutljiva okolja. 

V prispevku »Kako sem prisluškoval policiji?« nam je 
avtor Dejan Ornih (SMT d.o.o.) predstavil kakšne so 
lahko posledice pomanjkljivega varnostnega upravljanja 

telekomunikacijske opreme. Le-te smo si ogledali na 
primeru pasivne analize podatkov, zaje  h iz omrežja 
TETRA. Sekcijo je zaključil Matjaž Pušnik s prispevkom 
»Ak  vna obramba pred grožnjami« s spoznanjem, da 
pravzaprav najšibkejši varnostni člen informacijskega 
sistema postaja uporabnik.

Mobilne rešitve
V sekciji »Mobilne rešitve« so bili predstavljeni trije 
prispevki. Domen Verber (UM FERI) je predstavil možnos   
uporabe visokozmogljivega računalništva v vgrajenih 
sistemih in mobilnih napravah. Udeleženci so izpostavili 
problem avtonomnega napajanja mobilnih naprav, 
kar je avtor argumen  ral z novimi smernicami razvoja 
zmogljivih procesorjev, ki gredo v smeri zmanjševanja 
takta procesorjev ob sočasnem povečevanju števila jeder. 
S tem se po navedbah avtorja izboljšuje razmerje med 
številom računskih operacij na enoto porabljene energije. 

Jože Pfeifer (Comtrade d.o.o.) je predstavil izzive na 
področju razvoja interak  vnih vsebin in aplikacij za vse 
večji spekter odjemalcev. Predstavil je ogrodja za potrebe 
takšnega razvoja in tveganja, ki jih le ta prinašajo. Razvila 
se je diskusija okoli omejitev, ki jih prinaša zakonodaja 

Prijetno druženje s pogostitvijo
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posameznih držav, pri trženju aplikacij iger na srečo in 
prednos  , ki jih pri tovrstnih aplikacijah zagotavljajo 
spletne tehnologije. 

Mitja Gradišnik (UM FERI), s soavtorji, je predstavil možnos   
uporabe ogrodja JavaFX 8 pri razvoju mobilnih aplikacij za 
trenutno vodilni pla  ormi Android in iOS. Podobno, kot 
pri predhodnem avtorju, se je razvila diskusija povezana z 
izzivi izbire pravega pristopa in ogrodja za razvoj mobilnih 
aplikacij.

Aktualne tehnologije
Avtorji so v sekciji »Aktualne tehnologije« predstavili 
nekaj izmed trenutno najbolj zanimivih tehnologij za 
razvoj predvsem spletno naravnanih rešitev ter njihove 
izkušnje pri prak  čni uporabi tovrstnih tehnologij. Bojan 
Vrhovnik (Microso   Slovenija d.o.o.) je predstavil novo 
ogrodje za razvoj aplikacij ASP.NET 5, pri čemer je bil 
poudarek predvsem na prenosljivos   in zagonu spletnih 
aplikacij ASP.NET na operacijskem sistemu Linux. Avtor 
je na prak  čnem primeru pokazal podporo v orodjih za 
ustvarjanje in nameščanje spletnih aplikacij ASP.NET na 

strežniku, ki teče na OS Linux. Posebnih vprašanj iz publike 
ni bilo, zato je avtor najprej sam postavil vprašanje publiki. 
Publika mogoče ni verjela, da bodo razvijalci, ki niso iz 
družine Microso  , lahko brez težav nameščali ASP.NET 
na strežnikih. 

Sledila je predstavitev izkušenj z uporabo AngularJS pri 
izgradnji portalne rešitve COBISS/SciMet, v okviru katere je 
Luka Juršnik (IZUM), ki je skupaj z Gordano Budimir (IZUM) 
pripravil članek, predstavil glavne izzive in dobre prakse 
pri izgradnji spletne rešitve na osnovi ogrodja AngularJS. 
Pri izgradnji rešitve so avtorji upoštevali dobre prakse 
pri uporabi ogrodja, zaradi česar so popolnoma izključili 
knjižnico jQuery in posledično reševali s tem povezane 
izzive. Po storitvi SMS je iz publike prispelo vprašanje 
o tem kateri usmerjevalnik (ng-router ali ui-router) so 
preizkusili in uporabili v okviru rešitve. 

Zadnji prispevek z naslovom JavaScript 2015, ki so ga 
pripravili Bernard Atelšek, Damjan Kovač in Borut Radi 
(Mikropis Holding d.o.o.), je udeležencem konference 
predstavil programski jezik JavaScript, smernice razvoja 
jezika, orodja ter ogrodja in faktorje, zaradi katerih je 
jezik vedno bolj popularen in razširjen v različnih nivojih 
spletnih informacijskih rešitev.

IOT in podatkovne tehnologije
V sekciji »IOT in podatkovne tehnologije« je avtor Bojan 
Brumen (msg lige odateam d.o.o.) v prispevku »Primer 
uporabe javanske knjižnice pri povezovanju v internet stvari 
(IoT)« predstavil Tinkerforge module, ki imajo podporo v 
različnih programskih jezikih (Java, C/C++, C# itd.) Poleg 
osnovnih modulov (bricks), ki jih kontroliramo preko USB 
ali IP, so na voljo različne razširitve (merjenje temperature, 
vlage, wifi  modul, ethernet modul itd). Goran Krajačić in 
Vesna Krajačić (VSENET Marke  ng d.o.o.) sta v prispevku 
»Big Data Arhitekture – Hadoop, Hbase in MySQL oz. kako 
združi   NoSQL in SQL« predstavila ekosistem Hadoop, ki 
ga sestavljajo porazdeljen datotečni sistema HDFS, HBase, 
Apache Pig, Hive in druge aplikacije. 

Kot prak  čni primer uporabe je bila predstavljena hibridna 
arhitektura sistema s stolpično bazo HBase in relacijsko bazo 
MySQL. Sekcijo sta zaključila Ino Murko in Gregor Spagnolo 
(Biokoda d.o.o.) s prispevkom »ActorDB – porazdeljena 
SQL baza«, kjer sta predstavila lastno razvito skalabilno 
in porazdeljeno bazo ActorDB, ki temelji na programskem 
jeziku Erlang in bazi SQLite. Gre za odprtokodni izdelek, ki 
se že uporablja tudi v praksi - produkt EmitCloud.

Za zaščito elektronskih naprav vam ponujamo široko 
paleto zaščit pred prenapetostjo. Vgrajene v konek-
torje za koaksialne kable bodo odvedle visoke trenu-
tne impulze, ki nastanejo pri strelah ali statičnih pra-
znjenjih.

Odvisno od vaše aplikacije lahko izberete zaščito z 
ustrez nimi konektorji in karakteristikami!

HAMtech
shop.hamtech.eu
Tel. 059 010 952
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Neposredno merjenje tlaka za 
modularni EtherCAT sistem

Avtor: Simon Gorše, Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Podjetje Beckhoff  predstavlja dva nova modula za merjenje tlaka EM3701 in EM3702. Modula 
omogočata merjenje tlaka neposredno na krmilniku ali perifernem vhodno izhodnem otoku. Beckhoff   
tako še poenostavlja rešitve v avtoma  zaciji.

Modul EM3701 meri diferenčni tlak, EM3702 pa rela  vni tlak (rela  vna meritev glede na okolico). Merjeni mediji 
so lahko neagresivni plini. Območje pri EM3701 je od -100 do 100 hPa (od -100 do 100 mbar), pri KM3702 pa od 0 
do 7.500 hPa (0 - 7,5 bar). Modula Beckhoff  sta lahko uporabljena za merjenje tlaka ter tudi kot zamenjava za tlačno 
s  kalo. Mejno vrednost tlaka se lahko določi kar v krmilnem sistemu, s tem pa odpade ročno nastavljanje tlačnih 
s  kal v aplikaciji. 

Modula EM3701 in EM3702 sta izdelana za modularne sisteme s hitrim vodilom EtherCAT, ki ga odlikuje visoka 
zmogljivost ter prijaznost uporabniku. Izredno širok nabor vhodno izhodnih modulov za sistem EtherCAT, ki jih ponuja 
podjetje Beckhoff , v kombinaciji s PC krmilniki omogoča op  malne rešitve in predstavlja odlično razmerje cena/
zmogljivost na številnih področjih uporabe.

Več podatkov o novih modulih dobite na www.beckhoff .si ali pri podjetju Beckhoff  avtoma  zacija d.o.o.

Tehnični podatki EM3701 EM3702
Vrsta meritve Diferenčno merjenje tlaka Relativno merjenje tlaka

Število vhodov 1 2

Napaka merjenja ±3 % (glede na celotno območje merjenja)

Merilno območje -100…+100 hPa (-100…+100 mbar) 0…7.500 hPa (7,5 bar)

Maks. preobrementiev 500 hPa (500 mbar) 10.000 hPa (10 bar)

Ločljivost 0.1 hPa (0.1 mbar) 1 hPa (1 mbar)

Hitrost merjenja pribl. 4 ms

Poraba (E-Bus) pribl. 70 mA pribl. 60 mA

Merjeni medij Neagresivni plini

Temp. obomočje delovanja / 
skladiščenja 0…+55 °C/-25…+85 °C

Zaščita IP 20

Neposredno merjenje tlaka po-

enostavlja rešitve v avtomatizaciji
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Schneider Electric Data 
Center Opera  on: 
S pametnim 
op   miziranjem 
hlajenja do nižjih 
stroškov opreme

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Novi Schneiderjev modul programske opreme StruxureWare™ 
for Data Centers znižuje stroške hlajenja podatkovnih 
centrov in temperaturna tveganja

LJUBLJANA, Junij 2015 – Družba 
Schneider Electric, globalni stro-
kovnjak v tehnologiji upravljanja 
z energijo, je predstavila nov pro-
gramski modul – Data Center 
Opera  on: Coolong Op  mize. Gre 
za nadgradnjo sistema DCIM (Data 
Center Infrastructure Management) 
StruxureWare for Data Centers. 
Novi modul omogoča pametno 
upravljanje z obstoječim sistemom 
za hlajenje podatkovnih centrov. 
Na ta način sistem prispeva k znatnim prihrankom energije ter 
zmanjšuje tveganja, ki lahko nastanejo v hladilnih sistemih.

»Večina sistemov za hlajenje podatkovnih centrov je narejena 
tako, da sprva hladi naprave, ki se najbolj segrevajo, in sicer z 
dovajanjem  večjih količin hladnega zraka. S takšnim načinom 
hlajenja se izgubi veliko energije. Celotni sistem se podhlajuje zaradi 
približevanja predpisom o zmogljivos  h hlajenja, ki jih zahteva 
oblika opreme v podatkovnih centrih,« pojasnjuje Soeren Brogaard 
Jensen, podpredsednik programske opreme in upravljanja storitev 
v podjetju Schneider Electric. »Vzdrževalci podatkovnih centrov, v 
katerih je hlajenje urejeno na opisan način, ne morejo zmanjša   
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CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz

Integriran RS232 ter Ethernet POWERLINK vmesnik

Program, vizualizacija in parametri shranjeni na

compact flash (CF) kartici

Reža za dograditev omrežnega modula

Velika izbira omrežnih modulov v master

in slave izvedbi

Velika izbira klasičnih in varnostnih V/I enot

Možnost izbire zaščitenih (coated) modulov

Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logični krmilnik

X20CP158X

moči hladilnega sistema brez tveganja samodejnega izklopa podatkovnega 
centra zaradi pregrevanja opreme. Nimajo namreč dovolj podatkov, da bi to 
lahko storili varno,« še dodaja.

Rešitev Data Center Opera  on: Cooling Op  mize, upravljalcem podatkovnih 
centrov omogoča boljše razumevanje gibanja zraka po prostoru. Programska 
oprema zazna vse vire toplote, prav tako pa prikazuje vse elemente, ki vplivajo 
na hlajenje. Rešitev je programirana po načelu sklenjene zanke. To pomeni, da 
se spro   izpopolnjujeizpolnjujejo vsake ak  vnos   ali spremembe, ki se zgodijo 
v prostoru,  kot na primer: prilagajanje temperature v prostoru, dodajanje 
ali umikanje opreme in spremembe v zahtevnos   IT del. Na ta način lahko 
programska oprema neprestano nadzira sestavo zraka in op  malno hladi 
podatkovni center.
Cooling Op  mize omogoča natančno predvidenje situacij kot so na primer: 
morebitno pregrevanje naprav, pojav kri  čnih točk in težave z zmogljivostmi. 
Nenehna analiza opreme v podatkovnem centru omogoča načrtovanje prihodnjih 
zmogljivos  . Tako se lahko odpravi morebitne težave s hladilnim sistemom. 
Rešitev Data Center Opera  on: Cooling Op  mize deluje avtomatsko na vse 
spremembe  v prostoru podatkovnega centra in na ta način zmanjšuje pojave 
kri  čnih točk. Torej do trenutka, v katerem delovne naloge, ki se izvajajo na 
napravah, lahko presežejo zmogljivost hladilnega sistema.

V letu 2014 je bila družba Schneider Electric razglašena za vodilnega ponudnika 
na področju upravljanja z infrastukturo podatkovnih centrov, v tako imenovanem 
Magičnem kvadrantu programske opreme za upravljanje infrastrukture 
podatkovnih centrov, anali  čne hiše Gartneri. Družba Schneider Electric si je ta 
naziv prislužila zaradi kakovos   programske opreme - StruxureWare™ for Data 
Centers. Gartnerov Magični kvadrant je splošno znano orodje za primerjavo 
konkurenčnih ponudb v informacijski industriji in zagotavlja vizualno podobo 
poglobljene analize trga in glavnih akterjev. Rešitev Data Center Opera  on: 
Cooling Op  mize lahko kupite pri podjetju Schneider Electric. Kliknite tukaj 
za dodatne informacije.

iGartnerjevo poročilo - „Magic Quadrant for Data Center Infrastructure 
Management Tools“ so napisali Jay E. Pultz, David J. Cappuccio, April Adams, 
Federico De Silva, Naveen Mishra, Henrique Cecci in Rakesh Kumar. Poročilo 
je bilo objavljeno septembra 2014.

Gartner ne podpira nobenega proizvajalca, izdelka ali storitve predstavljene v 
svojih raziskovalnih publikacijah, uporabnikom tudi ne svetujejo, da izberejo 
samo  ste proizvajalce, ki so prejeli najvišje ocene. Gartnerjeve raziskovalne 
publikacije sestavljajo razmišljanja Gartnerjevih anali  kov, in zato jih ni 
potrebno razume   kot dejstva. Gartner zavrača vsa jamstva, ki so izrecno 
ali implicitno zapisana v tem dokumentu, vključno z jamstvom o možnos  h 
prodaje ali ustreznos   za določen namen.
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NOVICE IZ GOSPODARSTVA

Delegacija iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije obiskala Kemijski inš  tut v Ljubljani

Kemijski inš  tut v Ljubljani podaja 
roko sodelovanja gospodarstvu

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

Težko je z besedami na kratko opisa   zanimive stvari, ki smo 
jih udeleženci srečanja lahko videli ob obisku Kemijskega 
inš  tuta v Ljubljani, dne 27. maja 2015. Navdušeni in 
zahvalni smo za prisrčni sprejem, pozornost in izkazano 
spoštovanje. Delegacija iz Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije je pod vodstvom predsednika odbora za znanost in 
tehnologijo pri OZS, Janez Škrleca, obiskala Kemijski inš  tut 
in posamezne laboratorije, ter se seznanila z izjemnim 
znanstvenim in tehnološkim razvojem, ki se ustvarja na 
tem inš  tutu in novimi materiali, ki bodo oblikovali našo 
prihodnost. Predstavljene tehnologije, so seveda zanimive 
za industrijo in koristne tudi za širše gospodarstvo, še zlas   
mala, srednja in mikro podjetja. Obisk delegacije iz Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije, je bil le en korak bližje k 
uspešnejšemu povezovanju gospodarstva in znanos   in 
boljšemu prenosu novih tehnologij v gospodarski sektor.
Obiščete lahko njihovo spletno stran www.elektrospoji.si 

ali jih pokličite na telefonsko številko 01 511 38 10, kjer 
vam bodo z veseljem svetovali.

V.d. direktor Akademik, prof. dr. Janez Levec, je vsem ob 
prihodu zaželel dobrodošlico in s kratko predstavitvijo 
predstavil Kemijski inš  tut, ter njihovo poslanstvo in vizijo. 
V nadaljevanju je vodja Laboratorija za biotehnologijo, prof. 
dr. Roman Jerala predstavil sintezno biologijo na področju 
bionanomaterialov za medicinske aplikacije. Predstavitev 
razvojnih dosežkov je za večino ljudi nepredstavljiva, 
saj vstopa v ekstremne meje znanos  , vendar točno 
z določenim ciljem, da z znanstveni dosežki  dosežejo 
možnost zdravljena danes neozdravljivih bolezni.

Doc. dr. Robert Dominko iz Laboratorija za kemijo 
materialov, je predstavil razvoj baterij in e-mobilnost, 
njihove dosedanje odlične rezultate ter izjemno vizijo, 

Obisk delegacije iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na Kemijskem inš  tutu v Ljubljani (foto: Jernej Stare, KI) 
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AC odprtozančni regulator

Unidrive M100
- Za moči od 0,25kW do 7,5kW
- Potenciometer na regulatorju (opcija)
- Vgrajen RFI filter in zaviralni modul
- LED prikazovalnik
- Možnost montaže na DIN letev
- IP 21 stopnja zaščite
- Enostavna vgradnja, priključitev in zagon
- Na zalogi

ki jo Kemijski inš  tut ima. Doc. dr. Ivo Jerman iz istega laboratorija, je kot 
strokovnjak za  razvoj komponent za energetske sisteme, ki izkoriščajo obnovljive 
vire energije predstavil prevleke, kot materiale prihodnos  , ki so fokusirani 
že v leto 2020. V laboratoriju L10 za kemijo materialov je demonstriral nekaj 
razvojnih primerkov, ki se mnogim zdijo kot znanstvena fantas  ka. Na koncu 
nam je dr. Goran Dražić predstavil transmisijski elektronski mikroskop, ki 
znanstvenikom omogoča vstop v svet atomov in molekul. Obisk Kemijskega 
inš  tuta nas je prepričal, da so že zdaj pripravljeni na prihodnost in za resno 
in odgovorno sodelovanje z industrijo in gospodarstvom.

Predstavitev L05 laboratorija za okoljske vede in inženirstvo v novih prostorih v 
Preglovem raziskovalnem centru (foto: Anton Šijanec, OZS)

Delegaciji iz OZS so predstavili transmisijski elektronski mikroskop, ki znanstvenikom 
omogoča raziskave na nivoju atomov in molekul. Gre za enega najboljših mikroskopov 
v tem delu evrope (foto: Anton Šijanec, OZS)
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ConVer: Da bo vse na svojem mestu
Avtor: uni. dipl. ing. el. Simon Omahen, SICK d.o.o.

Verjetno je že vsaj večina izmed vas izkusila kako je to, ko v novem paketu manjka kakšen del, oziroma je le ta 
zamenjan z napačnim. Da bi se izognili takšnim nevšečnos  m, ter zadovoljili potrošniške zahteve, je ključnega pomena 
vzpostavljena kvalitetna končna kontrola procesne linije. To vključuje denimo tudi zagotovilo, da je vse na svojem 
mestu in da je paket popoln. ConVer iz podjetja SICK torej izboljša kontrolo, ki zadovolji vašim zahtevam in zahtevam 
vaših kupcev, saj bodo nepoplni pake   postali zgodovina.

Pri ročnem pakiranju se ne moremo izogni   napakam, zaradi tega je nujna vzpostavitev izhodne kontrole, ki pa zna bi   
precej draga in časovno terja precej časa. Ravno zaradi tega se takoj poraja rešitev ConVer podjetja SICK, ki zagotavlja 
popolnoma avtoma  zirano rešitev preverjanja kontrole ali je paket popolen in pravilno napolnjen.

Vsebino se preverja s pomočjo 3D procesiranja slike
Sistem ConVer lahko names  mo na več kontrolnih točk procesnega traku, kjer je vsaka sestavljena iz op  čnega 
senzorja ranger E 3D in laserske pla  orme s šes  mi 2M laserji. Pri čemer laserji generirajo meter širok žarek, ki je 
zelo močen, a hkra   tudi varen za oči. Ranger E pa izkorišča ta laser za zajem 3D informacij o objektu, ki prečkajo 
sensor. Te informacije pa se v realnem času primerjajo z referenčno sliko/slikami, ki so bile pred tem shranjene. Če 
sistem zazna kakršno koli odstopanje, paket izloči kot poškodovan, oziroma z napako, operater pa na zaslon takoj 
dobi informacijo kaj je narobe (ali kaj manjka, podvojen del vsebine in podobno) in kako naj to težavo opravi. ConVer 
je primeren tako za večje, kot za manjše izdelke. Kjer velja omeni  , da je denimo eden izmed največjih proizvajalcev 
pohištva združil še številna druga podjetja, ki sedaj uporabljajo to rešitev od podjetja SICK.
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Rešitev se skriva v detajlih
Pri pakiranju pohištva kaj hitro pridemo do zelo kompleksnega procesa, kjer gre navadno za ročno, ali polavtomatsko, 
z robo    podprto pakiranje. Pri tem pa imamo opravka še s številnimi različnimi in tudi zelo podobnimi izdelki, kot so 
denimo razni paneli, vijaki in tečaji. Torej izdelki so zelo različni, ali pa zelo podobni, da se razlikujejo samo v kakšni 
luknji. Ravno zaradi tega tako enostavno pride do kakšnega pozabljenega ali napačnega kosa vsebine. Ne samo pri 
pohištvu, to se dogaja prav pri vsakem pakiranju kakršnega koli materiala. Pri tem velja omeni  , da gre tu lahko tudi 
za kakšno orodje, ki je lahko zloženo točno en nad drugim, lahko gre za piškote, bombone, ... Pri pravilnem zlaganju je 
vse v redu, pri kakršni koli nepravilnos   pa lahko pride do večjih zastojev proizvodnega procesa ali celo nezadovoljstva 
strank – reklamacije.

Op  mizacija kontrolne kvalitete
Pri učenju referenčne slike moramo poskrbe   za robustnost, kar naredimo tako, da paketni objekt zapeljemo čez 
celotno transportno linijo in pakirni proces, ko je sistem ConVer v učnem načinu. Operater lahko uporabi ekran na 
monitornem sistemu, da nastavi parametre (karakteris  ke kot so denimo robovi, vdolbine, zareze ali luknje), kar 
kasneje uporabi za učenje slike/slik s sistemom potegni-in-spus  . Pri tem ConVer ne preverja popolnega ujemanja, 
ampak le nastavljene karakteris  ke na specifi čnem območju – lahko je samo barva ali vzorec objekta. Operater lahko 
shrani orodje za preverjanje kot predlogo, ki jo lahko kadarkoli kasneje op  mizira, oziroma uredi, ter uporabi kadarkoli 
kasneje. To seveda pohitri proces spreminjanja prodkutov, saj lahko nove produkte, ar  kle izberemo v sekundah. S 
sistemom pa lahko kvalitetno in hitro delajo tudi ljudje, ki pred tem še niso delali s senzorji, saj je zelo enostaven za 
uporabo.

Pri industrijskem procesiranju slike ConVer sistem zadovolji vsem potrebam, saj je zelo robusten tudi v najbolj težkih 
razmerah. Vse komponente sistema so skrbno izbrane, ustrezajo ena drugi in jih dobavlja SICK v celo  , torej je to rešitev 
na ključ. Rešitev ConVer pa lahko uporabimo tudi za merjenje, s čimer lahko še dodatno op  miziramo precesno linijo.
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Kompresorji zraka navadno porabljajo 27 % celotne električne energije stroja ali naprave. Ta glavni 
vir porabe energije lahko zdaj prikazujemo in spremljamo s senzorji pretoka zraka, ki predstavljajo 
novo področje varčevanja z energijo. Spremljanje porabljene energije namenjene s  snjenemu zraku 
prikaže tri probleme, in sicer uhajanje zraka, preveliko porabo zraka in prevelik pri  sk. Ker je zrak 
neviden se omenjenih problemov pogosto ni   ne zavedamo, povzroča pa nepotrebne dodatne 
stroške. Senzorji lahko merijo pretok zraka ali dušika. Na voljo sta dva  pa senzorjev, D6FZ-FGT in 
D6FZ-FGS. 

OMRON-ovi senzorji za merjenje pretoka 
zraka serije D6FZ

Informacije: MIEL d.o.o.

D6FZ-FGT 

Slika 1: Senzor D6FZ-FGT

STip FGT je opremljen z 11-segmentnim barvnim prikazovalnikom 
in je namenjen merjenju pretoka do 200 L/min oz. 500 L/min 
pri tlaku do 7,5 bara (dovoljeno so konice do 15 barov). Ima dva 
digitalna izhoda, analogni tokovni izhod (4-20 mA) in podpira RS-
485 komunikacijo. Ohišje zagotavlja visoko IP65 zaščito. Senzor 
lahko prikazuje trenutni pretok, najnižji in najvišji pretok, možno 
pa mu je nastavi   tudi zgornjo in spodnjo mejo, kar pomeni, da 
ob preseženi vrednos   postavi ustrezen digitalni izhod. Senzor 
omogoča tudi skaliranje analognega izhoda. 

D6FZ-FGS

Slika 2: Senzor D6FZ-FGS in enota D6FZ-FGX21

Tip FGS je namenjen merjenju pretoka do 1000 L/min pri tlaku 
do 10 barov. Zagotavlja natančno merjenje pretoka zraka z 
resolucijo 0,1 L/min. Prav tako kot  p FGT, ima dva digitalna 
izhoda, analogni tokovni izhod (4-20 mA) in podpira RS-485 
komunikacijo. Ohišje zagotavlja visoko IP64 zaščito. Senzorji 
se lahko uporabljajo v kombinaciji z dodatno enoto za prikaz 
(D6FZ-FGX21) in beleženje podatkov.
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SENZORIKA

Sistemi za avtomatizacijo
- PLK sistemi 

- SCADA 

Regulacijska tehnika

Pogonska tehnika

- Servo sistemi

Industrijski roboti

Senzorika in sistemi strojnega vida

Varnostna tehnika

Preklopna tehnika

Signalizacija in svetila

MIEL, d.o.o. • Efenkova cesta 61 •  SI-3320 Velenje 
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MVP12 Steel

100% čisto – 100% enostavno
Razdelilne omarice iz nerjavnega jekla, ki ustrezajo  IP69K, odpirajo vrata za decentralizacijo 
v prehrambeni industriji in industriji pijač.

Strojne komponente in instalacije v omenjenih 
industrijah morajo bi   enostavno čistljive. Zato je 
Murrelektronikova nova razdelilna omarica “MVP12 
Steel” narejena iz visokokakovostnega nerjavnega 
jekla. Slednja je idealna rešitev za decentralizirani 
pristop pri izgradnji strojev in instalacij.

Prehrambena industrija in industrija pijač ne delata 
nobenih kompromisov, ko gre za čistočo in odpornost 
pred korozijo. Umazanija mora bi   enostavno odstrani  , 
zato so komponente  izpostavljene viskim pri  skom pri 
izpiranju z agresivnimi čis  lnimi sredstvi.

Tako postane nerjavno jeklo zaželjeni, op  malni material. 
Murrelektronikove razdelilne omarice “MVP12 Steel“ 
ponujajo zaprto ohišje iz nerjavnega jekla in rokave 
z navojem iz nerjavnega jekla 4A zagotavljajo oceno 
IP69K. “MVP12 Steel” bo delovala zanesljivo ne glede 
na to, ali jo čis  te, izpirate ali dezinfi cirate, 

En neposrednen kabel namesto osmih posameznih kablov

Pred predstavitvijo “MVP12 Steel” je bilo potrebno polaga   
skozi sistem posamezne kable, kar je bilo v tej industriji zelo 
kompleksno delo zaradfi  zahtev po čistoči . Sedaj lahko z enim 
neposredno napeljanim kablom nadomes  mo 8 prejšnjih, 
položenih posamezno. To pomeni prihranke pri materialu, 
količini ožičenja in potrebnem prostoru. Poleg tega postanejo 
terminalne škatle nepotrebne. “MVP12 Steel” je lahko postavljena 
blizu procesa, senzorji in aktuatorji so zato lahko povezani na 
enega izmed njenih osmih portov z najkrašimi kabli.

Močna ekipa!

Da bi dopolnil ponudbo je Murrelektronik ponudil ob “MVP12 Steel” razdelilnih omaricah tudi “M12 Steel” 
konektorje, ki so pooplnoma zali   in narejeni iz nerjavnega jekla, odpornega na korozijo. Skupaj tvorita zaključeno, 
zaprto in utrjeno celoto  za tovrstne zahtevne aplikacije.
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Naslednja generacija -  Emparro® 3~

PREMIUM POWER
Skrajno zanesljiv, izredno učinkovit
Informacije: MURR ELEKTRONIK GmbH, bianca.baron@murrelektronik.at

Najnovejši člani ” Emparro 3-phase” družine Emparro omogočajo postavljanje op  malnih 
sistemov za upravljanje moči.

Murrelektronikova  družina Emparro ima novega člana. 
Na novo zasnovani 3-fazni napajalniki za 24V aplikacije so 
pomembne komponente kakovostnih sistemov za upravljanje 
moči. Te enote so ne samo skrajna zanesljivost ampak tudi 
izredno učinkovite zaradi vdelane rezerve moči. Kljub temu 
ne zahtevajo veliko prostora v omarici. To je izredna moč  
Murrelektronika!

Skrajno zanesljiv

Zanesljivi napjalaniki so bistvena komponenta pri zagotavljanju 
najvišje delovne razpoložljivos   strojev in sistemov, zato 
je imela zanesljivost enote visoko prioriteto med snovanjem the novih 3-faznih enot. Njihova izredno visoka MTBF 
vrednost od cca 1.000.000 ur to jasno kaže.

Tako visoka MTBF vrednost je  možna zaradi visokokakovostnih vdelanih komponent, moderne, tanke zasnove 
 skanega vezja in procesorskega nadzora in upravljanja vdelane elektronike. Vdelan plinski odvodnik šči   napajalnik 

pred impulznimi motnjami do 6kV. Tako prenapetos   iz mreže, EMC motnje( s strani frekvenčnih pretvornikov) ali 
kontaktnih poskokov ne morejo povzroči   nikakršne škode.

Ocena satopnje učinkovitos   do 95% je naslendji razlog za tako dolgo življenjsko dobo 3-faznih enot družine Emparro. 
Končne izgube so zelo nizke, kar pomeni manjša termična naprezanja komponent.

Enote imajo enako oceno učinkovitos  , ne glede na to ali delujejo v območju polne obremenitve ali ali na katerikoli 
drugi točki bremenskegga razpona, vštevši nizko obremenitev. To je pomembna prednost, še posebej v primerjavi z 
drugimi napajalniki.

Vdelana zaloga moči

Emparro 3-fazne napajalne enote imajo posebno lastnost- imajo vdelano zalogo moči. Zasnovane so tako, da lahko 
delujejo pri obremenitvi do 20% večjo od nominalne pri temperaturah okolice do 45°C. Tako 5A modeli lahko dovajajo 
stalno 6A, 10A modeli 12A in 20A modeli 24A.

To ponuja dve osnovni prednos  . Prva je ta, da lahko to zalogo izkoris  mo pozneje, če se pojavi potreba po dodatnih 
ali večjih bremenih, druga pa ta, da če planiramo delo blizu nominalnega maksimuma, ne potrebujemo novega 
napajalnika, ki bi ponujal v osnovi večje moči samo zato,d a si zagotovimo rezervno moč. Tako prikranimo tako prostor 
v montažni omari kot tudi sredstva za novi napajalnik.
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Vacon 10 

Vacon 20

Vacon 100 HVAC

Vacon 100 motorska montaža

Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov

www.metronik .s i

Varnostni proizvodi za 
industrijsko avtomatizacijo po 

konkurenčnih cenah. 

FBS elektronik d.o.o. 
Prešernova  cesta 8, 3320 Velenje 
Obiščite nas na: 
www.fbselektronik.com 

Varnostna mejna stikala 

Brezkontaktna varnostna stikala 
Novi člani ponujajo tudi dve zagonski funkciji: močni zagon in “hiper” zagon.

Močni zagon dovaja 50% več moči do 5s, “hiper” zagon pa do 400% več moči 
v trajanju do 20ms.

Najtanjše napajalne enote na trgu

Nove enote so zelo kompaktne: 20A enoto lahko spravimo v ohišje široko 
65mm. V primerjavi s podobnimi enotami to pomeni velik prostorski prihranek 
v omarici. Novi “push-in” terminali so odporni na vibracije ne zahtevajo 
posebnega orodja pri priklopu in tako postaja vzdrževanje povezav stvar 
preteklos  , vdelane varovalke pa olajšujejo planiranje in povezovanje.
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VARNOSTNI MODULI

NAPAJANJE + 
MICO

V skupini še boljši  

  murrelektronik.at

Murrelektronik GmbH Austria

Mrs. Bianca Baron | Tel. +43 1 7064525-110

bianca.baron@murrelektronik.at

PREIZKUSITE SEDAJ IN DOBITE PO-
SEBNO PONUDBO Z 42 % POPUSTOM!

 Mico Classic 4.6 + 10 A Evolution 3~ 
 Mico Classis 4.4 + 5 A MCS 1~  
 Mico Classic 4.6 + 10 A Eco-Rail 1~ 
 Mico Classic 4.4 + 5 A Eco-Rail 1~
 Mico Classic 4.6 + 10 A MCS 1~
 Mico Classis 4.4 + 5 A MCS 1~

POWER PACKAGE JE NA VOLJO  
V 6 RAZLIČNIH KOMBINACIJAH.

Prak  čne  funkcije do podrobnos  

Nove enote imajo veliko prak  čnih funkcij:
• neprekinjeno  2-fazno delo
• vzporedno delo ( povežite do  Emparro 3-faznih enot med seboj)
• alarmni kontakt pri prenapetos  , kratkemu s  ku in temperaturi
• odlične  EMC lastnos  
• LED indikatorji
• znižanje moči od60°C
• QR koda za nepostreni dostop do tehnične dokumentacije

V začetku bodo enote dobavljive v modelih za 5A,10A in 20A, koncem leta 
pa bo 40A model zaključil skupino.

avtomatizacija v industriji,
programiranje, elektronika
in storitve d.o.o.

Naše specializirano področje dela:

• Izdelava, obnova in predelava strojev

Demontaža, selitev in montaža industrijskih linij

Projektiranje, predelava in izdelava kontrolnih

robotov, skladiščnih regalov, strojev

svetovanje, programiranje ter avtomatizacija

procesov

•

•

avtomatik,

•

•

•

REFERENCE:

selitev linije, Plama Ilirska Bistrica

selitev linije, Livar Ivančna Gorica

avtomatizacija proizvodne linije peletov iz kurjega gnoja,

Unichem Ponikva

predelava posluževalnega ter obračalnega stroja, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje varilnega stroja IDEAL, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje linearnega robota, hpulcas GmbH

•

•

•

•

•

•

•

AIPE d.o.o. • Škofja vas 40c • 3211 Škofja vas • www.aipe.si

Linearni robot z magnetnimi prijemali v proizvodnji hpulcas GmbH

v procesu predelave čistih kovin (plošča iz 99,98% niklja).

Kontakt:
00 386 41 210 286

info@aipe.si

 “Dragi izpadi zaradi okvarjenih napajalnih enot so nekaj, čemur se 
splača izogni  . Zato tehniki skrbijo za izbiro odpornih, dolgotrajnih 
rešitev. Z novimi 3-faznimi modeli družine Emparro smo razvili 
napajalnike, ki zados  jo vsem  vidikom njihovih potreb.”

Manuel Senk, Produktni  Manager

www.hamtech.eu - info@hamtech.eu



Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstoje h brez i nih
omre ij LAN in IP. 

*Deluje le ob uporabi opcijskih slušalk za polno delovanje full-duplex.

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost
Komunikacija med posamezniki,

skupinami in obmo ji na širšem podro ju, kot je npr. hotel, lahko sedaj 
poteka neopazno.

Prostoročna Full-duplex komunikacija 
Z opcijsko slušalko, lahko uporabnik IP100H govori in posluša so asno, 

enako kot telefonski klic. Prostor no delovanje omogo a, da lahko 
osebje opravlja druge naloge med komunikacijo. 

Izgradnja omre ja 
Z razporeditvijo dostopnih to k po IP omre ju, lahko z IP naprednim 

komunikacijskim sistemom komunicirate vse od kleti do zgornjega nadstropja. 
IP100H lahko dostopa do najbl je dostopne to ke in lahko gostuje med 

dostopnimi to kami (enaki SSIDji so potrebni za uporabo gostovanja.) 

Visoka varnost 
Brez i ni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore. 

Status in kratka sporočila 
IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporo ila 
drugim uporabnikom. 
Enostaven sistem za namestitev in uporabo 
IP1000C omogo a programiranje vseh terminalov terminale preko 
brez i nega omre ja. Individualno programiranje preko r nalniškega 
kabla ni potrebno. (Razen za etna nastavitvitev)
Komunikacija med razpršenimi lokacijami 

e je IP100H/IP100FS povezan prek internetna VPN, lahko komunicirate 
med razpršenimi lokacijami, kot so pisarne ali trgovine v razli nih mestih. 

Inteligentna komunikacija
za vse namene.

PASSION FOR COMMUNICATION

Ve  na: 
shop.hamtech.eu 

Bolnišnice 

Nakupovalna sredi

Komunikacija v predorih 

Industrija / Gradbiš a 

Hoteli 

Skladiš a

Varnostne slu be

Distribucija 

shop.hamtech.eu
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OGLASNA SPOROČILA

YASKAWA Slovenija d.o.o. 
T: + 386 (0)1 83 72 410  
www.yaskawa.eu.com
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V tem nadaljevanju se bomo spoznali z rezulta   meritev različnih magnetnih sond in sond za meritev 
električnega polja, na koncu pa bomo primerjali motnje v treh različnih napajalnikih za prenosnike...

EMC V ELEKTRONSKIH VEZJIH IV. del
Meritve bližnjega magnetnega in električnega polja za določanje elektromagnetne 

združljivos   naprav

Diplomsko delo - avtor: Gjorgji Nusev
Mentor: doc. dr. Marko Jankovec

Rezulta  

Magnetne sonde

Induk  vnost

Iz enacbe 3.4 (v prejšnji številki) je induk  vnost magnetnih 
sond podana v tabeli 5.1. Iz tega lahko

Tip in premer magnetnih sond   Induk  vnost [nH]

Centralna reža 6 mm  7.19
Centralna reža 13 mm  19.22
Centralna reža 30 mm  55.9
Bočna reža 13 mm  19.22

 Tabela 5.1: Izračunani induktivnosti magnetnih sond.

zaključimo, da se induk  vnost povečuje z naraščajočim 
premerom sonde. Lega reže ne vpliva na induk  vnost sond.

Odziv sonde na magnetno in električno polje

Spodnji grafi  (5.1, 5.2, 5.3 in 5.4) podajajo odziv magne  h 
sond na magnetno in električno polje. Odziv oziroma 
občutljivost sonde na magnetno polje tes  ramo, ko sondo 
postavimo vzporedno z linijo (slika 4.11). Odziv oziroma 
občutljivost sonde na električno polje tes  ramo, ko sondo 
postavimo pravokotno na linijo (slika 4.12).

Sonde (antene) imajo določeno resonančno frekvenco, ki 
se pojavi zaradi parazitnih kapaci  vnos   med notranjim 
vodnikom in oklopom koaksialnega kabla. Bolj izrazito 
resonančno frekvenco imajo sonde s centralno režo. Sonde 
s centralno režo se uporabljajo do resonančne frekvence 
v ravnem delu frekvenčnega poteka odziva. Ostale sonde 
(sonda z bočno režo) pa se uporabljajo do frekvence, kjer 
še velja, da je λ/10 večja od njihovega premera.

Razlog zakaj je odziv (občutljivost) sond pri niz kih frekvencah 
nizek, sta induk  vnost sonde (Lse) in vhodna impedanca 
instrumenta (Zk = 50Ω). Ti dve lastnos   formirata nizko 
prepustno LR sito [20].

Slika 5.1: Odziv 30 mm magnetne sonde s centralno režo.

Na sliki 5.1 je prikazan odziv 30 mm sonde s centralno 
režo na magnetno in električno polje. S pomočjo slike 
lahko ugotovimo, da ima 30 mm sonda resonančno 
frekvenco pri 1 GHz. Uporabno območje sonde je od 1 
MHz do 1 GHz. Od resonančne frekvence naprej njen 
odziv ni raven in zaradi tega ni več uporabna za meritev 
magnetnega polja. Razlog je v tem, da je premer sonde 
od resonančne frekvence naprej večji od λ/10 in tokovi, 
ki tečejo po sondi, niso več uniformni. 

Odziv sonde na magnetno polje je za vsaj 18 dBm večje 
od odziva sonde na električno polje. To pomeni, da sonda 
dobro zadrži (duši) vpliv električnega polja, kar je naš cilj.

Na sliki 5.2 na naslednji strani je prikazan odziv 13 mm 
sonde s centralno režo na magnetno in električno polje. 
Iz slike sodeč lahko zaključimo, da ima 13 mm sonda 
resonančno frekvenco pri 2.3 GHz. Uporabno območje 
sonde je od 100 MHz do 2.3 GHz.
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… 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 5.2: Odziv 13 mm magnetne sonde s centralno režo.

Odziv sonde na magnetno polje je za vsaj 20 dBm večje 
od odziva sonde na električno polje.

Slika 5.3: Odziv 6 mm magnetne sonde s centralno režo.

Na sliki 5.3 je prikazan odziv 6 mm sonde s centralno režo 
na magnetno in električno polje. S pomočjo slike lahko 
ugotovimo, da ima 6 mm sonda resonančno frekvenco 
večjo od 3 GHz. S pomočjo mrežnega analizatorja Field 
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Fox N9938A sem izmeril, da je resonančna frekvenca pri 4.1 
GHz. Uporabno območje sonde je od 250 MHz do 4 GHz.
Odziv sonde na magnetno polje je za vsaj 20 dBm večje 
od odziva sonde na električno polje.

Slika 5.4: Odziv 13 mm magnetne sonde z bočno režo.

Na sliki 5.4 je prikazan odziv 13 mm sonde z bočno režo 
na magnetno in električno polje. S pomočjo slike lahko 
povemo, da ima 13 mm sonda z bočno režo resonančno 
frekvenco večjo od 3 GHz. S pomočjo mrežnega analizatorja 
Field Fox N9938A sem izmeril, da odziv začne upada   nad 
frekvenco 3.8 GHz. Uporabno območje sonde je od 100 
MHz do 3.8 GHz.

Odziv sonde na magnetno polje je za vsaj 10 dBm večje od 
odziva sonde na električno polje. Če primerjamo odziva 
na električno polje med 13 mm sondo s centralno režo in 
13 mm sondo z bočno režo, lahko povemo, da je sonda z 
bočno režo bolj občutljiva na električno polje, kar vpliva tudi 
na izhodni rezultat pri meritvi odziva sonde na magnetno 
polje. Iz tega lahko sklepamo, da so sonde s centralno režo 
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boljše pri meritvi magnetnega polja, ker je občutljivost 
na električno polje manjša.

Slika 5.5: Primerjava občutljivosti magnetnih sond s centralno režo 

na magnetno polje.

Na sliki 5.5 je prikazana primerjava odzivov na magnetno 
polje med različnimi sondami s centralno režo. Iz slike 
lahko vidimo, da imajo vse sonde enak odziv (izhodna 
moč) do njihove resonančne frekvence in da premer sonde 
zelo vpliva na resonančno frekvenco. Sonda z manjšim 
premerom ima višjo resonančno frekvenco in hkra   tudi 
manjši odziv pri nizkih frekvencah (višja spodnja mejna 
frekvenca).

Izračun občutljivos   1/ACF

ACF (angl. Antenna Calibra  on Factor) poda razmerje med 
magnetnim poljem, ki vzbuja sondo in izhodno napetostjo. 
ACF za sonde s centralno in z bočno režo sta defi nirana z 
enačbama 3.29 in 3.27 (v prejšnjih številkah A+E).

Slika 5.6: Občutljivost 1/ACF 6 mm magnetne sonde 

s centralno režo.

S pomočjo ACF lahko po anali  čnem načinu določimo 
območje uporabnos   magnetnih sond in za sonde s 
centrlano režo tudi približno resonančno frekvenco.
Občutljivost magnetnih sond defi niramo kot 1/ACF. Enota 
za meritev občutljivos   je volt meter na amper ali Vm/A. 
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Slika 5.7: Občutljivost 1/ACF 13 mm magnetne sonde 

s centralno režo.

Slika 5.8: Občutljivost 1/ACF 30 mm magnetne sonde 

s centralno režo.

Slika 5.9: Obcutljivost 1/ACF 13 mm

magnetne sonde z bocno rezo.

Na slikah 5.6, 5.7, 5.8 in 5.9 je prikazana primerjava 
med izračunanim (1/ACF) in izmerjenim (odziv sonde na 
magnetno polje) uporabnim obmocjem za vsako sondo 
posebej. Iz prejsnjih slik lahko sklepamo, da se izmerjena 
uporabna območja zelo dobro ujemajo z izračunanimi 
uporabnimi območji.

Izracun magnetnega pretoka skozi magnetne sonde

Za izračun magnetnega pretoka skozi magnetne sonde 
smo uporabili rezultate za odziv sonde na magnetno polje, 
pri čemer smo spremenili enote izhodne moči [dBm] v 

izhodno napetost [V]. S pomočjo enacbe za izračun ACF 
(enačba 3.29) lahko izračunamo magnetni pretok skozi 
magnetno sondo.

 ɸ = Uizhc x ACF  μ0S  (5.1)

V enačbi 5.1 je Uizh izhodna napetost iz sonde, ki jo 
izračunamo preko enačbe 4.3, ACF je podan z enačbo 
3.29, S je površina sonde in μ0 je magnetna permeablinost.

Slika 5.10: Primerjava magnetnega pretoka skozi magnetne 

sonde s centralno režo.

Na sliki 5.10 je prikazan magnetni pretok skozi različne 
magnetne sonde s centralno režo. Kot pričakovano je skozi 
30 mm sondo magnetni pretok največji, ker je površina 
sonde največja. Skozi 6 mm sondo je magnetni pretok 
najmanjši, ker je njena površina najmanjša.

Slika 5.11: Primerjava gostote magnetnega polja skozi magnetne 

sonde s centralno režo.

Na sliki 5.11 je prikazana povprečna gostota magnetnega 
polja B skozi različne magnetne sonde s centralno režo. 
Kot pričakovano je skozi 6 mm sondo gostota magnetnega 
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polja največja, ker zajame silnice, ki so bližje k mikrotrakas   
liniji. Skozi 30 mm sondo je gostota magnetnega polja 
najmanjša.

Električne sonde

Odbojnost električne sonde

Da bi električna sonda imela raven odziv na normalno 
komponento električnega polja, mora bi   dolžina špice 
vsaj dvakrat manjsa od λ/4. S pomočjo analizatorja vezij 
(angl. Network Analyser) lahko izmerimo odbojnos   (S11) 
električnih sond z različnimi dolzinami spice (slika 5.12).

Slika 5.12: |S11| za električne sonde z različnimi dolžinami špice1.

S pomočjo slike 5.12 lahko izvemo, da manjša dolžina 
špice pomeni višjo resonančno frekvenco. Naša električna 
sonda, ki ima dolžino špice 6.5 mm, ima resonančno 
frekvenco nekje pri 11.5 GHz. Iz tega lahko sklepamo, da 
je uporabno območje naše električne sonde do 5 GHz.

Odziv sonde na normalno komponento električnega 
polja 

Naša sonda je oblikovana na tak način, da je občutljiva 
samo na normalno komponento električnega polja. Odziv 
sonde na normalno komponento električnega polja 
tes  ramo tako, da sondo postavimo nad mikrotrakasto 
linijo, kot je prikazano na sliki 4.13.

1Slika 2 v [23].

Slika 5.13: Občutljivost električne sonde na normalno komponen-

to električnega polja.

Na sliki 5.13 je prikazan odziv električne sonde na normalno 
komponento električnega polja. Pri 900 MHz vidimo vrh, 
ki se pojavil zaradi GSM omrežja. 

Prostorska porazdelitev normalne komponente električnega 
polja nad mikrotrakasto linijo

Če se s sondo premikamo prečno po mikrotrakas   liniji, 
kot kaže slika 5.14-B, lahko določimo, kako se normalno 
komponento električnega polja porazdeli po prostoru 
okoli mikrotrakaste linije. Več merilnih točk pomeni višjo 
resolucijo izhodnega rezultata. Da izničimo odbojnost na 
liniji, jo zaključimo s 50Ω uporom.

(A)

Slika 5.14: Meritev nor-

malne komponente 

električnega polja nad 

mikrotrakasto linijo pri 

frekvenci 1.5 GHz.

                        (B)
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Na sliki 5.14-A je prikazana prostorska porazdelitev normalne 
komponente električnega polja. Iz slike lahko sklepamo, 
da je polje nad linijo najmočnejse in  k za linijo je polje 
najšibkejše. Razlog, zakaj je polje  k za linijo najšibkejsš, je
tangencialna komponenta električnega polja, ki je v tem 
delu največja.

Antenske lastnos   magnetnih in električnih sond

Neubranost ali VSWR (angl. Voltage Standing Wave 
Ra  o) nam poda informacijo o stojnem valu na liniji in 
je deniran kot:

                   (5.2)

kjer se vrednos   neubranos   gibljejo med .

Ubrana linija ima neubranost 1. To pomeni, da se celotna 
energija oddaja bremenu. Popolnoma neubrana linija 
ima neubranost neskončno, kar pomeni, da se celotna 
energija vrača nazaj in so izgube največje.

Pri meritvi VSWR, so magnetne in električne sonde delale 
kot oddajne antene. Na slikah 5.15, 5.16, 5.17 in 5.18 
je prikazan potek VSWR za različne magnetne sonde v 
odvisnos   od frekvence. Na podlagi rezultatov zgoraj lahko 
povemo, da so magnetne sonde zelo slabi oddajniki in se 
zato običajno ne uporabljajo kot oddajne antene. Izjema 
je mogoce 30 mm sonda s centralno režo, ki ima pri 2.75
GHz neubranost 1 in 13 mm sonda z bočno režo, ki ima 
pri 1.9 GHz neubranost 3.5.
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Slika 5.15: VSWR 6 mm sonde s centralno režo

Slika 5.16: VSWR 13 mm sonde s centralno režo.
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Slika 5.17: VSWR 30 mm sonde s centralno režo.
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Slika 5.18: VSWR 13 mm sonde z bočno režo.

Slika 5.19: VSWR električne sonde.
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Na sliki 5.19 je prikazan potek VSWR za električno sondo 
v odvisnos   od frekvence. Iz slike lahko vidimo, da je 
električna sonda zelo slab oddajnik v celem spektru od 0 
do 3 GHz. Najboljše oddajne lastnos   ima pri 1.9 GHz, kjer
je neubranost 10.

Meritve sevanja v bližnjem polju različnih elektron-
skih naprav

Sonde za meritev bližnjega polja se skupaj s spektralnim 
analizatorjem uporabljajo za skeniranje naprave, pri čemer 
iščemo točke, ki so potencialni izvori elektromagnetnih 
motenj. Na spodnjih slikah so prikazani rezulta   in način
merjenja različnih naprav, ki sem jih tes  ral.

Na slikah 5.20, 5.21, 5.22 in 5.23 je prikazano lociranje 
izvora elektromagnetnih motenj na kitajskem napajalniku. 
Najprej začnemo skenira   napajalnik z največjo magnetno 
sondo. Ko najdemo prostor največjega sevanja vzamemo, 
manjšo magnetno sondo in na novo poskeniramo ta 
prostor. To delamo, dokler točno ne najdemo komponente/
točke, ki predstavlja največji izvor motenj. Na kitajskem 
napajalniku je to izhodna dioda, prikazana na slikah 5.22 
in 5.23.

Slika 5.20: Lociranje motenj na kitajskem napajalniku s 30 mm 

magnetno sondo.

Slika 5.21: Lociranje motenj na kitajskem napajalniku s 13 mm 

magnetno sondo.

Slika 5.22: Lociranje motenj na kitajskem napajalniku s 6 mm ma-

gnetno sondo.

Slika 5.23: Lociranje motenj na kitajskem napajalniku z električno

sondo.

Na sliki 5.24 je prikazan odziv sond na elektromagnetne 
motnje kitajskega napajalnika. Iz slike lahko sklepamo, 
da so magnetne motnje bolj dominantne od električnih, 
saj so prve za vsaj 20 dBm večje.

Slika 5.24: Odziv sond na elektromagnetne motnje.

Na sliki 5.25 je prikazana primerjava med magnetnimi 
motnjami različnih napajalnikov. Za primerjavo sem 
tes  ral tri različne napajalnike, in sicer: HP napajalnik za 
prenosne računalnike, Agilent napajalnik od spektralnega 
analizatorja in kitajski napajalnik z dvomljivim znakom CE. 
Iz slike lahko zaključimo, da so izsevane magnetne motnje 
iz kitajskega napajalnika za 40 dBm večje v primerjavi z 
ostalima dvema napajalnikoma.
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Slika 5.25: Primerjava med magnetnimi motnjami različnih 

napajalnikov.

Na sliki 5.27 je prikazana primerjava med magnetnimi 
motnjami s  kalnega napajalnika brez ohišja (slika 5.26-A) 
in v ohišju (slika 5.26-B).

    
         A) Brez pokrova.                         B) S pokrovom.

Slika 5.26: Magnetne motnje stikalnega napajalnika

Slika 5.27: Magnetne motnje stikalnega napajalnika.

EMC skener za merjenje bližnjega polja

Poleg ročno izdelanih sond sem za merjenje bližnjega 
polja uporabil tudi komercialni produkt, in sicer EMC 
skener, model RSE321 podjetja DetectusAB. Z EMC 
skenerjem lahko merimo emisije iz vezij, vhodno/izhodnih 

kablov, naprav itd. Sistem je sestavljen iz XYZ gibljive 
glave - robota, spektralnega analizatorja, različnih sond 
za meritev bližnjega polja in standardnega računalnika s 
programsko opremo za krmiljenje robota ter komunikacijo 
s spektralnim analizatorjem. 

Celotni sistem je prikazan na sliki 5.28. Med meritvijo robot 
premika sondo po mreži merilnih točk nad napravo, ki se 
tes  ra, in v vsaki točki shrani lokacijo sonde in vrednost 
emisij. Po zaključku meritve se rezulta   lahko uporabijo 
za prikazovanje emisij ali za nadaljnjo analizo. Na voljo 
so trije različni  pi sond: za merjenje električnega polja, 
za merjenje normalne komponente magnetnega polja 
in za merjenje tangencialne komponente magnetnega 
polja (slika 5.29).

S skenerjem lahko merimo vezja/naprave do velikos   
300mm 200mm 100mm. Minimalni korak premikanja 
skenerja je 1 mm. Občutljivost in natančnost merjenja sta 
odvisna od uporabljenih sond in od spektralnega analiza-
torja. Hitrost skeniranja je odvisna predvsem od spektralnega 
analizatorja.

Slika 5.28: DetectusAB EMC skener za merjenje bližnjega polja.

Slika 5.29: Sonde za meritev bližnjega polja.
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S pomocjo te naprave lahko zelo natancno (na ravni 
komponent) lociramo izvore elektromagnetnih motenj. 
Rezulta   taksnih meritev se lahko prikazejo kot dva ali tri 
dimenzionalni barvni zemljevidi. Primeri taksnih zemljevidov 
sevanja so prikazani na slikah 5.30, 5.31, 5.32 in 5.33.

Slika 5.30: 2D zemljevid sevanja kitajskega napajalnika.

Slika 5.31: 2D zemljevid sevanja linije pri 161 MHz.

Na sliki 5.30 je prikazan zemljevid sevanja kitajskega 
napajalnika z dvomljivim znakom CE. Če primerjamo 
rezultate iz prejšnjega poglavja in sliko 5.30, se lahko 
pohvalimo, da smo zelo natančno ugotovili, da izvor 
največjega sevanja predstavlja izhodna dioda.

Slika 5.32: 2D zemljevid sevanja VF vezja pri 63 MHz.

Slika 5.33: 2D zemljevid sevanja VF vezja pri 141 MHz..

Zakljucek

Pri tes  ranju elektromagnetne skladnos   naprave lahko v 
daljnem polju tocno izmerimo njeno izsevano energijo. Zal 
pa ne dobimo informacije o tem, kateri element naprave/
vezja je glavni izvor sevanja. Prirocen nacin lociranja virov
sevanja v napravi je uporaba sonde za meritev bliznjega 
polja.

Ker je bliznje polje zelo odvisno od geometrije sevalnega 
izvora in njegovih lastnos  , nale  mo pri poskusu povezave 
med meritvami v bliznjem in daljnem polju na velike 
tezave. To je zaradi zapletene geometrije in neenakomerne 
porazdelitve sevanja tes  ranega izdelka. Edino kar lahko 
z dokajsnjo gotovostjo naredimo, je primerjava rezultatov 
meritev v bliznjem polju pred in po dolocenem ukrepu za
zmanjsanje EMI. Najveckrat velja, da visja stopnja sevanja 
v bliznjem polju pomeni tudi visje sevanje v oddaljenem 
polju. S sistema  cnim skeniranjem pozicije sonde nad 
napravo lahko izrisemo zemljevid jakos   magnetnega in 
elektricnega polja in s tem najdemo dele, ki najvec sevajo.
Tak zemljevid izrisemo za vec najbolj mo  lnih frekvenc.

V neposredni okolici naprave/vezja je polje lahko dominantno 
elektricno ali magnetno. Zato moramo pri skeniranju 
naprave vedno uporablja   obe vrs   sond (elektricno in 
magnetno), da dobimo celotno sliko narave izsevanih 
motenj. S tem lahko dolocimo, katero polje je dominantno 
in pomaga nacrtovalcem, da uporabijo ustrezne ukrepe 
za njihovo zmanjsevanje.

Postavi se vprasanje ali lahko zaupamo dobljenim rezultatom, 
izmerjenim s sondo za meritev bliznjega polja. Odgovor 
je preprost: rezultat dobljen z meritvijo bliznjega polja je 
rela  ven, absoluten rezultat dobimo z meritvijo v daljnem 
polju. Vendar lahko, iz prej povedanega, s pomocjo sonde 
za meritev bliznjega polja:

Natancno ugotovimo lokacijo komponente, obmocja 
na vezju ali sledi z visokimi stopnjami izsevanih motenj.

• Napovedujemo izsevane rezultate pri uradnem 
tes  ranju za skladnost EMC.

• Preizkusimo napravo pred uradnim testom skladnos   
z namenom prepoznavanja morebitnih tezav.

• Hitro najdemo probleme na produktu, ki ni opravil 
testa skladnos   EMC.

• Najdemo dele na ohisju, kablih in prikljuckih, ki 
puscajo elektromagnetne energije.
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• Najdemo izvor motenj, ki prepreci pravilno delovanje 
naprave.

Obstajajo veliko moznos   za nadaljnjo raziskovanje na tem 
podrocju. Naslednji korak bi bil ugotavljanje kalibracijskega 
faktorja sond. Potem bi se lahko te sonde lahko uporabljale 
tudi za tes  ranje elektricnih in magnetnih lastnos   razlicnih 
materialov.
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WAGO – predstavitev podjetja
WAGO Kontak  echnik GmbH & Co. KG je podjetje v družinski last, ki 
se uvršča med vodilne dobavitelje izdelkov za električne povezave in 
avtoma  zacijo. Vodilni položaj na globalnem nivoju si je zagotovilo z 
izumom tehnologije spajanja pod imenom “ Spring Pressure Connec  on 
Technology” - tehnologije spajanja s pomočjo pri  ska vzme  .

V knotrolnih in razdelilnih omaricah ter nosilnih letvicah,  skanih vezjih 
in jaških za kable je zanesljivost WAGO-vih izdelkov v tehnologiji spojev 
dejavnik, ki jih postavlja kot idealno rešitev v avtoma  zaciji in upravljanju 
moči, avtomobilski industriji, upravljjanju prometa in procesov in 
mehanskem inženiringu.

Leta 1995 je WAGO predstavil fi ledbus sisstem v sektorski avtoma  zaciji, 
skozi katerega lahko fi ieldbus vozlišča natančno prilagodimo specifi čni 
aplikaciji po sistemu osnovnih gradnikov. Od takrat je WAGO nadaljeval s 
širjenjem in razvojem tega sistema. WAGO I/O sistemi, vmesniški moduli, 
napajalniki in prenapetosne zaščite so na široko uporabljani v industriji, 
upravljanju procesov, avtoma  zaciji zgradb in seveda na vseh področjih, ki 
so povezana z zagotavljanjem varnos   ali pa so sama v nevarnem okolju.

WAGO pomeni stalno rast. Podjetje zaposluje več kot 6.700 ljudi po svetu, 
od the približno 3.000 v Nemčiji. Leta 2013 so dosedli prodajo od 661 
miljonov €. Od leta 1951 imajo sedež v mestu Minden (Severno Porenje-
Ves  alija, Nemčija), kjer je tudi glavni proizvodni obrat. Kot del mednarodne 
širitve je WAGO postavil dodatne tovarne; leta 1977 v Dommidierju (Švica), 
leta 1979 v Milwakeeju (ZDA), leta 1990 v  Sondershausenu (Turingija, 
Nemčija), leta 1995 v Delhiju (Indija), leta 1997 v Tianjinu (Kitajska) in v 
Wroclavu (Poljska). Podjetje ima 28 hčerinskih družb in svojo prodajno 
mrežo v približno 30 državah poleg predstavništev v naslednjih 51 državah.

WAGO Kontak  echnik
Gesellscha   m.b.H.
Europaring F15/602, Campus 21
2345 Brunn am Gebirge
AUSTRIA

Tel.-No.: ++43/1/615 07 80
Fax-No.: ++43/1/615 07 75
mailto: wago-at@wago.com
www.wago.com



WAGO-I/O-SYSTEM 750 
A system for all applications 

Compact, flexible and modularity 
 

Smallest, fieldbus-independent  
controllers (SPS) 

 

IEC 61131-3-programmable 
 

500 different I/O modules 
 

Standard I/O and Ex i modules combinable 
 

Supplied different potentials within one node 

For eXTReme 
environments 

 
eXTReme temperature from 

−40°C to +70°C 

eXTReme isolation up to 5 kV 
impulse 

eXTReme vibration up to 5G 
acceleration 

Developed for the  
Ex areas  

 
Approved for the zone 2/22 

Ex i intrinsically safe modules 

Certified to ATEX, IECEx, UL 
ANSI/ISA 12.12.01, UL508, 

shipbuilding, Rostest etc.  



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

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

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.



S5TEHNIKA.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana
h  p://emoro.hamtech.eu

e-mail: info@hamtech.eu
T.  059 010 952, 
G. 040 423 302
F.  059 011 070

V ceno vsakega kompleta je vra unana cena licence 
za FlowDraw. Vse izdelke EMoRo lahko kupite v 
spletni trgovini h  p://EMoro.HAMtech .eu 
Na znesek nad 2000€ priznamo 5% popust. V vse 
cene je vklju en 22% DDV.



 

digitalni 

osciloskopi 
že od 239 EUR*

analizatorji 

spektra 
že od 1.058 EUR* 

generatorji RF 

signalov 

generatorji 

poljubnih 

valovnih oblik 
že od 279 EUR* 

digitalni 

multimetri

enosmerni 

napajalniki

enote za zajem 

podatkov (DAQ)

* navedene so cene brez DDV!
   S 15. aprilom se bodo cene
   uskladile s tečajem dolarja!

S5TEHNIKA.net d.o.o.

Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno

– več, kot ste si drznili pričakovati!

shop.hamtech.eu

Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno

– več, kot ste si drznili pričakovati!

shop.hamtech.eu

Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana-Dobrunje

info@hamtech.eu

tel.: 059 010 952
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