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Spoštovani,

Sejem MOS smo dobro preživeli, odzivi na revijo dobri, da ne rečem 
odlični. Kar nekaj novih naročnikov in tudi kak nov/stari oglaševalec 
nas je obiskal :)
Podrobneje smo si pogledali predstavitev Odbora za znanost in tehno-
logijo pri OZS, ki tradicionalno predstavljanove tehnologije in predvsem 
skuša prenašati nove tehnologije v proizvodnjo. Morda pa se bo znanje 
le obdržalo doma!
Ali nove tehnologije pomenijo pot navzgor, ali v brezno, se sprašuje tudi 
predsednik omenjenega Odbora in ugotavlja, da so le nove tehnologije 
gonilo razvoja...
Ne ravno domača tehnologija je tudi IO-Link, ki omogoča učinkovitejšo 
industrijsko proizvodnjo, pa več o tem v članku...

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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SEZNAM OGLAŠEVALCEV
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  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
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Odbor za znanost in tehnologijo Odbor za znanost in tehnologijo 
pri OZS na sejmu MOSpri OZS na sejmu MOS
Avtor: Dragan Selan, odg. urednik

Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZT) se j letos predstavil 
na sejmu MOS v Celju v dvorani L1, Celjskega sejma, skupaj s partnerji: Ins  tutom Jožef Stefan, 
Kemijskim inš  tutom v Ljubljani, FERI – Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, Univerze 
v Ljubljani, Centrom odličnos   Namaste, Centrom odličnos   - Nanocentrom, Univerzo v Mariboru, 
Univerzo v Novi Gorici, VSŠ ŠC Ptuj in drugimi. V okviru odbora so se predstavila tudi inova  vna 
in razvojno naravnana podjetja.

Na sejmu so bile predstavljene nove 
tehnologije s področij: elektronike, 
mehatronike, avtoma  ke, robo  ke, 
energe  ke, IKT, bionike, biomime  ke, 
fotonike, področji novih materialov, 
nanotehnologije, vesoljske tehnologije, 
medicinske tehnologije, 3D tehnologije 
in drugo. Na sejmu so bile predstavljene 
številne inovacije, razvojni koncep   
in projek  , ter primeri dobre prakse 
sodelovanja gospodarstva in akadem-
sko-znanstvene sfere. 

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS 
skrbi za povezovanje gospodarstva in 
znanos  , za prenos novih tehnologij v 
gospodarstvo, še zlas   v mala in mikro
podjetja. Je organizator številnih stro-
kovnih dogodkov, kot so tehnološki in 
nanotehnološki dnevi, srečanja gos-
podarstva in znanos  , razne konference 
in forumi, sejemske predstavitve in 
drugo. Odbor za znanost in tehnologijo 
je promotor naravoslovja in tehnike, 
spodbujevalec inovacij in tehnološkega 

razvoja. Odbor sodeluje z ministrstvi, 
direktora  , razvojno-raziskovalnimi in 
izobraževalnimi inš  tucijami. 

Na sejmu MOS so v času sejma od 8. 
do 13. septembra 2015, na razstav-
nem prostoru Odbora za znanost in 
tehnologijo potekale različne predsta-
vitve tehnologij in tehnoloških dosež-
kov in možnos   sodelovanja podje  j z 
razvojno-raziskovalnimi inš  tucija mi.
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OZT NA MOS

NEKATERE PREDSTAVITVENE NOVOSTI NA 
MOS 2015 V OKVIRU OZT

Nano satelit TRISAT – spremljali prvi proto  pi podsistemov, 
ki sestavljajo sam satelit: 
- Proto  p elektronskega napajalnega modula (EPS) nano 

satelita, ki služi za zagotavljanje napajanja celotnega 
satelita in skrbi za detekcijo in od pravljanje napak na 
najnižjem nivoju. 

- Proto  p primarnega komunikacij skega modula nano 
satelita (COMM), ki služi za oddajanje telemetrijskih 
podatkov pro   zemlji in sprejemanje telekomand iz 
zemlje v VHF in UHF frekvenčnih področjih. 

- Proto  p računalnika na krovu nano satelita, ki služi 
upravljanju satelita, vključno z navigacijo satelita preko 
GNSS sistemov (satelitska navigacija) in masovno 
shrambo za 1TB podatkov 

- Mikro module tokovnih zaščit za elek tronske komponente 
na satelitu, ki dodatno omogočajo merjenje toka in 
napetos   na osnovi integrirane Delta-Sigma analogno/
digitalno pre tvorbe 

V okviru podjetja SkyLabs so predstavlja li: 
- Novo razvojno pla  ormo za rokovanje s podatki za nano 

in mikro satelite na osnovi PicoSkyTM procesorskega 
jedra 

- Komunikacijski vmesnik za simula tor v realnem času 
za PicoSkyTM pro cesorsko jedro, ki omogoča hi ter 
razvoj inštrumentov in drugih podsistemov in njihovo 
integracijo z rokovanjem s podatki na krovu sa  telita. 

Predstavljali so Interak  vne modne čevlje, op  čni 
vlakenski merilnik nivoja tekočin in op  čni vlakenski 
merilnik zasuka/torzije.

Poudarek je bil torej na op  čnih vulkanskih senzorjih za 
industrijske apli kacije:

-  mikrofl uidni sistemi in MEMS strukture, 
-  mikrodozirni sistem, 
-  piezoelektrične mikročrpalke, 
-  umetni nos, 
-  magnetni sistem za merjenje kota, 
-  magnetni sistem za merjenje linear nega pomika, 
-  večkanalni op  čni senzor, 
-  močnostni moduli, 
-  integrirani bolometer, 
-  frekvenčno in polarizacijsko prila god ljiva mikrotrakasta 

antena. 

- prozorna elektronika; 
- elektrokaloriki; 
- mikrovalovni elemen  ; 
- ultrazvočni pretvorniki; 
- keramični mikrosistemi. 

I. INTELIGENTNE TEKSTILIJE 

- Inteligentne teks  lije 
- ”No heel high heels” 
- Funkcionalno oblačilo za uporabnike invalidskega 

vozička 
- Pro  mikrobna in pralna volnena tkanina za biomedicinsko-
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terapevt sko (kožne rane in infekcije) in/ali 
 higiensko (športne nogavice) upora bo 
- Pro  mikrobna liocelna vlakna upo rabna v športne 

namene 

II. BIOMEDICINSKE APLIKACIJE 
- Napredna polipropilenska mreža za zdravljenje trebušne hernije 
- Lignocelulozna vlakna z izboljšanimi funkcionalnimi 

lastnostmi 
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- Žilni vsadki 
- Proto  p: Zeliščna medicinska oblo-

ga za celjenje ran pripravljena s 
pomočjo elektropredenja 

- Urološki kateter 
- Litografsko vzorčenje/strukturira-

nje nano polisaharidnih prevlek 
pripravljenih na ciklo-olefi nu upo-
rabnih v bio senzorske namene 

- Papir kot senzorski pripomoček 
pripravljen s pomočjo ink jet  skanja 
kemijskih substanc 

III. NAPREDNE OBNOVLJIVE TEHNO-
LOGIJE 

1. Pro  mikrobna in samočis  lna poli-
etersulfonska fi ltrirna membrana 

2. Magnetni nanodelci uporabni za 
či š čenje odpadnih voda 

3. Nanomodifi cirana membrana za 
se lek  vno odstranjevanje ionov 
težkih kovin iz odpadnih vod

SEJEM BIL JE ŽIV

Seveda smo si ogledali tudi ostale dele 
sejma, ki je bil zelo zanimiv, potekale 
pa so tudi konference, bilateralna 
srečanja podjetnikov iz različnih držav, 
tekmovanja in različne obsejemske 
prireditve.  Jasno, tam smo bili tudi 
mi, revija Avtoma  ka+Elektronika 
in naša spletna trgovina za radijske 
komunikacije in merilno opremo 
-  HAMtech. 
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ZELENE ENERGIJE

Počasno uvajanjePočasno uvajanje
          net-meteringa
Informacije: Združenje slovenske fotovoltaike GIZ

16. september 2015 – Konec minulega tedna je v okviru 48. Mednarodnega sejma obr   in 
podjetnos  , kot strokovna spremljajoča prireditev, potekala redna leta konferenca Združenja 
slovenske fotovoltaike (ZSFV) z naslovom »S sončnimi elektrarnami do energetske neodvisnos  «. 
Predvsem zaradi ustreznih in pomembnih predstavnikov fotovoltaičnega sektorja, države in 
naravovarstvenikov je bila konferenca množično obiskana.

V uvodnem nagovoru je predsednik 
Združenja slovenske fotovoltaike 
Primož Tručl predstavil problema  ko 
in tako rekoč popoln zastoj kakršnih 
koli inves  cij v sončne elektrarne v 
Sloveniji.
 
Državni sekretar z Ministrstva za 
infrastrukturo, mag. Klemen Po  sek, 
je v svoji predstavitvi navedel, da je 
Ministrstvu doslej uspelo odpravi   
večino ovir na po   do uveljavitve 
Uredbe o net-meteringu, vendar žal, 
še ne vseh, zato ni mogel zagotovi  , 
da bo Uredba v oktobru dejansko 
tudi sprejeta. Poudaril je, da bodo na 
Ministrstvu naredili vse, kar je v njihovi 
moči, da se sprejetje uredbe ne bi 
zavleklo v prihodnje leto. To zagotovilo 
je še toliko pomembnejše, glede na 
glasna opozorila publike, da je bila 
obljuba z Ministrstva za infrastrukturo 
o čimprejšnji uvedbi net-meteringa 
podana že na lanskoletni konferenci 
Združenja slovenske fotovoltaike 
(12.09.2014).
 
Ključna ugotovitev vodje centra za 
energetsko učinkovitost pri Inš  tutu 
Jožef Štefan, mag. Staneta Meršeta 
je bila, da dodatnih 10 milijonov 
evrov porabljenih v okviru podporne 
sheme državi doprinese 13 milijonov 
iz naslova DDV.

Spodbudne rezultate analize delovanja 
sončnih elektrarn v Sloveniji je pred-
stavil dr. Kris  jan Brecl iz Fakultete za 
elektrotehniko v Ljubljani.
 
V predstavitvi Tomislava Tkalca iz 
društva Focus pa je bil pomenljiv 
podatek, da so na svetovnem nivoju 
izplačane subvencije fosilnim virom 
energije kar pet krat višje kot podpore 
vsem obnovljivim virom skupaj. Žal.
 
Predstavitve govornikov na konferenci 
Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV) 
z naslovom »S sončnimi elektrarnami 
do energetske neodvisnos  « so do-
segljive na spodnjih povezavah:

• Primož Tručl, predsednik Združenja 

slovenske fotovoltaike, Pregled in 

napoved razvoja fotovoltaične panoge

• mag. Klemen Potisek, Državni sekretar, 

Ministrstvo za infrastrukturo, Uredba 

Net Metering

•  mag. Stane Merše, Vodja centra za 

energetsko učinkovitost, Institut Jožef 

Stefan, Kako do učinkovitega sistema 

podpor za proizvodnjo električne 

energije iz obnovljivih virov energije

• dr. Kristijan Brecl, Fakulteta za 

elektrotehniko, Zagotavljanje zaneslji-

vega delovanja sončnih elektrarn

• Tomislav Tkalec, Focus, društvo za 

sonaraven razvoj, Energetska tranzicija 

in ovire za spremembe
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NOVE TEHNOLOGIJE IN MATERIALI GONILO RAZVOJA

Z novimi tehnologijami Z novimi tehnologijami 
     navzgor ali v brezno?     navzgor ali v brezno?

Avtor: Janez Šklec, predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Nove tehnologije in materiali bodo gonilo razvoja.

V prihodnjih le  h pričakujemo nove dosežke na področju informacijsko-komunikacijskih in 
proizvodnih tehnologij, pri povečani industrijski avtoma  zaciji in robo  zaciji, gradnji zelo zahtevnih 
in prefi njenih mehatronskih naprav in sistemov, razvoju in uporabi interneta stvari, razvoju novih 
pametnih materialov, nanotehnoloških izdelkov in drugo. Razvoj se bo usmerjal tudi ob pomoči 
novih ved, kot so bionika, fotonika in biomime  ka. Poudarek v industriji bo na uvedbi informacijsko 
podprtega spremljanja izdelka, razvili se bodo standardni gradniki za avtomatsko iden  fi kacijo, 
tehnološke rešitve za sledenje po njegovi distribucijski po   ter kompleksne informacijske rešitve 
za sledenje izdelka skozi njegov celotni življenjski cikel.

V Sloveniji se srečujemo predvsem s premalo učinkovi  m uvajanjem razvojnih dosežkov v tržno 
zanimive izdelke.

Velik poudarek bo na povečanju učin-
ko vitos  , konkurenčnos  , zanesljivos   
in varnos   proizvodnih procesov. 
V Sloveniji lahko v prihodnjih le  h 
pri čakujemo intenzivnejšo uporabo 
pa metnih materialov in še zlasti 
nano materialov. Pri novih pametnih 
materialih bo največji poudarek na 
do okolja prijaznih, samorazgradlji vih, 
energetsko učinkovi  h in obdelovalno 
uspešnih materialih. Močno se bodo 
okrepile dodajalne tehnologije in 
zmanjšale obdelovalne, predvsem 
zaradi velikega prihranka pri materia lu 
in energiji. Pri energiji bo poudarek na 
razvoju in iskanju novih alterna  vnih 
virov energije, na kompleksnem razvoju 
pametnih omrežij, na shranjevanju 
energije in na njeni učinkovi   rabi. 
Čeprav je tehnološko prihodnost težko 
in včasih nehvaležno napovedova  , 
bomo v Sloveniji morali zelo resno 
iden  fi cira   tehnologije z velikimi 
možnostmi ras  , nekaj smo jih v 
strategiji pametne specializacije 
sicer že poudarili in zajeli, vendar 

bomo morali pravočasno prepozna   
pomembne tehnološke preboje in 
predvide   prihodnje potrebe po 
tehnoloških izdelkih ter se zaveda   
pomembnos   odkrivanja obetavnih 
zamisli, novih pristopov že na zgodnji 

stopnji načrtovanja postopkov, gradnje 
in inova  vnih usmeritev.

Velik potencial v pametnih teks  lijah
Slovenija ima strokovnjake, ki uspešno 
razvijajo pametne teks  lije - te so 

Tehnologije so generator največjih sprememb 
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širši javnos   še vedno precej neznane. Srečujemo pa se predvsem s premalo 
učinkovi  m vpeljevanjem razvojnih dosežkov v tržno zanimive izdelke. 
Premalo je tudi fi nanciranja ciljnih in obetavnih tehnoloških področij. Ko 
poudarjam znanje na področju pametnih teks  lij, lahko še posebej omenim 
dosežke inš  tuta za inženirske materiale in oblikovanje Fakultete za strojništvo 
Univerze v Mariboru, ki se je pred nedavnim na sejmu MOS predstavil z zelo 
konkretnimi inovacijami in tehnološkimi rešitvami.

Ko govorimo o pametnih teks  lijah, moramo razume  , kaj nam prinašajo in 
v čem se tako pomembno razlikujejo od klasičnih. Sodobne teks  lije namreč 
niso več pasivne, ampak so že povsem ak  vne. To pomeni, da nas ogrejejo, 
hladijo, varujejo pred bakterijami, neprijetnimi vonjavami in madeži na eni 
strani, medtem ko nam na drugi strani lahko izmerijo temperaturo, krvni 
pri  sk. To so pametne teks  lije, ki zaznavajo okoljske razmere ali dražljaje ter 
se nanje odzovejo. Med pametnimi teks  lijami imajo najpomembnejšo vlogo 
 ste, ki obču  jo, se odzovejo in celo prilagodijo na nove razmere.

Ujetniki »zgodbe o uspehu«?

Kljub dobrim razvojnim ak  vnos  m v Sloveniji še vedno ne znamo prei   
v družbo znanja in inovacij, čeprav za to obstajajo priložnos  . Najbrž smo 
nekako še vedno ujetniki »zgodbe o uspehu«, saj večina prebivalstva in tudi 
poli  kov še ne zaznava potrebe po spremembah. Te pa vedno prinašajo 
določeno negotovost, ki seveda ni prijetna. Žal se bo ta potreba pojavila 
zelo na hitro in takrat bomo ugotavljali, koliko smo izgubili zaradi prepozne 
ak  vnos   oziroma prepoznega prilagajanja spremenjenim okoliščinam. Že 
zdaj pa si lahko postavimo zelo odprto vprašanje: ali bo strategija pametne 
specializacije pomagala pri dosegu določenih ciljev, ki so strateškega pomena 
za celotno Slovenijo ali pa bomo le še enkrat priča zgrešenim naložbam in 
napačnim vlaganjem?

Janez Škrlec je predsednik odbora 
za znanost in tehnologijo pri Obrt-
no-podjetniški zbornici Slovenije 
(OZS), ter dolgoletni član Sveta za 
znanost in tehnologijo Republike 
Slovenije.
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ZELENE ENERGIJE

Raziskava dokazuje, da je fotovoltaika stroškovno učinkovita 
že danes in še izboljšuje svojo konkurenčnost na stopnjo, 
ki je konvencionalne tehnologije ne bodo mogle doseči. To 
je budnica poli  kom, da prepus  jo prednost stroškovno 
najbolj učinkovitemu viru električne energije – sončnim 
elektrarnam. Oblikovalci poli  k morajo namreč preneha   
varova   preteklost in zače   oblikova   prihodnost, ki je 
očitno na strani obnovljivih virov energije.
”Kljub desetletjem obilnih subvencij, se zreli tehnologiji 
jedrskih in termo elektrarn lahko še vedno zanašata na 
podobno raven podpore kakor inova  vna fotovoltaika. 
Zaradi hitrega razvoja tehnologije in s tem povezanim 
stalnim nižanjem stroškov, imajo podpore sončnim 
elektrarnam trend padanja. Pri termo in jedrskih elektrarnah 
pa ostajajo podpore na enakih nivojih že š  rideset let!« 
je objavo študije Evropske komisije komen  rala Frauke 
Thies, iz Združenja evropske fotovoltaične industrije.
Skratka, v kolikor bi lastniki termo in jedrskih elektrarn 
nosili tudi stroške zdravstvenega sistema, ki je potreben za 
blaženje posledic zdravstvenih problemov ljudi in sanacij 
degradiranega okolja, ki ga povzroča onesnaževanje 
njihovih elektrarn, bi bila cena tako pridobljene električne 
energije očitno višja od električne energije proizvedene 
v sončnih elektrarnah.
Komisija je objavila tudi poročilo o razvoju notranjega 
energetskega trga, ki razkriva le počasen napredek, zato ima 
Evropa še dolgo pot, da doseže pravi notranji energetski 
trg, ki zagotavlja poštene in enake konkurenčne pogoje 
za fotovoltaiko in druge inova  vne rešitve v sektorju 
električne energije.
 
O poročilu ”Energetske subvencije in stroški v EU”

Celotno poročilo je dosegljivo na povezavi:
http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/20141013_subsidies_

costs_eu_energy.pdf

Glavne ugotovitve poročila vključujejo:

• Od leta 1970 je konvencionalna proizvodnja energije (zlasti 

termoelektrarne in jedrske elektrarne) koristila znatne 

posredne in neposredne subvencije.

• Podpora sončnim elektrarnam je bila uvedena šele v zadnjem 

obdobju in je svoj vrh verjetno dosegla v letu 2012.

• Tudi v letu 2012, ko je bila fotovoltaika zgledno subvencioni-

rana, sta zreli tehnologiji, kot so jedrske elektrarne in termo 

elektrarne, še vedno prejemali skoraj enako raven podpore 

kot sončne elektrarne, upoštevajoč zgodovinske podpore, ki 

so lahko neposredno povezane s proizvodnjo danes (drugi 

učinki, kot so brezplačna dodelitev pravic do emisij za 

proizvajalce, ki uporabljajo fosilna goriva v Evropskem 

sistemu za trgovanje z emisijami ali posredni učinki zgodovin-

ske podpore so izključeni). Skupna vrednost javnih sredstev, 

namenjenih energetskemu sektorju, razen prometa, v EU28 je 

v letu 2012 znašala 113 milijard evrov, plus dodatnih 3 - 15 

milijard evrov neposredne zgodovinske podpore.

• Celotni skupni zunanji stroški vseh virov energije v letu 2012 

znašajo približno 200 milijard evrov, z možnim razponom od 

150 do 310 milijard evrov. Če bi bili upoštevani tudi ti stroški, bi 

skupni stroški energije iz jedrskih in termo elektrarn daleč 

presegali skupne stroške električne energije iz sončnih elektrarn.

• Z razčlenitvijo podpore na enoto proizvedene energije je v letu 

2012 znašala neposredna podpora za sončne elektrarne 

približno 110 EUR/MWh. Če primerjamo tudi zunanje vplive 

različnih energetskih tehnologij, ki upoštevajo skupne 

družbene stroške na enoto premoga, so bili ti skoraj enaki ali 

celo višji tistim za fotovoltaiko v letu 2012.

• Stroški proizvodnje na enoto električne energije (Livelised Cost) 

pri obsežni sončni elektrarni so v letu 2012 znašali približno 

100 EUR/MWh, kar pa je primerljivo s termoelektrarnami na 

zemeljski plin in jedrskimi elektrarnami in dokazuje vse večjo 

gospodarsko upravičenost proizvodnje električne energije iz 

sonca.

Študija Evropske komisijeŠtudija Evropske komisije
obelodanila dejanske stroške energijeobelodanila dejanske stroške energije
Informacije: Združenje slovenske fotovoltaike GIZ

Minuli mesec je Evropska komisija objavila študijo »Energetske subvencije in stroški v EU”, 
ki dokazuje, da so neposredni skupni stroški konvencionalnih energetskih tehnologij, kot sta 
pridobivanje energije iz termo in jedrskih elektrarn, precej višji kakor neposredni stroški spodbujanja 
fotovoltaike.
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PODATKOVNI SISTEMI

Na Švedskem Na Švedskem 
se gradi prvi se gradi prvi 
klimatskoklimatsko  
pozitiven podat-pozitiven podat-
kovni centerkovni center
V mestu Falun na Švedskem se gradi prvi kli-
matsko pozi  ven podatkovni center na svetu. 
Eco DataCenter bo eden izmed 13 najvarnejših na 
svetu, saj bo z vrhunskimi zmogljivostmi dosegal 
najviše varnostne standarde. EcoDataCenter 
gradi elektrodistribucijsko podjetje Falu Energi 
& Va  en v sodelovanju s podjetjem EcoDC 
AB, ki bo tudi upravljalo s centrom. Podjetje 
Schneider Electric, pa je dobavitelj tehnologije 
in energetsko učinkovi  h rešitev, ki so vključene 
v novi podatkovni center. 

ICT (informacijske in komunikacijske) tehnologije pred-
stavljajo novost na področju energetske učinkovitos  . 
ICT sektor porabi okoli 10 % vse energije na svetu. To se 
odraža v vse dražjih stroških upravljanja s podatkovnimi 
centri – na primer internetne tehnologije in računalništvo 
v oblaku. En sam  podatkovni center lahko namreč 
porabi več energije kot srednje veliko mesto. Velik del 
te energije ni nikoli porabljen, saj se pretvori v toploto, 
ki nato izhaja v atmosfero in s tem prispeva k segrevanju 
globalnega in lokalnega okolja. V svetu je bilo do sedaj 
zgrajenih več kot tri milijone podatkovnih centrov. Glede 
na podatke iz raziskav, bodo emisije ogljikovega dioksida 
iz teh podatkovnih centrov v pe  h le  h presegale izpuste 
ogljikovega dioksida letalske industrije. 

Prvi klimatsko pozi  ven podatkovni center
EcoDataCenter v Falunu na Švedskem bo vključen v 
lokalno električno omrežje, ki je leta 2013 v New Yorku 
prejelo nagrado Global District Energy Climate Award 
kot eden izmed najboljših omrežij na svetu. Odvečna 
toplota iz strežnikov in druge opreme se bo uporabljala 
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

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. 

za ogrevanje stanovanj v mestu 
Falun, saj bo podatki center povezan 
z lokalnim sistemom ogrevanja. Pole   
bo presežek pare iz lokalne elektrarne 
poganjal klimatske naprave za hlajenje 
podatkovnega centra.

„Sodelovanje med podatkovnim centrom 
in mestnim sistemom za ogrevanje 
bo privedlo do znatnega zmanjšanja 
emisij ogljikovega dioksida - tako, da 
bo EcoDataCenter imel nega  ven 
ogljični od  s; merjeno na letni ravni. 
Podatkovni center povezujemo z bolj 
trajnostnim energetskim sistemom, 
kar pomeni, da lahko uporabljamo vso 
razpoložljivo energijo. To pravzaprav 
pomeni, da bomo zgradili prvi klimatsko 
pozitiven podatkovni center na 
svetu“, je povedal Bengt Gustafsson, 
direktor podjetja Falun Energi & 
Va  en. Električna energija, ki jo bo 
uporabljal podatkovni center bo v celo   
prihaja iz obnovljivih virov – sončna 
in vetrna energija ter hidroelektrarne 
in sekundarna biogoriva.

Varnost v kombinaciji z 
vrhunsko izvedbo
EcoDataCenter je projek  ran tako, 
da bo stalno dostopen – po merilih 
Inš  tuta Up  me ima raven IV™. To 
je raven, ki jo danes v svetu dosega 
samo dvanajst podatkovnih centrov. 
Podatkovni center je tudi izjemno 
učinkovit, z zajamčeno 100 odstotno 
razpoložljivostjo. Poleg tega bo 
EcoDataCenter deloval po najvišjih 
možnih varnostnih standardih. S 
sodelovanjem z vodilnimi svetovnimi 
strokovnjaki s področja energe  ke iz 
družbe Schneider Electric, bo imel 
EcoDataCenter dostop do številnih 
energetsko učinkovi  h rešitev in 
izdelkov, ki se popolnoma vključujejo 
v ta projekt.

„Živimo v obdobju, ko je vse več ljudi 
zaskrbljenih zaradi vpliva na okolje. 

Industrija podatkovnih centrov, ki se 
nahaja v samem središču današnjega 
in prihodnjega interneta in povezuje 
vse stvari (Internet of Things), se ne 
sme razvija   na račun uničevanja 
podnebja. Informacijska varnost in 
zanesljivost je vse bolj pomembna 
v poslovanju podje  j in organizacij. 
Zaradi tega smo izjemno ponosni, da 
smo del projekta, ki se bo zaključil s 
tem pionirskim podatkovnim centrom. 
EcoDataCenter je odličen primer 
ekološkega dizajna in dokazuje, da 
je mogoče bi   dobičkonosen, če se 
razmišlja izven okvirjev“, je povedal 
Marc Nezet, direktor podjetja Schneider 
Electric na Švedskem. 

Ekologija je dobičkonosna
„S projektom EcoDataCenter smo 
dokazali, da je lahko ekološki dizajn 
tudi cenejši. Podatkovni center bo 
energetsko znatno učinkovitejši od 
običajnih centrov. Povezava z lokalnim 
sistemom ogrevanja in hlajenja bo 
koris  la tudi  sto energijo, ki bi se sicer 
zavrgla. Vse to znižuje stroške, tako 
naše, kot stroške našega naročnika“, 
je povedal Børge Granli. Prva izmed 
treh zgradb bo dokončana v prvem 
tromesečju leta 2016. 

EcoDataCenter 
• Tri zgradbe, skupno 23.250 kvadratnih 

metrov površine
• 18 megavatov
• Dostopnost: 100%
• Vir energije: sonce, veter, voda in 

sekundarna biogoriva
• Varnostna klasifi kacija: Tier IV™ 

(najvišja možna) Podatkovni center 
bo zaščiten z debelim betonskim 
zidom in naprednim varnostnim 
sistemom ter nadzorno mrežo.

• Učinkovitost uporabe energije: 
manj kot 1.15 (Tier IV™ dizajn)

• Ekološko sprejemljiv dizajn z 
zgradbami, ki imajo ameriške 
cer  fi kate LEED Pla  num (Leadership 
in Energy and Environmental Design) 

• Streha bo pokrita z nasadom homulic 
(Sedum) – cvetoča rastlina, ki ustvarja 
debel pokrov in tako hladi zgradbo 
preko poletja.

• Električna energija je na Švedskem 
po sta  s  kah organizacij Business 
Sweden, Nord Pool Spot in britan-
ske ga Ministrstva za energe  ko in 
kli matske spremembe, 40 do 50 
od stotkov cenejša v primerjavi s 
ce nami v Veliki Britaniji.

Za več podrobnos   obiščite spletno stran 
ali si oglejte fi lm: www.ecodatacen ter.se 
Več informacij o Business Sweden: 
h  p://www.business-sweden.se/
datacenters/
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STROKOVNI DOGODKI
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TEHNOLOGIJA IO-LINK

Malokdaj so proizvajalci opreme in uporabniki tako 
enotni pri zahtevah nekega standarda kot pri temi IO-Link. 
Samoumevno je, da je naloga novega komunikacijskega 
standarda omogočanje popolne preglednos   prenosa 
procesnih parametrov od senzorja do krmilnika. Zanimanje 
za IO-Link se je močno povečalo z nastankom koncepta 
Industrija 4.0, ki mu tudi mediji v zadnjem času posvečajo 
obilo pozornos  . V nasprotju z 
nekoliko oddaljeno vizijo tovarn 

brez ljudi pa so prednos   IO-Link uporabne in hitro vidne 
tudi že v današnjih proizvodnih procesih.

IO-Link je hitro postal zanimiv za uporabnike, saj omogoča 
večjo transparentnost proizvodnih procesov na relaciji med 
senzorji in krmilniki. Komunikacijski standard ponuja vrsto 
prednos  , med njimi najbolj pomembne: nižje stroške 

naprav, učinkovitejše proizvodne 
procese, boljšo dostopnost naprav in 

IO-Link povečuje IO-Link povečuje 
učinkovitost proizvodnjeučinkovitost proizvodnje

Informacije: Filip Zmrzlikar, univ.dipl.inž-el.

IO-Link je tu: Novi komunikacijski standard prinaša mnoge prednos   v številnih aplikacijah in 
povečuje učinkovitost proizvodnje.

Prednosti IO-Link: nižji stroški naprav, 
enostavnejša vgradnja in preventivno 
vzdrževanje
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sistemov. Podjetje Turck lahko ponudi uporabnikom, ki želijo 
IO-Link celovito izkoris   , širok nabor IO-Link produktov, 
začenši s široko ponudbo senzorjev, priključnih kablov, 
induk  vnih sklopnikov in V/I vozlišč, do programabilnih 
in pasivnih sklopnikov za industrijska vodila in Ethernet.

Nižji stroški zalog
IO-Link omogoča vrsto novih rešitev po principu “vse v 
enem”. Senzorje z različnimi variantami izhodnih signalov 
lahko nadomes  mo le z enem  pom z IO-Link izhodom. Le 
v redkih primerih je tak senzor dražji od klasičnih variant. 
Ker večina senzorjev deluje na osnovi mikroprocesorjev 
implementacija IO-Link ne predstavlja težave ampak 
enostavno dodani vmesnik za komunikacijo. Proizvajalci 
senzorjev dodatno prihranijo na stroških za  pke in zaslone, 
saj je senzorje zdaj možno konfi gurira   preko IO-Linka. 
Tudi na krmilnikih in pristopnih modulih raznovrstne 
module za analogne in digitalne signale nadomes  mo 
le z enim  p standardiziranega IO-Link modula. Slednje 

zmanjša stroške zaloge, op  mizira konfi guracijo sistema 
in predstavlja zato tudi veliko cenejšo rešitev za sisteme 
z analognimi veličinami kot s tradicionalni moduli.

Nižji stroški naprav
IO-Link zmanjša stroške ožičenja, saj lahko uporabljamo 
standardne trižilne senzorske kable, ki so cenejši kot 
večžilni ali specialni oklopljeni kabli za analogne signale. 
Vozliščni moduli za digitalne vhode/izhode z IO-Link 
povezavo  (IO-Link Hubs) znižajo stroške sistema tudi pri 
manjšem številu signalov. Moduli so sposobni prenes   do 
16 združenih digitalnih signalov kot en IO-Link kanal na 
krmilnik. Na ta način lahko hitro in enostavno priključimo 
obstoječe digitalne signale na IO-Link master modul. 
V tem oziru IO-link ne nadomešča rešitev na področju 
industrijskih vodil temveč jih dopolnjuje.

Enostavna vgradnja in inženiring
IO-Link proizvajalcem strojev prihrani inštalacijski čas in 
poenostavi inženiring. Povsod tam, kjer so uporabljeni 
specialni večžilni kabli in različni zbirni moduli, je potrebo 
skrbno načrtova   povezavo vsakega senzorja posebej 
tako glede vrste kabla kot dolžine. Tovrstno načrtovanje 
je zahtevno in časovno potratno. V primeru povezave 
IO-Link povežemo vsak senzor ali aktuator s standardnim 
trižilnim kablom, kar poenostavi načrtovanje, povezovanje 

in dokumen  ranje. Konvencionalne digitalne signale pa 
lahko združimo v IO-link signal s pomočjo V/I vozlišča 
(I/O Hub).

Preven  vno vzdrževanje
Celovita informacijska pokritost IO-Link omogoča 
preven  vno vzdrževanje in upravljanje sistema. Dodatni 
dostop do prej samo internih podatkov, kot npr. notranje 
temperature linearnih ali ultrazvočnih senzorjev, omogoči 
zgodnje opozarjanje na napake ali celo na možnost izpada. 
Zamenjavo komponent je možno načrtova   vnaprej, še 
predno pride do prekinitve zaradi nepredvidene napake. 
Druga možnost je, da lahko sistemski operater počaka, 
da dejansko pride do določene napake na napravi, ki 
je delovala mejno že nekaj časa in izpad uporabi za 
zamenjavo komponent, ki preko diagnos  čnih podatkov 
že kažejo na morebitni izpad v bližnji prihodnos  . Sama 
zamenjava komponente je enostavna in jo lahko izvede 
manj kvalifi cirano osebje, saj kontrolni sistem nastavi 
parametre na novi senzor. Primer: Merilne letve Turck 
z IO-Link izhodom omogočajo dostop do diagnos  čnih 
podatkov o stanju senzorja. Zaznamo lahko opozorilni 
signal, da je aktuator senzorja izven merilnega ali mejnega 
območja delovanja. 

Nastavljanje parametrov in vzdrževanje v proizvodnem 
procesu
Prednost stalnega komuniciranja s senzorjem lahko dobro 
izkoris  mo npr. pri op  čnih senzorjih, ki se tekom delovanja 
zamažejo in s tem spremenijo delovne karakteris  ke. 

SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO

Kaj je IO-Link?

IO-Link poeno   komunikacijo med stroji in kontrol-
nim sistemom na eni strani ter senzorji in aktuatorji 
na drugi. Standard se velikokrat primerja z USB 
standardom na PC. Oba vmesnika sta serijska in 
neodvisna od proizvajalca. USB in IO-Link lahko 
prenašata tako energijo kot signale. Oba standarda 
sta dvosmerna kar pomeni, da lahko senzorji in 
aktuatorji oddajajo in sprejemajo informacije preko 
IO-Linka. Ključna prednost IO-Linka je njegova 
sposobnost komunikacije. Enosmerni prenos 
informacij postane dvosmerna komunikacija. 
Omogoča dostop do parametrov in podatkov, ki 
so bili predhodno nedostopni krmilniku ali pa so 
bili dostopni le preko namenskih vmesnikov oz. 
direktno na senzorju.
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Če se zaradi umazanije in šibkejšega signala spremeni 
preklopna točka, lahko to dejanje krmilnik zazna in na 
novo nastavi senzor preko IO-Link komunikacije.

V kolikor je potrebno senzor zaradi napake zamenja  , je 
postopek veliko enostavnejši predvsem za naprave, ki jim 
je potrebno nastavlja   parametre. Krmilnik ima shranjene 
podatke o nastavitvah senzorja, ki jih enostavno naloži 
na senzor. Postopek je zelo primeren tudi kadar gre za 
spremembo v proizvodnji ali ko je potrebno na novo 
nastavi   celo skupino senzorjev. Namesto lokalnega 
učenja vsakega senzorja posebej, lahko preklopno točko, 
ojačenje, občutljivost in ostale parametre nastavimo 
centralno in za celotno skupino naenkrat. Parametri so 
transparentno dokumen  rani v krmilniku.

Večja varnost proizvodnje
IO-Link izboljša varnost in učinkovitost proizvodnih 
procesov med menjavo orodij na s  skalnicah ali robo  h. 
Poleg avtomatske nastavitve parametrov med menjavo 
lahko zamenjana orodja tudi prepoznamo kar omogoči, 
da dodatne inštalacije RFID ali bar kodnih sistemov niso 
potrebne. To je mogoče s pomočjo IO-Link pasivnih 
V/I vozlišč, ki imajo vsak svojo specifi čno oznako na 

osnovi katere dodamo opis glede na orodje. Krmilnik bo 
prebral oznako in iden  fi ciral orodje s pomočjo njegove 
iden  fi kacijske številke.

Primer: S  skalnice v avtomobilski industriji

Mnoge prednos   tehnologije IO-Link so bile že uspešno 
uvedene v industriji. Na s  skalnicah v avtomobilski industriji 
Turck induk  vni sklopniki brezkontaktno prenašajo energijo 
in podatke med s  skalnico in orodjem s  skalnice. Podatki 
se prenašajo po IO-Link komunikaciji. Ker se na orodjih 
uporabljajo tako inteligentni senzorji kot aktuatorji, je 
prednost stalne dvosmerne povezave še bolj očitna. 
Brez IO-Link sistema je bilo potrebno digitalne vhode 
in izhode pripelja   na krmilnik preko zbirnih modulov 
in večžilnih kablov. 

Mehanski konektorji na izmenljivih orodjih so draga 
rešitev, ki zahteva dodatne prilagoditve. Poleg tega so 
podvrženi hitri obrabi, kar je povezano s kratko življenjsko 
dobo in dodatnimi stroški zaradi zamenjave in posledičnih 
zastojev. Kombinacija Turck brezkontaktnih induk  vnih 
sklopnikov in IO- Link vozlišč omogoča nizkocenovno in 
hitro rešitev povezave senzorjev in aktuatorjev.

Brezžični prenos signalov z orodja 
stiskalnice na krmilnik preko 
induktivnega sklopnika in V/I vozlišča
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Iden  fi kacija transporterja
Avtomobilska industrija je začela uporablja   IO vozlišča 
za namen iden  fi kacije. Transporterje na proizvodni liniji 
iden  fi cirajo s pomočjo pritrjenih IO-Link vozlišč. Poleg 
iden  fi kacije se preko induk  vnega sklopnika na vsako 
postajo proizvodne linije brezkontaktno preneseta tako 
energija kot podatki.

Kontrola delovanja vr  ljaka
Merilne letve Turck nadzirajo dvig bočnih rok na vr  ljaku 
“Leteča riba” podjetja Zierer. IO-Link se tu uporablja za 
nastavljanje merilnega območja analognega izhoda in 
dostopa do dodatnih diagnos  čnih informacij. Senzor 
preko IO-Linka odda opozorilo, da je aktuator merilne 
letve izven dosega. Operater v tem primeru takoj sproži 
predvideni varnostni postopek. Preko krmilnika lahko 
dostopa do ostalih diagnos  čnih informacij. IO-Link torej 
pomaga operaterju pri op  mizaciji varnos   potnikov na 
vr  ljaku.

Kompleten nabor IO-Link produktov
K razvoju komunikacijskega standarda IO-Link se je 
pridružilo veliko število proizvajalcev. Večina podje  j se 
osredotoča na specifi čni del avtoma  zacijske piramide 
npr. na senzorje ali na master module. Značilnost nabora 
produktov fi rme Turck je kompletni ver  kalni spekter: 
Turck je eden izmed redkih proizvajalcev, ki lahko dobavi 
kompletni IO-Link sistem od master modulov do senzorjev 
in to tudi v stopnji zaščite IP67. Nadalje ima v programu 
modularne V/I sisteme za industrijska vodila in Ethernet, 
ki vključujejo tudi master module za IO-Link. Sistemi so na 
voljo za večprotokolni Ethernet (Profi net, Ethernet/IP in 
MODBUS TCP) ali Profi bus DP. Tekom leta bo Turck dodal 
module tudi za ostala industrijska vodila. Sredi leta bo 
na voljo tudi miniaturni blok TBEN-S kot master modul.

IO-Link vozlišče, ki prevzema vlogo pasivnih zbirnikov 
signalov, zavzema položaj v avtoma  zacijski piramidi med 

Kompletni nabor IO-Link produktov 
fi rme Turck od senzorjev do “master” 
modulov
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industrijskimi vodili in povezovalnimi zbirnimi moduli. V 
Turck programu so tudi vse vrste povezovalnih kablov, 
tako trižilni senzorski kot kabli za industrijska vodila ter 
Ethernet. Nabor senzorjev obsega merilne senzorje z 
IO-Link vmesnikom za tlak, pretok, temperaturo pa tudi 
senzorji za ultrazvok in merilne letve.

Prednos   aplikacij realiziranih z IO-Link:

Vse aplikacije, ki so danes realizirane z analognimi senzorji, 
je potencialno možno naredi   učinkoviteje s pomočjo 
IO-Link. Pri tem moramo upošteva   sledeča dejstva:
- Pretvorba veličin v 4…20 mA signal je časovno in cenovno 

potratna (čas pretvorbe in cena A/D pretvornika), 
resolucija in natančnost meritve se zmanjša, saj običajno 
senzorji uporabljajo le 12 ali 16 bitne pretvornike

- Uporaba oklopljenih kablov ter ustrezna ozemljitev 
sta pri analognih signalih skoraj nujna

- Razporeditev kontaktov na M12 konektorjih pri analognih 
senzorjih ni standardizirana. Običajno se uporabljajo 
montažni konektorji, kar povečuje možnost napak. 

Vse te slabos   lahko obidemo s pomočjo IO-Linka:

- IO-Link master kanal je običajno cenejši od analognega 
vhoda!

- Procesne veličine so neprekinjeno prenašajo v digitalni 
obliki od senzorja do PLC-ja. Odpadejo napake pretvorb, 
tudi več kot 16 bitna resolucija senzorja je natančno 
prenesena na krmilnik!

- Uporabljajo se standardni 3 ali 4 žilni senzorski kabli!
- IO-Link naprave imajo standardizirana mesta kontaktov 

na konektorjih
- Konfi guracija IO-link ni zahtevnejša od analognih 

vhodov!
- IO-Link senzorji imajo že v osnovi vgrajeno avtomatsko 

detekcijo prekinitve ožičenja!
- Vse dodatne možnos   IO-Link predstavljajo prednos  , 

ki jih lahko uporabnik izkoris   ali pa tudi ne.
- Ko se uporabnik enkrat odloči za IO-Link, lahko dodatne 

funkcije uporabi tudi naknadno. To velja tudi za nove 
funkcije kot npr. avtomatsko nastavljanje parametrov 
znotraj IO-Link standarda v1.1.
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SIMATIC S7-1500 v kompaktni izvedbi
Jernej Cule  o, jernej.cule  o@siemens.com, SIEMENS d.o.o.

Seriji krmilnikov SIMATIC S7-1500 sta se pridružila še dva kompaktna krmilnika, CPU 1511C-1 PN in 
CPU 1512C-1 PN. Zasnovana sta predvsem za aplikacije, kjer je potreba po varčevanju s prostorom, 
kar je kot naročeno za proizvajalce končnih produktov.

V širino merita približno 10% manj kot kompaktni krmilniki serije S7-300. Tudi zmogljivost in tehnološka funkcionalnost 
sta močno izboljšana. Kompaktna krmilnika serije S7-1500 se lahko pohvalita z integriranim barvnim zaslonom za 
nastavitve in diagnos  ciranje, integrirano sistemsko diagnos  ko, integriranimi hitro-števnimi vhodi (HSC), hitrostnim 
ali položajnim vodenjem pogonskih osi, integrirano zmogljivo PID regulacijo, integrirano zaščito, hitrim snemalnikom 
signalov in internih spremenljivk, integriranim spletnim strežnikom… Za konfi guriranje in programiranje je potreben 
STEP 7 Professional V13 SP1 Update4.

Integrirani digitalni in analogni vhodi/izhodi omogočajo neposredno povezavo s procesom. Oba krmilnika imata 5 
analognih vhodov (4 x U/I in 1 x R/RTD) in 2 analogna izhoda (U/I). Resolucija je 16 bitna z natančnostjo +/- 0.3%. 
Razlika je v številu digitalnih vhodov in izhodov, saj ima CPU 1511C-1 PN integriranih 16 DI in 16 DO, CPU 1512C-1 
PN pa 32 DI in 32 DO. V kolikor je potreba po dodatnih vhodih in izhodih, imata kompaktna krmilnika še možnost 

Slika 1: Kompaktna krmilnika serije S7-1500: CPU 1511C-1 
PN in CPU 1512C-1 PN
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priključitve standardnih signalnih modulov. Konektorji za integrirane IO so 
širine 25 mm in jih ni potrebno naroča   posebej, saj so že vključeni v paketu 
s kompaktnim krmilnikom.

CPU 1511C-1 PN in CPU 1512C-1 PN podpirata PROFINET IRT, ki omogoča 
kratke odzivne čase in hitro izmenjavo podatkov z IO napravami. Lahko delujeta 
kot IO krmilnika ali kot I-Device (Intelligent CPU as IO-Device), kar pome ni, 
da PROFINET ne omogoča le komunikacije s podrejenimi napravami, temveč 
lahko krmilnik komunicira kot IO naprava s  s  mi na višji ravni ali s centralni-
mi krmilniki. Preko integriranega vmesnika, se lahko s CPU poveže do 128 IO 
naprav. Dodatno so možne razširitve s CM in CP (PROFINET in/ali PROFIBUS) 
in na račun tega je možna povezljivost še do 256 distribuiranih IO naprav.

Kot vsi SIMATIC S7-1500 krmilniki, tudi kompaktni izvedbi v kombinaciji s STEP 
7 ponujata zaščito ”know-how” pred nepooblaščenim branjem, spreminjanjem 
in kopiranjem programskih blokov. Zaščita pred kopiranjem ima možnost, da 

Slika 2: I-Device omogoča enostavno in hitro 
komunikacijo krmilnik-krmilnik
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so posamezni bloki na SIMATIC spominski kar  ci vezani le na njeno serijsko 
številko ali na serijsko številko krmilnika. Poleg tega so na voljo še š  ri različne 
varnostne stopnje dostopnih pravic, ki se določijo različnim uporabniškim 
skupinam.

Integrirana sistemska diagnos  ka je pri CPU 1511C-1 PN in CPU 1512C-1 PN 
privzeto ak  virana. Informacije se prikazujejo dosledno v TIA Portalu, na 
panelu ali spletnem strežniku, tudi ko je krmilnik v stanju STOP.

Trace funkcija skrbi, da se posamezni signali ali interne spremenljivke 
posnamejo in lahko se jih ovredno  . Maksimalen čas snemanja je omejen z 
velikostjo spomina.

Izpostavljene lastnos  :
• Funkcionalnost iden  čna modularnemu krmilniku S7-1500
• Integrirani digitalni in analogni vhodi/izhodi
• PROFINET IRT vmesnik z dvema portoma
• Do 128 IO naprav
• I-Device
• Open Ethernet komunikacija (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP)
• Spletni strežnik
• Integrirana zaščita

Tehnične lastnos  

CPU 1511C-1 PN CPU 1512C-1 PN

Širina 85 mm
(razširljiv s 25/35 mm IO moduli)

110 mm
(razširljiv s 25/35 mm IO moduli)

PROFINET vmesnik
z dvema portoma

Da Da

PROFINET IRT Da Da
Spletni strežnik Da Da
Zaslon Da Da
Prog. / podat. pomnilnik 175 kB / 1 MB 250 kB / 1 MB
Hitrost izvajanja bitnih oper. 60 ns 48 ns
Integrirani digitalni
vhodi / izhodi

16 DI / 16 DO 32 DI / 32 DO

Integrirani analogni
vhodi / izhodi

4 AI (U/I) + 1 AI RTD / 2 AO (U/I) 4 AI (U/I) + 1 AI RTD / 2 AO (U/I)

Integrirana tehnologija  6 x HSC, 100 kHz
 4 x PTO / PWM, 100 kHz*

 6 x HSC, 100  kHz
 4 x PTO / PWM, 100 kHz*

Programsko okolje STEP 7 V13 SP1 Update 4 STEP 7 V13 SP1 Update 4
*možno s kasnejšimi fi rmware različicami

Slika 3: Tehnične lastnosti krmilnikov CPU 1511C-1 PN in 
CPU 1512C-1 PN
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• Integrirana sistemska diag-
nos  ka

• Integrirana tehnologija
• Snemalnik signalov in internih 

spremenljivk
Kompaktna krmilnika CPU 1511C-1 
PN in CPU 1512C-1 PN sta vključena 
v TIA Selec  on Tool, ki omogoča hitro 
in enostavno konfi guriranje strojne 
opreme. Uporaba tega orodja je 
brezplačna in se ga lahko sname na 
naslednji povezavi: www.siemens.
com/  a-selec  on-tool

Slika 4: TIA Selection Tool
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STROKOVNI DOGODKI

Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelav strojev
- regulacij vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehni n podpor in servis

Dobavljamo:
- servo pogone
- frekven ne in vektorske regulatorje
- mehke zagone
- merilne sisteme s prikazovalniki
- pozicijske krmilnike
- planetne reduktorje in sklopke
- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH
- Tecnoingranaggi Riduttori
- Fairford Electronics
- Giordano Colombo
- Motrona

e
e

o o

- B&R

č

č

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

T: F:
E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

ps-log@ps-log.si, www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah

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

POVABILO AVTORJEM REFERATOV ZA
SODELOVANJE NA KOTNIKOVIH DNEVIH 2016
Vse zainteresirane avtorje, ki želijo sodelova   s svojim prispevkom na 37. 
KOTNIKOVIH DNEVIH 2016 v Radencih, vabimo k sodelovanju. Do 25. decembra 
2015 sprejemamo predloge referatov na spodaj razpisane teme. Vse avtorje, 
ki bodo poslali naslov teme s kratkim povzetkom referata, bomo še v mesecu 
decembru obves  li o izbiri referata in uvrs  tvi v program posvetovanja, kamor 
bomo uvrs  li največ 13 referatov.

Z izbranim avtorjem bomo sklenili avtorsko pogodbo za izdelavo in predstavitev 
referata. Vsi izbrani refera   bodo izdani na CD-ju, ki bo priložen zborniku 
povzetkov posvetovanja. Povzetki referatov bodo objavljeni na naši spletni 
strani. Vsak avtor svoj prispevek predstavi na posvetovanju sam.

Referenčne teme za leto 2016:

• Alterna  vni viri električne energije in njihovo vključevanje v elektroenergetske 
sisteme.

• Novi standardi SIST na področju električnih instalacij in njihova uporaba v 
praksi.

• Problema  ka, izkušnje, pomanjkljivos   pri uporabi obstoječih veljavnih 
standardov.

• Predstavitev velikih tehnoloških projektov in novos   s področja električnih 
instalacij.

• Vpliv porabnikov na kvaliteto napetos   in toka v električnih instalacijah,
• Učinkovita raba EIB inteligentnih električnih instalacij, dosedanje izkušnje, 

vzdrževanje in stroški,
• Uporaba in vpliv LED razsvetljave na električne instalacije,
• Delo pod napetostjo na  nizkonapetostnih instalacijah in vzdrževanje,
• Ekologija na področju elektroenerge  ke, vplivi na okolje.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Organizacijski odbor 
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OPTIČNE KOMUNIKACIJE

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 
•  T +386 (0)3 898 57 50 • F +386 (0)3 898 57 60 

• E info@miel.si • S www.miel.si

NOVE TEHNOLOGIJE
IZDELKI IN STORITVE
Spojke za 24 zvarov

Spojka FDM1-FO v IP68 
zašči   ima vgrajeno 
kaseto z držali za ščit-
nike zvara in prostor 
za urejanje odvečnih 
vlaken, za pritrditev 
cevke, kevlarja in plaš-
ča kabla.

Dvodelno ohišje s tes-
nilno gumo vijačno 

spojimo. Zapiranje in odpiranje lahko brez omejitev 
ponavljamo. Spojka FDM1-FO je namenjana za spajanje 
poškodovanih op  čnih kablov.
Mini op  čna spojka ima 2 ali 3 vhode za kable premera 
od 4.5 do 10mm, je 307mm dolga in ima premer 69mm.

FDM1-FO-VM spojka za 24 zvarov, 2 vhoda, Friedl 
FDM1-FO-AM spojka za 24 zvarov, 3 vhodi, Friedl

Spojke za 48 zvarov

Spojka MSC ima me-
hanski način tesnenja 
z IP68 uvodnicami, kar 
skrajša čas montaže, 
omogoča enostavno 
ponovno zapiranje in 
odpiranje, ter hkra   
brezhibno tesni.

Ima spone za pritr-
ditev kevlarja in razbre-
menilnih elementov in 

4 okrogle vhode za kable premera od 8 do 16mm.
V kompletu je ohišje s veznim obročem in tesnilom, 
4 kasete, ščitniki zvara, držalo za stensko montažo in 
montažni obroč za drog, brusni papir, sušilo, označevalne 
nalepke, vezice, tesnilni trak, izolacijski trak, merilni papir, 
2 ključa in navodila.

Kabelska spojka MSC s priborom za 48 zvarov.
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MOTORSKI POGONI

Motorji: 
mi jih 
enostavno 
povezujemo
Informacije: MURR ELEKTRONIK

Murrelektronikovi M23 konektorji omogočajo standardno 
rešitev za povezovanje servo motorjev.

Popolni kontak   in nepredušna zaščita so osnovne lastnos   
vseh  pov konektorjev. Področje povezav z motorji pa 
zahteva dodatne specialne lastnos  . 

Širok presek povezave, visoka zmogljivost v kompaktni 
obliki in najpomenbnejše: integriran an  -vibracijski zaklepni 
mehanizem, ki skrbi, da je konektor trdno priključen tudi 
med močnimi vibracijami.

Murrelektronik nudi za različne aplikacije in  pe motorjev 

Murrelektronikovi novi močnostni konektorji (M12, M15 in M23) omogočajo enostavno povezavo z 
motorji. Konektor M12 je najkompaktnejši in najmočnejši 5-polni M12 konektor na tržišču. Nova M15 
power standard tehnologija povezljivos   konektorja MQ15-X omogoča ekstremno hitro montažo.
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močnostne kable, ki dosegajo zgoraj 
naštete zahteve.

Njihova zelo kompaktna oblika naredi 
konektor M12 Power idealen za linear-
ne pogone, brezkrtačne DC ali koračne 
motorje. Omogočajo obremenitve 
vse do 2 x 16 A pri maksimalno 63 V
AC/DC. 

Paleta Murrelektronikovih izdelkov 
je sestavljena iz kompletov kablov, 
povezovalnih kablov, konektorjev s 
prirobnico in adapterjev , ki ponujajo 
veliko več možnos   names  tve.

Konektor MQ15 X je oblikovan za hitre 
povezave z obrnjeno polariteto zaščite 
asinhronega motorja vse do 7.5 kW. 
Konektor ima tri močnostne kontakte 
za obremenitve do 16 A, PE in dva 
pomožna kontakta za obremenitve 
do 10A. Tehnologija hitre povezave 

zagotavlja takojšnjo nepredušno 
povezavo. Posebno obli kovani v  č 
omogoča da je konektor neprodušno 
pritrjen, nezlomljiv in preprečuje 
napake pri priključevanju. Ponudba 
konektorjev je dopolnjena s konektorji 
z zunanjo dimenzijo prirobnice M20. 
Ti konektorji se enostavno privijačijo 
na terminalne škatle.

Z družino M23-Drives nudi Murrelek-
tronik najmočnejši 8-polni M23 
konektor na tržišču (pri referenčni 
temperaturi prostora 40 °C). Z 28A/630V 
na kontakt za napajalne kontakte in 
8A/300V za signalne kontakte, so   
konektorji primerni tudi za visoko 
zmogljive po gone in servo motorje 
v AC/DC rangu.

Kompletna 360 stopinjska zaščita 
zagotavlja zelo nizko emisijo motenj. 
M23 ima tudi zelo visoko kakovosten 

zaklepni mehanizem, 
ki s hex navojem in 
ustreznim moment- 
nim ključem, zagotav-
lja nepredušno zaprt 
konektor.
Kodirna puščica na 
ohišju je prak  čna 
pomoč pri names  tvi. 
Povezava z valovito 
cevjo, visoka kako-
vost, originalni Sie-
mensovi kabli in iz-
jemna neprodušnost 
tudi, ko je izpostavljen 
oljem v indusrijskih 
aplikacijah, so dodat- 
ne močne točke Murr-
elektroniko vega seta 
M23-Drive.

Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelav strojev
- regulacij vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehni n podpor in servis

Dobavljamo:
- servo pogone
- frekven ne in vektorske regulatorje
- mehke zagone
- merilne sisteme s prikazovalniki
- pozicijske krmilnike
- planetne reduktorje in sklopke
- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH
- Tecnoingranaggi Riduttori
- Fairford Electronics
- Giordano Colombo
- Motrona

e
e

o o

- B&R

č

č

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

T: F:
E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

ps-log@ps-log.si, www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah

-

-

-

-

-

-

-

-

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
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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 



High performance and flexibility for HVAC applications.
WAGO BACnet Building Controller (B-BC)

• Freely programmable with integrated Web server

• SD card slot and 2-port switch

• Compact and modular I/O level

• Interfaces for LON®, MP-Bus and more.

www.wago.com

BACnet/IP Controller
Fast Control Solution for Complex Applications!
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SAMODEJNI VZDRŽEVALEC RASTLIN
Avtor: Nino Kuzma, mentorja: Matej Veber univ.dipl. inž , mag. Andro Glamnik univ. dipl. inž

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Slovenija

Za raziskovalno nalogo sem se odločil izdela   napravo, ki bo samodejno vzdrževala rastline, ki jih srečamo v notranjos   
hišnih prostorov. Z družino že od nekdaj veliko potujemo, zato smo tudi več časa odsotni od doma. Problem se pojavi, 
ker trenutno na trgu ne obstaja naprava, ki bi brez človeške pomoči dlje časa vzdrževala zahtevne rastline, in tudi 
imela možnost vzdrževa   več vrst rastlin glede na željo uporabnika, na koncu pa nebi bila prevelika za uporabo na 
okenski polici. Takšno napravo sem najprej želel kupi  , vendar sem kmalu spoznal, da naprave, ki bi zadostovale 
mojim željam, še ni na tržišču. Začel sem zbira   ideje in mnenja domačih moral sem pridobi   čim več informacij 
o podobnih izdelkih, prebral in preučil sem veliko spletnih portalov o vrtnarstvu. Preko spleta sem pridobil veliko 
uporabnih informacij in ugotovil, na kakšnem principu delujejo nekatere podobne naprave ter spoznal tudi slabos  , ki 
bi jih pri svoji napravi odpravil. Da bi vse ideje in zamisli združil, sem se odpravil do eksperta na področju vrtnarstva. 
Določila sva tri poglavitne skupine, kar je zame pomembno, saj sem napisal tri programe za vzdrževanje rastlin, da 
lahko uporabnik  nato izbere  stega, ki bo ustrezal njegovi rastlini.

Slika 1: 3D-model končane naprave

Kmalu sem že imel osnovno zamisel o funkcionalnos   tovrstne naprave. Po 
več neuspešnih idejah sem spoznal, da je najbolj op  malno uporabi   Arduino  
za vodenje celotne naprave. Da bi zagotovil najboljše pogoje rastlini, ki jo 
vzdržujem, bi moral z različnimi senzorji izmeri   stanje okolja, v katerem rastlina 
uspeva in ji ga glede na njene potrebe z različnimi aktuatorji spremeni   v 
op  malnega ali pa vsaj uporabnika obves    o neprimernem okolju za rastlino. 
Potreboval sem senzor za merjenje vlage zemlje, senzor za merjenje temperature 
in senzor za merjenje svetlobe. Okolico rastline bi spreminjal s pomočjo LED 
diod in mini vodne črpalke.
Zunanjost  ima nenavadno in zanimivo obliko, ki že na prvi pogled da vede  , 
da ni navaden cvetlični lonček. Počasi je začela nastaja   končna ideja, ki sem 
jo začel izpopolnjeva   in izdelova  . 

Najprej sem vse zrisal, narisal sem 
obliko ohišja, ki mi je bila všeč, osnova 
tega pa je skupek šestkotnikov. V 
3D-modelirnem programu SolidWorks, 
sem potem modele tudi 3D na  snil 
in vanje vgradil mini vodno črpalko, 
LED diode, ki so najop  malnejše za 
rastlino, saj sve  jo s  sto svetlobo 
ki jo rastlina najbolj potrebuje za 
pravilno rast, mikrokrmilnik in več 
različnimi vezji, ki sem jih za omenjeno 
napravo izdelal sam. Glavni del tega 
projekta je program, ki omogoča, da 
prevzame nadzor nad oskrbovanjem 
rastline. Program sem moral napisa   
v programskem okolju Arduino IDE, v 
katerega lahko pišemo v prilagojenem 
jeziku Arduino. Najprej sem napisal 
program za temperaturo, ki deluje 
neodvisno od položajev stikal in 
izbranih podprogramov. Naslednji 
segment programa je »pametni« način, 
ki ga izberemo s preklopom s  kala, 
vgrajenega v zgornji del ohišja. Ta 
omogoča, da naprava zaliva rastlino 
neodvisno od časa, ko je bila nazadnje 
zalita. Potem se program razdeli na 
tri podprograme, ki imajo vsak svoje 
nastavitve glede potreb rastline. Med 
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različnimi podprogrami lahko izbiramo s 
s  kalom, nameščenim na zgornjem delu 
ohišja, v posameznem podprogramu pa 
se nahajata dva sklopa. En sklop je za 
zalivanje, drugi za osvetljevanje, zato 
je naprava tudi kompa  bilna z vsemi 
notranjimi rastlinami.

S tem projektom sem želel naravo mini-
malno obremeni  , zato sem se odločil, da 
bo napravo poganjal obnovljivi vir energije 
Napravo sem naredil avtonomno, saj sem 
ji vgradil sončno celico, ki ji zagotavlja 
energijo za delovanje, ostanek pa se shrani 
v baterije za kasnejšo rabo. Na koncu 
sem napravo tudi preizkusil in zagotovil 
njeno brezhibno delovanje. Zahvalil bi 
se rad mentorjem, staršem in vsem ki so 
mi pomagali z nasve   in vsem  stem kar 
sem potreboval, da sem projekt uspešno 
končal in se z njim veliko naučil.

Sika 3: Končana naprava

Slika 2: Eksplozijski pogled 3D-modela
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HMI/SCADA softver za pametne tovarne: HMI/SCADA softver za pametne tovarne: 
COPA-DATA predstavlja zenon 7.20COPA-DATA predstavlja zenon 7.20
Informacije: COPA-DATA, Salzburg, Avstrija

COPA-DATA je izdala novo različico svoje HMI/
SCADA rešitve, Zenon 7.20, ki je v celo   skladen 
z načeli Smart Factory: programska oprema 
uporabnikom omogoča izvedbo usmerjenih analiz 
in vrednotenj velike količine podatkov (Big Data) 
in zagotavlja vse pomembne informacije kadarkoli 
in kjerkoli. Poleg tega lahko podjetja vzpostavijo 
stroškovno učinkovito in prilagodljivo rešitev 
v oblaku, ki temelji na Zenon in Microso  ovih 
tehnologijah.

Temeljne zahteve za Smart Factory so ergonomske 
programske rešitve, ki omogočajo učinkovit inženiring in 
pozi  vno uporabniško izkušnjo, poleg vsega pa so tudi 
zelo prilagodljive, varne in procesno zmogljive. Z Zenon 
7.20 predstavlja COPA-DATA novo različico programske 
opreme, ki izpolnjuje te zahteve.

”Z Zenon 7.20 COPA-DATA ponuja izdelek, ki se lahko 
uporablja za inova  vne industrijske proizvodnje, za katere 
je značilna znatna sposobnost prilagajanja, učinkovitost 
virov, ergonomija in doslednost, popolnoma integrirani 
procesi z dodano vrednostjo,” pojasnjuje Reinhard Mayr, 
produktni vodja pri COPA-DATA.

Nova različica je opazno izboljšana na področju mobilnega 
dela z Everywhere App by Zenon, HTML5 podporo, 
okrepljeno z varnostnimi funkcijami in učinkovitostjo 
upravljanja z energijo. Poleg tega, Zenon 7.20 ponuja 
veliko izboljšav, katere naredijo delo še bolj učinkovito, 
enostavno in uporabniku prijazno.

Zenon Cloud rešitev z Microso   Azure
Z Zenon Cloud rešitvijo, podjetja lahko povezujejo svoje 
proizvodne obrate drug k drugemu in uporabljajo Zenon 
kot orodje za op  mizacijo celotnega podjetja. Tako je 
mogoče zbira   zgodovinske podatke, in tudi podatke v 
realnem času na vseh mes  h, da jih primerjajo med seboj, 
in da se prikaže jasen pregled v obliki namizja.

Podjetja lahko s tem tudi nadaljujejo pristope, kot so 
upravljanje z energijo, OEE, itd na globalni ravni. Da bi 
lahko ponudili tako rešitev, COPA-DATA tesno sodeluje z 
Microso  om.

Z na novo na voljo povezave do Azure v Zenon 7.20, 
lahko podjetje vzpostavi stroškovno učinkovito in visoko 
razširljivo infrastrukturo.

Zenon in Big Data - upravljanje velikih 
količin podatkov
Pri zbiranju podatkov, nastanejo količine podatkov katere 
jih potrebno dnevno arhiviranje. To je stroškovno zahtevno 
in težavno - pogosto pa je to potrebno zaradi pravnih ali 
zakonskih razlogov. Z Zenon Big Data rešitvijo, ponuja 
COPA-DATA stroškovno učinkovito in ergonomsko rešitev 
shranjevanja velike količine podatkov.

Ta rešitev združuje Zenon z Microso  ovimi tehnologijami 
v oblaku - StorSimple skladiščenje (CIS) in Microso   Azure.
Pri tej nastavitvi, je Zenon Historian opremljen s priključkom 
na Microso   Azure oblak. Arhivirane podatkovne točke 
se shranijo na strojne naprave v notranjem omrežju, CIS. 
Ta dinamičen prehod shranjevanje zagotavlja  (s trenutno 
zmogljivostjo do 120 TB) da se podatki v Azure oblaku 
premaknejo in tam varno arhivirajo. Pri tem lahko podjetja 
kadarkoli dostopajo do podatkov in le te uporabijo pri  
svojih vrednotenjih.
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Vendar pa se lahko tudi velike količine podatkov analizira 
zelo učinkovito on-premises ali v hibridnih okoljih. COPA-
DATA je dodatno op  mizirala zmogljivos   analize Zenona 
7.20, da bi izpolnila zahteve projektov Big Data.

zenon na vseh končnih napravah
V Zenon 7.20, je COPA-DATA še izboljšal grafi čni prikaz za 
aplikacije na tabličnih računalnikih z Windows 8 in 8,1, 
oblikovanje pa je bolj uporabniku prijazeno. Nov No  fi er 
App za Android pametne telefone op  mizira in poenostavlja 
potrjevanje alarmov. Druga novost so tudi nekateri dodatni 
nivoji gesel za Everywhere Server, s tem pa določite, kateri 
uporabniki lahko dostopajo do Everywhere strežnika. 
Nova različica Zenon Everywhere App je na voljo za iOS, 
Android, Windows Phone in Windows Tablet.

Poleg tega COPA-DATA ponuja celovito podporo za standard 
HTML5 in tako poenostavlja oblikovanje vmesnikov človek-
stroj (HMI) uporabljajoč različne pla  orme in končne 
naprave. Oseba, ki konfi gurirae projekt lahko ustvari zaslon 
v Zenon Editor, ga prevede in nato shrani kot HTML projekt 
odjemalca na Internet Informa  on Server. Odjemalec 
(lokalna naprava, npr. tablični računalnik, pametni telefon) 
ima dostop do brskalnika Internet Informa  on Server (IIS) 
in renderira HTML5 stran. Oseba, ki konfi gurira projekt, 
porebuje za kreranje zaslona le eno inženirsko orodje in 
s tem manj obremenjuje strežnik.

Povečana varnost
COPA-DATA si nenehno prizadeva izboljša   varnostne 
funkcije in mehanizme Zenona, da bi čim bolj učinkovito 
zašči  li podjetja  pred manipulacijami in izgubo podatkov 
neskrbnih zaposlenih s podatki. Podjetja z Zenon 7.20 

tako lahko konfi gurirajo komunikacijska vrata s pomočjo 
Startup orodja. Datoteki password.cmp in password.bin sta 
digitalna podpisa za vsak projekt posebej. Če se naložijo 
datoteke iz drugega projekta, se Editor ustavi in Run  me 
konča. Poleg tega je geslo za dostop na daljavo shranjeno 
v šifrirani obliki. Podjetja lahko kot dodatno možnost 
izberejo tudi močno šifriranje komunikacije na daljavo.

Učinkovitejše upravljanje z energijo 
v skladu z ISO 50001
Nova različica Zenon 7,20 ponuja odmernjeno točko 
administracije, ki jo lahko podjetja uporabijo, da dobijo 
popoln pregled nad svojimi števci in izmerjenimi vrednostmi. 
Uporabniki imajo lahko prikazano večje število izdelkov, 
območij števcev in ustrezno porabo sredstev, kot so 
elektrika, plin, voda itd. Vse vrednos   se lahko eviden  rajo 
ročno ali samodejno, pri čemer lahko tudi izračunamo 
rela  vne vrednos  .

Zahvaljujoč ”create Analyzer report” funkciji in priključkom 
Analyzer, je Zenon Analyzer orodje za poročanja in analize 
sedaj bolje vključeno v Zenon. Sedaj je tudi izboljšanje 
upravljanja obremenitve v Zenon 7.20: medtem ko je bilo 
v prejšnjih različicah možno napravo samo vklopi   ali 
izklopi  , je sedaj mogoče regulira   porabo na zmernejši 
način.

Op  mizirani Recipegroup Manager

Recipegroup Manager (RGM) omogoča zbiranje posameznih 
proizvodnih parametrov in ukazov  v seznam, ki se izvrši 
v Run  me z enim samim klicem funkcije. V novi različici 
7.20, Recipegroup Manager nudi pomembne izboljšave 
zmogljivos  , ki so koristne zlas   za zapletene recepte. Drug 
kar je treba izpostavi   pri RGM: COPA-DATA je spremenila 
tabelo vrednos   receptov za RGM layout in sedaj omogoča 
fi ltriranje, ponovno razvrščanje, združevanje itd... Poleg 
tega lahko uporabniki spremenijo tabelo grafi čno. Z novo 
različico RGM, imajo podjetja tudi možnost, da zaklenejo 
parametre ali celo popoln seznam za posamezne uporabnike 
ali skupine uporabnikov.

Potrditev recepta je že znana funkcija v RGM. Med 
potrditvijo vrednos   iz recepta se vrednos   primerjajo 
z vrednostmi iz krmilnika.  

Živa validacija je novost te funkcije. Če se pojavijo težave, 
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uporabnik takoj dobi povratno informacijo iz sistema in 
je obveščen o napaki.

Zenon 7.20 - pregled drugih novos  
• High-performance grafi čna podpora: Zenon 7.20 

podpira DirectX verzije 11.1 in tako ponuja sodobno in 
zelo zmogljivo grafi čno podporo. Izboljšana zmogljivost 
je najbolj jasno razvidna pri uporabi faceplates in 
v Zenon Worldviewu  in tako prispeva k izboljšanju 
uporabniške izkušnje. 

 Prav tako Zenon Editor, grafi ka sedaj uporablja DirectX 
in je tako enakovredna zaslonu v Run  me.

• Op  miziran SAP vmesnik: Z novo različico, je mogoče 
v SAP sistemu priklica   proizvodne podatke - in ne tako 
kot prej samo za Zenon. Prednost te posodobitve je 
sinhronizirano upravljanje s podatki, kar se pozna na 
času, kaj   SAP sistem prejme ciljno usmerjene podatke 
od Zenona le kadar je to potrebno.

• Zenon Energy Edi  on: V kolikor podjetja uporabljajo 
Energy Edi  on Zenon, imajo lahko korist od od novega 
”Command Sequencer” modula Zenona 7.20. Podjetja 
lahko to uporabijo za konfi guriranje zaporedja ukazov. 
Tako lahko enostavno in intui  vno zbrajo ukaznie 
sekvence s pomočjo povleci in spus   v urejevalniku 
PFC.

• zenon Energy Data Management System: Z Zenon 
7,20, COPA-DATA ponuja privlačno ceno za paketno 
rešitev za aplikacije za upravljanje z energijo. Nova 
ponudba vključuje Zenon Operator, ki je prilagojena za 
uporabo pri upravljanju z energijo in Zenon Analyzer, 
vključno z izborom poročil, ki so pomembni za družbo 
za upravljanje z energijo v skladu s standardom ISO 
50001.

• zenon Logic 8.7: Nova različica programske opreme 
vključuje tudi posodobitev Zenon IEC 61131 program-
skega okolja.

• Izboljšave za naslednje gonilnike: IEC 60870 (slave in 
master), DNP3, SNMPv3, IEC 61850, IEC 61850 Edi  on 
2, S7 (TIA 13 uvoz).

Zenon 7.20 je popolnoma združljiv s prejšnjimi različicami. 
Obstoječe projekte lahko enostavno prenesemo s klikom 
na miško in brez izgube podatkov.
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BILLION KOMUNIKACIJE
Informacije: TELOS d.o.o.

Billion (www.billion.com) je vodilni Tajvanski po-
nud nik ICT opreme za SOHO in SME okolja. Najbolj 
zanimiva skupina v programu so zmogljivi 4G/
LTE mobilni usmerjevalniki za notranjo in zunanjo 
names  tev. Pohvalijo se lahko z vgrajenim premi-
um mobilnim modulom Sierra Wireless in zelo zmo-
gljivimi antenami za op  malen sprejem mobilnega 
signala. Rezultat tega so zelo hitre in stabilne mo-
bilne povezave, ki zagotavljajo vrhunsko 4G/LTE 
uporabniško izkušnjo in popoln izkoristek hitrega 
mobilnega dostopa

Predstavljamo vam novo serijo zmogljivih 4G/LTE mo-
bilnih usmerjevalnikov Billion BiPac 4500, namenjenih 
uporabi v rezidenčnih in SOHO okoljih. Rokovanje z us-
merjevalnikom BiPac je neverjetno preprosto. V SIM režo 
na ohišju preprosto vstavimo SIM kar  co in celotno lokalno 

omrežje se v trenutku poveže v hitro mobilno omrežje 
nove generacije. Vgrajen premium LTE modem Sierra 
Wireless, ki velja za prvaka mobilnih povezav, poskrbi za 
izjemno zanesljiv sprejem in stabilnost mobilne povezave. 
Dodatno zagotovilo za vrhunsko LTE uporabniško izkušnjo 
so vgrajene visoko zmogljive zunanje antene, ki omogočajo 
sprejem LTE signala tudi na mejnih področjih pokritos  . Na 
usmerjevalnik lahko prek š  rih Giga LAN vhodov povežemo 
žične mrežne naprave in prek Giga WAN vhoda vzpostavimo 
primarno ali redundačno žično povezavo (xDSL, op  ka). 

BiPac 4500 imajo vgrajeno zmogljivo WiFi dostopno točko 
(802.11n), prek katere vzpostavimo brezžično WLAN 
omrežje, na katerega se povezujejo vsi lokalni klien   
(pametni telefoni, tablice, notesniki...). WiFi omrežje lahko 
razdelimo na več podomrežij (mul  ple SSID), za varnost 
poskrbi WPA/WPA2 enkripcija. Pri postavitvah varne 
povezave med lokacija uporabimo vgrajene VPN tunele 
(IPSec in GRE, opcija), na USB vhod lahko prikljućimo 
diskovnega polja (NAS/FTP strežnik). Požarni zid (fi rewall) 
poskrbi za mrežno varnost in zaščito pred DoS/DDoS napadi. 
Opcijsko sta vgrajena tudi 2 x FXS vhoda za vzpostavitev 
VoIP klicnih povezav. Napravo upravljamo prek grafi čnega 
vmesnika (GUI) in SNMPja, zelo zanimiva je tudi opcija SMS 
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upravljanja. Prek poslanega SMS tekstovnega sporočila, 
ki je zaščiten z geslom, lahko ponastavimo (rebootamo) 
napravo, diagnos  ciramo težave in preverimo njen status. 
Ker imajo uporabniki LTE omrežij večinoma zakupljene 
pakete z omejenimi količinami prenosov podatkov, se hitro 
zgodi da ob neracionalni porabi te količine presežemo. 
V izogib nepotrebnim dodatnim stroškom je vgrajena 
funkcija dodeljevanja pravic uporabe. Za posameznega 
uporabnika ali storitev lahko nastavimo najvećje število 
dovoljenega prenosa in časovno omejimo dostop. Po 
želji lahko ob približevanju nastavljenega limita, sistem 
pošlje email opozorilo.

Glavne lastnos   4G/LTE mobilnih usmerjevalnikov BiPac 
serija 4500:
• Zmogljiv rezidenčni 4G/LTE mobilni usmerjevalnik z 

režo za SIM kar  co.
• Podprte prenosne hitros   100 Mb DL / 50 Mb UL (LTE 

frekvenčni pasovi 1/3/7/8/20).
• Vgrajen premium modem Sierra Wireless prinaša popolno 

zanesljivost mobilnost povezav in stabilnost delovanja.
• Visoko zmogljivi odstranljivi anteni zagotavljata op  malen 

sprejem LTE signala tudi na mejnih področjih pokritos  .
• 4 x Giga LAN / 1 x Giga WAN in USB vhod.
• Vgrajena brezžična WiFi dostopna točka (802.11n) za 

vzpostavitev lokalnega WLAN omrežja.
• IPSec, PPTP in L2TP VPN tuneli za varne povezave med 

lokacijami (opcija).

• Opcijsko 2 x FXS VoIP vhoda, za priključitev analognih 
telefonov.

• Požarni zid (fi rewall), QoS, IPv6 Ready.
• Upravljanje prek grafi čnega vmesnika (GUI), SNMP in 

SMS sporočil.
• 2 letna garancija.

Modelske izvedbe:

Prikaz delovanja:

V diagramu opazujemo residenčni objekt - hišo, ki 
je na splet povezana prek mobilnega usmerjevalnika 
Billion BiPac 4500. Hitra širokopasovna mobilna 4G/LTE 
povezava omogoča prenosne hitros   do 100Mb/s. Vsi 
uporabniki v objektu so povezani na usmerjevalnik prek 
vgrajene brezžične WiFi dostopne točke, na FXS vhod 
usmerjevalnika je priključen tudi analogni telefon. Objekt 
se nahaja na samem robu dometa mobilnega omrežja 
in le po zaslugi visoko zmogljivih anten je bilo mogoče 
vzpostavi   zanesljivo in stabilno 4G povezavo.
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Billion BiPac 4700 ZUL je visoko zmogljiv zunanji (outdoor) 
4G/LTE mobilni usmerjevalnik za širokopasovni mobilni 
dostop brez omejitev. Prinaša izjemno zanimivo možnost 
za vzpostavitev brezžične mrežne povezave do objektov in 
lokacij na robnih področjih pokritos   z mobilnim signalom. 
Z njegovo pomočjo lahko v splet povežemo rezidenčne 
in poslovne uporabnike na številnih območjih, kjer ni 
prisotne žične mrežne infrastrukture in kjer do sedaj tudi 
mobilna omrežja niso bila dosegljiva. 
BiPac 4700 ZUL presega omejitve dostopa do mobilnega omrežja 
z vgrajenim premium mobilnim modulom Sierra Wireless in 
vgrajeno paten  rano visoko zmogljivo dvojno polarizirana 
usmerjeno MiMO anteno, ki omogočata neprimerljivo boljši 
sprejem mobilnega signala od standardnih mobilnih naprav. 
Vgrajen 4G/LTE modem podpira prenosne hitros   100 Mbs DL 
in 50 Mbs UL. Usmerjevalnik se nahaja v izjemno trpežnem in 
kompaktnem ohišju s strandardom IP67, zato ga lahko names  mo 
na zunanjih površinah in v najzahtevnejših okoljih. Podprt je 
temperaturni razpon delovanja od -40° do 60 °C. 
Napajanje naprave lahko izvedemo prek vgrajenega IEEE 
802.3af PoE (Power over Ethernet) vhoda, s ćimer se izognemo 
potrebi po prikljućitvi na standardno napajanje (PoE Injector 
je priložen). Kompletu je priložen tudi zelo priročen nastavek 
za names  tev na drogove in stene, s katerim zelo natačno 
pozicioniramo napravo za op  malen sprejem signala. Z uporabo 
BiPac 4700 NZU lahko mobilni operaterji zagotovijo zmogljivo 
in robustno primarno ali redundančno mrežno povezavo 
za širok nabor objektov - od rezidenčnih do industrijskih 
in proizvodnih obratov, ter infrastrukturnih, energetskih in 
transportnhi objektov. Do konca leta pričakujemo tudi prihod 
modela z vgrajeno WiFi dostopno točko.

Glavne lastnos   zunanjega 4G/LTE mobilnega usmerjevalnika 
BiPac 4700 ZUL:
• Zmogljiv zunanji (outdoor) 4G/LTE mobilni usmerjevalnik 

z režo za SIM kar  co.
• Širokopasovni LTE mobilni dostop na lokacijah, kjer 

standardne mobilne naprave tega ne omogočajo.
• Podprte prenoste hitros   100 Mb DL / 50 Mb UL (LTE 

frekvenčni pasovi 1/3/7/8/20).
• Vgrajen premium modem Sierra Wireless prinaša popolno 

zanesljivost mobilnost povezav in stabilnost delovanja.
• Visoko zmogljiva dvojno polarizirana MiMO antena zagotavlja 

sprejem LTE signala tudi na mejnih področjih pokritos  .
• Robustno IP67 industrijsko ohišje za names  tev v 

najzahtevnejših okoljih.
• Temperaturni razpon delovanja: -40°C ~ 60 °C
• 1 x 10/100 Ethernet LAN vhod s podporo za PoE (IEEE 

802.3af) za izvedbo napajanja
• Požarni zid (fi rewall), QoS, IPv6 Ready.
• Upravljanje prek grafi čnega vmesnika (GUI) in TR-069.

Prikaz delovanja:

V diagramu opazujemo infrastrukturni objekt na oddaljeni 
ruralni lokaciji, ki je na splet povezan prek zunanjega 
mobilnega usmerjevalnika Billion BiPac 4700 ZUL. Ta s 
pomočjo vgrajene visoko zmogljive polarizirane MiMO antene 
omogoča zanesljiv dostop do mobilne bazne postaje, ki jo 
standardni mobilni modemi ni   ne zaznajo. Usmerjevalnik 
je nameščen na drogu zunaj objekta, napajanje je izvedeno 
prek PoE injectorja. Hitra širokopasovna mobilna 4G/LTE 
povezava omogoča DL prenosne hitros   do 100Mb/s.
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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

Po zahtevah naročnika:

• Obdelujemo pleksi steklo in Aluminij
• Dobavljamo in režemo forex in pleksi:

- pleksi steklo v različnih barvah
in dimenzijah

- plošče, palice,cevi
- različne izdelke iz pleksi stekla

CENTER ZA OBDELAVO IN PRODAJO MAERIALOV

TEHNOCENTERTEHNOCENTER

www.tehnocenter.net • info@tehnocenter.net • 064 113 990
S5TEHNIKA.net d.o.o. PE • Mestni trg 43 • SI-1294 Višnja gora
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YASKAWA Slovenija d.o.o. 
T: + 386 (0)1 83 72 410  
www.yaskawa.eu.com



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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KILOVATNI HOT SWAP KONTROLER

LTC4282 - visokotokovni  »hot-swap« krmilnik napajanja  z I2C vmesnikom

KILOVATNI ”HOT SWAP” KONTROLER
Informacije: Linear Technology

LTC4282 je preklopnik v vdelanim nadzorom in 
krmiljenjem dveh zunanjih MOSFET tranzistorjev, 
ki omogoča vklop tokov 100A in več. LTC4282 za-
gotavlja varno vstavitev in odklop modula pri 
napa čnih napetos  h od 2.9V do 33V tako, da 
nadzoruje krmiljenje zunanjih MOSFET tako, da 
  zmerno napolnijo gladilne kondenzatorje in s 

tem preprečuje iskrenje, poškodbe konektorjev in 
motnje. Visokotokovna sistemska vezja z vročim 
vklopom sicer uporabljajo paralelno vezane MOS-
FET tranzistorjev za zmanjšanje napetostnega pad-
ca, vendar tak pristop zahteva široko SOA področje 
(”Safe Opera  ng Area”), da lahko preživijo pretokovne udare, ki pri tem lahko nastanejo.

Z nadzorom dveh uravnovešenih tokovnih vej LTC4282 prepolavlja SOA zahteve vsake veje, kar pomeni 
prihranke pri visokotokovnih aplikacijah (>50A). LTC4282 zagotavlja robustno , kompaktno rešitev za 
vroči vklop in nadzor, še posebej v sistemih velike moči v strežnikih, mrežnih usmerjevalnikih in s  kalih in 
sistemih za hrambo podatkov. 

LASTNOSTI
• »hot-swap« / možnost vstavitve modula v enoto, ki 

je v pogonu
• možnost nadzorovanega, mehkega vklopa
• krmilje za do dva MOSFET-a z 12V krmiljenjem vrat
• I2C/SMBus vmesnik za krmiljenje in nadzor
• stalni nadzor stanja MOSFET tranzistorjev
• nastavljiva tokovna omejitev z 2% točnostjo
• 12/16-bitni ADC s pogreškom pod +/- 0.7%
• hrani min/max meritve
• vdelana notranja časovna baza s točnostjo 50%
• 3 splošnonamenski izhodi
• majhno DFN-32 ohišje 5*5mm

TIPIČNE APLIKACIJE

LTC4282 se vidi, da je mišljen za uporabo v računalniškem 
okolju, saj je že SMBus stalni gost na  pični računalniški 
plošči, kjer povezuje različne dele nadzornega sistema.

Dvojno krmilje lahko uporabimo na dva načina, bodisi 
s paralelizacijo dveh MOSFETov, ki lahko skupaj nosita 
dvakrat večje tokove, bodisi z dvostopenjskim vklopom, 
kjer z enim MOSFETom z višjo notranjo upornostjo najprej 
napolnimo gladilne kapaci  vnos   in nato z večjim dokončno 
odpremo s  kalo za delovne tokove bremena. LTC4282 
ponuja prak  čno rešitev za bremena od 2.9V do 33V in 
tokove čez 100A. Pri paralelnem krmilju MOSFETov čip 
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lahko nadzoruje tokova v obeh vejah in temu primerno 
spreminja njuno krmiljenje. Poleg tega omogoča LTC4282 
mehak vklop, kar je ključno za komponente, katerim je 
»hot-swap« ključni kriterij.

Čip je tudi kompakten in ponuja nadzorne funkcije, ki bi 
jih sicer morali realizira   posebej. Rela  vno natančen ADC 
z veliko bi   omogoča natančno odčitavanje napetos   v 
širokem obsegu, pa če gre za 3V, kjer 50mV lahko pomeni 
veliko ali pa pri več kot 30V. Vdelan zajem minimalne 
in maksimalne vrednos   je pomembna možnost, brez 

katere bi potrebovali veliko hitrejši zajem in mogoče 
tudi dodatne komponente. SMBus združljivost je tudi 
veliki plus, saj tako lahko LTC4282 vključimo na  pično 
računalniško ploščo prak  čno brez dodatnih komponent, 
vsaj kar se  če komunikacije s sistemom.

Zanimiva je tudi diagnos  ka FET tranzistorjev, saj lahko 
LTC4282 zazna prevelik padec napetos   na tranzistorju 
in pa prebita vrata. Tako lahko dobimo sporočilo o napaki 
pogosto še med delom sistema.

Op  malno okolje za LTC4282 so »hot-plug« komponente 
velike moči v računalnikih in strežnikih, mrežnih s  kalih 
in usmerjevalnikih, sistemih za hrambo podatkov ipd.



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.
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Mobinet, d. o. o., Kovačičeva cesta 10, 1290 Grosuplje, Slovenija 
tel.: +386 (0)1 429 33 02, fax: +386 (0)1 429 33 03

www.telekomunikacije.org / info@telekomunikacije.org

Vljudno vabimo vse, ki vas zanima razvoj telekomunikacijskih tehnologij,  in 
prisluhnete novostim ter skupaj z nami soustvarjate letošnjo konferenco Telekomunikacije.
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Teme konference
• 
• Konsolidacija v telekomunikacijah
• 
• Inovativne tehnologije
• 

TELEKOMUNIKACIJE
 TELECOMMUNICATIONS

16. konferenca

     12. 11. 2015, Plaza Hotel Ljubljana

TEHNOLOGIJE NAPREDKA
Letošnja 16. izvedba konference Telekomunikacije
panogi telekomunikacij na slovenskem prostoru  iz 
omenjene panoge.

Predstavljeni bodo informacije 
iz prve roke
z velikimi . 
Obenem pa bodo v zanimivih predstavitvah strokovnjakov prikazani modeli dobre 
prakse panogi.

Prijavite se lahko preko naše spletne strani www.telekomunikacije.org, pokličete +386 1 429 33 02  
ali pa nam pošljete elektronsko sporočilo na info@telekomunikacije.org ali info@mobinet.si



IDUS IS – enostaven in celovit  
informacijski sistem za podporo vzdrževanju

   

   Primeren tako za manjše, kot tudi za kompleksne objekte

    

   

   Enostavna izmenjava podatkov s procesnimi sistemi  

    

I D U S  I S

Za več informacij  

se obrnite na: 

Aljaž Stare

aljaz.stare@metronik.si 

Metronik d.o.o.
Stegne 9a, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 514 0800, Faks: 01 511 1635

www.metronik.si



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


