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IZOBRAŽEVALNI DOGODKI

1. mednarodna strokovna konferenca - Šolski center Kranj  - Povezava izobraževanja z gospodarstvom11. mednnaroodnaa strookkovnna kkonnffereenca -- Šolsski cceenteer Kraanj  - Povezzavaa izobražževanja z gospodaarstvom

UPUP2015
Utrip prihodnosti

Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

Vse intenzivnejša globalna konkurenca postavlja pred 
vse nas vedno nove zahteve po spremembah. Tako 
ne spreminjamo več samo proizvodnih postopkov in 
tehnologij ampak tudi način razmišljanja in komuniciranja 
v smeri čimbolj op  malnega sledenja najustreznejšim 
prijemom in praksam.  

Ta pri  sk prinaša svoje posledice tudi v šolske ustanove. 
Že dolgo je znano, da se naši dijaki šolajo dvakrat-enkrat 
v šoli, nato pa sledi novo šolanje pri delodajalcu, ki mora 
inves  ra   vanje, da dejanjsko pridobijo sposobnos  , ki 
jih trg ceni. Mnogi tudi načrtno delajo ob šoli z namenom 
pridobitve dejanjsko zahtevanih znanj, saj spričevalo 
samo zase pomeni malo. 

Pri  sk se torej prenaša tudi na izobraževalne ustanove, 
ki že zdavnaj ne morejo več opravlja   samo učnih 
načrtov brez vpogleda v realnost delovnega trga in 
zahtev industrije. Ni več dovolj ime   sponzorja, ki 
donira šoli opremo ali pokriva stroške nekih prireditev, 
šola potrebuje s  k z industrijo tudi za svojo osnovno 
dejavnost- izobraževanje dijakov. 

”Utrip prihodnos  ” je zanimiva ideja demonstracije s  ka 
šole in industrije, ki se manifes  ra skozi letni ”Utrip”-ko 
se prikažejo problemi, rešitve in rezulta   na družabnem 
srečanju večih šol in centrov, ki si lahko elegantno in 
učinkovito izmenjajo izkušnje. 

Prisotnost šolskih centrov in šol iz Srbije in Makedonije je 
bila dodatna svetla točka prireditve, saj je vse bolj jasno, 
da smo sami zase pogostokrat premajhni in da eni druge 

potrebujemo - to nam navsezadnje periodično dajejo 
vede   tudi vplivni tujci. Upam, da bo teh v prihodnje 
več in iz večih regij.

Revija Avtoma  ka je bila vedno zainteresirana za 
pokrivanje strokovnih prireditev, še posebej pa takih, 
ki vsebujejo izobraževalno komponento in upamo, da 
bo postalo utripanje ”UP-a” letna stalnica. 

Utrip prihodnos   je udejanjanje poli  ke »Opening Up 
Educa  on«, nastale v letu 2013 v okvirih Evropske Komisije, 
kjer jo je začela evropska komisarka DGEAC Androulla 
Vassiliou. Postavljeni cilj je bil zvečanje dostopnos   in 
odprtos   izobraževalnih virov v EU.

Kot sami navajajo v zborniku, je »Strategija inicia  ve 
usmerjena predvsem v preoblikovanje obstoječih 
izobraževalnih metod v inova  vna, dinamična in odprta 
učna orodja, vzpostavitev sodelovanja med javnim, 
zasebnim in prostovoljnim sektorjem pri uvajanju 
večje odprtos   izobraževanja, vzpostavitev podpornih 
mehanizmov in odpr  h tehnoloških izobraževalnih 
pla  orm ter razvoj digitalnih kompetenc v celotnem 
izobraževalnem sistemu.«

V inicia  vo so vključeni tudi predstavniki slovenskih 
univerz in ostalih sektorjev izobraževanja, od vrtcev 
in osnovnih šol preko srednjih šol do Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, nacionalne komisije 
UNESCO, NAKVIS, GZS itd.

Letošnji Utrip je bil 17. novembra v prostorih Šolskega 
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KONFERENCA UP2015

Centra Kranj, sestavljen pa je bil iz plenarnih predavanj, 
razstave in pe  h stez. Plenarna predavanja so se začela ob 
10. uri v združeni predavalnici 511/512 v prostorih MIC-a, 
katerim je sledilo kosilo, ki je bilo za vse predavatelje 
organizirano v šolski kuhinji. Ob 14. uri so se začela 
predavanja po stezah. 10-minutna predavnja so bila 
pravzaprav predstavitve člankov, ki so jih avtorji pripravili 
za zbornik konference. Vsebine stez so bile naslednje:

1.  Informa  ka in računalništvo 
 mobilne naprave v poslovnem svetu 
 analiza velike količine podatkov (big data analysis) 
 izobraževanje in povezava z industrijo 
 aplika  vni projek   

2. Mehatronika 
 avtoma  zacija 
 nove tehnologije in materiali 
 storitve v oblaku in virtualizacija 
 aplika  vni projek   

3. Elektrotehnika 
 zelena energija 
 pametne inštalacije 
 razvoj el. omrežij 
 aplika  vni projek   

4. Ekonomija, gradbeništvo, varovanje,   
 organizacija socialnih mrež 
 start up podjetništvo 
 sodelo in množično fi nanciranje (coworking in 
 crowdfunding) 
 socialno podjetništvo 
 delo s človeškimi viri 
 razumevanje ak  vnega staranja 
 aplika  vni projek   
  
5.  Splošno 
 sodobne pedagoške metode 
 uporaba IKT pri poučevanju 
 razvoj veščin 
 aplika  vni projek  

Ob 70-letnici Šolskega centra Kranj so priredili slavnostno 
akademijo na Brdu pri Kranju. Ob tej priliki je Šolski center  
Kranj obiskal tudi pred sednik Republike Slovenije Borut 
Pahor. Šolski center Kranj v letošnjem letu obeležuje vrsto 
jubilejev: 70 let izobraževanja na področju elektrotehnike in 

strojništva, 70 let izobraževanja na področju ekonomije in 
trgovine, 15 let strokovne gimnazije in 10 let višješolskega 
strokovnega izobraževanja. 

Predsednika republike so ob prihodu sprejeli dijaki in 
študentje centra, posebno dobrodošlico pa sta mu v 
njihovem imenu izrekla Leja Čehovin in Mar  n Stupica. 
Direktor centra gospod Drenovec je predsednikov obisk 
označil za veliko čast, saj je s svojo prisotnostjo počas  l 
pričetek praznovanj ob njihovem jubileju. Povedal je, 
da je center prav danes podpisal partnerski sporazum o 
sodelovanju s pe  ndvajse  mi (25) slovenskimi podjetji, 
kar predstavlja pomembno prvino njihovega praznovanja 
in izobraževalnega procesa v prihodnje. 

Predsednik republike je pred pričetkom pozdravnega 
nagovora zbrane pozval k minu   molka, s katero so se 
spomnili nedolžnih žrtev teroris  čnega napada v Franciji. 
Predsednik je ob tem poudaril, da je bilo med žrtvami 
veliko mladih, katerih sanje so bile surovo in nasilno 
prekinjene. Nato se je predsednik sprehodil po ”Vr  ljaku 
poklicev”, kjer  so dijaki in študentje predstavili poklice 
na področju elektrotehnike, elektronike, energe  ke, 
mehatronike in računalništva. Šolski center Kranj daje 
velik poudarek povezovanju izobraževalnega procesa 
z gospodarstvom, kar si je lahko predsednik republike 
ogledal v Medpodjetniškem izobraževalnem centru. V 
posameznih laboratorijih za robo  ko, mehatroniko in CNC 
tehnologijo se dijaki in študentje ciljno izobražujejo glede 
na potrebe delodajalcev ter ob zaključku študija na skupen 
evropski trg dela vstopijo opremljeni s konkurenčnimi 
znanji in veščinami.

Obisk v šolskem centru je predsednik republike zaključil 
s pogovorom z dijaki in študen  .

V nadaljevanju predstavljamo eno od uspešnih predavanj 
iz steze Mehatronika, elektronika.
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UTRIP PRIHODNOSTI - UP2015

KROŽEK C-PROGRAMIRANJA ARM KROŽEK C-PROGRAMIRANJA ARM 
MIKROKRMILNIKOV NA LINUXMIKROKRMILNIKOV NA LINUX

Group for C-programming of ARM microcontrollers on LinuxGroup for C-programming of ARM microcontrollers on Linux

Žiga Lausegger,

Šolski center Kranj - Srednja tehniška šola,

ziga.lausegger@gmail.com

Povzetek

Profesor na srednji tehniški šoli naj bi dijakom predal znanje, ki ga bodo lahko vsaj še nekaj let uporabljali s 
pridom tudi na svojih delovnih mestih v podjetjih. Kljub temu se na tehniških šolah v okviru izobraževalnega 
programa elektronik še vedno uporabljajo zastareli 8-bitni mikrokrmilniki, ki so npr. prepočasni za 
procesiranje ultrazvoka ali poganjanje operacijskega sistema. Novejši mikrokrmilniki so dovolj hitri, da 
poganjajo okleščene različice Linux operacijskih sistemov. Ker naj bi dober tehnik dandanes obvladal Linux 
operacijski sistem in ARM mikrokrmilnike, slednje pa večinoma programiramo v C-programskem jeziku, na 
Šolskem centru Kranj vsako leto 16 dijakom ponudimo sodelovanje v krožku Linux/C/ARM.

Ključne besede: Linux, ARM, LPC3141, LPC4088, C.

Abstract

On a technical secondary school, professors are supposed to teach useful knowledge, which will be later used 
by his pupils at their workplaces across companies. However, we still teach electronics using outdated 8-bit 
microcontrollers, which are too slow to even process ultrasound or to run an operating system. That’s not the 
case with newer ARM microcontrollers, fast enough to run lighter Linux operating systems. Nowadays, good 
technicians need to know about Linux operating systems and ARM microcontrollers, mostly programmed in 
C-programming language. For this reason Šolski center Kranj offers Linux/C/ARM club to 16 pupils every year.

Keywords: Linux, ARM, LPC3141, LPC4088, C.

1 Uvod

Poučevanje tehnike je dokaj zahtevno, saj od predavateljev zahteva stalno spremljanje tehnološkega 
napredka, selekcijo znanj, usvajanje ter prenos le-teh na študente oz. dijake. Primer, ki zahteva stalno 
spremljanje so mikroprocesorji, katerih razvoj iz 8-bitnih na novejše 32-bitne se je zgodil dokaj hitro. 
Tako hitremu preskoku šolstvo ni uspelo slediti in kot rezultat se na tehničnih šolah večinoma še vedno 
poučuje 8-bitne mikroprocesorje in 8-bitne mikrokrmilnike zgrajene okoli njih (Lausegger, 2013). 
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PROGRAMIRANJE MIKROKRMILNIKOV NA LINUX-U

Prehod na 32-bitne mikroprocesorje ni enostaven. 
V kolikor se zanj odločimo, moramo poskrbeti, da 
se čim dlje časa ne ponovi, kar dosežemo z izbiro 
popularnih mikroprocesorskih družin, npr. ARM 
(ARM, 2015). Za lažji prehod na 32-bitne ARM 
mikroprocesorje se priporoča Linux operacijski 
sistem, ki zaradi svoje prilagodljivosti omogoča 
brezplačno programiranje 32-bitnih ARM 
mikroprocesorjev. Poleg tega ravno Linux dominira 
v svetu vgrajenih sistemov, kjer Microsoft in Apple 
zaradi neprilagodljivosti svojih operacijskih sistemov 
nimata kaj iskati. Linux se torej splača naučiti že 
zato, ker ga lahko prilagodimo in naložimo na 
vgrajene sisteme. 

Zaradi odprtokodnosti Linux jedra obstaja 
ogromno število Linux operacijskih sistemov, 
izmed katerih je zelo malo profesionalnih. Eden 
boljših je Arch Linux (Arch Linux, 2015), ki od 
uporabnika zahteva, da si operacijski sistem v 
celoti postavi sam skozi terminal. To pomeni, da 
uporabnik operacijski sistem zelo dobro pozna, ga 
posledično zna prilagoditi za uporabo na namiznem 
računalniku ali za uporabno na vgrajenem sistemu, 
kjer vedno obstaja omejitev prostora, procesorske 
moči, RAM, števila priključkov... Takim omejitvam 
so se enostavno izognili Arch Linux uporabniki, 
ki so ta operacijski sistem prevedli iz arhitektur 
x86-32 oz. x86-64, namenjenim procesorjem v 
namiznih računalnikih, v arhitekturo ARM ter 
ga ponovno izdali pod imenom Arch Linux ARM. 
Linux je torej prava izbira, v kolikor se želimo učiti 
moderne mikroprocesorje oz. mikrokrmilnike. 

Previdno je potrebno izbrati tudi programski 
jezik, v katerem želimo programirati ARM 
mikrokrmilnike. V zadnjem času programiranje 
ARM mikrokrmilnikov večinoma učijo z uporabo 
višjenivojskih jezikov Basic, Python in C++. Toda, 
ali se z uporabo naštetih jezikov resnično učimo 
programiranja ARM mikrokrmilnikov? Odgovor 
je ne, toda zakaj? Omenjeni jeziki so odvisni od 
knjižnic oz. gonilnikov, ki jih je predhodno napisal 
nekdo drug v ARM zbirniku in C-programskem 
jeziku. Jeziki Basic, Python in C++ nimajo 
konstruktov, ki bi omogočali programiranje 
registrov, postavljanje sklada v spominskih enotah... 
Omogočajo zgolj branje prednarejenih funkcij, 
zaradi česar se z njihovo uporabo učimo le uporabe 

programskega jezika, ničesar pa o programiranju 
mikrokrmilnikov oz. mikroprocesorjev. Drugače 
je z uporabo C-programskega jezika, ki zaradi 
svoje vsestranskosti, moči, uporabnosti in hitrosti 
izvršljive kode po postopku prevajanja velja za 
stalnico v svetu programiranja mikroprocesorskih 
naprav. Tako je že od samega izida C-programskega 
jezika v katerem je spisano celo Linux jedro (Linux, 
2015).

Linux, C-programski jezik in ARM mikrokrmilniki 
tvorijo zaokroženo celoto, ki jo na Šolskem centru 
Kranj ponujamo dijakom in zunanjim interesentom 
v obliki krožka Linux/C/ARM.

2 Osnovna filozofija dela

Krožek Linux/C/ARM sledi angleškemu univerzitetnemu 
modelu, ki se osredotoča na delitev družbe na 
majhne zaokrožene celote. Primer so angleške 
knjižnice, ki niso razdeljene na velike oddelke, 
kot npr. fizika, matematika, zemljepis..., temveč 
na manjše oddelke. Dober primer je fizika, ki se 
najprej deli na termodinamiko, klasično fiziko, 
moderno fiziko..., le-ta pa naprej na pododdelke 
kvantna fizika polja, kvantna mehanika, splošna 
teorija relativnosti, posebna teorija relativnosti... 
Vsakemu pododdelku v knjižnici namenijo majhen 
prostor, kjer se pogosto zadržuje več strokovnjakov 
s podobnimi interesi. To pripelje do različnih 
pogovorov, idej in razvoja. 

3 Učilnica

Krožek že od začetka poteka v učilnici 347 (slika 1 
(a)), ki je majhna, a z ugodno postavitvijo delovnih 
mest - predvsem zaslonov, ki so postavljeni tako, 
da omogočajo nadzor nad delom vseh udeležencev 
hkrati. V primeru zapletov predavatelj lahko hitro 
pomaga, saj so vsa delovna mesta dosegljiva že 
z enim samim sprehodom po sredini učilnice. To 
je bistvenega pomena za tekoče izvajanje krožka, 
saj je zapletov veliko. Učilnica je bila pred kratkim 
prenovljena, slika 1 (b). Montaža zaslonov na stene 
se je izkazala za odlično potezo, s katero dijaki 
na mizah pridobijo dovolj prostora za vgrajene 
sisteme z ARM mikrokrmilniki.
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4 Finance in z njimi povezan razvoj

Krožek uspešno poteka že tretje leto. Prvo šolsko leto (2013 - 2014) smo izvedli obsežno pilotno 
različico krožka, s katero smo preverjali, kakšna bo udeležba, primernost vsebin in koliko ur na teden 
so udeleženci pripravljeni nameniti sebi oz. temi, ki jih zanima. Ker smo se izvajalci in organizatorji 
prvo leto še “lovili”, je bil krožek brezplačen. Drugo leto smo krožek za vse dijake financirali iz šolskega 
sklada, medtem ko je danes krožek plačljiv (Šolski center Kranj, 2015) - stroške dijaki poravnajo po 
položnici pred začetkom krožka.

Prvi dve leti smo programirali mikrokrmilnik LPC3141, zgrajen okoli mikroprocesorja ARM9. Za 
učenje mikrokrmilnika smo uporabljali vgrajeni sistem “EA3141 developer’s kit” (Embedded Artists, 
2015), slika 2 (a), ki brez DDV stane 179€. Ker šola takrat ni imela dovolj sredstev za nakup šestnajstih 
kompletov, je večina udeležencev na pobudo izvajalca kupila omenjeni vgrajeni sistem in ga naslednje 
leto kot rabljen kos opreme prodala drugim udeležencem.

Nekaj izmed udeležencev si vgrajenega sistema ni moglo privoščiti, zato so v paru sodelovali s tistimi, 
ki so sistem imeli. Problem je šola rešila z nakupom šestnajstih novejših in cenejših vgrajenih sistemov. 
Odločili smo se za nakup “LPC4088 quick start board” (Embedded Artists 2015), slika 2 (b), ki stane 59€, 
je manjši in posledično lažje vgradljiv v modelarski avto, gliser, helikopter... Jedro novega vgrajenega 
sistema je mikrokrmilnik LPC4088, ki vsebuje ARM Cortex-M4 mikroprocesor.

5 Vodeni del krožka

Programiranje vgrajenih sistemov, mikrokrmilnikov in mikroprocesorjev je zapleten postopek, ki 
zahteva veliko količino predpriprave. Posledično vsebinsko ne začnemo s programiranjem vgrajenih 
sistemov, temveč z osnovami - operacijskim sistemom Arch Linux, ki ga večina udeležencev preko 

Slika 1: (a) Učilnica 347 pred in (b) po prenovi.

  (a)         (b)

Slika 2: (a) Starejši vgrajeni sistem “EA3141 developer’s kit” in (b) novejši vgrajeni sistem “LPC4088 quick start board”.

  (a)        (b)
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virtualnega računalnika namesti na šolske računalnike, slika 3 (a), tisti z lastnimi prenosniki pa 
neposredno na disk, slika 3 (b).

Ko je nameščanje operacijskega sistema končano, je potrebno še naložiti mankajoče module, vzpostaviti 
spletne povezave, namestiti strežnik za namizje, namizje po lastni izbiri, upravljalec datotek, spletni 
brskalnik, prevajalno verigo za mikrokrmilnike ARM, tekstovni urejevalik in IDE s prepoznavanjem 
C sintakse. Sledi demonstracija Linux ukazne vrstice in s tem povezanih osnovnih Linux ukazov, ki 
so tudi sami binarni programi, prvotno napisani v C-programskem jeziku - najdemo jih v mapi “/
bin”. Nekaj izmed teh preprostih programov v istem jeziku sprogramiramo tudi z udeleženci krožka.

Ko udeleženci dobijo občutek za programiranje preprostih C-programov, se preusmerimo na pisanje 
programov za mikrokrmilnik LPC4088. Najprej skupaj z udeleženci preletimo in z markerjem označimo 
pomembna dejstva o zgradbi mikrokrmilnika, slika 4 (a), ki jih najdemo v LPC4088 uporabniškem 
priročniku - PDF različica je dosegljiva v spletu (NXP 2014). Nejasnosti dodatno razložimo na tabli in 
razlago vpišemo v PDF. Da bi zagotovili boljši prenos znanja, včasih razlago prevzamejo tudi udeleženci, 
ki krožek obiskujejo že več let in tematiko bolje obvladajo, slika 4 (b).

V končni fazi z udeleženci ugotovimo, da je mikrokrmilnik v bistvu računalnik, sestavljen iz periferij. 
Ker so nekatere periferije težje od drugih, jih obravnavamo in programiramo po vrsti od lažjih proti 
težjim. Pri vsaki periferiji najprej skupaj z udeleženci pobarvamo pomembne stavke, bite in registre, 
ter razmislimo, kako bi za to periferijo napisali C-program. Sledi pisanje programa v IDE KDevelop, 
nalaganje na vgrajeni sistem in testiranje. Pri prvih periferijah so udeleženci dokaj nesamostojni, a 
se kmalu privadijo na način dela, ki je pri težjih periferijah že tako utečen, da predavatelj le občasno 
nudi pomoč.

Slika 3: (a) Nameščanje Arch Linux na šolski računalnik in (b) prenosni računalnik.

Slika 4: (a) Označevanje pomembnih stvari v LPC4088 uporabniškem priročniku in (b) razlaga s strani boljših udeležencev.

  (a)        (b)

  (a)        (b)
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6 Samostojni del krožka

V končni fazi se udeleženci razdelijo v skupine dveh 
ali treh udeležencev, saj so se večje skupine izkazale 
za neučinkovite. Vsaka izmed skupin si zada cilj in 
ga poiskuša doseči s sintezo pridobljenih znanj ali 
celo s študijem neobravnavanih periferij. Slednje 
zahteva veliko truda, a predstavlja tudi doprinos 
k razvoju krožka. Študij katerekoli nove periferije 
je lahko tudi iztočnica za zaključno nalogo pri 
četrti poklicni enoti.

7 Zaključek

Krožek Linux/C/ARM se je do sedaj obnesel izvrstno, 
a na žalost ni poznan izven Šolskega centra Kranj. 
V prihodnosti je potrebno narediti več za promocijo 
krožka in ga preko CPI ponuditi tudi profesorjem 
na srednjih šolah. Slednji bi tako kvalitetno znanje 
lahko prenesli na svoje dijake. Krožek lahko preko 
Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) 
(Šolski center Kranj, 2015) na Šolskem centru Kranj 
ali podjetja OpenLab (OpenLab, 2015) ponudimo 
tudi zunanjim interesentom.

Pridobljeno znanje se uporablja tudi npr. v 
razvojnem oddelku ISKRA, kjer dva bivša dijaka 
Šolskega centra Kranj opravljata počitniško delo 
programiranja ARM mikrokrmilnikov. Poleg tega v 
podjetju ISKRA množično prehajajo na operacijski 
sistem Linux in bodo v prihodnosti potrebovali 
dodatne strokovnjake -  po možnosti bivše dijake 
Šolskega centra Kranj.
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Povzetek

V praksi se kaže, da investitorji v stanovanjskih hišah že zadovoljivo upoštevajo priporočila sodobne gradnje, 
manj pozornosti pa posvečajo tehtni izbiri ustrezne regulacijske opreme ogrevalnega sistema. Eden izmed 
vzrokov je v pomanjkljivem poznavanju sodobnih tehničnih rešitev in dejanskih koristi, ki jih daje pravilno 
reguliran ogrevalni sistem.
V prispevku so strnjene temeljne značilnosti regulacije ogrevanja stanovanjske hiše in sanitarne vode in 
metode poučevanja teh vsebin v srednji tehniški šoli.
V uvodu je navedeno nekaj primerov slabega ravnanja s toplotno energijo, če v hišah nimamo vgrajene 
avtomatske regulacije ogrevanja. V osrednjem delu so predstavljeni temeljni pojmi ter opisani osnovni 
gradniki ogrevalnega regulacijskega sistema, ki so potrebni za razumevanje delovanja. Predstavljena je 
hidravlična shema 404, ki je največkrat uporabljena v učni situaciji. Izpostavljene so glavne prednosti, ki 
jih prinaša izbira vremensko vodenega regulatorja toplote. Razložena je zveznost regulatorja in delovanje, 
ki temelji na izbrani ogrevalni krivulji, ki posledično vpliva na letne stroške za ogrevanje.
Prikazani so tudi načini dela z dijaki v razredu kot tudi poligonska oblika pouka. Vse akcije so tekle v 
obdobju desetletnega sodelovanja s slovenskim podjetjem SELTRON d.o.o., ki z razvojem naprednih tehnologij 
ter učinkovitimi rešitvami ogrevanja svoje kvalitetne izdelke tržijo v kar 15 evropskih državah.

Ključne besede: Toplotna energija, regulacija, regulator ogrevanja,hidravlična shema, temperaturna tipala 
ogrevalna krivulja.

Abstract

In practice, we can see that modern construction recommendations are already taken into account by residential 
house investors, but on the other hand, they tend to pay less attention on choosing an appropriate heating 
control system. The causes for that are the lack of know ledge of modern technical solutions and actual benefits 
that are the results of properly set and regulated heating system. This article talks about the heating control 
system and its fundamental features in residential property and water heating. In the introduction, we will 
look at some bad examples that show how thermal energy is handled without an automatic heating control 
system. Main paragraph presents us the basic elements of the heating control system that are necessary for 
understanding the entire operation. Everything is presented through hydraulic diagram 404 which is most 
often used in the learning situation. Then we will see which are the main advantages of weather-compensated 
heating controller. We will also explain the continuity between regulator and operation which is based on 
selected heating curve that consequently affects annual heating costs.

We will present the ways of working with students on the subject of thermal systems as well as how we work 
with them on the actual buildings. All the projects were completed during the ten-year cooperation with the 
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Slovenian company SELTRON d.o.o., which develops 
advanced techologies and efficient solutions in the 
heating industry, its quality products are marketed 
in 15 European countries.

Keywords: thermal energy, regulation, heating 
controller, hydraulic scheme, temperature sensors, 
heating curve

1. Uvod

Sodobni ogrevalni sistemi so kompleksni in 
zahtevajo veliko znanja in izkušen. Pred desetimi 
leti sem vzpostavil stike s strokovnjaki in lastniki 
slovenskega podjetja SELTRON d.o.o. takrat še 
iz kraja Bistrica ob Dravi. Kot učitelj strokovnih 
modulov v srednji tehniški šoli sem ves ta čas 
pridobljena znanja prenašal na mlade in odrasle 
kandidate izobraževanja.

1.1. Koliko energije porabimo za ogrevanje?
V slovenskih gospodinjstvih porabimo približno 
70 % energije za ogrevanje prostorov, 11 % za 
pripravo sanitarne vode, 10 % za razsvetljavo, 6 
% za kuhanje in 3 % za ostale namene.

Iz teh podatkov je razvidno, kako veliki prihranki 
v proračunu gospodinjstva so možni ravno z 
racionalno rabo energije za ogrevanje in pripravo 
sanitarne vode (cca. 80%). Manjši delež v rabi 
energije prispevajo k temu razsvetljava, kuhanje, 
pranje, čiščenje in druga opravila (cca 20%). Še tako 
dobra toplotna zaščita objekta in sodobna izvedba 
kotla za centralno ogrevanje ne morejo doseči 
pravih učinkov, če potrebne toplote ne moremo 
prilagoditi trenutnim bivalnim razmeram.

1.2. Nekaj primerov slabega ravnanja s toplotno 
energijo

• prostore ogrevamo več kot je potrebno, da bi 
se v njih prijetno počutili

• ne znižamo temperature ogrevanja v nočnem 
času

• prostore ogrevamo na bivalno temperaturo 
skozi ves dan, čeprav smo odsotni

• sanitarno vodo segrevamo na konstantno 
temperaturo, čeprav je v določenih časovnih 
intervalih, v nočnem času ali, ko smo odsotni, 

ne potrebujemo
• vzdržujemo konstantno delovno temperaturo 

kotla, čeprav se potrebe po toploti spreminjajo

2. Elementi ogrevalnega sistema

Osnovni elementi sistema centralnega ogrevanja so:
• grelne naprave (kotel, toplotna črpalka, 

sprejemniki sončne energije), ki zagotavljajo 
ogreto vodo v zaprtem sistemu

• cevni razvod in obtočne črpalke, ki zagotavlja 
kroženje vode v sistemu ter prenos toplote v 
grelna telesa

• mešalni ventil, ki z mešanjem tople vode 
iz kotla s hladno vodo v sistemu vzdržuje 
temperaturo radiatorja

• grelna telesa (radiatorji, talno in stensko 
ogrevanje), ki oddajajo toploto v bivalni prostor

• temperaturna tipala, ki posredujejo podatke 
o temperaturi okolice

• regulacijski sistem, ki zagotavlja regulacijo 
toplote, ki jo dosežemo z regulatorjem ogrevanja

3. Regulacija

Kakovostna regulacija ogrevanja poskrbi za ustrezno 
delovanje naprav in pri porabi toplote za ogrevanje 
prostorov in sanitarne vode. Reguliranje in regulatorji 
ogrevanja so ključni za varčno ogrevanje. Le z 
optimalnim delovanjem bodo naprave ustrezno 
pretvorile energente v toploto, ki jo bomo porabili 
le toliko, kot je minimalno potrebno za želeno 
udobje bivanja. Regulacija je proces, pri katerem 
s stalnim merjenjem, primerjanjem in povratnim 
delovanjem nastavljamo in ohranjamo regulirano 
veličino na predpisani želeni vrednosti. (B.Alatič: 
Regulacijska tehnika, str.8)

3.1. Osnovni cilj regulacije ogrevanja
Še tako dobra toplotna izolacija objekta in sodobna 
izvedba kotla za centralno ogrevanje ne dosežejo 
pravih učinkov, če potrebne toplote za ogrevanje 
ne moremo prilagoditi trenutnim potrebam v 
prostorih, kjer prebivamo. Pravilno izbran način 
regulacije izboljšuje izkoristek ogrevalnega sistema 
in zagotavlja vzdrževanje bivalnega ugodja v 
prostorih ter preprečuje pregrevanje in s tem 
zmanjšuje toplotne izgube.
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3.2. Delovanje regulacijskega sistema

Regulator ogrevanja

Slika 1: Blok shema regulacijskega 

sistema  (vir, učna maketa, gradivo 

SŠTS)

Pri vključitvi sistema sobno 
tipalo mikroprocesorskemu 
regulatorju posreduje sobno 
temperaturo. Regulator jo 
primerja z želeno (na regulatorju 
nastavljeno temperaturo). Če je 

sobna temperatura nižja od želene, vključi grelnik v kotlu in odpre mešalni ventil. Ko se temperaturi 
izravnata, regulator zapre mešalni ventil. Regulator vzdržuje želeno sobno temperaturo s tem, da 
odpira in zapira mešalni ventil in po potrebi vklaplja in izklaplja grelnik v kotlu. V sodobnih toplotnih 
sistemih zaradi izboljšanja učinkovitosti - izkoristka kotlov uporabljamo zalogovnike toplote s katerim 
zagotovimo manj vklopov in izklopov kotla ter delovanje kotla pri optimalni moči s čimer podaljšamo 
tudi življenjsko dobo kotla.

4. Hidravlične sheme in elementi ogrevalne in regulacijske tehnike

Hidravlična shema je s standardiziranimi simboli in na razumljiv način narisan načrt povezav strojnih 
instalacij za sistem ogrevanja. (Labudovič B. Priročnik za ogrevanje, str. 67, 2006).
Za vsak regulator ogrevanja so podane številne možnosti uporabe, ki so prikazane s hidravlično 
shemo. Primer hidravlične vezave 404 z uporabo vremensko vodenega regulatorja toplote SELTRON 
PROMATIC je podan na sliki 2 in 3.

Slika 2: Hidravlična shema 404 (Vir: Seltron, Priročnik za projektante in monterje, str. 249)
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Tabela 1: Elementi ogrevalne tehnike

A – Kotel na tekoče gorivo C – Mešalni ogrevalni krog E – Grelnik sanitarne vode G – Sprejemniki sončne 
       energije

B – Razdelilec dovodne in 
      povratne vode

D – ogrevanje sanitarne 
       vode iz kotla

F – Obtočna črpalka sprejem-
      nikov sončne energije

DD1 – sobna enota

Tabela 2: Elementi regulacijske tehnike iz slike 2.

1 – Vremensko voden toplotni 
       regulator 6 – Obtočna črpalka sanitarne vode 11 – Tipalo temperature dvižnega 

         voda VF

2 – Kotlovni regulator 7 – Obtočna črpalka mešalnega 
       ogrevalnega kroga

12 – Tipalo temperature kotla KF

3 – Gorilnik 8 – Inteligentna sobna enota 13 – Tipalo zunanje temperature AF

4 – Obtočna črpalka sprejemnikov 
       sončne energije

9 – Tipalo temperature sanitarne 
       vode BF2

14 – Tipalo temperature sprejemni-
         kov sončne energije KTF

5 – Motorni pogon za mešalni ventil 10 – Tipalo temperature sanitarne 
         vode BF1

4.1. Vremensko voden regulator toplote
Nekdanje, zastarele, večinoma ročne načine regulacije 
v hišah in stanovanjih, so v zadnjem času zamenjali 
sodobni, popolnoma avtomatski načini regulacije, ki 
poleg primernih pogojev bivanja zagotavljajo tudi 
opazne prihranke energije. Ključna naloga regulatorjev 
ogrevanja je gospodarno ravnanje z energijo in 
povečanje bivalnega udobja. Izbira vremensko 
vodenega regulatorja ogrevanja prostorov zagotavlja 
primerne temperature v bivalnih in delovnih prostorih 
v obdobju nizkih zunanjih temperatur. Delovanje 
regulatorja je prilagojeno zunanji temperaturi in 
zahtevam uporabnikov prostorov.

4.1.1. Prednosti vremensko vodenih regulatorjev 
ogrevanja, regulator WDC 20
Regulatorji, ki delujejo na osnovi zunanje temperature, 
imajo vrsto prednosti:
• delovanje ni odvisno samo od temperature 

izbranega referenčnega prostora
• merjenje zunanje temperature regulatorju 

omogoča, da svoje delovanje uravnava glede na 
spremembo zunanje temperature in to še preden 
pride do vpliva na temperaturo v prostoru

• poleg časovnega programa za ogrevanje prostorov 
imajo sodobni regulatorji tudi časovni program 
za pripravo sanitarne vode

• regulatorji imajo vgrajen tudi sistem za optimalno 
krmiljenje delovanja kotla tako da temperatura 
kotlov ni ves čas konstantna in visoka npr. 70°C.

• povezovanje neomejeno število regulatorjev v 
mrežo (več ločenih mešalnih ogrevalnih vodov, 
večstanovanjski objekt)

• sistem samodejno preklaplja med dnevnim 
(npr. 22 °C) in nočnim režimom (npr. 19 °C) 
obratovanja, omogoča pa tudi ročni preklop s 
pomočjo sobne enote.

Regulator WDC se uporablja za regulacijo ogrevanja in 
priprave sanitarne vode v individualnih hišah z uporabo 
samostojnega kotla na tekoče ali (in) trdo kurivo 
ali (in) toplotno črpalko ali s sistemom daljinskega 
ogrevanja. Regulator je prijazen do uporabnika. Ima 
vgrajen velik grafični prikazovalnik, ki nudi jasen in 
celovit pregled nad delovanjem sistema in enostavno 
upravljanje s pomočjo grafičnih ikon in sistemom 
pomoči. Regulator WDC zagotavlja maksimalno 
varčevanje z energijo in najvišje udobje bivanja. 
Zagotavlja prihranek pri stroških ogrevanja do 30%.

Izvaja antilegionarski program, ki zagotavlja higiensko 
neoporečnost sanitarne vode. Ima prednaloženih več kot 
50 hidravličnih shem za uporabo skoraj da neomejenih 
možnosti krmiljenja vseh vrst kotlov, hranilnikov 
toplote, sprejemnikov sončne energije, številnih možnosti 
povezovanj uporabe več različnih kotlov.

Slika 3: Vremensko voden regulator Promatic WDC 20 sloven-

skega proizvajalca SELTRON, motorni pogon PROMIX AVC, sob-

na enota DD2 in temperaturna tipala.
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4.1.2. Zveznost regulatorja in ogrevalne krivulje
Regulator deluje po izbrani zvezni krivulji ogrevanja. 
Strmina ogrevalne krivulje pove, kolikšna je pri 
določeni zunanji temperaturi potrebna temperatura 
grelnih teles. Vrednost strmine je odvisna predvsem 
od vrste ogrevalnega sistema (talno, stensko, 
radiatorsko, konvektorsko ogrevanje) in toplotne 
izolacije objekta.
Strmino ogrevalne krivulje lahko določimo računsko, 
če imamo na voljo dovolj podatkov, največkrat 
pa izkustveno na osnovi ocene dimenzioniranja 
ogrevalnega sistema in toplotne izolacije objekta. 
Običajne nastavitve znašajo za talno ogrevanje med 
0,2 in 0,8 za radiatorsko pa med 0,8 in 1,4. Primer: 
Pri zunanji temperaturi -5 °C ter izbrani strmini 
S=0,8 bo temperatura dvižnega voda (merimo jo s 
tipalom VF) znašala 47 °C.

Slika 4: Ogrevalne krivulje vremensko vodenega regulatorja 

ogrevanja (Seltron, Priročnik za projektanjte, str. 301)

4.2. Sobna enota
Regulator PROMATIC WDC omogoča priklop digitalne 
sobne enote DD2+, ki meri sobno temperaturo 
in omogoča nastavitev želene dnevne1 in nočne2 
temperature ter izbiro načina delovanja. Na en 
regulator WDC lahko priključimo do dve sobni 
enoti. Omogoča popoln nadzor nad regulatorjem 
ogrevanja na daljavo.

1 PARTY način, npr. 22°C
2 ECO način, npr. 19°C

Slika 5: Shema za priklop sobnih enot

4.3. Temperaturna tipala

    

  
Slika 6: Tipala, AF-zunanje , VF- naležno, TF-potopno, 

sobno tipalo in sobna enota DD2

Zunanje tipalo AF
Tipalo zunanje temperature montiramo na severno 
ali severozahodno fasado, približno 2 metra nad 
tlemi. Montaža nad okni ali zračniki in na južno 
fasado ni dovoljena.

Naležno tipalo VF
Naležno tipalo montiramo na cev dvižnega voda nad 
obtočno črpalko oziroma za mešalnim ventilom. 
Cev na izbranem mestu dobro očistimo. Na očiščeno 
mesto postavimo tipalo in ga pritrdimo s priloženo 
objemno vzmetjo.

Potopno tipalo TF
Potopno tipalo TF s silikonskim kablom se uporablja 
za merjenje temperature v kotlih, grelnikih sanitarne 
vode, sončnih kolektorjih in drugod. Temperaturno 
območje delovanja je do + 180 °C (Pt1000).
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Sobno tipalo
Namesto inteligentne sobne enote lahko montiramo 
tudi sobno tipalo, ki ga montiramo na notranjo 
steno dnevnega prostora, ki ni obsijana s soncem 
in stran od izvorov toplote ter prepiha.

4.4. Motorni pogon za mešalni ventil
Motorni pogoni PROMIX® AVC so namenjeni krmiljenju 
rotacijskih mešalnih in krogelnih ventilov. Testiran je 
za 100.000 odpiranj in zapiranj in se je pokazal kot 
najbolj vzdržljiv motor na trgu. Motorni pogoni so 
dobavljivi v različnih izvedbah z vrtilnim momentom 
5 Nm, 10 Nm, 15 Nm. Možni kot vrtenja je 90°. 
Standardna hitrost vrtenja motorja je 2 min/90°. 
Možne so tudi izvedbe s hitrostjo odpiranja: 15 sek, 
30 sek, 1 min, 4 min in 8 min Motorni pogoni imajo 
vgrajeno signalizacijo delovanja s pomočjo LED-diod.

Slika 7: Motorni pogon za mešalni ventil

5. Izvedba regulacijskega sistema za 
ogrevanje na učnih situacijah in 
izbranih objektih

Končni rezultat je vgradnja regulacijskega sistema na 
izbranem objektu. Izvedena je bila regulacija kotla 
na biomaso – peleti, dva mešalna ogrevalna kroga 
ter regulacija grelnika sanitarne vode s toplotno 
črpalko. V dogovoru s podjetjem Seltron je bilo razvito 
učilo – simulator testiranja delovanja regulatorjev 
v najrazličnejših hidravličnih shemah tako, da se 
pouk začne v specializirani učilnici, konča pa na 
izbranem objektu.

Dijaki pri pouku: spoznavanje in nastavitve regulatorja za 
izbrane hidravlične sheme.

3 Surface Mounting Device (površinska montaža elementov)
4 SSE – Sprejemniki sončne energije

Testiranje regulator-
jev serije SGC (solarni 

regulatorji).

Notranjost regulator-
ja: PIC mikrokontroler 
in SMD3 tehnologija 

izdelave.

Testna plošča za testiranje 
regulatorjev.

Regulator WDC20 s 
temperaturnimi tipali. 

Pogled v domači učni 
poligon.

Montaža motornega 
pogona za mešalni 

ventil.

Vgradnja regulatorja 
ogrevanja.

Montaža zunanjega 
tipala AF.

Montaža sobne enote 
DD2.

Regulacija kotla na 
pelete.

Merjenje porabe 
toplote.

Merjenje temperature na 
SSE2.

Merjenje toplotnih izgub s 
termografijsko kamero.

Izobraževanje v podjetju. 
SELTRON d.o.o.

Pridobljen 
certifikat.

Nagrajene naloge na dr-
žavnem tekmovanju pro-
jektnih razvojnih nalog.

Učna maketa 'Kurilnica v 
oblakih' – uporaba 

SeltronHome aplikacije 
(oktober 2015)

Uspešna predstavitev nove 
učne situacije tudi na Vrtiljaku 
poklicev ob praznovanju 70 let 

ŠC Kranj (16.11.2015).

Vsakoletno izobraževanje v novih prostorih Cenrta za varčno ogrevanje podjetja 
Seltron d.o.o. v Mariboru. Udeležimo se ga skupaj z zainteresiranimi dijaki, ki 
izdelajo kasneje tudi zaključno projektno nalogo (4. Predmet poklicne mature). 

Slika 8: Fotografije iz izvedbe regulacijskega sistema na učnih 

situacijah in izbranih objektih.
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Zaključek

V desetih letih intenzivnega dela na novih učnih situacijah ugotavljam, 
da vsak skrbno pripravljen strokovni ogled in še bolj izvedba v realni 
situaciji daje mladim več, kot učenje teoretičnih vsebin v učilnicah. 
Mladim bomo s poligonsko obliko pouka in graditev realnih 
učnih situacij zagotavljali lažji prestop iz šol v podjetja. Zagotovo 
bo izobraževanje v tesnem sodelovanju s podjetji pripomoglo k 
boljšem rezultatom slovenskega gospodarstva. Na podlagi meritev 
toplotne energije z merilniki Enerkon, smo potrdili, da prihranki 
energije z vgradnjo regulatorjev ogrevanja lastnikom hiš prinašajo 
v primerjavi z ne reguliranimi sistemi povprečno do 30% manjšo 
porabo energenta.
Sodobni trendi in nove tehnologije na področju internetnih komunikacij 
in mobilnih naprav pomembno vplivajo tudi na razvoj sodobnih 
regulacij ogrevanja. S povezovanjem sistemov prinašajo v naše 
domove udobje in varčevanje.

S povezavo regulacije ogrevanja v internet dobi novo dimenzijo 
tudi možnost varčevanja in to tako na strani delovanja ogrevalne 
naprave generatorjev toplote, kakor porabe energije oziroma 
ogrevanja prostorov in sanitarne vode. Podjetje Seltron je razvilo 
sodobne rešitve za oddaljeno upravljanje ogrevanja, ki jo imenujejo 
SeltronHome.(Seltron, maj 2015). Rešitev temelji na internetnem 
dostopu v računalniški oblak, kjer se izvaja koordinacija in pretok 
podatkov med regulatorji in aplikacijami na mobilnih napravah 
uporabnikov. Upravljalni sistem v računalniškem oblaku tako 
vrednoti izbrane statistične podatke o delovanju ogrevalnega sistema 
in sproti preverja optimalno nastavitev ogrevalne krivulje.

V šolskem letu 2015/2016 na Srednji tehniški šoli, ŠC Kranj postopno 
uvajamo vse novitete regulacijskih sistemov ogrevanja z napredno 
opremo podjetja SELTRON d.o.o..

Slika 9: Aplikacije SeltronHome omogoča oddaljeno upravljanje ogrevanja s pomočjo 
pametnih telefonov in tablicami.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem direktorju Marjanu Hertišu, 
tehniškem direktorju Jožetu Hertišu ter vodji tehniške podpore 
Alešu Krivonogu za desetletno sodelovanje, vsakoletna odlično orga-

nizirana izobraževanja, razlage in 
pomoč, spodbude in donatorstva 
pri uvajanju tovrstnih vsebin v 
pouk, s čimer so pripomogli k 
dvigu kvalitete pouka za dijake 
in kandidate izobraževanja ob 
delu ter so primer dobre prakse 
sodelovanja uspešnega slovenskega 
podjetja s tehniško šolo.
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Beograd –  po vzoru »know-
howa« Tehnološkega parka 
Ljubljana
Avtor: Herman Slokar dipl. inž. el., Avtoma  ka+Elektronika

Znanstveno-tehnološki park Beograd (Naučno-tehnološki park 
Beograd) se je pri postavi   dokončne podobe, tehnološkega 
ekosistema, obrnil na Tehnološki park Ljubljana, ki prav konec 
novembra praznuje 20. obletnico.

Beograjski kolegi si želijo izkušenj in 
znanja Ljubljane, da bo njihov center 
BITF najsodobnejši, najmodernejši in 
predvsem da bo pripomogel k skupnos  . 
»Pomagamo jim pri strategiji, odnosih, 
gradnji skupnos  . Pri vsem, kar je 
pomembno, da bo organizacija stala 
na dobrih temeljih za razvoj visoko 
tehnoloških idej,« razlaga direktor 
Tehnološkega parka Ljubljana Iztok 
Lesjak, ki je na območju današnjega 
srbskega parka na Zvezdari stal, ko 
tam ni bilo še ničesar. 

»V Beogradu niso imeli izkušenj za 
vodenje kompleksa kot je ta, imeli 
so izkušnje z inkubatorjem. A gre za 
povsem drug način vodenja, koncept 
in strategijo na nekaj  soč kvadratnih 
metrov velikem kompleksu, inkubator 
je bil na nekaj sto kvadratnih metrov. 
Število članov skupnos   se bo iz nekaj 
deset dvignilo na nekaj sto. Obseg in 
vsebina pogodb sodelovanja postajajo 
povsem drugačne,« še pove Iztok 
Lesjak, ki od prvega dne vodi TP LJ ter 
doda: » In  sto, kar je pomembno za 
vsak tehnološki park: da vodi - usmerja 
tok idej, tehnologij, ljudi in fi nanc na 
po   čez dolino smr   (iz akademskega 
okolja na tržišče ali iz trga nazaj v 
akademsko okolje)«.

Naše izkušnje so jim 
neprecenljive
Pobude za sodelovanje so se začele že 
pred pe  mi leto, ko se je Tehnološki 
park v Beogradu šele načrtoval. 
»Takrat smo gostovali na konferenci 
v srbski prestolnici, govorili o svojih 
izkušnjah, pa tudi idejah, kar je kolege 
iz Beograda kasneje tudi napeljalo 
na nas. Naše izkušnje so se jim zdele 
neprecenljive,« še razlaga Lesjak, ki 
je ponosen in vesel, da so letos tudi 
nato sklenili pogodbo o sodelovanju 
in svetovanju.

Direktorja Tehnološkega parka v 
Ljubljani – prvega med slovenskimi 
inova  vnimi okolji – so povabili tudi v 
programski svet. »To, da so se obrnili 
na nas je potrditev našega znanja. 
Da smo v preteklos   prav delali in 
ne samo to, da smo bili inova  vni. 
Še vedno tudi mislim, da smo vodilni. 
Zakaj? Ker se  fi nanciramo sami, smo 
dovolj inova  vni pri samovzdržnos  . 
Zato smo vzorčen primer tovrstnih 
tehnoloških praks v Evropi.«

Prav te dni se v Beogradu mudi 
naš svetovalec Domen Bole, ki z 
beograjskimi kolegi kuje nadaljnje 
korake pri njihovem razvoju. 
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DNEVI PODJETNIŠTVA

Dnevi podjetništva: Slovenci 
bodite ambicioznejši
Informacije: Maja Mastnak, maja.mastnak@tp-lj.si, Tehnološki park Ljubljana

»Tehnološki park Ljubljana pomaga do preboja v 75 držav sveta;  
tam imamo partnerje. Prioritete so Amerika, Kitajska in Indija, 
» je  udeležence drugega dne 8. Dnevov podjetništva nagovorila 
namestnica direktorja TP LJ Marjana Majerič, ki je poudarila 
tudi, da uspeh v Sloveniji hitro pomeni tudi uspeh  Evropi.

Osojnik iz JT Business Development 
Limited o zašči   svojega produkta. »Če 
imate denar, da razvijete svoj produkt, 
imate denar za marke  ng, morate 
ime   denar za zaščito produkta.« 
Kaj je še pomembno? »Preden se gre 
karkoli pogovarjat, se sklene dogovor 
o nerazkrivanju informacij.«
Tako sta podjetji Tehnološki park 
d.o.o. in podjetje Data d.o.o. iz vedla 
že 8. dneve podjetništva, ki jih je letos 
obiskalo okoli 500 ljudi. 
Za dodatne informacije se obrnite na:
Tehnološki park Ljubljana d. o. o., 
Maja Mastnak, maja.mastnak@tp-lj.
si, 01 620 34 05
Data d. o. o., Manca Borko Grimšič, 
manca.borko.grimsic@data.si, 01 6001 
530, 051 676 703

Kupce vključite v 
razvoj ideje
Za podjetnike je nujno, da kupce vključijo v razvoj 
ideje, pomembna so tudi partnerstva, ki jih morate negova   ves čas takisto z 
bankami.  Opozorila je še, »da je pri kakršnemkoli članstvu – naj si bo pri nas ali 
kjerkoli drugje – nujno, da vas spremljajo od začetka do konca.«
Prodaja in fi nanciranje sta ključ pri podjetniškem uspehu, zato smo se dotaknili 
pridobivanja denarja, kreditov. Ponudbi sta predstavili SID Banka in Banka Koper. 
»Ta čas nimamo veliko kapitala za start-upe, a se tudi ta del pripravlja. To vam 
povem, da ne boste imeli prevelikih pričakovanj,« je razložila Polona Debevec iz 
SID Banke, medtem ko v Banki Koper ponujajo pakete za start-upe.  »Financiramo 
tudi vsa novoustanovljena podjetja, start-upe, samostojne podjetnike kot tudi 
fi rme. Poslova   morajo manj kot eno leto,« je založil Matevž Raztočnik.
Specialist za tuje trge, predvsem Azijo, Jure Tomc (podjetje JT Business Development 
Limited), ki je ustanovil fi rmo v Hong Kongu, se Dnevov podjetništva žal ni mogel 
udeleži   zaradi službene po  . Da ne bi ostali prikrajšani udeleženci smo z njim 
posneli intervju in ga predvajali. Med drugim je povedal, da »na Kitajskem s 
slovensko vizitko ne pridete prak  čno nikamor.« In še, da moramo bi   Slovenci 
bolj pogumni, ambiciozni: »Zadnjič mi je nekdo rekel, 'Mi smo specializirani za 
Štajersko - ne gremo čez Trojane, ker je tam drug trg.'« Hkra   pa moramo bi   
pripravljeni odšte   nekaj denarja za svetovanja in pomoč.

Pomagajte uresničit sanje vaših strank
Ob spremembi navad potrošnikov, ki so drugačni kot nekoč, je način prodaje 
spremenjen. »Morate bi   zelo ak  vni, predvsem pa se morate z vašimi 
potencialnimi strankami veliko pogovarja  . V enem letu zelo intenzivnega dela, 
ko se mi je veliko postavilo na glavo, sem ugotovila, da je vse odvisno od mene. 
Koliko bom prodajala ni odvisno od trga, marveč od mene,« je poudarila Maja 
Novak iz Akademije za inova  vni marke  ng in še: »Če vi pomagate uresničevat 
sanje vaših strank, vam bo uspelo.« Treba je torej ugotovi   želje naslovnika 
in ne se čudi  , kako deluje,« je bila še ena izmed misli Novakove. Smo v 21. 
stoletju, digitalizacija je spremenila tudi način prodaje. »Bližnjic pa ni, ni čudežne 
tabletk, ki bi nam dvignila posel za 25 %. Mi moramo trdo dela  , da pridemo do 
rezultatov.« »Imam podjetja, ki šči  jo vse, nič ali pa šči  jo narobe,« pravi Tina 

Proizvodnja in razvoj industrijske 
senzorike za avtomatizirane 

procese.  

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

 
www.fbselektronik.com 

 
info@fbselektronik.com 

FBS l k ik d

Slovensko znanje in razvoj. 
PROIZVODNJA 

ocpro

 
Industrijski konektorji – BINDER 
Proizvodi za industrijo dvigal – CEDES 

– DATASENSOR 
Varnost in avtomatizacija v procesih –  
DATALOGIC, CEDES, ALLEN BRADLEY 
Mejna stikala – HONEYWELL  
Komunikacijske naprave – ESSETI  j ppp

 
Merjenje zaustavitvenih  
stiskalnic, strojev … 
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STROKOVNI DOGODKI

22 AVTOMATIKA 130/2015

Na konferenci je Srečko Bezjak, direktor Schneider Electric 
Slovenija med drugim poudaril: »V Sloveniji smo prisotni 
že dve desetletji, kjer izjemno uspešno poslujemo. Ob 
tem jubileju bi se želel zahvali   vsem našim partnerjem, 
distributerjem, uporabnikom, kupcem in ostalim, ki so 
z nami ustvarjali to uspešno zgodbo. Kljub uspešnemu 
poslovanju, pa se v Schneider Electric ne naslajamo na 
preteklih uspehih, temveč že snujemo novos  , s katerimi 

bomo še naprej vodilni upravitelj energije na svetu. Tako 
bomo že prihodnje leto, v sklopu nove inova  vne kampanje, 
na slovenskem tržišču ponujali rešitve za energetsko 
učinkovitost, varčevanje z energijo in e-mobilnost ter 
na ta način doprinesli k ustvarjanju pametnih mest in 
interneta stvari (internet of things).«
Pomemben segment Schneiderjevega programa predstavlja 
e-mobilnost. V Sloveniji je trenutno okoli 1.800 električnih 

Po 20. letih uspešnega poslovanja vPo 20. letih uspešnega poslovanja v
Sloveniji predstavili novo strategijo Sloveniji predstavili novo strategijo Life-is-OnLife-is-On
Informacije: Schneider electric Slovenija

Rogaška Sla  na, 5. november 2015 - Schneider Electric je danes s konferenco obeležil dvajset let 
uspešnega poslovanja v Sloveniji. Predstavniki Schneider Electric Slovenija so predstavili razvoj 
podjetja skozi celotno dvajsetletno zgodovino in s pomočjo animacijskega primera »majhnega 
pametnega mesta« predstavili tudi vse segmente njihovega poslovanja. Na konferenci so v okviru 
širokega nabora sodobnih rešitev predstavili tudi nekatere novos  , ki bodo na slovenskem tržišču 
prisotne že po letu 2016. Omogočale bodo kakovostnejše in energetsko učinkovitejše vsakodnevno 
življenje.  
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Prejemniki kar dveh Prejemniki kar dveh 
nagrad na področju nagrad na področju 
upravljanja s upravljanja s 
podatkovnimi centripodatkovnimi centri
Informacije: Schneider electric Slovenija

LJUBLJANA, Slovenija, 16. november 2015. – Schneider Electric, 
globalni strokovnjak za upravljanje z energijo in avtoma  zacijo, 
je prejel kar dve priznanji za rešitve na področju upravljanja 
s podatkovnimi centri. Anali  čna hiša Gartner je opravila 
raziskavo Magic Quadrant for Data Center Infrastructure 
Management (DCIM) Tools1, ki je pokazala, da je Schneider 
Electric že drugo leto zapored vodilno podjetje na svetu na 
področju upravljanja s podatkovnimi centri. Poleg tega, je 
bil Schneider Electric v anali  čni raziskavi IDC MarketScape: 
Worldwide Data Center Infrastructure Management 2015 
Vendor Analysis2 razglašen tudi za vodilnega v svetu na področju 
upravljanja z infrastrukturo podatkovnih centrov. Schneider 
Electric si je oba naziva prislužil zaradi izjemne kakovos   
svojega novega programskega paketa StruxureWare™ for 
Data Centers. 

vozil ter 200 polnilnic. Glede na to, da 
kar 50% slovenskih voznikov na dan 
prevozi manj kot 50 kilometrov, ima 
e-mobilnost v Sloveniji velik potencial. 
Vožnja je namreč cenejša, poleg tega 
pa ne povzroča hrupa in je okolju 
prijazna. Še večje povpraševanje po 
električnih vozilih trenutno nekoliko 
zavirajo cene, vendar naj bi se cena 
baterije do leta 2020 znižala na okoli 
100 $na kWh. Še leta 2011 je bila cena 
baterije 650 $ na kWh.

Poleg predstavitve družbe Schneider 
Electric Slovenija so na konferenci, 
ki se je je udeležilo okoli 150 gostov 
iz vse Evrope, predstavili tudi novo 
globalno strategijo Life Is On. Strategijo 
poganja poseben opera  vni inteligentni 
pristop do interneta stvari (internet of 
things). Nova strategija zaobjema vse 
segmente, od virov električne energije 
do porabnikov, katerim omogoča 
brezskrbno, udobno in varno bivanje. 

Rešitve so namenjen tudi hotelom, 
bolnišnicam, trgovinam in ostalim 
podobnim objektom, saj lahko z uporabo 
Schneiderjevih rešitev bolj učinkovito 
upravljajo z energijo. Life Is On ponuja 
tudi rešitve za podatkovne centre, saj 
Schneiderjeve rešitve op  mizirajo 
hitrost, zmogljivost in stroške. In 
ne nazadnje: Schneider ponuja tudi 
rešitve na področju avtoma  zacije 
industrijskih procesov.

Nov pristop bo spremenil načine, na 
katere ljudje in organizacije porabljajo 
energijo. Učinkoviteje bo upravljal 
avtoma  zirane procese, izboljšal 
bo kakovost poslovnih odločitev 
in ne nazadnje izboljšal kakovost 
vsakdanjega življena. Strategija Life 
is on uporabnikom ponuja rešitve, ki 
omogočajo boljše odločitve in vsem 
nam s tem poenostavljajo življenje.

Anali  čna hiša Gartner je že drugo leto zapored družbo Schneider Electric 
razglasila za vodilnega na svetu v njihovem Magic Quadrant for DCIM 
orodju. Gartnerjevo obsežno analizo Magic Quadrant sestavlja 14 kriterijev. 
Schneider Electric je prejel najvišje ocene za celovitost rešitve StruxureWare 
for Data Centers. Ta se hkra   integrira tudi s Schneider Electricproizvodi za 
energe  ko, gradbeništvo, napajanje in hlajenje. S tem dosegajo celostno 
upravljanje vseh vrst podatkovnih centrov ter dobivajo celostni pregled 
podatkov, ki se lahko učinkovito analizirajo. Rešitev StruxureWareTM for Data 
Centers tako omogoča maksimalno učinkovitost med celotno življenjsko 
dobo podatkovnega centra – od njegovega projek  ranja in gradnje do 
vsakodnevnega delovanja in načrtovanja prihodnjih nalog.

Razglasitev Schneider Electric za svetovnega voditelja na področju 
upravljanja z infrastrukturo podatkovnih centrov so v IDC argumen  rali 
tako: “Kot globalni dobavitelj rešitev za upravljanje z energijo in upravljanje 
podatkovnih centrov ima Schneider Electric zgrajeno bogato bazo referenčnih 
rešitev StruxureWare™ for Data Centers. Prisotnost Schneider Electric v 
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vseh delih sveta ter vodilni položaj na področju dizajna, gradnje in upravljanja 
s podatkovnimi centri je postavilo module StruxureWare za logično rešitev.”
Soeren Brogaard Jensen, podpredsednik družbe Schneider Electric, ki je globalno 
zadolžen za programsko opremo priupravljanju s podatkovnimi centri je ob 
razglasitvi povedal: “Eksponentna rast količine podatkov v internetu stvari in 
vse obsežnejša digitalizacija sveta, postavlja pred podatkovne centre, ki so 
postali krvni obtok sodobnega poslovanja, vse zahtevnejše izzive. Zahtevno 
upravljanje z infrastrukturo podatkovnih centrov v realnem času omogoča 
uporabnikom vpoglede, ki jih potrebujejo, da bi ostali odzivni in sposobni, 
sprejema   najboljše odločitve, ki temeljijo na dejanskih podatkih.”
Celotna analiza Gartner Magic Quadrant je dostopna na h  ps://www.schneider-
electric.com/tools/registra  on/promo/us/en/getpromo/n929u/.
 
Celovita analiza IDC MarketScape je dostopna na h  p://www.idc.com/getdoc.
jsp?containerId=259603. Potrebno je plačilo storitve IDC.

Gartnerjevo pojasnilo

Gartner ne podpira nobenega dobavitelja, proizvoda ali storitev opisanih v 
njihovih analizah. Prav tako uporabnikom tehnologij ne svetuje, da izbirajo 
samo  ste proizvajalce, ki so prejeli najvišje ocene. Gartnerove raziskovalne 
publikacije so napisane s strani anali  kov anali  čne hiše Gartner in jih ni 
potrebno razume  , kot dejstva. Gartner zavrača vsa jamstva, izražena ali 
zgolj nakazana v tem dokumentu, vključno z vsemi garancijami o možnos   
prodaje ali ustreznos   za določen namen.

O raziskavi IDC MarketScape

IDC MarketScape je analiza poslovnih modelov proizvajalcev informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij, ki ponuja pregled konkurenčnih pripravljenos   
dobaviteljev na določenem tržišču. Metodologija raziskave uporablja natančno 
oceno, ki temelji na kvalita  vnih in kvan  ta  vnih kriterijih. Prikazani so kot 
grafi čna ponazoritev položaja vsakega proizvajalca na določenem trgu. IDC 
MarketScape zagotavlja jasen in smiseln okvir za primerjavo proizvodov in 
storitev, konkurenčne sposobnos   in strategijo IT in telekomunikacijskih podje  j, 
kot tudi sedanje in prihodnje dejavnike njihovega uspeha na trgu. Ta okvir koris   
tako kupcem tehnologije, saj jim zagotavlja celovit (360 stopinjski) pogled na 
prednos   in slabos   dobaviteljev, katerih tehnologije že uporabljajo, kot tudi 
dobaviteljem, katerih tehnologija se bo potencialno uporabljala.

1  Gartner “Magic Quadrant for Data Center Infrastructure Management Tools” napisali April 

Adams, David J. Cappuccio, Jay E. Pultz, Neha Kumar, Tiny Haynes, Federico De Silva, Henrique 

Cecci, Naveen Mishra, oktober 2015.
2  Oktober 2015., IDC #259603

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
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5G 5G 
ali je na razpolago dovolj ali je na razpolago dovolj 
frekvenčnega spektra?frekvenčnega spektra?
Avtorja: Tomi Mlinar in Boštjan Batagelj

Za končnega uporabnika radijske zveze je eden najpomembnejših 
podatkov za vrednotenje zveze količina prenesene informacije in 
čas, ki ga potrebujemo za prenos. Količina prenesene informacije 
je neposredno povezana z uporabljenim radiofrekvenčnim 
spektrom, zato je osnova za kakršne koli komunikacije – tudi 
mobilne, razpoložljiv frekvenčni spekter. Pozornost pri izbiri 
delovne frekvence komunikacijske zveze je fi zikalno direktno 
odvisna od lastnos   razširjanja elektromagnetnega valovanja 
skozi zemeljsko ozračje, ki je v nekaterih področjih popolnoma 
neprozorno, zaradi resonanc molekul plinov in v propustnih 
področjih posledično omejena dobrina, katero si morajo deli   
vsi uporabniki.

Glede na to, da je frekvenčni spekter omejena dobrina, ki jo Mednarodna 
telekomunikacijska zveza ITU v zadnjem času razdeljuje po kapljicah, obstoječi 
uporabniki pa se krčevito držijo že pridobljenih pravic (beri frekvenc), je 
vprašanje, katere dele frekvenčnega spektra nameni   naslednjim generacijam 
brezžičnih komunikacij. Na mestu je tudi vprašanje, ali si lahko obstoječi in 
novi sistemi delijo prostor na is  h frekvenčnih območjih. Odgovor je da, 
vendar pod določenimi pogoji. 

Največ frekvenčnega spektra je zagotovo na frekvenčnih območjih nekaj deset 
gigahertzov. Tam merimo širine frekvenčnih kanalov v sto  nah megahertzov, 
kar je več kot dovolj za kakršne koli širokopasovne komunikacije, ki jih 
predvidevamo v prihodnos  . Poudari   je treba tudi, da je za peto generacijo 
mobilnih komunikacij (5G) predvideno veliko podatkovnega prometa, ki ga 
bo generiralo več milijard naprav, ki bodo služile tudi avtoma  zaciji procesov. 
Komunikacija med napravami (M2M) oziroma internet stvari (IoT) ima zelo 
skromne zahteve po pasovni širini, npr. prenos nekaj kilobajtov vsake toliko 
časa. To je toliko, da se pošlje osnovna informacija o dogodku (npr. da je nekdo 

parkiral na prosto mesto v garažni hiši, 
da je padla temperatura v stanovanju 
in se nam je samodejno vklopilo 
ogrevanje itd.). Skratka, promet ne 
bo zvezno velik, pač pa se bo pojavljal 
v občasnih rafalih in količine bodo 
majhne. Seveda se bo ves promet iz 
dostopnih točk (senzorjev in agregacijskih 
postaj) pretakal v večja vozlišča, kjer 
se bo pridružil še preostali podatkovni 
promet (tudi govor). Tako agregiran 
promet bo šel po zalednih sistemih v 
lokalne centrale in od tu po hrbtenici 
omrežja do glavnih central. Na teh 
dveh odsekih po   bodo potrebe po 
zmogljivos  h izjemno velike, kar bo 
rešljivo izključno preko fi ksnih op  čnih 
povezav.

Osnovna dilema pa ni v tem, ali 5G 
potrebuje nov frekvenčni spekter, 
pač pa je v tem, koliko ga potrebuje. 
Številne študije se pokazale, da bo za 
silo zadostovalo do leta 2020 okrog 
100 MHz dodatnega frekvenčnega 
spektra pod 1 GHz in med 400 in 
500 MHz dodatnega spektra med 
1 in 5 GHz. Prvi bo zagotavljal hitre 
širokopasovne komunikacije predvsem 
na podeželju (ne pozabimo, da je 
po mednarodnih merilih skoraj 90 
odstotkov Slovenije podeželje ali 
primestno območje), drugi pa v gosto 
naseljenih območjih (spet to velja za 
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(več)milijonska mesta). Celoten frekvenčni spekter naj bi 
se dodeljeval na tehnološko nevtralni osnovi.

Kaj imamo danes? Obstoječa frekvenčna območja, 800 
MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz in 2600 MHz, bodo 
še nekaj let uporabljale tehnologije LTE, LTE-A in različne 
nadgradnje. Zdaj jih uporablja tudi tehnologija GSM (2G), 
ki se ji že poznajo leta in UMTS z nadgradnjami (3G). V 
Sloveniji je leta 2014 država operaterjem za omenjene 
frekvence podaljšala dovoljenja, večinoma za 15 let.

In jutri? Prej omenjenim spektrom bo sledila izraba 
frekvenčnega območja na 700 MHz. Točen dogovor, kako 
razdeli   ta del spektra, bo sprejet na svetovni radijski 
konferenci WRC-15, ki ravno zdaj (novembra 2015) poteka 
v Ženevi. Ena od dolgoročnih idej je, da se na pasu 700 MHz 
združijo storitve radiodifuzije in širokopasovne storitve v 
združeno mul  medijsko omrežje. Naslednji spektri, ki bodo 
najverjetneje razdeljeni skupaj s frekvenčnim spektrom 
na 700 MHz, so 1400 MHz, 2300 MHz, 3500 MHz in 3700 
MHz. V nekaterih državah se nagibajo k enotni dražbi, 
kjer bi v pake  h podelili licence za vse naštete pasove. 

Po uspeli dražbi v letu 2014 se k temu nagiba tudi 
Slovenija. Verjetno se bo to zgodilo v naslednjem letu, 
čeprav mogoče časi še niso pravi.

V prihodnje se stavi na vpeljavo t. i. majhnih celic na močno 
obremenjenih vročih točkah. Te celice naj bi delovale na 
frekvenčnem območju 3500 MHz, kjer je približno 400 MHz 
že namenjenega fi ksnim širokopasovnim storitvam (BWA) 
in satelitskim komunikacijam. Nekaj manjših frekvenčnih 
blokov je še pros  h, nekaj obstoječih pa se lahko souporabi 
z vpeljavo novih metod souporabe spektra.

Zelo intenzivno se razmišlja tudi o uporabi pasov, za katere 
ni potrebno posebno dovoljenje oziroma licenca. To so 
pasovi na 5 GHz in 60 GHz. Zgornji pas bo še posebno 
primeren za komunikacije v majhnih celicah na manjše 
razdalje. Ker bodo takšne celice zajele rela  vno majhno 
število uporabnikov, bodo namenjene razbremenjevanju 
prometa večjih celic in bodo namenjene manj kri  čnim 
aplikacijam z manjšimi zahtevami po storitveni kakovos  .
Če preštejemo vse koščke spektra, ki ga v prihodnje lahko 
namenimo 5G, bo to približno 1500 MHz dodatnega 
spektra v naslednjih pe  h do dese  h le  h. Vsaj dve tretjini 
tega spektra bo dodeljeno za izključne namene mobilnih 
komunikacij, preostala tretjina pa bo souporabljena z zdaj 
delujočimi sistemi.

Čeprav je frekvenčni spekter omejena dobrina, se časi 
spreminjajo, tehnologija pa je vedno vsaj korak pred 
potrebami ljudi. Določene tehnologije gredo počasi v 
pozabo, nadomeščajo jih nove, prav tako pa je tudi sobivanje 
obstoječih in novih tehnologij na najbolj zanimivih delih 

Slika 1: Predvideni frekvenčni spekter za 5G (vir: Nokia na seminarju radijske komunikacije 2016)
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spektra zaradi novih iznajdb in boljših dogovorov vedno bolj mogoče. Zaključimo lahko, da se nam, uporabnikom, ni 
treba ba  , da bi kdor koli in kakor koli omejil komunikacijo zaradi pomanjkanja frekvenčnega spektra.

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani bo v dneh od 3. do 5. februarja 2016 izvedla 
22. strokovni seminar radijske komunikacije (srk.fe.uni-lj.si/2016), na katerem bodo svoje 
prispevke predstavili priznani domači in tuji predavatelji z univerz, inš  tutov in korporacij. Poleg 
aktualnih vprašanj iz sveta, bo seminar obravnaval tudi smeri razvoja radijskih sistemov, ki se 
bodo v Sloveniji uvajali v naslednjih le  h.

Tomi Mlinar je diplomiral in 
magistriral na Fakulteti za 
elektrotehniko Univerze v Lju-
bljani, doktoriral pa na Fakulte   
za računalništvo in informa  ko 
Univerze v Ljubljani. Redno je 
zaposlen na Inš  tutu za EMS in 

dopolnilno na Fakulte   za elektrotehniko v Laboratoriju 
za sevanje in op  ko. Njegovo raziskovalno delo 
zajema vse vrste radijskih komunikacij. Posveča se 
celostnim analizam telekomunikacijskih trgov, alter-
na  vnemu brezžičnemu dostopu in širokopasovnim 
komunikacijam. Je avtor ali soavtor številnih 
strokovnih in poljudnoznanstvenih prispevkov, 
urednik več zbornikov, urednik in soavtor knjige 
Elektromagnetna sevanja ter dolgoletni programski 
vodja strokovnega seminarja Radiokomunikacije.

Boštjan Batagelj je docent
na Fakulte   za elektroteh-
niko Univerze v Ljubljani, 
kjer je leta 2003 doktoriral s 
področja op  čnih tehnolo -
gij. Raziskovalno delo oprav-
lja v Laboratoriju za sevanje

in op  ko na Katedri za informacijske in komunika-
cijske tehnologije, kjer se med drugim raziskovalno 
ukvarja z dostopovnimi telekomunikacijskimi omrežji. 
Poleg tega na Fakulte   za elektrotehniko predava 
predmete Op  čne komunikacije, Radijske komuni-
kacije in Satelitske komunikacije. Je avtor več kot 
300 objavljenih člankov, osmih patentnih prijav in 
sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih 
projek  h s področja op  čnih in radijskih komunikacij.
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Novi panelni računalnik poganja 
procesor ARM Cortex™ A8 s frekvenco 

1 GHz, računalnik ima 1 GB DDR3 
pomnilnika. Prednameščen ima 

operacijski sistem Microso   Windows 
Embedded Compact 7 (WEC 7). 
Podatki se shranjujejo na vgrajeno 
microSD kar  co v velikos   512 MB 
(opcijsko do 4 GB). CP2611-0000 ima 
en 10/100BASE-T Ethernet vmesnik, 
en EtherCAT vmesnik (potrebno 
dokupi   TwinCAT PLC run  me), dva 
USB 2.0 in RS232 vmesnik. Sprednji 
del ohišja je narejen iz aluminija in 
ima IP 65 zaščito, zadnji del pa ima 
zaščito IP 20. Delovno območje je 
od 0 do 55°C. Opcijsko ima lahko 
vgrajen tudi kapaci  vni 'sekundni' 
UPS, ki ob izpadu napajanja omogoča 
shranjevanje do 1 MB podatkov iz 
TwinCAT PLK programa na microSD 
kar  co. Posebnost tega računalnika 
je tudi zelo dobro razmerje cena/
zmogljivost.

S programsko opremo TwinCAT 
(opcija) postane panelni računalnik 
zmogljiv PC krmilnik, primeren 
za manjše ali srednje aplikacije 
za kontrolo gibanja ali kot PLK, 
namenjen pa je tudi za uporabo 
v avtomatizaciji stavb. Visoka 
ločljivost zaslona ponuja boljši 
prikaz gradnikov v vizualizaciji.

Več informacij o panelnem raču-
nalniku Beckhoff  CP2611-0000 
dobite na www.beckhoff .si ali pri 
podjetju Beckhoff  Avtoma  zacija 
d.o.o.

CP2611:CP2611: Novi 11,6-palčni  Novi 11,6-palčni 
panelni računalnik Beckhoffpanelni računalnik Beckhoff
Informacije: Simon Gorše, Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Podjetje Beckhoff predstavlja kompaktni panelni računalnik CP2611-0000 s procesorjem ARM 
Cortex™ A8 in 11,6-palčnim zaslonom z visoko ločljivostjo 1366×768 (16:9). Možna je tudi montaža 
v pokončni izvedbi.

CP2611-0000 Vgradni panelni računalnik

Zaslon 11,6-palčni 
Ločljivost 1366 x 768

Ohišje Aluminijasto ohišje, spredaj steklo 
Vsi priključki zadaj na spodnji strani
1 reža za microSD kar  co, dostopna z zadnje strani
Spredaj IP 65 zaščita, zadaj IP 20
Temperaturno območje delovanja 0…55 °C

Lastnos  Procesor ARM Cortex™-A8, 1 GHz (TC3: 30)
3½-palčna ma  čna plošča
1 GB DDR3 RAM
1 vgrajen mrežni priključek 10/100BASE-T, RJ45 priključek
1 vgrajen EtherCAT vmesnik, RJ45 priključek
512 MB microSD kar  ca
128 KB NOVRAM-a za trajno shranjevanje TwinCAT procesnih 
podatkov
1 serijski RS232 priključek in 2 USB 2.0 priključka
Napajanje 24 V DC
Microso   Windows Embedded Compact 7, angleški

Panelni računalnik CP2611-0000 je brez gibajočih delov in ima zelo  
dobro razmerje cena/zmogljivost.
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Siemensova šolanja za industrijo Siemensova šolanja za industrijo 
SITRAIN v okolju TIA PortalSITRAIN v okolju TIA Portal
Informacije: VRD DANKON, d.o.o.

Podjetje VRD Dankon, d.o.o., nudi podporo družbi Siemens pri distribuciji, izobraževanjih, 
usposabljanjih in tehnični podpori obstoječim strankam pri programu Industrijska avtoma  zacija. 
V podjetju delamo ljudje z veliko izkušnjami s Siemensovo opremo in rešitvami.  

Siemens TIA Portal PRO1

Tečaj Siemens TIA Portal PRO1 je namenjen programerjem, 
s prilagoditvijo pa tudi vzdrževalcem avtoma  ziranih 
postrojev. Tečajniki opravljajo prak  čne vaje na procesorju 
CPU Siemens Sima  c S7-1500, na eno   Profi net ET200sp, 
na prikazovalniku Comfort TP700 in na frekvenčnem 
regulatorju Profi net Sinamics G120. Po končanem tečaju 
so sposobni samostojno izdela   krmilno logiko enostavnih 
procesov in opravi   osnovno diagnos  ko.
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Na tečaju se tečajniki naučijo uporablja   
komponente razvojnega okolja Siemens 
TIA Portal. V osnovnem delu ustvarijo 
projekt in spoznajo globalne nastavitve 
TIA Portala. Naučijo se nastavi   delovno 
okolje, uporablja   globalne knjižnice, 
uporablja   knjižnice projekta, opravi   
nastavitve za jezik, v katerem bodo 
gradili projekt, naučijo se postopka, 
ki je potreben v primeru večjezičnega 
projekta, in spoznajo osnovni postopek 
migracije projektov iz različice Step 7 V5.5 in WinCC fl exible 2008.

V projekt vključijo naprave Siemens 
Sima  c S7-1500, porazdeljeno enoto 
Profi net ET200SP, prikazovalnik Comfort 
TP700 in frekvenčni regulator Profi net 
Sinamics G120.

V programu Step 7 V13 se naučijo 
ustvari   programske bloke OB, FC in 
FB ter uporablja   globalne podatkovne 
bloke DB. Naučijo se uporablja   tabele 
TAG, spoznajo sistem naslavljanja 
globalnih vhodnih spremenljivk, 
globalnih izhodnih spremenljivk in 
spremenljivk v bitnem pomnilniku. V 
zadnjem delu tečaja TIA PRO1 se naučijo 
strukturiranega načina programiranja 
in kreiranja para metričnih programskih 
blokov, pri čemer spoznajo lokalne 
spremenljiv ke znotraj FC-jev in FB-jev. 
Tečajniki dobijo vpogled v vse načine 
vnosa programske kode, ki jih omogoča okolje Siemens TIA Portal. Uporabljajo 
predvsem načina vnosa programske kode LAD in FBD, spoznajo pa se tudi z 
naborom ukazov STL, z višjim programskim jezikom SCL in orodjem GRAPH 
za načrtovanje koračnih krmilj.
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V programu WinCC V13 se naučijo 
opraviti osnovne nastavitve za 
prikazovalnik Comfort TP700. Uporabijo 
in priredijo program za vizualizacijo 
transportne linije. Naučijo se uporabi   
enostavne grafi čne objekte, naučijo 
se določi   parametre objektom, kot 
so gumb, številčno vnosno polje, 
grafi čno polje in simbolično polje. 
Za ustvarjanje animacij posameznih 
lastnos   objektov uporabijo standardne 
funkcije programa WinCC V13.

V zaključnem delu petdnevnega tečaja 
TIA Portal PRO1 tečajniki uporabijo 
orodje Startdrive V13, s katerim 
usposobijo frekvenčni regulator 
Profi net G120. V okviru tega orodja 
uporabijo kontrolno ploščo za hitro 
tes  ranje pogona.

V zadnjih urah tečaja pa tečajniki preizkusijo svoje novo znanje tako, da opravijo diagnos  ko in odpravijo napake na 
končnem projektu, ki vsebuje namerno povzročene napake.  Zadovoljstvo ob delujočem projektu transportne linije 
je veliko.

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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Vsi podatki na vaši dlani z Vsi podatki na vaši dlani z 
ICONICS MobileHMIICONICS MobileHMI

Informacije: Robo  na d.o.o., info@robo  na.com

Z večanjem števila naprav, povezanih v splet, se je pojavila potreba po tehnologiji, ki omogoča 
učinkovito upravljanje tudi s pomočjo vse številčnejših mobilnih pametnih naprav. Aplikacije 
pametnih mobilnih naprav za potrebe nadzora in upravljanja proizvodnih in industrijskih obratov 
ter infrastrukture so tako dandanes postale nepogrešljiv pripomoček.

Neomejen dostop do informaciji preko žičnih ter brezžičnih 
povezav,  je tako postala zahteva vsakega odgovornega 
upravljalca objekta. Na ta trend so se odzvali tudi pri 
podjetju Iconics, z najnovejšim izdelkom, imenovanim 
MobileHMI. Rešitev omogoča operaterjem po vsem svetu 
nadzor na daljavo s pomočjo podatkov v realnem času. 

Deluje na katerikoli pla  ormi oziroma pametni napravi. 
Vodstveno osebje, inženirji, vzdrževalci ter operaterji tako 
do kri  čnih podatkov dostopajo iz kjerkoli in kadarkoli, kar 
preko pametnih telefonov in tablic, spletnih brskalnikov, 
TV sprejemnikov s spletnim dostopom in podobnih 
pametnih naprav.

Mobilne naprave tako nadgrajujejo klasične nadzorne 
centre, locirane v samem objektu oziroma njegovi bližini. 
Tehnologija omogoča takojšnji odziv na nove situacije, 
posledično skrajša reakcijske čase in s tem povezane 
nepotrebne dodatne stroške.

Aplikacijo MobileHMI oblikuje izjemno enostavna 
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konfi guracija uporabniškega vmesnika, ki se prilagaja mobilni napravi, na 
kateri se izvaja. Na vsaki napravi je tako brez dodatnih stroškov razvojnega 
časa, zagotovljena odlična uporabniška izkušnja. Na voljo so tudi že izdelane 
predloge, ki še dodatno olajšajo pripravo grafi čnega vmesnika za izbrano 
napravo.

Na voljo so tudi posamezni veji  industrije že prilagojene Mobile HMI mobilne 
aplikacije. Na primer za na  no in plinsko industrijo, proizvodno industrijo ali 
za upravljanje in nadzor vodovodnega sistema.

MobileHMI for Oil and Gas je rešitev zasnovana za 
na  no in plinsko industrijo, ki omogoča vodstvu, 
menedžerjem, upravljalcem in tehnikom zmogljivost 
oddaljenega dostopa in nadzora ogromnih količin 

podatkov o sami proizvodnji, pretoku in raziskovalnih dejavnos  h. Varna, 
izjemno prilagodljiva in zanesljiva aplikacija omogoča dostop do ključnih 
kazalnikov uspešnos   in drugih pomembnih informacij.

MobileHMI for Water, namenjena upravljanju in 
nadzoru vodovodnega sistema, je idealna rešitev za 
potrebe sodelovanja tehnikov na terenu z ostalimi 
operaterji in vodstvom. Uporaba aplikacije omogoča 

tudi učinkovito odzivanje na pritožbe strank komunalnih storitev in hitrejši odziv 
na kri  čne dogodke. Omogoča spremljanje stanja vodovodov, črpališč, morebitnih 
alarmov in podobno v realnem času. Na voljo je tudi razširitev, ki odjemalcem 
omogoča neprestan vpogled v njihovo trenutno in povprečno porabo vode.
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MobileHMI for Manufacturing za proizvodno industrijo 
se osredotoča na proizvajalce pijač, je pa primerna 
tudi za vse ostale veje industrije. Namenjena je 
operaterjem  in vodstvu. Glede na izbrano vlogo, 

se posameznem uporabniku enostavno določi, do katerih podatkov bo imel 
dostop in katere operacije bo lahko izvajal. Aplikacija omogoča vpogled v vse 
ključne podatke proizvodnega procesa in tudi integracijo v druge sisteme, kot 
je na primer obveščanje preko spletne pošte.

Vse rešitve Iconics MobileHMI so na voljo pri večjih ponudnikih mobilnih 
aplikacij Windows Store, App Store, Google play in Amazon.

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

-

-
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CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz

Integriran RS232 ter Ethernet POWERLINK vmesnik

Program, vizualizacija in parametri shranjeni na

compact flash (CF) kartici

Reža za dograditev omrežnega modula

Velika izbira omrežnih modulov v master

in slave izvedbi

Velika izbira klasičnih in varnostnih V/I enot

Možnost izbire zaščitenih (coated) modulov

Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logični krmilnik

X20CP158X 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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Ključni izzivi

Industrijska podjetja se pogosto soočajo s potrebo po 
zajemu velikih količin procesnih podatkov, ki prihajajo 
iz različnih sistemov različnih proizvajalcev. Uporabniki 
namreč želijo ime   enostaven vpogled do vseh procesnih 
podatkov z namenom pregledovanja, analiziranja 
in primerjave le-teh. Zato potrebujejo sistem, ki je 
sposoben hitrega, učinkovitega in varnega shranjevanja 
procesnih podatkov, po drugi strani pa se mora bi   sistem 
sposoben poveza   z različnimi zunanjimi aplikacijami 
(npr. informacijski sistem za vzdrževanje, energetski 
management, itd.), kar omogoča enostavno izmenjavo 
informacij med različnim profi li uporabnikov. Pri tem je 
ključnega pomena, da je sistem vzpostavljen brez ali z 
minimalno količino namensko razvi  h aplikacij, izključno 
na osnovi standardnih ter odpr  h tehnologij in vmesnikov, 
ki omogočajo enostavno vključevanje in integracijo novih 
sistemov. Takšen pristop uporabniku omogoča, da sam ali 
s partnerji vzdržuje in nadgrajuje sistem. Precejšen izziv 
predstavlja tudi sama implementacija takšnega sistema, 
saj je potrebno sistem vzpostavi   z minimalnimi posegi 
na delujočem sistemu.

Z navedenimi izzivi so se srečali tudi v Dravskih elektrarnah 
Maribor, zato so se v letu 2013 odločili za vzpostavitev 
naprednega sistema za zajemanje, vrednotenje, analiziranje, 
predstavitev in shranjevanje procesnih podatkov (sistem 
ZVAPS). Za njegovo implementacijo je bil izbran Metronik. 

Metronikova rešitev

Sistem ZVAPS temelji na uporabi treh gradnikov (programskih 
orodjih) vodilnega proizvajalca programske opreme na 
področju avtoma  zacije in informa  zacije procesov – GE 
Intelligent Pla  orms (GE IP):

• specializirana centralna podatkovna baza za shranjevanje 
procesnih podatkov (Profi cy Historian),

• programsko orodje za izdelavo procesnih slik in 
dostop do njih preko spletnega brskalnika (Profi cy 
iFIX WebSpace),

• namensko programsko orodje za grafi čno analizo 
procesnih podatkov, do katerih lahko uporabniki 
dostopajo preko spletnega brskalnika (Proficy 
Historian Analysis).

Obvladovanje Obvladovanje 
procesnih procesnih 
podatkov v podatkov v 
podjetju podjetju Dravske Dravske 
elektrarne Mariborelektrarne Maribor
Avtor: dr. Aljaž Stare, METRONIK d.o.o.

Družba Dravske elektrarne Maribor d.o.o. je največji proizvajalec električne energije iz 
obnovljivih virov v Sloveniji. Podjetje z osmimi hidroelektrarnami na reki Dravi in dvema 
malima hidroelektrarnama (Ceršak in Melje), katerih  skupna moč je 591.963 MW, proizvede 
okoli 23% vse električne energije v Sloveniji. 
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Podatki, ki prihajajo iz različnih procesnih sistemov (Siemens PCS7, ABB ADVANT/VISPRO, Profi cy iFIX SCADA, SQL, 
Bruel & Kjaer Vibro sistemi, Center vodenja), se na osnovi OPC protokola pošiljajo v specializirano centralno procesno 
podatkovno bazo (Profi cy Historian), do katere lahko dostopajo različni odjemalci oz. aplikacije za pregled in analizo 
podatkov:

• Profi cy iFIX WebSpace – orodje za izdelavo procesnih slik ter pregled in analizo procesnih podatkov,
• Profi cy Historian Analysis – orodje za grafi čno analizo procesnih podatkov, 
• relacijske baze (npr. sistem za podporo vzdrževanju – IBM Maximo),
• Microso   Excel – orodje za preprosto izdelavo obsežnih in uporabnih poročil.

Ključni element celotnega sistema ZVAPS je napredna namenska procesna baza podatkov Profi cy Historian, ki lahko 
učinkovito in zanesljivo zbira ogromno količino podatkov iz različnih virov ter te podatke posreduje množici različnih 
 pov odjemalcev. Profi cy Historian sestavljajo tri glavne komponente: 

• Zbiralci, ki zajemajo procesne podatke iz različnih virov (OPC DA, OPC A&E, iFIX SCADA, CSV/XML datotek,…). Pri 
tem lahko zbiralci opravljajo tudi poljubno močno kompresijo podatkov, s čimer se op  mizira velikost arhiva in 
razbremeni promet na računalniški mreži.

• Strežnik shranjuje podatke, nadzoruje sistem, beleži posege in spremembe, ki so bile izvedene nad arhivom ter 
zagotavlja varen dostop do podatkov. Strežnik vsebuje napredno logiko za izvajanje kompresije podatkov, kar 
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omogoča shranjevanje velike količine procesnih podatkov v daljšem časovnem obdobju, ne da bi se 
pri tem soočili s problemom pomanjkanja prostora na računalniških diskih.

• Odjemalci so lahko različna standardna orodja v industriji, kot so orodja iz družine GE Profi cy, relacijske 
baze, Microso   Excel Add-In za izdelavo obsežnih in uporabnih poročil, OPC HDA odjemalec ali 
namensko razvite aplikacije (VB, C++, VS .NET).

Smiselnost in koristnost uvedbe Profi cy Historian sistema potrjuje tudi dejstvo, da danes v Sloveniji Profi cy 
Historian uporablja več kot 70 podje  j, od majhnih do največjih, ki arhivirajo preko 200.000 meritev. Na 
svetu pa ima Profi cy Historian preko 6000 industrijskih uporabnikov.

Rezulta  
Z Metronikovo rešitvijo so Dravske elektrarne Maribor pridobile sodoben, zanesljiv in uporaben sistem za 
zajemanje, vrednotenje, analiziranje, predstavitev in shranjevanje procesnih podatkov iz različnih sistemov. 

Sistem Dravskim elektrarnam prinaša:
• sistema  čno ureditev arhiva procesnih podatkov. Naročnik je dobil varen, zanesljiv in lahko dostopen 

arhiv procesnih podatkov iz različnih sistemov, ki omogoča naprednejšo analizo meritev in drugih 
procesnih veličin, 

• omogočen enostaven dostop ter izmenjava procesnih podatkov z drugimi sistemi in s tem olajšano 
sodelovanje med različnimi službami s ciljem izboljšanja učinkovitos   in varnos  ,

• skupen vpogled v vse sisteme vodenja, 
• možnost izdelovanja kompleksnih grafi čnih prikazov ter izdelovanja poljubnih procesnih slik in gradnikov,
• nižje stroške izdelave obsežnih in uporabniku prilagojenih opera  vnih poročil. Ta se izdelajo že v 

okviru Microso   Excel orodja, brez potrebe po posebnem razvoju takšnih poročil in poseganju v 
SCADA sistem ali sekundarno opremo,

• popolno odprt sistem, ki uporabniku ponuja možnost, da vzdržuje, nadgrajuje ali širi sistem sam ali 
z zunanjimi partnerji,

• sistem z uporabo standardnih orodij prinaša nižje stroške vzdrževanja in s tem nižje celotne stroške 
lastništva.
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Osnovni princip je kontrola sekvence izvedenih 
postopkov in osebja, ki jo izvaja: npr. operater 
poseduje ključ A, vendar potrebuje sodelovanje 
nadzornega vodje, ki poseduje ključ B, in vodje 
izmene s ključem C.

Skupaj lahko tako izklopijo nek nevaren dejavnik 
(napetost, gretje, pretok) in iz vtične enote vzamejo 
ključ D, ki omogoča pristop do varovanega 
prostora. V varovanem prostoru se nahaja ključ 
E, ki izklopi prvo fazo procesa, pri tem sprosti 
ključ F za drugo fazo, ki sprosti ključ G...

Izvedba postopka torej zahteva sodelovanje vseh 
lastnikov procesa (masterjev), zaporedje korakov 
pa je enoumno določeno.

Zagon procesa lahko poteka samo v natančno 
obratnem vrstem redu operacij in potrditvijo 
vseh lastnikov ključev.

Poleg kodiranih ključev (A, B , C...) nastopajo 
v sekvenci različne vtične enote in sicer:
• pasivne enote za izmenjavo ključev (npr. 

ključ A in B sprostita C)
• aktivne enote za izmenjavo ključev (ključ 

sprosti kombinacija nadrejenih ključev in 
električni signal)

• pasivne enote za kontrolo pristopa (klju-
čavnice z različnimi mehanizmi za fizično 
zaklepanje)

Allen-Bradley Prosafe Allen-Bradley Prosafe 
sistemi za mehansko sistemi za mehansko 
varovanje in zagotavljanjevarovanje in zagotavljanje
Avtor: Žiga Petrič, Tehna d.o.o., www.rockwellautoma  on.com

Prosafe je robusten in enostaven sistem kodiranih ključev in pripadajočih v  čnih enot, ki 
zagotavljajo kontrolo pristopa do nevarnih ali kri  čnih prostorov in operacij v procesni, torej 
kemijski, petrokemični, farmacevtski in podobnih industrijah. 

Ključ

Enota za izmenjavo ključe

• aktivne enote za kontrolo pristopa
• enote za izklop napajanja ali E-stop funkcijo 

(varnostna kategorija Ple)
• aktivne enote s časovno zakasnitvijo izklopa
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• enote za varovanje ventilov 
in loput

Aktivne enote so seveda lahko pove-
zane z drugimi sistemi identifika-
cije, varnosti, avtomatizacije ali IT.

Lastnosti ključev
1.  Nerjavno jeklo, zelo robusten 

dizajn 
2.  Tesnilo pred vdorom kontami-

nantov  
3. Gravirana rdeča oznaka za 

standardne ključe 
4.  Barve, oznake in kombinacije 

tudi po naročilu

Enote za zaklepanje Aktivne enote za sprostitev ključaPasivne enote za zaklepanje

Enota za izklop napajanja

Aktivne enote za kontrolo pristopa

Enote za zaklepanje

Enote s časovno zakasnitvijo
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AVTOMATIZACIJA PROIZVODNJE

Robotizirano sestavljanje 
konektorjev s pomočjo vision 
inšpekcije 
Robotiziran sistem, ki temelji na kamerah za kontrolo sestavljanja električnih 
konektorjev za letalsko industrijo.

Avtor: uni. dipl. ing. el. Simon Omahen, SICK d.o.o.

Sestavljanje električnih konektorjev za letalsko industrijo se tradicionalno opravlja ročno. V 
proces so vpe   izkušeni operaterji, ki vstavljajo številne kovinske priključke, plas  čne izolatorje 
in podnožja različnih velikos   ter oblik električnih konektorjev, da zagotovijo vojaške standarde, 
ki jih zahteva industrija.

konektor za konektor izstavi iz palete in postavi na mesto 
za sestavljanje.  Robot nato vsa   priključke, plas  čne 
izolatorje in podnožja, ter sestavljen konektor vrne v 
paleto. Paleta nato potuje dalje iz meta za sestavljanje.
Pri tem velja omeni   kompleksnost sestavljanja, saj so 
prisotne različne oblike, velikos   konektorjev in številom 
priključkov. Sistem zmore sestavlja   preko 60 različnih 
 pov konektorjev, vsaj  p pa ima lahko glede na velikost 

in obliko do 100 presečnih kombinacij od do treh različnih 
kovinskih priključkov, izolatorjev in/ali podnožij. To vodi 
k šest različnimi kombinacijami priključkov, podnožij z še 
dodatnimi tremi podajalniki.

Fotografija 1 - Robotizirana celica za sestavo in kontrolo 

(s kamerami) električnih konektorjev

Sama procedura je zelo občutljiva, vzame veliko časa, je 
draga in prinese k številnim napakam. Da bi se izognili vsem, 
ali vsaj nekaterim tem nevščenos  m so pri Durabo  csu 
inves  rali v robo  zirano celico, ki sestavlja električne 
konektorje. Pred samo linijo se dostavijo palete sestavnih 
delov, ki so pred tem že prekontrolirani, nato pa se Fotografija 2 - Shema povezljivosti celotnega sistema
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ROBOTIZIRANO SESTAVLJANJE KONEKTORJEV

Da bi zagotovili potrebam, so pri Durabo  csu izbrali 
modularni sistem, ki akumulira različne  pe konektorjev. 
Različne konektorje je enostavno moč programira   z 
programsko opremo, ki temelji na  osebnem računalniku 

(HMI). Preko zaslona občutljivega na doditk na HMI, se 
sistem poveže z glavnim PLC-jem, ki kontrolira operacije 
stroja. Še dodatni trije PLC-ji pa kontrolirajo število 
delov v podajalnikih, osebni računalnik pa pri tem skrbi 
za informacije karakteris  k posameznih konektorjev.

Fotografija 3 - Kontrola posameznih delov konektora pred samo 

sestavo, s kamero in lučjo iz ozadja

Sam robot je kontroliran z robotskim krmilnikom, ki ima 
vgrajeno kontrolo s kamerami. Kamera zaznajo konektorje, 
posamezne dele konektorjev že med samim procesom 
sestavljanja. Durabo  csov sistem temelji na rešitvi s 
kamerami, ki zajamejo slike in jih primerjajo z referenčnimi, 
pri čemer pa uporabljajo obročasto luč, ki dobro osvetli 
vse sestavne dele.
Avtoma  zirano sestavljanje konektorjev sestoji tudi s 
kontrolo vhodnih kosov, kjer se vsak posamezen sestavni del 
prekontrolira s kamero. Pri tem se uporabi tudi luč iz ozadja 
(back light), ki predvsem pripomore pri kontroli sestavnih 
delov z luknjami. Prav tako se pred vhodom preveri tudi 
črtna koda posamezne palete, kjer je v sistemu defi nirano 
koliko in kateri deli so na pale  . Pri kontroli, oziroma branju 
črtne kode se uporablja SICK-ov Lector 650, ki je kos tudi 
najtežjim okoljem. Sama inšpekcija komadov, pa se pri SICK-u 
vrši z inšpekcijskimi kamerami Inspector PIM60.
Omenjene kamere omogočajo zelo natančno kontrolo 
oblik, velikos   in pozicije. Nudijo pa tudi povezavo s PLC-
jem, oziroma računalnikom. Za samo hitrost skrbi interni 
»računalnik,« kjer so shranjene referenčne slike in kjer 
se dogaja vso procesiranje fotografi je. Za natančnost, 
oziroma velikost inšpekcije skrbijo različne vrhunske leče, 
ter osvel  ve, s katerimi fotografi ji dodatmo »piko na i.«

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
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OGLASNA SPOROČILA

YASKAWA Slovenija d.o.o. 
T: + 386 (0)1 83 72 410  
www.yaskawa.eu.com



SMALLER JUST GOT STRONGER
Newest Member of the PFC Family 

PFC100 Controller 

Compact and high-performance controller with a real-time-capable Linux® operating system

Integrated e!RUNTIME environment based on CODESYS 3 

Maximum IT security via TLS 1.2, IPsec, OpenVPN and firewall 

www.wago.com/pfc100 



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

S5TEHNIKA.net d.o.o. PE • Mestni trg 43 • 1294 VIŠNJA GORA • Slovenija
HAMtech internet trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
T. 059 010 952 • G. 040 423 302 • F. 059 011 070 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu





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

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

www.metronik .s i

Metronik d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00
Faks: 01 511 16 35

Proficy Workflow
Orodje za obvladovanje delovnega toka in avtomatiziranje ročnih 
operacij v procesnih sistemih. Prinaša večjo obvladljivost in boljši 
nadzor nad procesi ter zmanjšuje možnost napak operaterjev.

Proficy CSense
Močno analitično orodje, ki preko modeliranja in simulacije 
pomaga uporabnikom ugotoviti možne vzroke za težave in variacije 
v procesu ali vzroke za neustrezno kakovost proizvodov.

Proficy Batch Execution
Orodje za vodenje šaržnih procesov v skladu s standardom S88.

Proficy Plant Application
Rešitev za obvladovanje proizvodnih procesov s poudarkom na 
sledljivosti, kakovosti in učinkovitosti ter analizi ključnih informacij 
iz procesa.

Dream Report for Proficy
Orodje za izdelavo, generiranje in pošiljanje poročil. Poročila 
se lahko generirajo samodejno prek nastavljenega urnika (npr. 
dnevno, tedensko) ali na zahtevo, samodejno pa se lahko tudi 
natisnejo ali pošljejo na izbrane e-mail naslove. 

Proficy GlobalCare Complete
Predstavlja razširjeno garancijo, ki uporabnikom programske 
opreme GE IP nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost 
brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja 
pogodbe. 

Proficy HMI/SCADA iFIX 
Vodilna programska oprema za nadzor in vodenje procesov na 
svetu. Visoka funkcionalnost in odlična tehnologija.

Proficy WebSpace
Proficy WebSpace je zmogljiv spletni odjemalec, ki nudi popoln 
nadzor in vizualizacijo procesa preko lokalnega intraneta ali 
interneta, brez spreminjanja obstoječe iFIX aplikacije. 

Proficy Historian
Učinkovit arhiv procesnih podatkov z visoko zmogljivostjo zbiranja, 
hranjenja in distribuiranja podatkov. Lahko ga uporabljamo kot 
osnovo za poročanja in proizvodne informacijske sisteme.

Proficy Historian Analysis
Orodje za grafično analizo in prikaz procesnih podatkov shranjenih 
v bazi Proficy Historian preko spletnega brskalnika (HTML5 
tehnologija).

Proficy Mobile
Orodje za hiter dostop do ključnih procesnih informacij in alarmnih 
stanj ter prikaz natančnih delovnih navodil. Orodje je namenjeno 
uporabnikom, ki niso stalno v kontrolni sobi, a morajo imeti 
možnost hitrega vpogleda v delovanje procesa preko mobilnih 
naprav (Android, iOS) ali web okolja.







<<
  /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


