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Spoštovani,

Prvo majski prazniki napovedujejo prihod poletja, čeprav bi po tempe-
raturah to težko napovedovali. No pa kaj, saj je vreme aprilsko, mi pa 
tudi imamo kaj početi. V začetku maja En.Grid konferenca, pa koncem 
maja Mednarodni obrtno podjetniški Primorski sejem, kjer bomo pred-
stavljali revijo in naše ostale programe, potem pa se že bliža junijski 
OTS, ki se tradicionalno odvija v Mariboru na FERI. 

Malce smo se tokrat zadržali na elektroniki, predvsem iz praktičnih 
razlogov - ARM procesorje se uspešno uporablja tudi v Industrijskem 
internetu stvari (IIoT), kapacitivne senzorje pa lahko uspešno upora-
bljamo v avtomatizaciji... principi delovanja in uporabe pa tudi prav 
pridejo...

Dragan Selan, odg. urednik

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

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

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 2 SIEMENS

 3 VIDEO SISTEMI 

 5 BLUE POINT

 5 RADIO LJUBLJANA

 6 ALKATRON

 8 FBS ELEKTRONIK

12 ELEKTROSPOJI

17 HAMTECH IDAS

19 ICM

19 HENNLICH

21 ENERGETIKA.NET

24 DATALAB

25 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

28 VRD DANKON

29 HAMTECH ICOM

30 ČIP

30 TIPTEH

36 MURR ELEKTRONIK

37 RAGA

38 MIEL

39 LSO

41 PS LOGATEC

43 PS LOGATEC

44 TEHNA

45 BLUE POINT

45 YASKAWA SLOVENIJA

46 EMORO

48 4WEB

49 WAGO

50 AIPE

50 HAMTECH RIGOL

51 METRONIK

52 PRIMORSKI SEJEM

Podjetje/pravna oseba/:  
 

Kontaktna oseba:  
Ime:  
Priimek:  
Ulica:                                                                          št.   
Številka in ime pošte:  
Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
E-mail:  
Domača stran podjetja:  

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o. 
Sostrska cesta 43C

1261 Ljubljana Dobrunje
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Zlati znak Jožefa StefanaZlati znak Jožefa Stefana

23. marca so na Institutu »Jožef Stefan« podelili nagrade zlati 
znak Jožefa Stefana za doma in v tujini najodmevnejše doktorate 
v zadnjih treh letih. Prejeli so jih dr. Ljupka Stojčevska Malbašić, 
dr. Miha Grilc in dr. Dejan Dovžan. Strokovne obrazložitve so 
v nadaljevanju.

STROKOVNA UTEMELJITEV ZA ZLATI ZNAK  JOŽEFA 
STEFANA - DR. LJUPKA STOJČEVSKA MALBAŠIĆ

Dr. Ljupka Stojčevska Malbašić  je na Mednarodni 
Podiplomski Šoli Jožefa Stefana v Ljubljani junija 
2013  uspešno zagovarjala doktorsko delo z 
naslovom »Femtosekundna relaksacijska dina-
mika v snoveh s kolektivnimi elektronskimi sta nji: 
kupratni in železo-pniktidni superprevodniki 
ter sistemi z valom gostote naboja«. 

Femtosekundna spektroskopija je močno raziskovalno orodje za 
preučevanje relaksacijske dinamike trdnih snovi, saj nam daje pomembne 
podatke o elektronski strukturi in elektronsko-fononski sklopitvi. Ljupka 
Stojčevska Malbašić v svojem doktorskem delu predstavi izčrpno raziskavo 
fotovzbujene relaksacijske dinamike v kupratnih in železo-pniktidnih 
superprevodnikih ter  v sistemih z valom gostote naboja. Za preučevanje 
temperaturne in fl uenčne odvisnosti fotovzbujenih tranzientnih refl ektivnosti 
v superprevodnih sistemih je uporabila standardno dvojno črpalno-
testno tehniko, za preučevanje sistemov z valom gostote naboja pa je 
vpeljala novo vpisovalno-črpalno-testno sunkovno tehniko. V plastnem 
dihalkogenidu 1T-TaS2 je bil prvič dosežen prehod v novo, do sedaj še 

Pripravila: Polona Strnad, IJS
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neodkrito, metastabilno skrito stanje snovi. Dr. Ljupka 
Stojčevska Malbašić  je dokazala obstoj tega stanja in 
postavila temelje za raziskave faznih prehodov v sorodnih 
materialih. Nakazala je smernice za razvoj materialov 
z novimi funkcionalnimi lastnostmi. S teoretičnega 
stališča je doktorsko delo Ljupke Stojčevske Malbašić  
sprožilo razpravo o novih mehanizmih, ki bi pojasnili 
ozadje preklopa v skrito stanje snovi. Rezultati raziskav 
plastnih dihalkogenidov z vpisovalno-črpalno-testnimi 
eksperimenti predstavljajo izhodišče za razvoj nove 
generacije pomnilniških naprav za računalnike z izjemno 
kratkimi časi preklopa. 

Dr. Ljupka Stojčevska Malbašić  je do sedaj objavila 
devet del v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah. 
Njena dela so citirana 146 krat, od tega je 93 čistih 
citatov. Najpomembnejše delo, ki zajema rezultate njene 
doktorske disertacije, je nedvomno delo z naslovom 
»Ultrafast switching to a stable hidden quantum state 
in an electronic crystal«, ki je izšel v revije Science leta 
2014 in pri katerem je dr. Ljupka Stojčevska Malbašić 
prva avtorica. Članek je bil po bazi WOS do sedaj 31 
krat citiran, v prvem letu po objavi pa je bil uvrščen 
v 1% člankov z največ objavami na svojem področju. 
V zadnjem letu so bili rezultati raziskav dr. Ljupke 
Stojčevske Malbašić  predstavljeni na več kot desetih 
vabljenih predavanjih.

STROKOVNA UTEMELJITEV ZA ZLATI ZNAK 
JOŽEFA STEFANA –  DR. MIHA GRILC

Dr. Miha Grilc je v okvi ru 
doktorskega dela študiral 
nove procese pretvarjanja 
biomase kot komplemen-
tarnega vi ra surovin in 
energije. Njegov pristop 
se od obstoječih raz likuje 
po uporabi raz ličnih katali-
zatorjev, ki omogočajo 

učinkovitejšo pretvorbo v primerjavi s poznanim sežigom 
ali drugimi razširjenimi metodami kot sta piroliza in 
uplinjanje. Z uporabo obstoječih in de novo pripravljenih 
kata litskih materialov je po eni strani krojil aktivnost in 
selektivnost kemijskih pretvorb, po drugi strani pa je z 

uporabo kemijsko inženirskih orodij fl uidne mehanike, 
transportnih pojavov ter reakcijske kineti ke pristopil 
k popisu in optimizaciji samih procesov ter določil 
optimalne obratovalne pogoje, ki potekajo v trifaznih 
reaktorjih (temperatura, tlak, vodenje procesa itd.). Zaradi 
kompleksnosti mehanizmov tako razklopa biomase kot 
tudi njene nadaljnje katalitske pretvorbe je postavil 
več originalnih modelov na osnovi sklopitve (lumping) 
velikega števila kemijskih komponent (nastopa jih več 
tisoč). Ustrezne skupke je sestavil na osnovi podobnih 
fi zikalnih lastnosti (ki so odgovorne za prenos toplote 
in snovi) in na osnovi kemijskih lastnosti, ki določajo 
reaktivnost specij. 

Dr. Grilc je imel med raziskavami v vidu tako prebojnost 
s stališča odličnosti kot tudi možnost komercialne 
izvedbe na ekonomski ravni. K raziskavam je zato pri-
stopil tako, da je za razklop biomase uporabil cenene 
kemikalije (npr. dostopne mineralne kisline) kot tudi 
novo porajajoče sisteme (npr. ionske kapljevine), 
za heterogene katalizatorje pa je v največji meri 
uporabljal dostopne, cenene anorganske snovi kot 
je nikelj, molibden in aluminijev oksid.

Odličnost doktorske disertacije Mihe Grilca se od-
sli kava v številnih objavah v zgornji četrtini (nekaj 
celo med prvih 5) lestvice revij s področja kemijskega 
inženirstva kot eni izmed temeljnih ved tehnike, 
odmevnost pa v več kot 90 citatih že kmalu po 
zaključenem doktorskem delu. V pripravi je tudi 
mednarodni patent.

STROKOVNA UTEMELJITEV ZA ZLATI ZNAK 
JOŽEFA STEFANA – DR. DEJAN DOVŽAN

Dr. Dejan Dovžan v svojem 
raziskovalnem delu obrav-
nava problematiko, ki je 
na področ ju nelinearnih, 
č asovno spremenljivih, 
dinamičnih sistemov 
zelo aktualna. Gre za 
problematiko identifi kacije 
procesa na osnovi sproti 

pridobljenih podatkov, oziroma toka podatkov. 
Reševanje tovrstnih problemov je zanimivo na 
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Proizvodnji program:
 - induktivni senzorji 

- kapacitivni senzorji 
- REED senzorji - temperaturna tipala - elektronski sklopi in krmilniki 

Distribucijski program:

VO D I L N I  S LOV E N S K I  P R O I Z VA JA L EC   
I N D U S T R I J S K E  S E N Z O R I K E   

-  
-  
  avtomatska vrata  
  in prehode 

-  
SIL1, SIL2, SIL3 
-varnostni pohodni tepihi 
-  sistemi … 

 

-  
-  
- varnostna stikala 
  

-  
-  

- industrijski  
  konektorji 

- industrijski  
  GSM vmesniki 
 
- komunikacijske  
    

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

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

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

Storitve :
- razvoj  
-  
-  

različnih področjih, kjer poskušamo delovanje procesa spremljati 
in opazovati morebitne spremembe v njegovem delovanju. 

Razvita metoda je bila uporabljena v sistemu za zaznavanje napak 
in izpadov senzorjev na č istilni napravi. S predlagano metodo 
lahko iz prihajajočih podatkov, ki jih zajemamo na napravi, sprotno 
identifi ciramo model, ki te podatke medsebojno povezuje in 
ugotavljamo, č e je v teh relacijah prišlo do kakšne spremembe, ki 
lahko govori o nepravilnem delovanju. Hkrati pa lahko v primeru 
izpada določenega senzorja merjeno spremenljivko, ki jo ta senzor 
meri, ocenimo na osnovi identifi ciranega modela. Govorimo o tako 
imenovanem mehkem senzorju. 

Z razvito metodo je Dejan Dovžan osvojil tudi prvo mesto na tekmovanju v uč enju mehkih sistemov na 
osnovi izmerjenih podatkov na World Congress on Computational Intelligence leta 2012 v Brisbanu, ki 
ga organizira IEEE Computational Intelligence Society. Leta 2013 je za svoje doktorsko delo prejel tudi 
Vodovnikovo nagrado Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. Na veliko odmevnost njegovega 
dela kaže tudi 117 citatov, od tega 26 na najbolj citirano delo. 

Kandidat je v č asu svojega doktorskega študija pokazal izjemno inovativnost, prodornost, temeljitost in 
veliko predanost reševanju zahtevnih problemov. Njegovo delo odpira široko področ je, daje možnosti novih 
raziskovanj in velik nabor možnosti za aplikacijo metode v praksi.
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Rueil-Malmaison (Francija), 
Ljubljana, 22.4.2016 – Družba 
Schneider Electric, globalni 
specialist za upravljanje energije in avtomatizacijo, 
ki s svojo podružnico deluje tudi v Sloveniji, se 
pridružuje obeleževanju Dneva zemlje, z iniciativo, 
v katero je vključila vse svoje zaposlene. Hkrati so 
pozvali tudi  partnerje in njihove uporabnike, da 
se jim pridružijo. Schneider Electric bo danes med 
12:00 in 14:00 uro tako izključil razsvetljavo v vseh 
svojih prostorih po vsem svetu. 

Dan zemlje vsako leto obeležujemo 22. aprila. 
Globalna iniciativa se zavzema za dviganje zavesti 
o zaščiti okolja. Dan zemlje se je prvič obeleževal 
leta 1970. Letos, pa ima še poseben pomen, saj 
bodo ZDA, Kitajska in tudi ostale države danes 
podpisale Pariški podnebni sporazum. S tem 
podpisom bo zemlji zajamčena minimalna zaščita 
pred podnebnimi spremembami. Dogovor je na 
lanski podnebni konferenci v Parizu sprejelo 195 
držav sveta. Družba Schneider Electric je lansko leto 
uvedla Planet & Society Barometer – sistem ocene 
poslovanja podjetja po načelih trajnostnega razvoja. 
Ob koncu leta 2015 je bil ta pokazatelj precej nad 
zastavljenim ciljem – 88 % poslovnih enot Schneider 
Electrica je opravilo test. 

Energija je temeljna človekova pravica 

Naš planet se nahaja pred energetsko dilemo – način 
na katerega sedaj upravljamo z energijo je nevzdržen. 
Trendi kažejo na povečevanje porabe energije. Do leta 
2050 bo v mestih živelo dodatne dve in pol milijard 
ljudi; v naslednjih 5 letih, pa bo 50 milijonov naprav 

priklopljenih na Internet 
stvari (Internet of things). Po 
ocenah naj bi poraba energije 

v industriji v naslednjih treh desetletjih narasla za 50 
%. Poleg tega 85 % vse energije še vedno pridobivamo 
iz goriv, ki ustvarjajo CO2 in tako segrevajo podnebje. 
Šele leta 2030 naj bi 50 % vse energije pridobili iz 
obnovljivih virov. Ob tem Schneider Electric meni, 
da je energija osnovna človekova pravica, saj 1,3 
milijarde ljudi še vedno nima dostopa do električne 
energije, dodatna milijarda ljudi pa ima dostop do 
električne energije zgolj občasno. 

Inteligenca omrežja in Internet stvari

Ker potrošnja energije raste, bi morali za enak delež 
zmanjšati emisije ogljikovega dioksida. To lahko 
dosežemo samo če bomo trikrat bolj učinkoviti, kot 
smo sedaj. V družbi Schneider Electric verjamejo, 
da nam lahko pri tem  pomagata Internet stvari in 
pametna omrežja. 

20 tisoč patentov

Prav zato so v podjetju razvili vrsto tehnoloških rešitev 
za vse navedene probleme. Toda prehod na čiste 
in obnovljive vire energije se ne more zgoditi čez 
noč, saj so potrebne dodatne raziskave in inovacije. 
Schneider Electric ima na tem področju že več kot 
20.000 registriranih patentov. 

Rešitve Schneider Electric v Sloveniji

Rešitve družbe Schneider Electric uporabljajo tudi 
v Sloveniji. Elektro Celje je na primer že namestil 

SCHNEIDER ELECTRIC 
JE NA DAN ZEMLJE OB 12:00 URI UGASNIL LUČI 

Informacije: Schneider Electric

Schneider Electric Dan zemlje obeležuje tako, da je v delovnem času za dve uri ugasnil 
luči v svojih tovarnah in poslovnih prostorih ter tako pripomogel k nižanju izpustov CO2. 
Inovativne rešitve tudi že v Sloveniji.



10 AVTOMATIKA 143/2016

STROKOVNI DOGODKI

DMS (Distribution Management System), ki optimizira 
delovaje omrežja ter zagotavlja zanesljivo delovanje. 
Poleg tega je Schneider Electric v preteklosti s svojimi 
rešitvami do prihrankov električne energije pomagal 
tudi dražbama Revoz in Talum. 

O Schneider Electric 

Schneider Electric je globalni strokovnjak za 
upravljanje energije. S prihodki v višini ~27 milijard 
EUR leta 2015 in več kot 160.000 zaposlenimi služi 

našim partnerjem in uporabnikom v več kot 100 
državah sveta. Pomaga jim pri upravljanju energije 
na varen, zanesljiv, učinkovit in trajnosten način. Od 
najenostavnejših stikal do kompleksnih operacijskih 
sistemov. Naša tehnologija, programska oprema in 
storitve izboljšujejo način na katerega uporabniki 
poslujejo. Povezane tehnologije preoblikujejo 
industrije, transformirajo mesta in obogatijo življenja. 
V Schneider Electric temu pravimo Life is On.

www.schneider-electric.si

Ker sta bila organizatorja dva, je tekmovanje 
potekalo na dveh lokacijah: prvi dan, v soboto 23. 
aprila, v Acceleration Business City - Hubu v spodnji 
etaži BTC Emporiuma, v nedeljo, 24. aprila, pa je  
tekmovanje dobilo epilog na lokaciji Tehnološkega 
parka Ljubljana,  kjer je potekala tudi podelitev 

priznanj, po končanem izzivu pa smo organizatorji 
in tekmovalci poklepetali.

Da bi dogodek dobil nekoliko drugo dimenzijo, sta se 
organizatorja odločila, da poleg klasičnega Nasinega 
natečaja, na katerem lahko sodelujejo udeleženci 

Na NASA SpaceApps Challenge 2016 slavila 
ekipa STEVE z vizijo obleke, ki pomaga pri 

ohranjanju mišične in kostne mase! 
Informacije: TPLJ

Minuli konec tedna je tudi v Ljubljani tako kot tudi v 150 drugih mestih po svetu potekal 
NASA SpaceApps Challenge 2016, ki sta ga letos skupaj organizirala Tehnološki park 
Ljubljana in ABC Pospeševalnik. 

Ekipa STEVE
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nad 18 let, pripravita še skrajšane izzive za 
mlade znanstvenike. Tako je v soboto vzporedno 
potekal še izziv za mlade od 12 – 18 let.

Na izziv se je skupaj prijavilo 23 odraslih in 
14 mladostnikov. Mladostniki so razmišljali o 
rešitvah enostavnega, učinkovitega in varnega 
preživetja na Marsu, vesoljskem turizmu in 
reševanju problematike vesoljskih smeti. Tri 
skupine, ki smo jih organizatorji oblikovali 
glede na izražena zanimanja in preference 
udeležencev, so nalogo odlično opravile - vsaka 
na svoj način in z različnim fokusom: ena rešitev 
je bila poslovno dobro izpeljana, druga idejno 
in tretja tehnično. 

Pri udeležencih klasičnega izziva je prišlo - tako 
kot je pri ekipnem delu običajno - do različnih 
dinamik v skupinah, ena od njih je tako delo 
sodelovanje zaključila že prvi dan, a nič zato. 
V nedeljo smo vendarle dobili zmagovalno 
ekipo, katere rešitev bodo ocenili pri NASI in 
kaj se ve, morda bo izbrana za pot v ZDA. Ekipa, 
ki se je poimenovala STEVE, si je izbrala izziv 
ASTROCITE - najti rešitev, kako lahko astronavti 
med bivanjem v breztežnostnem prostoru 
ohranjajo mišično in kostno maso. 

Pri potovanjih v vesolje in predvsem v primeru 
bivanja v vesolju, je zaradi breztežnostnega 
prostora to velik izziv, astronavti pa so prisiljeni 
svoje fi zično stanje ohranjati z neskončnimi 
urami dolgočasnih in napornih vadb. Da bi jim 
to olajšali, so si člani skupine STEVE, ki so jo 
sestavljali Gregor Skok, Katja Karpač, Andrej 
Merkovčič, Jakob Makovac, Urška Pogorevčnik in 
Luka Gabršček, omislili obleko, ki bi omogočala, 
da oseba, ki jo nosi, že med tem, ko dela običajne 
stvari, hkrati izvaja vadbo. 

Tako bi se lahko astronavt s preprostimi dnevnimi 
gibi s pomočjo te obleke enostavno izognil 
težavam z izgubljanjem mišične in kostne 
konstitucije.

Senzor v sistemu kapacitivnega zaznavanja je lahko 
katerakoli kovina ali prevodniki, ki omogočajo visoko 
fl eksibilno zasnovo sistema. Zaradi svoje nizke  porabe, 
nizke cene in visoke ločljivosti lahko kapacitivni senzor  
v mnogih aplikacijah zamenja induktivne, optične in 
ultrazvočne senzorje.

Slika 1 - Kapacitivni senzorji bližine so na voljo v 
robustnih ohišjih za industrijsko rabo.

Čeprav lahko kapacitivne senzorje enostavno namestimo 
na ploščico tiskanega vezja, obstaja za dizajnerje 
elektronskih naprav še množica drugih opcij, vključno 
z napravami z integrirano elektroniko.

Kapacitivni sensorji: Kapacitivni sensorji: 
atraktivna možnost atraktivna možnost 
brezkontaktnegabrezkontaktnega  
zaznavanjazaznavanja

Kapacitivno zaznavanje je tehnika brezkontaktnega 
zaznavanja s številnimi aplikacijami, od zaznavanja 
bližine (sl. 1), prepoznavanja potez, raznih senzorjev 
za zaznavanje v vozilih in daljinsko zaznavanje 
nivojev tekočih in sipkih materialov. 

Pripravil: Dragan Selan, Avtoma  ka+E
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Zaznavanje, ne dotikanje

Kapacitivno zaznavanje ni enako kot kapacitivni dotik, ki se uporablja 
za digitalno funkcijo stikala. Kapacitivni dotik pogosto uporablja več-
kanalno matriko z vrsticami in stolpci - spomnimo se zaslonov na dotik 
pri brezžičnih telefonskih terminalih (GSM). Tehnologija zahteva dotik 
in deluje na zelo majhnih razdaljah - največ nekaj milimetrov.

Nasprotno pa je kapacitivni senzor analogni sistem, ki deluje na 
razdaljah do 70 cm. Ima mnogo večjo  občutljivost in natančnost, saj 
mora spremljati spremembe kapacitivnosti reda nekaj pikofaradov.

Princip delovanja kapacitivnega zaznavanja

Kapacitivnost sistema predstavlja njegovo sposobnost shranjevanja 
električnega naboja, kar je temeljna električna lastnost. Kondenzator 
je  komponenta, ki se jo uporablja za shranjevanje električne energije 
v električnem polju - poenostavljen model sestavljata dva električna 
vodnika ali plošči ločeni z izolatorjem (sl. 2).

Slika 2 - Najpreprostejši model sestoji iz plošče, izolatorja in mase. 
Dielektrik je med dvema ploščama. kapacitivnost je odvisna od površine 

plošč, dielektričnega materiala in razdalje med ploščama.

Enačba za izračun kapacitivnosti kondenzatorja s slike 2 je:

kjer je:

A = površina plošč (W x L)
d = razdalja med ploščama v metrih
r = dielektrična konstanta materiala med ploščama
0 = permeabilnost zraka (8,85 x 10-12 F/m)

Ko je senzorska plošča napolnjena, ustvari električno polje (sl. 3)
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Slika 3 - Električno polje vzporednih plošč kondenzatorja 
je enotno med ploščama, lahko pa sega daleč od plošč 

in vključuje robni efekt blizu robov plošč

Uporaba kondenzatorja v senzorju

Kako uporabimo kondenzator v kapacitivnem 
senzorju? Slika 4 prikazuje tri načine.

Slika 4 - Tri topologije kapacitivnih senzorjev: senzor 
bližine uporablja prst kot maso (a), senzor tekočine 
s paralelnim senzorjem in maso (b) in zaznavanje 

materiala in analiza (c)

Senzor bližine zgradimo na izolirani senzorski 
plošči izven prevodnega področja na vezju in ga 
nabijemo. Potem se bo kondenzator formiral vsakič, 

ko bo ozemljen prevoden predmet ali predmet 
z dielektrično konstanto različno od zraka prišel 
v bližino senzorske plošče. Šteje tudi prst, saj je 
človeško telo na potencialu blizu mase. 

Kapacitivnost narašča s približevanjem prsta senzor-
ju. Čeprav je sprememba nelinearna, detektirana 
sprememba zadošča za detekcijo bližine.

Da bi to razširili v senzor gibanja, uporabimo več 
neodvisnih senzorjev za zaznavanje gibanja gor/
dol in levo/desno (slika 5). Z gibanjem prsta preko 
senzorja se spreminja kapacitivnost vseh štirih 
senzorjev. Večkanalni senzor tako bere vse štiri 
vrednosti, nato lahko program izračuna hitrost in 
smer na temelju razlike med odčitki.

Slika 5 - Zaznavanje kretenj zahteva štiri kapacitivne 
senzorje bližine in večkanalni pretvornik.

V mnogih primerih, kot so skladišča kemikalij, nadzor 
industrijskih procesov ali komercialnega pranja, je 
potrebno zaznavanje nivojev tekočine. V teh primerih 
se senzorska in ozemljitvena plošča nahajata ena 
poleg druge, kot je prikazano na sliki 4b, kar se odraža 
v veliki občutljivosti vzdolž vertikalnega pomikanja.

Kot se spreminja nivo tekočine, se spreminja vrednost 
dielektrika in s tem kapacitivnost. Ta konfi guracija 
senzorja omogoča uporabo robnih poljskih silnic, 
zato so izračuni kapacitivnosti bolj zapleteni, kot v 
primeru enostavnih plošč.

Senzor za analizo materialov je sestavljen iz osnovne 
topologije prikazane na sliki 4c z materialom 
za analizo - papirjem. Na primer, spreminjanje 
dielektrične konstante med ploščama z dodajanjem 
ali odmikanjem papirja. Neobremenjen senzor ima 
zračni dielektrik in služi kot kapacitivna referenca. 
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Nato kapacitivnost narašča ko papir ali kak drug 
material vstavljamo med plošči.

To seveda niso edine konfi guracije senzorjev. Druge 
opcije vključujejo več senzorjev in režime mas, ali 
ločenih ali prepletenih vzorcev, ki zahtevajo velike 
senzorske površine in visoko občutljivost.

Oklopljeno in kapacitivno zaznavanje

Težava s kapacitivnimi senzorji bližine je ta, da poljske 
linije tečejo od senzorske plošče do  kateregakoli 
bližnjega potenciala mase. Idealno bi bilo, da bi 
tarča povzočala prevladujoč vpliv. Vendar pa bodo 
ponavadi številni paraziti (površine ali trase mase)  
zmanjšali naboj in občutljivost ter doseg senzorja. To 
je poseben problem v šumno občutljivih okoljih, kjer 
so površine mase standardna oblikovalska rešitev.

Slika 6 - Učinek parazitov TIV (a) na lastnosti senzorja 
lahko zmanjšamo z zaščitnim oklopom (b). Zaščitni 
oklop je vključen v interface naprave s kapacitivnimi 

senzorji in v specializiranih mikrokontrolerjih.

Dodajanje aktivnega ščita lahko pomaga zmanjšati 
parazitske in okoljske motnje in dopušča senzorju, 
da deluje s polno zmogljivostjo (slika 6). Dobro 
načrtovan aktivni ščit pravtako osredotoča senzorski 
izhod in ga usmerja v želeno smer. 

Gonilnik ščita je na aktivnem izhodu ki ga poganja 
ista napetost kot vhod tipala.  Zato ni nobene razlike 

med potencialom ščita in vhodom senzorja. Vsaka 
zunanja motnja se prenaša na elektrodo ščita in 
vhod senzorja. 

Blok diagram vmesnika kapacitivnega senzorja

Poseben analogni ”Front-end” pretvarja signal 
ka pacitivnega senzorja v digitalno vrednost za 
nadalnje porcesiranje (slika 7). Ta periodično 
vzorči  senzorsko ploščo. Vzorčenje izhoda senzorja 
je relativno počasno - manj kot 500 vzorcev na 
sekundo - vendar je potrebna visoko resolucijska 
analogno digitalna konverzija za zajem majhnih 
sprememb kapacitivnosti. 16-bitni sigma-delta AD 
konverter omogoča dober komrpomis med hitrostjo, 
ločljivostjo in nizko porabo.

Slika 7 - V napravi s kapacitivnim senzorjem vzbu-
jevalna stopnica polni senzosko elektrodo. Nato se 
polnjenje prenese v ”sample and hold” vezje in meri 

v AD konverterju. 

Večkanalna naprava lahko opravlja diferencialne 
meritve da bi pridobili natančno predstavitev razlike 
kapacitivnosti med dvema senzorjema. Na primer, če 
okoljski faktorji povzročajo razlike v kapacitivnosti, je 
lahko en kanal namenjen tipanju okolja, ki spremlja 
spremembe dielektrika povzročenega s temperaturo, 
vlago, vrsto materiala in podobno. Diferencialne 
mertitve lahko izničijo izhodne spremembe zaradi 
teh spremenljivk.

Za določene aplikacije so dragocene tudi razmerne 
(ratiometrične) meritve. Pri tipanju tekočin en kanal 
meri kapacitivnost odvisno od nivoja, drugi kanal 
pa je za referenčni senzor, ki meri kapacitivnost 
ničelnega nivoja. Dokler je kapacitivnost nivoja 
proporcionalna višini tekočine, meri razmerna 
meritev  razmerje ali razliko med nivojem senzorja 
in reference.
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Kapacitivno tipanje na LC-osnovi

Ena od težav kapacitivnega zaznavanja je sklapljanje 
v razpršenem šumu. Modificiranje senzorja z 
vključevanjem frekvenčno občutljivih komponent je 
uporabna pot do povečanja imunosti pred šumom.  
Poleg spremenljivega kondenzatorskega elementa 
sta uporabljena dodaten kondenzator in tuljava, ki 
tvorita resonančni induktivni krog (slika 8).

Slika 8 - Prikazano je LC vezje (a) in njegova karakteristična 
krivulja (b). Ozkopasovni odziv omogoča dušenje 

šuma izven področja.

Čeprav je arhitektura LC kroga enostavna ima 
nekaj pommbnih prednosti, če ga integriramo v 
kapacitivn senzor. Kot prvo zaradi svoje ozkopasovne  
karakteristike, ki z LC resonatorjem prinaša odlično 
imunost pred elektromagnetnimi motnjami (EMI). Kot 
drugo, če je frekvenca vira šuma znana, lahko delovno 
frekvenco premaknemo izven področja šuma brez 
uporabe zunanjih vezij. To bo pomagalo povečati 
občutljivost sistema in zmanjšati zapletenost vezja.

Slika 9 - LC bazirano kapacitivno zaznavanje

Z uporabo tega pristopa se sprememba v 
kapacitivnosti LC kroga obravnava kot sprememba 
resonančne frekvence. TI uporablja ta princip v 

svoji seriji konverterjev kapacitivnosti v digitalne 
podatke - FDC2214, ki meri frekvenco nihanja na LC 
resonatorju baziranem senzorju. Izhod senzoja daje 
digitalne vrednosti, ki so proporcionalni frekvenc. Ta 
meritev frekvence je lahko knvertirana v ustrezno 
kaacitivnost...

Čas za pavzo!

In sedaj še nekaj povsem drugega.... poleg svojih 
številnih industrijskih aplikacij lahko s kapacitivnim  
zaznavanjem proizvajamo tudi glasbo. Theremin, ki 
ga je leta 1919 izumil Leon Theremin, lahko proizvaja 
zvok v območju sedmih oktav (slika 10).  

Vsak od nastopajočih glasbenikov z dlanmi spreminja 
kapacitivnost v LC vezju, upravlja glasnost in pitch 
preko dveh neodvisnih heterodinskih vezij.

Slika 10 - Theremin uporablja kapacitivno zaznavanje 
za proizvajanje strašljivo lepe glasbe. Glasbenikova 

levica upravlja zvok, desnica pa glasnost.

V resnici glasbenik izgleda, kot da bi mahal okoli 
dveh  radijskih anten.

Zaključek

Kapacitivno zaznavanje je vedno bolj priljubljena in 
zelo prilagodljiva tehnologija. Konstruiranje senzorja 
je lahko enostavno z dodajanjem prevodne površine 
na tiskano vezje, na voljo so tudi poceni integrirana 
vezja. Nizka cena in majhna poraba omogočata 
idealno izbiro za uporabo v široki paleti potrošnih 
in industrisjkih aplikacij.
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Avtor: Herman Slokar, Avtoma  ka

Kanček v mozaiku IoT: 
ARM® Cortex®-A32

ARM® Cortex®-A32 ja najmanjši 
procesor, ki prinaša prednosti ARMv8-A 
procesorja: arhitekture in učinkovite 
izrabe energije. Najnovejši izdelek 
Cortex-A32, ki je 32-bitni, bazira na 
osemstopenjskem cevovodu, kateri – 
kot zatrjujejo pri ARM-ju – še posebej 
optimiziran za 32-bitne inštrukcije. 
Na ta način so zaznali 25% manjšo 
porabo moči kot pri Cortex-A7. Jedro 
procesorja je majhno in približne 
velikosti 0,25 mm2. Pri taktu 100 MHz je poraba okrog 4 mW. Njegov uspeh vidijo v uporabi 
pri vgrajevanju na preprosta vezja, ki so večkrat končna vozlišča IoT sistemov. 

ARM je najavil novega predstavnika procesorjev namenjenega IoT (ang. Internet 
Of Things) ARM™ Cortex®-A32.

Tabela 1: Ključni podatki o ARM® Cortex®-A32.

arhtektura - ARMv8-A (AArch32)
jedro - 1-4x SMP

ISA podpora - A32+T32 kompa  bilna tudi za nazaj z ARMv7-A
- ARM TrustZone®security technology
- ARM NEON™Advanced SIMD
- DSP & SIMD dodatki
- VFPv4 Floa  ng point
- podpora za Hardware virtualiza  on 

razhroščevanje - ARM CoreSight™ DK-A32

Njegova fi zična velikost oz. majhnost in nizka poraba energije 
je naravnost primerna za vgradne sisteme. Poraba električne energije v mirovanju je tudi zmanjšana. Obenem 
nudi zmogljivosti, ki so nad nivojem mikrokrmilnikov. Na tak način lahko služijo zmogljivejšim napravam, s 
podoporo zmogljivejših operacijskih sistemov: Android, Linux in Windows. Glavno tržišče so jim:

- vozlišča Interneta stvari (ang. nodes of Internet-of-Things)
- napravice za potrošnjo (ang. consumer embedded),

Slika 1 - Struktura ARM® Cortex®-A32.
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- napravice, ki jih nosimo na telesu (ang. wearable 
devices) ter 

- aplikacije v industriji. 

Slika 2 - Zmogljivosti so večje.

Ampak za kako zmogljivejši izdelek sploh gre predstavllja 
slika 2. Ob oziru na podatek o zmanjšani porabi in 
večji računalniški zmogljivosti, gre za izboljšan izdelek.
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VARČEVANJE ENERGIJE

Informacije: TELOS d.o.o.

Nov koncept ogrevanja za 
varčevanje energije

Termostat za pametne telefone 
Netatmo by Starck prinaša v naše 
domove popolnoma nov koncept 
upravljanja ogrevanja. Namenjen 
je vsem, ki bi radi na eleganten 
način znižali stroške ogrevanja. 
V mobilni aplikaciji na pametnem 
telefonu lahko kadarkoli in od 
kjerkoli preverimo in nastavimo 
temperaturo v našem domu. 
Termostat se prilagodi našim 
življenjskim navadam in ciklom. 
Z opazovanjem naših rutinskih 
dnevnih opravkov, neprestano 
samodejno nastavlja optimalno 
temperaturo in tako skrbi za racionalno potrošnjo energije. Optimizacija temperature prinaša do 37% nižje 
stroške ogrevanja. Uporaba je popolnoma brezplačna, brez naročnine, pogodbe ali drugih skritih stroškov.

Glavne lastnosti termostata Netatmo:
• Preprosto oddaljeno upravljanje 

ogrevanja prek aplikacije na 
mobilnem telefonu.

• Izjemni prihranki - do 37% 
nižji ogrevalni stroški.

• Samodejno prilagajanje tem-
perature v prostorih našim 
tre nutnim aktivnostim in delom 
dneva.

• Brezplačna namenska mobilna 
aplikacija za iOS, Android in 
Windows Phone naprave.

• Netatmo spletna aplikacija 

omogoča upravljanje termostata prek notesnika oz. osebnega računalnika.
• Termostat nadomešča večino obstoječih termostatov na trgu.
• Design by Philippe Starck.

Aplikacija za iOS naprave

Netatmo termostat je namenjen vsem, ki želite znižati stroške ogrevanja. 
Z opazovanjem trenutne temperature na mobilnih telefonih, ki jih imamo 
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●  preprosta in hitra montaža, cenovno ugodno in hitro dobavljivo

●  samo z nekaj različnimi premeri se pokrije večino potreb

●  dolga življenjska doba 
 (zaradi paten  ranega postopka izdelave, ki omogoča izjemne lastnos  )

●  visoka tlačna trdnost omogoča brezhibno delovanje 
     (tudi v najtežjih pogojih delovanja)

●  za veliko vrst hidravličnih tekočin 
    (tudi za  ste s slabšimi mazalnimi lastnostmi)

●  zaradi neprekinjene strukture steklenih vlaken se ne trga
     (zato ni nevarnos   zamašitve fi ltrirnih sistemov)

Za več informacij in naročila pokličite 041 302 077 
ali obiščite hennlich.si/506

VODILNI TRAK V SPIRALI HALLITE F506
Tudi za hidravlične sisteme s težjo obremenitvijo!
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vedno pri roki, pridobimo bistveno boljši vpogled 
v potrošjo in neposreden vpliv na optimizacijo 

energetskih stroškov. V meta analizi uporabe vseh 
Netatmo termostatov v obdobju od nov. 2014 do 
mar 2015, je bilo ugotovljeno, da so uporabniki 
znižali stroške ogrevanja celo za 37%. Sistem konec 
vsakega meseca izdela in pošlje poročilo o potrošnji 
energije v preteklem obdobju in doda nekaj nasvetov 
kako izboljšati učinkovitost. Spodaj je slika primera 
poročila.

Termostat se popolnoma prilagodi našim življenjskim 
navadam in ciklom. Z opazovanjem rutinskih dnevnih 
opravkov recimo ve kdaj se zjutraj zbudimo, gremo 
v službo, kdaj se otroci vrnejo iz šole in kdaj se 
odpravimo spat. Na osnovi teh podatkov in vnešenih 
parametrov o izolaciji in podatku o zunanji temperaturi, 
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DOGODKI

Auto-adapt funkcija samodejno nastavlja optimalno 
temperaturo za posamezen del dneva in tako skrbi 
za racionalno potrošnjo energije. Za zagotavlnje 
popolnega udobja, termostat prilagodi temperaturo v 
prostorih našim trenutnim aktivnostim. Zelo uporabna 
sta prednastavljena programa Away, pri katerem 
termostat nastavi temperaturo na optimalno raven 
za čas ko smo odsotni in Frost-Guard, pri katerem 
se temperatura vzdržuje na nivoju, ki preprečuje 
zmrzovanje. Auto-Care nas opozori o prazni bateriji 
in težavah v ogrevalnem sistemu.

Netatmo mobilna aplikacija je na voljo brezplačno za 
iOS, Android in Windows Phone operacijske sisteme. 
Upravljanje je izjemno preprosto in intuitivno, 
a obenem učinkovito. Temperaturo v prostoru 
spreminjamo s preprosto kretnjo po zaslonu. Znotraj 
aplikacije tudi spremljamo zgodovinske preglede 

(grafe) porabe in nastavljamo časovne temperaturne 
intervale. Aplikacijo lahko naložimo na neomejeno 
število naprav, za uporabo ni potrebno plačevati 
naročnine. Prek Netatmo spletne aplikacije je mogoče 
termostat upravljati tudi z notesnikom oz. namiznim 
računalnikom (PC/Mac).
Na demo strani https://my.netatmo.com/app/therm? 
demomode=true si lahko tudi ogledamo delovanje 
in način upravljanja ter mostata.

Minimalistična, a obenem elegantna in drzna oblika 
termostata, je delo vo dil nega industrijskega oblikovalca 
Philippe Star cka. Odlično se poda v vsak ambient in se 
z uporabo enega od 5 pri loženih barvnih fi ltrov obarva 
iz bele v želeno barvo. Na napravi je vgrajen kvaliteten 
E-ink zaslon, ki poleg ostalih podatkov nazorno prikazuje 
trenutno in želeno temperaturo. Netatmo WiFi termostat 
lahko preprosto namestimo na steno ali prosto prenašamo 
po prostorih, saj ga napajajo baterije.
Termostat poleg izjemno preproste uporabe, odlikuje 
tudi velika prilagodljivost. Z njim nadomestimo veliko 
večino obstoječih žičnih in brezžičnih termostatov. 
Uporabljamo ga lahko v povezavi z ogrevalnimi sistemi 
na zemeljski plin, kurilno olje, les, elektriko, toplotno 
črpalko ter solarne in IR panele. Podprtih je že prek 
1000 različnih modelov peči. Termostat lahko preprosto 
namestite sami ali pa se odločite za profesionalno 
namestitev.
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EtherCAT P v enem kablu združuje dva ločena napajalna 
sistema – US (za napajanje sistema in senzorjev) in UP 
(periferna napetost za napajanje aktuatorjev), ki sta 
električno izolirana drug od drugega, vsak pa lahko 
priključene komponente napaja s tokom do 3 A ter 
napetostjo 24 V DC. Hkra   rešitev ohranja vse prednos   
EtherCAT¬a, kot so svoboda pri oblikovanju topologije, 
visoke hitros  , op  malna izkoriščenost pasovne širine,  
natančna sinhronizacija, širok nabor diagnos  čnih 
funkcionalnos   itd. 

Pri tehnologiji EtherCAT P napajalna tokova tečeta 
po 100 MBit podatkovni liniji, kar omogoča cenovno 
zelo ugodno ter kompaktno povezavo. Da bi se izognili 
možnos   napačne povezave na standardne EtherCAT 
naprave ter s tem možnim okvaram, je Beckhoff  razvil 
tudi posebne v  kače namenjene za uporabo z EtherCAT 
P. Celotna družina EtherCAT P konektorjev je namenjena 
širokemu obsegu aplikacij, od 24 V DC V/I sistemov pa do 
npr. pogonov z napajalno napetostjo 400 V AC oz. 600 V 
DC, s tokovi do 64 A.

EtherCAT P: 
komunikacija in napajanje v enem kablu

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

Podjetje Beckhoff , ki ima za seboj skoraj 35 let razvoja novih izdelkov in rešitev, je predstavilo 
EtherCAT P – inova  vno rešitev, ki združuje komunikacijo in napajanje v enem 4-žilnem Ethernet 
kablu. EtherCAT P omogoča neposredno napajanje priključenih EtherCAT P naprav, senzorjev in 
aktuatorjev. 

Nova enokabelska rešitev podjetja Beckhoff  predstavlja pomemben korak v smeri 
avtoma  zacije brez krmilnih omar

Enokabelska rešitev za V/I sisteme – EtherCAT P združuje EtherCAT komuni-
kacijo, sistemsko napajanje in napajanje aktuatorjev v enem kablu. 
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ETHERCAT P

EtherCAT P omogoča tudi prihranke in sicer zaradi več 
razlogov:

• Ni potrebe po ločenih napajalnih kablih.
• Hitrejše ožičenje omogoča bistven prihranek časa.
• Manjša možnost napak pri ožičenju.
• Potrebno je manj prostora za montažo kabelskih 

verig, kanalov in krmilnih omar.
• Enokabelska rešitev omogoča manjše senzorje 

in aktuatorje.  

Ena od značilnos   EtherCAT-a je ta, da ima uporabnik na 
voljo različne topologije omrežja, ki jih lahko med seboj 
kombinira in tako ustvari zasnovo sistema, ki je najcenejša 

in najboljša za dano situacijo. Za razliko od klasičnega 
sistema napajanja naprav preko Etherneta (Power over 
Ethernet oz. PoE), EtherCAT P omogoča tudi zaporedno 
vezavo več naprav z enim samim izvorom napajanja.

Kmalu bo na voljo tudi orodje za načrtovanje EtherCAT P 
mreže, s katerim bo mogoče določi   ustrezne dolžine in 
 p kablov glede na padec napetos   ter op  malno razpo-

reditev naprav v omrežju. 

Več podatkov o EtherCAT P najdete na www.beckhoff .si 
ali pri podjetju Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

PANTHEON je sodoben program za 
vodenje, upravljanje in razvoj poslovanja 
podjetij vseh velikosti in dejavnosti. 
Omogoča celovito pokritost poslovnih 
procesov od vodenja blagovno 
materialnega poslovanja, računovodstva 
in financ, do kadrovskih zadev, vodenja 
proizvodnje, trgovine in  kmetij, poleg 
tega pa omogoča tudi poslovanje z 
eRačuni in je pripravljen na prihod 
davčnih blagajn.

t 01 252 89 50, prodaja@datalab.si, www.datalab.si

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

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte 
info@beckhoff .si. 
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Z nakupom licence WinCC Comfort se funkcionalnost 
programskega okolja razširi še na prikazovalnike 
Comfort. Licenca WinCC Advanced omogoča 
kreacijo vizualizacije na industrijskih PC-jih 
Siemens, licenca Professional pa odpre okno v 
svet zahtevnejših nadzornih sistemov SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition).

Na tečaju se tečajniki seznanijo z okoljem TIA 
Portal in s strojno opremo, na kateri opravljajo 
praktične vaje. V okolju TIA Portal se naučijo 
nastaviti uporabniški vmesnik in ustvarijo 
osnovni projekt.

Posebno poglavje tečaja TIA WinCC SCADA je 
namenjeno Runtime scriptingu. Tečajniki se 
naučijo ustvariti enostavne skripte v programskih 
jezikih ANSI-C in VBS. Sistemske funkcije TIA 
Portal WinCC integrirajo v skripte ANSI-C in VBS. 
Naučijo se ustvariti skripte Scheduled tasks s 
programskima jezikoma ANSI-C in VBS.

Za objekte, ki se pri vizualizaciji ponavljajo, se tečajniki 
naučijo uporabiti Faceplate. Uporabijo način tipizacije 
Faceplata v knjižnici projekta in tipizacijo v globalni 
knjižnici. Z uporabo tipizacije je poenostavljen vnos 
kasnejših sprememb objektov, kot so sprememba 
barve gumba, zamenjava logotipa kupca in podobno. 
V podobnem kontekstu tečajniki uporabijo tudi 
tehnologijo picture-in-picture.

IZOBRAŽEVALNJA

Tečaj Siemens TIA Portal WinCC Tečaj Siemens TIA Portal WinCC 
SCADASCADA

Informacije: VRD DANKON, d.o.o.

Tečaj Siemens TIA Portal WinCC SCADA je posvečen uporabi razvojnega okolja TIA Portal 
WinCC Professional pri snovanju naprednih nadzornih sistemov. WinCC TIA Portal omogoča 
štiri različne stopnje licenciranja. Licenca WinCC Basic, ki je že sestavni del programa Step 7 
Basic, omogoča delo s prikazovalniki Basic.
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ŠOLANJA SIEMENS TIA PORTAL

Tečajniki spoznajo sistem alarmiranja na ravni Siemens TIA Portal SCADA. 
Naučijo se upravljati različne razrede in skupine alarmov. Nastavijo 
sistem beleženja Alarm logging.

Na ravni TIA Portal SCADA tečajniki nastavijo in na praktičnem primeru 
uporabijo sistem upravljanja uporabnikov. Kreirajo skupine uporabnikov, 
ki jim določijo različne avtorizacije. Posamezne uporabnike razvrstijo 
v ustrezne skupine, objektom na zaslonih pa dodelijo avtorizacije. 

Posebno poglavje je namenjeno arhiviranju posameznih procesnih 
spremenljivk. Na praktičnem primeru tečajniki preizkusijo različne www.blue-point.si
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IZOBRAŽEVANJA

načine izpisov vsebine arhiva in izpisa trenutnih aktualnih vrednosti 
procesnih spremenljivk.

Novi termini!
vrsta programa: TIA MICRO1 (3 dni)

16. Maj - 18. Maj 2016

vrsta programa: TIA GRAPH (2 dni)

19. Maj - 20. Maj 2016

vrsta programa: TIA MICRO2 (3 dni)

23. Maj - 25. Maj 2016

vrsta programa: TIA PRO1 (5 dni)

30. Maj - 03. Junij 2016

vrsta programa: TIA PRO2 (5 dni)

06. Junij - 10. Junij 2016

vrsta programa: TIA PRO3 (5 dni)

13. Junij - 17. Junij 2016

vrsta programa: TIA SCL (3 dni)

20. Junij - 22. Junij 2016

vrsta programa: TIA WCCS SCADA 

(5 dni)

23. Junij - 29. Junij 2016

vrsta programa: TIA WCCM (3 dni)

04. Julij - 06. Julij 2016



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. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
HAMtech internet trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
T. 059 010 952 • G. 040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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STROKOVNI  DOGODKI

 
 

  
 












Tipteh, d. o. o.
Ulica heroja Roba 23
1000 Ljubljana, Slovenĳ a
T: 01 200 51 50
F: 01 200 51 51
S: www.tipteh.si
E: info@tipteh.si

Vizĳ a
Avtomatizacĳ e

»IMATE TEŽAVO – 
IMAMO REŠITEV«Z nami je strojni vid 

enostaven!
Celovita ponudba opreme in rešitev 
za optično kontrolo izdelkov

Varnost in svoboda hkrati!
Novi varnostni skener LEUZE ELETRONIC 
RSL400 v robotizirano proizvodnjo 
prinaša bistvene prednosti.

razdalje 8,25 m.

mestih.
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SINEMA Remote Connect
Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

Globalna prisotnost je z ustrezno zaščitenimi napravami z vidika vzdrževanja in zajemanja 
podatkov lahko praktično skoraj tako enostavna in stroškovno učinkovita, kot da so vse 
naprave v istem objektu. Še posebej pomembno je, da je vsa infrastruktura pod lastnim 
nadzorom, kjer je server za VPN povezave del lastne infrastrukture.

SINEMA Remote Connect  zagotavlja varno upravljanje 
(VPN) med centralno lokacijo, serviserji in oddaljenimi 
napravami in obrati. Komunikacija med udeleženci v 
takem scenariju je neodvisna od protokola in temelji 
IP. Ni potrebe za neposreden dostop do omrežja 
podjetja, v katerem je vgrajena naprava. Serviser in 
stroj, ki ga je potrebno servisirati vzpostavita ločene 
povezave s SINEMA Remote Connect. Identiteta 
udeležencev je določena z izmenjavo certifi katov. 
Šele potem je oddaljen dostop do naprave odobren.

Povezava s SINEMA Remote Connect se lahko vzpostavi 
z različnih medijev, kot so brezžične komunikacije, DSL 
ali obstoječe, zasebne omrežne strukture. Siemens 
ponuja celovito paleto industrijskih usmerjevalnikov 
iz serije SCALANCE za povezave z oddaljenimi omrežji. 
Te je lahko enostavno konfi gurirati za povezavo na 
SINEMA Remote Connect s samodejno konfi guracijo.

V SINEMA Remote Connect client je na voljo tudi 
imenik. Lahko se uporablja za lažje prepoznavanje in 
izbranje vse stroje opreme in naprav za upravljanje 

v SINEMA Remote Connect .To je velika prednost v 
serijski proizvodnji strojev z istimi IP naslovi.

Uporabniku prijazen spletni vmesnik, kjer se preko 
WBM enostavno dodeli dostopne pravice za server. 
Administrator lahko spreminja nastavitve serverja 
in upravlja z uporabniki, Operaterji lahko upravljajo 
z napravami; z drugimi besedami dodajajo naprave 
in dodelijo uporabnike. Serviserji na serverju nimajo 
pravic. Lahko pa seveda uporabljajo povezavo preko 
serverja do oddaljenih obratov.

SINEMA Remote Connect Client premore funkcijo 
telefonskega imenika, pri čemer uporabniki vidijo 
samo oddaljene objekte, ki so jim dodeljeni. Možna 
je stalna povezava ali vzpostavitev OpenVPN tunela z 
uporabo “wake-up” SMS. Podprta je avtokonfi guracija 
SCALANCE  usmerjevalnika in SINEMA RC Client-a, 
konfi guracija OpenVPN tunela pa je avtomatska.

Na napravi so potrebne samo osnovne nastavitve. 
Običajno so to dostopni podatki do javnega omrežja  
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SINEMA REMOTE CONNECT

(podatki ponudnika storitev) in IP naslov SINEMA 
RC Server-ja.

Nekaj tipičnih primerov uporabe je možno videti 
na slikah 1, 2 in 3.

Slika 1: Oddaljen servis za izdelovalce serijskih 
strojev

Slika 2: Teleservice za posebne stroje

Slika 3: Nadzor stanja

Osnovne nastaviteve serverja, da je  SINEMA RC 
dosegljiv preko interneta: 
 Fiksen ali dinamičen IP naslov oz. DNS za dostop 

preko interneta do serverja

 Posredovanje vrat za https in OpenVPN na internet 
usmerjevalniku 

 Lokalen IP naslov serverja s subnet masko 
 Privzeti prehod na serverju 

Slika 4: Osnovne nastavitve serverja

Upravljanje z uporabniki

Uporabniki...
 ... lahko uporabljajo WBM serverja preko https 

z uporabniškim imenom in geslom. Dostopni 
podatki so določeni s strani administratorja.

 ... določene so jim uporabniške pravice, ki 
dovoljujejo ali blokirajo dostop do serverja in 
spremembe na serverju

 ... so določeni v skupine, ki lahko dostopajo do 
oddaljenih naprav 

 ... lahko vzpostavijo OpenVPN tunel do serverja 
preko SINEMA RC Client-a. Avtentifi kacija zahteva 
uporabniško ime in geslo 

Vloge in uporabniške pravice
 Vsakemu uporabniku so lahko določene različne 

uporabniške pravice. Uporabniške pravice 
dovoljujejo različne nastavitve na SINEMA RC 
Server.

 Profi li ponavljajočih se pravic se lahko opredelijo 
kot vloge na strežniku. Te vloge so določena 
uporabnikom, ki tako dobijo defi nirane uporabniške 
pravice. 

Lastni primeri
 Vloga ”role_admin” za administratorja 

Ima poln dostop in lahko v celoti upravlja s 
strežnikom 

 Vloga ”role_operator” 
Upravlja z napravami in povezavami dovoljenim 
med njimi 

 Vloga ”role_service” 
Nima pravic. Uporabnik lahko uporablja zgolj 
povezavo med klientom in oddaljenimi napravami. 
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Slika 5: Upravljanje z napravami in uporabniki

Slika 6: IP komunikacija NAT
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SINEMA REMOTE CONNECT

Na zadnjih nekaj slikah so prikazane osnovne nastavitve deluječega sistema SINEMA RC z uporabo DNS 
servisa, kar je uporabno v primeru, da za server ni mogoče zagotoviti fi ksnega IP naslova. Slike poleg 
nastavitev na serverju prikazujejo tudi nastavitve na SINEMA RC Client-u in na SCALANCA M874-3 
mobilnem usmerjevalniku.
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NAPAJANJE + 
MICO

V skupini še boljši  

  murrelektronik.at

Murrelektronik GmbH Austria

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

bianca.baron@murrelektronik.at

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

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

POWER PACKAGE JE NA VOLJO  
V 6 RAZLIČNIH KOMBINACIJAH.
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SINEMA REMOTE CONNECT

Več informacij: 
http://w3.siemens.com/mcms/industrial-communication/en/industrial-remote-communica-
tion/remote-networks/pages/sinema-remote-connect-access-service.aspx
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MERILNA OPREMA ZA OPTIČNE KOMUNIKACIJE

Nove tehnologije, izdelki 
in storitve

Informacije: EZŽ d.o.o.

V zadnjih novicah EZŽ d.o.o. predstavlja nove 
inštrumente za preizkušanje in odpravljanje 

napak na optičnih omrežjih.

M210e

Robustno izdelan OTDR omogoča 
preizkušanje, odpravljanje napak 
in potrjevanje optičnih mrež ter 
natančno analizo dogodkov, hrambo 
in obdelavo podatkov. M210e s 
TruEvent tehnologijo deluje v celoti 
”Samodejno”, preko ročnih nastavitev 
po načinu ”Strokovnjak” ali v ”Realnem 
času”.
• M210e-20 SM OTDR, OPM, VFL, 

AFL Noyes 
• M210e-25 QUAD OTDR, OPM, VFL, AFL Noyes 

Komplet vsebuje izbrani model, prenosno torbo, 
zamenljive nastavke za vtiče, USB ključ, mrežni 
napajalnik, priključne kable, navodila in programsko 
opremo TRM 2.0.

M310

OTDR z izjemno kratkim slepim 
področjem, dinamičnim dosegom 
do 38dB, TruEvent tehnologijo in 
LinkMap funcijo odkrije živo vlakno, 
mikro in makro poškodbe ter opravi 
samodejno dvosmerno analizo 
povezave! M310 ima vgrajen meter 
optične moči, izvor in VFL.
• M310-20 SM OTDR z LinkMap, 

OPM, OLS in VFL 
• M310-25 QUAD OTDR z LinkMap, 

OPM, OLS, VFL 

Komplet vsebuje izbrani model, prenosno torbo, 
zamenljive nastavke za vtiče, USB ključ, mrežni 
napajalnik, priključne kable, navodila in programsko 
opremo TRM 2.0
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Informacije: Ambrož Podkoritnik, MIEL d.o.o.

Omronova družina temperaturnih regulatorjev E5_C ima novega člana, model E5DC. Gre za 
zelo ozek, samo 22,5mm širok, vgradni temperaturni regulator, ki ohranja vse lastnosti ostalih 
modelov  družine. Zelo kvaliteten LED prikazovalnik, kljub svoji ozki zasnovi, prikazuje vse bistvene 
vrednosti in parametre za nadzor regulacije. Ima univerzalni vhod za vse temperaturne sonde in 
ostale analogne vhode. Odlikuje ga zelo hitra in natančna temperaturna oz. procesna regulacija z 
odzivnim časom 50ms. Tudi pri modelu E5DC so na voljo opcijske funkcije, kot je komunikacija, 
alarm pri napakah grelca in dodatni funkcijski vhod.

OMRONOV ozek temperaturni OMRONOV ozek temperaturni 
regulator E5DCregulator E5DC
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V času globalnih sprememb in migracij, ko se velika masa ljudi preseljuje zaradi družbenih in ekonomskih 
razlogov, je tudi obstoj evropske unije pod vprašajem. Meje se zapirajo, ljudje so nezaupljivi do tujcev, 
gospodarske razmere seveda niso vzpodbudne. Evropska unija med vzpodbuja tudi mednarodne projekte 
in omogoča različne aktivnosti znotraj le teh. Tudi na naši vzgojno izobraževalni ustanovi se srečujemo z 
mednarodnimi projekti. V ta namen imamo projektno pisarno, ki se ukvarja z iskanjem, pripravo, prijavo in 
izvedbo mednarodnih projektov. Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije, ki je del ŠC Celje, 
smo trenutno vključeni v enega izmed  mednarodnih projektov z delovnim naslovom »CAM STATION, 
Automation of production line, KA-2 Erasmus +.

Matej Veber  univ.dipl. inž., koordinator projekta
ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

h  p://cam-sta  on.weebly.com/

Mednarodni Mednarodni 
projekt projekt 
Cam StationCam Station

V projekt so vključeni štiri srednje strokovne šole, ki 
poučujejo kader iz področja mehatronike, strojništva 
in elektrotehnike. Naši projektni partnerji so Nemška 
srednja strokovna šola HW Schule Pforzheim, HTL 
Weiz iz Avstrije in THC Timisoara iz Romunije. Gre za 
mednarodno prakso poučevanja in izmenjave dijakov 
in učiteljev med različnimi državami in posledično 
srednjimi šolami, za izmenjavo izkušenj, medkulturni 
dialog in ostale družbene in socialne aktivnosti.

Projekt CAM Statiom, Avtomatizacija proizvodne linije 
je razdeljen na strokovne skupine. Strokovna skupina 
(TEC group) se ukvarja s strokovnim področjem, kjer 
se učitelji v mednarodnem sodelovanju ukvarjajo 
s področjem načrtovanja, CAD konstruiranjem 
in mehanskimi komponentami, pnevmatiko, 
elektrotehniko in ožičenjenjem ter programiranjem 
PLK. Vsak izmed mednarodnih partnerjev je moral 
projekt pripeljati od ideje do izdelka, na koncu pa 

je skupni izdelek omenjena avtomatizirana linija. 
Vsak izmed partnerjev je moral izdelati osnovni 
koncept posameznih sklopov in naprave, razdelati 
način delovanja, CAD model, električne sheme, 
pnevmatske sheme, zadevo sestaviti, programirati 
in testirati. 

V tehniški strokovni skupini sodelujemo strokovni 
učitelji Igor Lah, Matjaž Cizej, Gorazd Jordan, Andro 
Glamnik in Matej Veber  v sodelovanju z strokovnimi 
učitelji iz ostalih partnerskih držav. Končni izdelek 
bo avtomatizirana proizvodna linija. Druga skupina 
je pedagoška skupina (PED group), kjer se učitelji 
splošnih predmetov in učitelji stokovnih vsebin 
ukvarjajo z dijaki s posebnimi potrebami, primanjkljaji 
in vzgojno problematiko. V ta namen je bil uporabljen 
poseben Lavi test, ki ga dijaki izpolnijo na začetku, 
med in na koncu projekta. Rezultati služijo evalvaciji 
in vključitvi teh dijakov z drugačnimi pristopi v proces 
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izobraževanja na mednarodnem in lokalnem nivoju. Našo šolo v tej 
skupini zastopata učiteljica Simona Črep in strokovni učitelj Gvido Par. 

Tretja skupina je jezikovna skupina (LANG group). Skupina se ukvarja 
z strokovnim jezikom in izrazoslovjem. Ustvarili so mednarodni slovar 
s področja mehatronike in avtomatizacije, v studiu pa so tudi posneli 
besede in izraze v jeziku vseh držav sodelujočih v projektu. Slovensko 
kupino tvorijo Simona Brečko, Suzana Slana in Andro Glamnik. Formirana 
je bila tudi skupina za odnose z javnostmi (PR group), ki jo na naši 
šoli usmerja Mateja Zorko. V tej skupini bodo skbeli za deseminacijo, 
promocijo in predstavitev projekta. Izdelani bodo fi lmi, spletna stran, 
zgibanka, projekt bo predstavljen na šolski tv VITV, šolski publikaciji, 
predstavljen na dnevih odprtih vrat in delavnicah za OŠ in drugih 
promocijskih aktivnostih. Za fi nance skrbi Aleskandra Kotnik (Budget 
Control), ki je del projektne skupine v projektni pisarni na ŠC Celje, z 
vednostjo in odobritvijo direktorja ŠC Celje, g. Igorja Dosedle . Celotno 
zadevo nadzoruje in usklajuje ravnatelj Srednje šole za strojništvo, 
mehatroniko in medije, g. Ludvik Aškerc. Za končno evalvacijo projekta 
bo poskrbel zunanji evalvator iz realnega industrijskega okolja.

V vseh skupinah so vključeni dijaki, ki se aktivno udeležujejo mednarodnih 
aktivnosti izobraževanja in izmenjave. Med drugim so odšli z nemškimi 
dijaki v podjetja na praktično izobraževanje z delom, obiskali zanimiva 
podjetja in  spoznali sistem izobraževanja, strokovne učilnice in način 
dela v državah projektnih partnerjev. Komunikacija poteka preko 
multimedijskih orodij, e-pošte, Skypa in skupnega moodle portala, ki 
je namenjen forumu in izmenjavi projektnih datotek. Učitelji in dijaki 
smo se v mesecu decembru 2014 udeležili aktivnosti izobraževanja 
in izmenjave v nemškem Pfrozheimu, v mesecu aprilu 2015 smo bili 
gostitelji aktivnosti izobraževanja in izmenjave, junija 2015 smo se 
udeležili projektnega srečanja samo za učitelje v avstrijskem Weizu, 
aktivnosti izobraževanja in izmenjave v avstrijskem Weizu novembra 
2015, sledi pa še zaključna aktivnost v mesecu Juniju v romunski 
Timisoari. 

Namen celotnega projekta je izmenjava znanj in izkušenj v vseh 
področnih skupinah, izmenjava strokovnih znanj, izmenjava dobrih 
praks, komunikacija in medkulturni dialog. Podamo lahko zaključek, 
da je projekt primer dobre prakse in podaja primer dobrih odnosov 
med državami evropske unije. Zahvala gre vodstvu in vsem učiteljem, 
ki projekt omogočajo ter vsem, ki so in ga še pomagajo izvajati. 

Na koncu pa je potrebno pohvaliti tudi vse sodelujoče dijake, ki so s 
svojo motiviranostjo, angažiranostjo in potrebo po dodatnih znanjih širili 
svoje znanje in obzorja, komunicirali v tujem jeziku, izvajali medkulturni 
dialog in doprinesli velik kos v obširen mozaik mednarodnega projekta. 
Naj jim bodo pridobljene izkušnje in znanja dobra popotnica na 
strokovnem področju in v življenju.

Izvajamo:

  - konstrukcije in izvedbe specialnih strojev

  - predelave strojev

  - regulacije vrtenja motorjev

  - krmiljenje strojev

  - tehnièno podporo in servis

Dobavljamo:

  - servo pogone

  - frekvenène in vektorske regulatorje

  - mehke zagone

  - merilne sisteme s prikazovalniki

  - pozicijske krmilnike

  - planetne reduktorje in sklopke

  - svetlobne zavese in varnostne module

  - visokoturne motorje

  - robote

Zastopamo:

  - EMERSON - Contol Techniques

  - Trio Motion Technology

  - ELGO Electronics

  - ReeR 

  - Motor Power Company

  - Ringfeder - GERWAH

  - Tecnoingranaggi Riduttori

  - Fairford Electronics

  - Giordano Colombo

  - Motrona

  - B&R

  - Comau

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

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

T: 01 750 85 10, F: 01 750 85 29

E: ps-log@ps-log.si, W: www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah

- CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz

- Integriran RS232 ter Ethernet POWERLINK vmesnik

- Program, vizualizacija in parametri shranjeni na 

  compact flash (CF) kartici

- Reža za dograditev omrežnega modula

- Velika izbira omrežnih modulov v master 

  in slave izvedbi

- Velika izbira klasiènih in varnostnih V/I enot

- Možnost izbire zašèitenih (coated) modulov

- Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logièni krmilnik 

X20CP158X
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Slika 1: Mednarodna skupina dijakov pri delu v 
nemškem Pfrozheimu

Slika 2: Mednarodna skupina, dijakinja in dijak pri 
delu v nemškem Pfrozheimu

Slika 3: Mednarodna skupina, romunkski učiteljici  
in nemški dijak pri delu v nemškem Pfrozheimu

Slika 4: Avtomatizirana proizvodna linija, nemški in 
slovenski učitelji in dijaki pri delu
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Slika 5: Učitelji in dijaki pri delu v strokovni skupini v Celju

Slika 6: Pedagoška skupina pri delu 

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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Slika 7: Jezikovna skupina pri delu v Celju

Slika 8: Skupinska slika, učitelji in dijaki iz Avstrije, 
Romunije, Nemčije in Slovenija, Weiz
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POSTANI INŽENIR
Programski jezik C večini dela probleme,
vendar lahko z raznimi že pripravljenimi 
primeri razvijate inženirskega duha ustvarjajoč 
nove ideje in se s tem intelektualno razvijate
tako skozi srednjo šolo, kot tudi 
na fakulteti.

IGRAJ SE
Ne prekinjaj svoje kreativnosti v igranju zaradi 
učenja, ampak se igraj in uči. Program EMoRo 
RC ti omogoča, da skozi igro razvijaš svoje 
motorične sposobnosti in na enostaven način 
spoznaš računalnik in upravljaš s svojim prvim 
mobilnim robotom EMoRo.

RAZMIŠLJAJ LOGIČNO
Preko FlowDraw programa spoznajte osnove logike 

in razvijajte logično razmišljanje. S kreiranjem 
diagramov poteka ustvarjate vaš program za 

upravljanje EMoRo robotka. Pripravljeni 
programski primeri dodatno poenostavljajo 

samostojno učenje.

Več informacij na:
EMoRo.hamtech.eu

SPOZNAJ 
MIKRORAČUNALNIKE

Mikroračunalniki so osnova skoraj vsake elektronske 
naprave v našem okolju. Pravi izziv je dojeti, kako 

delujejo in kako se jih programira. Z robotki EMoRo 
tudi programski jezik BASCOM-AVR,  ki je zapleten 

izziv, postane igra. 

NAPIŠI
PRVI PROGRAM
Pisanje programov se vse zdi zahteven in zelo 
kompliciran proces. S pripravljenimi FreeBasic 
knjižnicami in veliko program-skimi primeri, 
lahko z malo truda samo-stojno napišete svoj 
prvi program.



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

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

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





Comprehensive Network Analysis and Energy Measurement  
via 3-Phase Power Measurement Modules

Identify, optimize and economize energy consumption

Easyily integrate of our solutions into existing systems

Energy characteristics that adhere to DIN EN ISO 50001

www.wago.com/em

Current and Energy Measurement Technology
TRANSPARENCY PAYS BACK

Evaluation

Visualization & 
Configuration

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

Naše specializirano področje dela:

• Izdelava, obnova in predelava strojev

Demontaža, selitev in montaža industrijskih linij

Projektiranje, predelava in izdelava kontrolnih

robotov, skladiščnih regalov, strojev

svetovanje, programiranje ter avtomatizacija

procesov

•

•

avtomatik,

•

•

•

REFERENCE:

selitev linije, Plama Ilirska Bistrica

selitev linije, Livar Ivančna Gorica

avtomatizacija proizvodne linije peletov iz kurjega gnoja,

Unichem Ponikva

predelava posluževalnega ter obračalnega stroja, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje varilnega stroja IDEAL, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje linearnega robota, hpulcas GmbH

•

•

•

•

•

•

•

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

Linearni robot z magnetnimi prijemali v proizvodnji hpulcas GmbH

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

Kontakt:
00 386 41 210 286

info@aipe.si



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.



23.
Mednarodni
obrtno
podjetniški
sejem

PRIMORSKI
SEJEM
PRIMORSKI
SEJEM

www.primorski-sejem.si

KOPER - Arena Bonifika

OBRT IN PODJETNIŠTVO

TURIZEM & ZDRAVILSTVO

OPREMA ZA DOM IN
GOSPODINJSTVO

KULINARIKA & ŠIROKA
POTROŠNJA

prireditev za tretje
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