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Spoštovani,

Kratek bom. Jesen je pred vratmi, MOS, konferenca Slovenska foto volta-
ika, prihajajoči INFOSEK in drugi dogodki, prihajajoče tematske številke, 
... Se dogaja :)

No, v tej številki smo se seveda še malo dotaknili vsebine prve jesenske 
konference - SLO PV. Bolj politično gospodarska tema, ko domači (EU) 
proizvajalci in uporabniki kitajskih modulov ugotovijo, da se jim stroški 
zgolj povečajo, če se ovira uvoz iz Kitajske.. Spodbud je namreč zmanjka-
lo, stroški pa so veliki... Same module pa najceneje proizvajajo Kitajci... 

žal!             Dragan Selan, odg. urednik
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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 HAMTECH VIDEO 

 5 BLUE POINT

 5 RADIO LJUBLJANA

 6 ALKATRON

 7 ČIP

10 WAGO

12 ELEKTROSPOJI

14 INTRONIKA

14 HAMTECH IDAS

17 TIPTEH

25 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

27 TEHNA

29 HAMTECH ICOM

31 IFAM

33 FBS ELEKTRONIK

35 LSO

36 HAMTECH COMMUNICATIONS

43 YASKAWA SLOVENIJA

44 INTRONIKA

45 PS LOGATEC

46 PS LOGATEC

49 MIEL

50 SLO-PV

51 4WEB

52 METRONIK

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 ZRS 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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EXPRESS NOVICE

Altivar Machine ATV320 s Altivar Machine ATV320 s 
pogonom spremenljive hitrosti pogonom spremenljive hitrosti 
za proizvajalce industrijske za proizvajalce industrijske 
opremeopreme
Ljubljana, 10. avgust 2016. – Družba Schneider Electric, 
globalni specialist za upravljanje energije in avtomatizacijo, 
je predstavil rešitev AltivarTM Machine ATV320, pogonsko 
napravo z možnostjo delovanja na različnih hitrostih, ki 
s svojo uporabnostjo izpolnjuje tako enostavne kot tudi 
zahtevnejše naloge v strojih, ki delujejo na 0,18 do 15 kW 
(0,25 do 20 Hp). 

ATV320, kot del proizvodnje linije Altivar Machine, je oblikovan tako, 
da povečuje učinkovitost in uspešnost strojev, ob hkratni optimizaciji 
stroškov dizajna in inženiringa tistim družbam, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo opreme, v katere vgrajujejo tovrstno rešitev Schneider 
Electric. Prednosti novega pogonskega sistema so: 
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POGONSKA NAPRAVA ATV320

• Enostavna integracija. Ne glede 
na konfi guracijo, standardno ali 
kompaktno, je ATV320 narejen 
tako, da se lahko enostavno in 
stroškovno učinkovito integrira s 
praktično vsemi stroji ter umešča 
znotraj ohišja ali znotraj konstrukcije 
samega stroja. 

• Napredne možnosti povezovanja. 
Vgrajena infrastruktura omogoča 
integracijo z večino Ethernet 
in serijskimi komunikacijskimi 
mrežami, od EtherNet IP do 
CANopen mrež. Poleg tega je 
ATV320 komplementaren z rešitvami 
MachineStruxure, ki olajšujejo 
usklajevanje s standardom PLCopen. 

• Zanesljivo precizno krmiljenje 
motorjev, tako asinhronih, kot 
tudi sinhronih. 

• Robusten dizajn tiskanih ploščic 
IEC 60721-3-3 class 3C3 omogoča 
dostopnost stroja v zahtevnih 
delovnih pogojih – na primer v 
prostoru, kjer temperature dosežejo celo do 60°C, brez potrebe 
po dodatnem hlajenju. 

• Celovita varnostna zaščita s štirimi posebnimi zaščitnimi funkcijami, 
poleg funkcije varnostnega izključevanja (Safe Torque Off ). To 
poenostavlja certifi ciranje strojev in uskla jevanje s predpisi Evropske 
Unije – posebej z Machinery Directive 2006/42/EC.  

Optimalno razmerje med dizajnom in učinkovitostjo 
Za številne proizvajalce industrijske opreme pomeni izbira variabilnih 
pogonov, tradicionalno višjo ceno dizajna, nižjo zanesljivost in omejeno 
možnost povezovanja. Toda ATV320 je osmišljen tako, da proizvajalcem 
opreme omogoča optimizacijo strojev in doseganje učinkovitosti tekom 
celotnega življenjska cikla sistema, brez navedenih kompromisov. 

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.

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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ZELENE ENERGIJE

Popularni solastnik podjetij Tesla Motors, SpaceX in Solar City ELon Musk je na sestanku 
podjetij, ki jih še čaka letošnja združitev (SolarCity in Tesla) napovedal novi produkt Tesla 
Motors; posebne solarne strehe. Namesto vsem znanih solarnih panelov, ki jih mnogi 
polagajo tudi na strehe, gre tu za same strešne elemente, ki bodo vsebovali tako solarne 
panele kot sončne kolektorje za gretje vode. Že dolgo je tega, kar smo pisali o podobnih 
poskusih pri nas, ki pa so tokrat doživeli dejanske izdelke, ki jih je moč dobiti na policah 
- kombinirane panele/kolektorje. 

Na žalost je njihova vloga v smislu gretja vode precej omejena, saj niso toplotno izolirani od okolice, pa 
tudi temperatura vode je omejena zaradi kritičnega vpliva na izkoristek in življenjsko dobo celic. Kot je 
soditi po zgodnjih fotografi jah (če ne gre samo za simbolične fotografi je), je solarna streha videti precej 
solidno izolirana, kar dovoljuje nek žarek upanja, da so uspeli rešiti omenjene probleme, pa tudi pogoste 
termične deviacije. To smo nekako vajeni videti v fi lozofi ji delovanja podjetja, ki vedno poskuša skozi 
različne tehnične trike in bližnjice sešteti ena in ena in dobiti več od konkurence ali vsaj več kot dva.

Kot je Elon na pogovoru z investitorji povedal, je glavna odlika modulov poleg visokega izkoristka tudi 
rešitev klasične ahilove pete - vpliv na estetiko. Baje so novi strešni moduli videti ”zelo, zelo dobro”, kot je 
dal vedeti, pa to ni edini, zaenkrat še skriti adut, kar dovoljuje možnost kombinirane funkcije kolektorjev za 
gretje vode. Kot je razumeti, naj bi bila vsaj provotna ciljna publika tista, ki se bliža zamenjavi strešne kritine. 

Ponavadi je prheod na solarne rešitve otežen pri tistih, ki imajo dotrajano streho in bi jo paneli dodatno 
obremenili, sploh pa povzročili nekajkratno delo pri zamenjavi kritine. Takim strankam naj bi novi solarni 
paneli prišli kot idealna rešitev, ki bi ubila več muh na en mah. Stranka bi s tem dobila novo streho, v njej 
pa solarne panele (in upajmo, tudi kolektorje), vse skupaj v obliki estetsko skladnega in dovršenega izdelka, 
seveda za neko zanimivo ceno.

Tesla napovedal nove solarne streheTesla napovedal nove solarne strehe
Pripravil: Branko Badrljica, Avtoma  ka+E





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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23. avgust 2016 – 34 nacionalnih združenj na 
področju fotovoltaike in obnovljivih virov energije 
je na evropsko komisarko za področje trgovine 
go. Cecilio Malmström naslovilo pobudo, s katero 
Evropsko komisijo pozivajo k prenehanju izvajanja 
uvoznih ovir za kitajske fotovoltaične panele in 
sončne celice. Evropska fotovoltaična združenja, ki 
zastopajo več kot 120.000 podjetij in predstavljajo 
več kot 1,3 milijona delovnih mest in so prepričana, 
da imajo uvozne ovire negativen vpliv na celoten 
sektor fotovoltaike v Evropi.

James Watson, predsednik SolarPower Europe, 
krovnega evropskega združenja podjetij, ki delujejo 
na področju fotovoltaike in sončnih elektrarn je dejal: 
»To je prepričljiv poziv organizacij iz celotne Evropske 
unije, delujočih na področju sončnih elektrarn. EU 
izvaja uvozne ovire že več kot tri leta brez realne koristi 
za evropsko fotovoltaično industrijo Potrebujemo 
boljši in bolj dodelan pristop za podporo evropskim 

proizvajalcem fotovoltaičnih panelov. Carinske ovire 
so omejen instrument, ki škoduje 80% proizvodnih 
delovnih mest na področju fotovoltaike in na njih 
vezanim dejavnostim. Evropska komisija mora 
poiskati pot za fotovoltaiko brez carin in cenovnih 
mehanizmov.«

Združenja, sopodpisniki pobude zastopajo 20 držav 
članic EU: Bolgarijo, Ciper, Češko republiko, Dansko, 
Estonijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Irsko, Italijo, 
Latvijo, Malto, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, 
Romunijo, Slovaško, Slovenijo, Švedsko in Združeno 
kraljestvo.

Evropska komisija mora v začetku prihodnjega leta 
ponovno pripraviti svoje mnenje glede izvajanja 
uvoznih ovir, kar bo nato podlaga za odobritev s 
strani posameznih držav članic. V nadaljevanju je 
povzeto pismo evropskih fotovoltaičnih združenj 
komisarki Malmströmovi.

ZSFV POZIV

Informacije: Združenje slovenske fotovoltaike GIZ

Poziv evropske fotovoltaične industrije k prenehanju 
izvajanja uvoznih ovir za kitajske fotovoltaične panele in 

sončne celice
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PISMO KOMISARKI MALMSTRÖM

Spoštovana gospa komisarka Malmström

Pišemo vam glede uvoza fotovoltaičnih celic in modulov 
iz Kitajske v Evropsko unijo. To je trenutno največji 
trgovinski spor med EU in Kitajsko. Evropski podpisniki 
tega pisma, ki predstavljajo več kot 120.000 podjetij in 
več kot 1,3 milijona delovnih mest, menimo, da bi bilo 
potrebno minimalne uvozne cene in protidumpinške 
ter protisubvencijske ukrepe na fotovoltaične celice 
in module iz Kitajske nemudoma odstraniti. Navedene 
dajatve imajo nepredvidljive posledice in zelo negativen 
vpliv na celoten evropski fotovoltaični sektor, ki škoduje 
obstoju številnih delovnih mest, ustvarjanju dodane 
vrednosti in namestitve novih sončnih elektrarn v Evropi.

Decembra 2013 je EU uvedla protidampinške in 
izravnalne dajatve na kristalsilicijeve module in celice 
kitajskega porekla. Hkrati so bile določene minimalne 
uvozne cene in kvote na letni ravni. Dne 5. decembra 
2015 je Evropska komisija začela pregled izvajanja 
ukrepov, saj je potrebno do 7. marca 2017 sprejeti 
odločitev o morebitni razširitvi ukrepov ali pa njihovi 
odstranitvi.

Menimo, da bi morali prenehati izvajati ukrepe vezane 
na uvoz fotovoltaičnih celic in modulov iz Kitajske, saj 

ovirajo razvoj evropske fotovoltaične industrije. Še 
pred nekaj leti je bila Evropa vodilni svetovni trg 
na področju fotovoltraične energije, sedaj pa je v 
primerjavi z globalnim razcvetom sončnih elektrarn 
zelo majhen trg. V letu 2010 je Evropa predstavljala 
skoraj 80% svetovnih kapacitet sončnih elektrarn, v 
letu 2015 pa je predstavljala le še nekaj več kot 15%. 
To je izplen Evrope v obdobju petletnega globalnega 
razvoja fotovoltaičnega trga, ki se je v tem obdobju 
povečal s 40 GW do 230GW. V času, ko se je evropski 
trg fotovoltaike zmanjšal, sektor potrebuje ukrepe za 
povečanje povpraševanja in ne ukrepov, ki povečujejo 
stroške. Prišlo je tudi do spremembe povezanih s 
smernicami Evropske komisije o državnih pomočeh za 
okolje in energijo, ki od držav članic EU zahteva umik 
iz neposrednega subvencioniranja.

Minimalne uvozne cene in dajatve zvišujejo ceno 
investicij v sončne elektrarne. S tem se podaljšuje čas 
povračila naložb in potreba po fi nančni podpori za 
naložbe v sončno energijo. Zaradi tako izmaličenih 
tržnih pogojev je električna energija iz sončnih elektrarn 
dražja kakor bi morala biti. To ne služi interesom EU 
na področju obnovljivih virov energije.
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OGLASNO SPOROČILO

Manufacturing

Obvladujte zaloge in  
obvladovali boste denar!

Pokličite
01 25 28 950  

ali pišite na 
prodaja@datalab.si

Povečajte 
učinkovitost

Izboljšajte
načrtovanje

Zmanjšajte 
stroške 

poslovanja

Postanite
še bolj

konkurenčni

Zaupa nam že 
več kot 48.000 

uporabnikov.

Eno od glavnih orodij, s katerim lahko dosežete kon -
kurenčno prednost na vedno bolj zahtevnem trgu, je 
poslovna programska oprema PANTHEON, s katero 
spremljate poslovanje svojega podjetja. 

PANTHEON vam omogoča slednje od vhoda materiala do iz-
hoda izdelkov ter spremljanje zaloge po serijskih številkah in 
lokacijah na skladišču. Predvsem pa vam zagotavlja uspešno 
podporo materialni oskrbi proizvodnje ter povezavo med pro-
dajo in proizvodnjo. Z vsemi temi mehanizmi boste izboljšali 
obvladovanje svojih zalog ter s tem neposredno vplivali na svoj 
denarni tok.

S številnimi prednostmi za enostavno in zahtevno proizvodnjo 
predstavlja optimalno rešitev za modernizacijo vašega poslo -
vanja, zagotavlja pa vam tudi tudi najširšo mrežo podpore. 

www.datalab.si/pantheon/manufacture

Z odločitvijo, da naše poslovanje zaupamo celoviti poslovno-infor-
macijski rešitvi PANTHEON, smo zelo zadovoljni. Omogoča nam, 
da obvladujemo zaloge materiala in gotovih izdelkov, kalkulacije, 
naročila, delovne dokumentacije, poleg tega pa smo izboljšali pod-
poro do kupcev ter uspeli doseči pregled nad skladiščem. Močno pa 
nam je poenostavil tudi procese med blagovnim delom in računo-
vodstvom, tako da se lahko ekipa v večji meri posveča nadzoru ter 
manj operativnemu delu.

g. Mitja Kostanjevec, Finakos d.o.o.
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SONČNA ENERGIJA

Cene fotovoltaičnih modulov padajo povsod drugje 
po svetu skladno z obsegom proizvodnje. Na žalost 
pa se v Evropi, zaradi ukrepov minimalnih uvoznih 
cen in dajatev, cena fotovoltaičnih modulov povečuje, 
četudi bi se, po ekonomski logiki povečanega obsega 
proizvodnje, morali nižati.

Ta trend ima nepredvidljive posledice za 80% delovnih 
mesta v evropskem sektorju fotovoltaike, ki niso vezana 
neposredno na proizvodnjo fotovoltaičnih panelov. 
Z umetnim vzdrževanjem visokih cen fotovoltaičnih 
modulov je vzpostavljen močan cenovni pritisk na 
proizvajalci drugih fotovoltaičnih proizvodov, kjer ima 
Evropa trenutno vodilno vlogo. Težo navedenih ukrepov 
tako nosijo tudi proizvajalci inverterjev, montaža 
jeklenih okvirjev in drugi deli evropske fotovltaične 
industrije. To je tveganje obstoja delovnih mest v 
nekaterih ključnih sektorjih evropske proizvodnje v 
času, ko le-ta potrebujejo podporo politike.

Navedeni sporni ukrepi, ki jih izvaja EU, so bili 
namenjeni povečanju števila delovnih mest in obsega 
proizvodnje fotovoltaičnih modulov v Evropi. Na žalost 
pa proizvodnja fotovoltaičnih modulov še naprej 
upada. Raziskava s področja fotovoltaične energije 
v Evropi je pokazala, da so se zmogljivosti evropske 
proizvodnje fotovoltaičnih modul med letoma 2014 
in 2015 zmanjšala za skoraj 20%. Ukrepi torej niso 
spodbudili rasti evropske proizvodnje fotovoltaičnih 
modulov.

Uvesti je potrebno mnogo bolj sofi sticirano industrijsko 
politiko namesto obstoječih ukrepov, ki ne koristijo 
nikomur v Evropi - niti proizvajalcem fotovoltaičnih 
modulov, zaradi katerih so bili sploh uvedeni. Naše 
stališče je popolnoma v skladu z ugotovitvami študije 
Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije 
juniju 2015 glede fotovoltaičnih modulov v Evropi. 
Ključna ugotovitev te študije je, da je za evropske 
proizvajalce fotovoltaičnih modulov velik izziv 
doseganje ekonomije obsega, ki jim lahko zagotovi 
konkurenčnost. Obstoječi ukrepi ne bodo privedli do 
izboljšanja ekonomije obsega evropskih proizvajalcev 
fotovoltaičnih modulov. To je torej napačno orodje za 
razvoj fotovoltaične industrije.

Nedavna študija EY (Ernst & Young) je pokazala, da v 
Evropi prevladuje fotovoltaični sektor na nižji stopnji 
glede na bruto dodano vrednost (BDV) in delovnih mest. 
Ukrepi negativno vplivajo tudi na ceno projektov sončnih 
elektrarn, saj morajo podjetja in lastniki projektov 
plačati več za svoje projekte. Nedavna študija, ki jo je 

pripravilo Britansko solarno trgovsko združenje (UK 
Solar Trade Association) je pokazala, da fotovoltaični 
moduli predstavljajo približno polovico stroškov projekta 
10 MW sončne energije. Ukrepi EU dodajo takšnemu 
projektu še 100,000 evrov za stroške, kar pomeni, manj 
tovrstnih projektov in težja zmaga na razpisih.

Ker so Evropske uvozne ovire vključene v stroške sončne 
energije tako vplivajo na počasen razvoj sončne energije. 
To nasprotuje želji EU, ki si želi učinkovit boj proti 
podnebnim spremembam. Prav tako zmanjšuje verjetnost 
izpolnitve cilja, da bo leta 2030 27% energije pridobljene 
iz obnovljivih virov energije. Nedavna uvedba pobude 
Energetske Unije želi postaviti potrošnika v središče 
evropske energetske politike, vendar sporne uvozne 
ovire zvišajo ceno sončne elektrarne na stanovanjski 
hiši za vsaj 1.000 evrov. To preprosto pomeni, da mora 
potrošniki plačati več, da prevzamejo aktivno vlogo 
pri energetskem prehodu in ogroža cilj in energetsko 
politiko, ki podpira potrošnika. Res je tudi, da nekatere 
države članice podpirajo uvajanje energije sonca s 
sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, s 
čemer preprosto plačujejo uvozne carine z evropskimi 
sredstvi, s čemer se izniči smisel uporabe evropskih 
sredstev. Skratka, trgovska politika EU ni usklajena s 
cilji energetske unije in politike podnebnih sprememb 
v EU. Z velikim spoštovanjem se zavedamo zavezanosti 
Evropske komisije k razvoju obnovljivih virov energije, 
vključno s sončno energijo. S predsednikom Evropske 
Komisije Junckerjem imamo skupni cilj, da Evropa 
postane številka ena glede obnovljivih virov energije. 
Konec uvoznih ovir in vrnitev tržne cene za sončno 
energijo bo dalo Evropi priložnost za izboljšanje 
proizvodnje svoje električne energije na stroškovno 
učinkovit način, v skladu s cilji, ki se jim je EU zavezala 
s podpisom pariškega sporazuma.

Opisane carinske dajatve in dodatni instrumenti 
trgovinske zaščite spodkopavajo delovna mesta, bruto 
dodano vrednost, politiko podnebnih sprememb ter 
interese potrošnikov in proizvajalcev. Pozivamo Komisijo 
in države članice, naj čim prej zaključijo z izvajanjem 
ukrepov in pustijo, da sončna energija izpolni svojo 
vlogo kot trdna podlaga za čisto in uspešno prihodnost 
vseh Evropejcev. Veselimo se zaslišanje stališč Evropske 
komisije in smo vedno na voljo za razpravo o zadevi 
z vami osebno.

S spoštovanjem, 

(sledijo podpisi predstavnikov združenj)
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INTERVJU

Schneider Electric, globalni specialist za upravljanje ener gije 
in avtomatizacijo, je bil v Slovniji najprej znan preko domačih 
podjetij, ki so uporabljala njihovo opremo za avtomatizacijo, 
strojegradnjo, itd. Vendar se družba Schneider Electric vse bolj 
pojavlja tudi na področju IT, opreme podatkovnih centrov, pri tem 
pa žanje priznanja in nagrade na globalnem nivoju. 

Pogovarjali smo se z gospodom Jernejem Urbasom.

V preteklih številkah avtomatike smo predstavljali uspehe Schneider 
Electrica na področju IT opreme in varčne rabe električne energije 
predvsem podatkovnih centrov. Schneider electric je bil po mojem 
videnju bolj znan po industrijski avtomatizaciji. Kdaj in zakaj ste se 
tako močno usmerili v IT rešitve?

Podjetje Schneider Electric je leta 2007 izpeljalo prevzem podjetja American Power Conversion – APC, ki se 
je primarno ukvarjalo s proizvodnjo izdelkov za brezprekinitveno napajanje t.i. UPS-ov. APC sicer ni bilo prvo 
podjetje, ki je izdelovalo UPS, je pa bilo prvo podjetje, ki je predvidelo, da se bo uporaba osebnih računalnikov 
izredno popularizirala, prav tako je bilo jasno, da obstajajo določeni problemi z oskrbo z električno energijo, 
namreč ob izpadih električne energije so se računalniki izklopili. S tem pa so se izgubljali podatki. S porastom 
PC-jev se je prav tako začela izjemna rast celotnega IT sektorja. Podjetje APC je bilo torej prvo podjetje, ki se 
je s prodajo UPS-ov usmerilo v t.i. IT sektor in fokusiralo prodajo svojih izdelkov skozi t.i. IT kanal, kar je bilo v 
tistih časih (sedemdeseta in osemdeseta leta prejšnjega stoletja) nekaj popolnoma nevsakdanjega. Odtod izhaja 
tudi ime IT sektorja v Schneider Electricu. Kar je morda malce zavajajoče, saj je možno UPS-e izjemno praktično 
uporabiti tudi v procesni avtomatizaciji, kot varnostni sistem ob izpadih električne energije na krmilnikih ali 
proizvodnih linijah, predvsem v smislu varnih ustavitev.

Kakšne rešitve na področju IT ponuja Schneider Electric?

Schneider Electric je s prevzemom podjetja APC, pred tem MGE UPS in nedavnimi prevzemi podjetij Unifl air 
in AST dobil v svoj portfelj praktično celotno paleto rešitev za infrastrukturni del podatkovnih centrov, 
kontejnerskih izvedb podatkovnih centrov, hlajenje podatkovnih centrov, rešitve za manjše serverske sobe, 
do ščitenja osebnih računalnikov in tudi zaščite domače opreme. Torej, z našimi rešitvami lahko uporabniki 
varno upravljajo z vso svojo opremo tako v IT svetu, kot za zabavno elektroniko doma. Nenazadnje bi tudi 
omenil, da se naše rešitve uporabljajo v raznih industrijah. Kot primer bi navedel procese v papirni industriji. 
Pri velikih odjemnikih električne energije se lahko dogajajo izpadi, ki so praviloma kratkotrajni, ki načeloma 
nimajo nujno hujših posledic, lahko pa se zgodijo tudi izpadi za nekaj minut in tudi nekajkrat letno. Stroji pri 
takšnih izpadih nenadzorovano zaključijo proces, kar v praksi pomeni, da je neizogibno potrebna sanacija in 
ponovna vzpostavitev obratovanja, to pa praviloma traja več kot nekaj minut. Z našimi rešitvami se takšnim 
situacijam lahko izognemo s pomočjo rezervnega napajanja ob času izpada. 

Specialisti za varčno rabo energije Specialisti za varčno rabo energije 
podatkovnih centrovpodatkovnih centrov

Pripravil: Dragan Selan, Avtoma  ka+E
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SCHNEIDER ELECTRIC - IT

Kolikšen pa je odstotek proizvod-
nje IT rešitev glede na ostale veje 
SE in kakšen je delež Schneider 
Electrica glede na ostale ponudnike 
podobnih rešitev 

IT segment Schneider Electrica glo-
balno predstavlja približno 15% ce-
lotne prodaje skupine. V perspektivi 
konkurenčnosti na globalnem tržišču 
se uvrščamo na 1. mesto glede na 
tržne deleže. V našem delu sveta je 
zgodba podobna. 

Kaj vas loči od ostalih IT ponudnikov 
in v čem so vaše rešitve tehnološko 
naprednejše? 

APC by Schneider Electric je največja 
in najbolj prepoznavna blagovna 
znamka v svojem segmentu. To so 
potrdile tudi raziskave. Je sinonim 
za zanesljivost. Uporabljajo se pre-
verjene tehnologije z neprestanimi 
inovacijami. Prav tako sodelujemo 
z velikimi IT ponudniki, da so naše 
rešitve usklajene in se brez težav 
integrirajo v skupno rešitev. 

Kot največjo dodano vrednost pa 
si štejemo to, da znamo prisluhnit 
potrebam ter tako končnemu upo-
rabniku svetovati kako reševati 
te ža ve, ki jih pestijo .

Kako cena vpliva na prodajo in 
kakšno je razmerje cena/kakovost 
vaših rešitev? 

Zadnje čase ugotavljamo, da je cena 
izjemno velik faktor pri spre jemanju 
odločitev o nakupu. Kljub temu so 
naši prodajni rezultati do bri. To 
kaže, da kupci še vedno razmislijo in 
pretehtajo stroške skozi življenjsko 
dobo. 

Kot primer bi navedel prenapetostno 
zaščito, ki stane 27 €. Ima 5 vtič-

nic, napajamo lahko hišni kino, TV 
napravo, us merjevalnik in morda 
še kaj. Skupna vrednost naprav 
je lahko krepko preko 1000€. V 
primeru udara strele nepremireno 
zmanjšamo tveganje za izgubo teh 
1000 €. Podobno je v IT svetu in 
svetu industrije. 

Je lažje prodreti na trg ITja na 
razvitem zahodu, ali na manj 
razvitem vzhodu Evrope? 

Kot sem na začetku omenil, je bil APC 
pionir v ponudbi UPS-ov v IT svetu. 
Začelo se je na zahodu in postali 
smo uspešni globalno. Predvsem 
z obljubo po zanesljivosti, ampak 
kar je najpomembnejše je, da smo 
to obljubo držali in tako je še vedno. 

Kakšno je razmerje prodaje vaših 
rešitev v industriji - gospodarstvu 
napram javnemu sektorju. Kakšni 
so vaši cilji v Sloveniji 

Kar se tiče prodaje rešitev bi rekel, 
da je prodaja zelo uravnotežena. 
Jasno, da je kanal prodaje bolj 
ali manj povezan z IT storitvami, 
ampak končni kupci so tako realni 
kot javni sektor. 

Cilj v Sloveniji je, da še naprej pred -
stavljamo kvaliteto in nudimo part-
nerjem in končnim uporabnikom 
proizvode, ki ščitijo njihovo opremo, 
procese in optimizirajo njihovo po-
slovanje ter konec koncev ščitijo 
tudi njih same.

In dosego teh ciljev vam želimo tudi 
mi. Zahvalju jem se vam za izčrpne 
odgovore in želim tako vam, kot 
družbi Schneider Electric še veliko 
uspehov na vseh področjih.
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Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23 
1000 Ljubljana,  Slovenija  

tel.: +386 1 200 51 50 
fax: +386 1 200 51 51

www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si 

Vizija 
avtomatizacije

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

ENERGETSKO VARČNI SPRiPM PAKET
 presega energetski razred IE4
 enostavna in hitra vgradnja
 hitra povrnitev investicije
 okolju prijazen
 manjši in lažji

SPRiPM 
Energetsko varčni 
SPRiPM paket

EEEEEEEENENENENENNERGRGRGRGRGETETETETETE SKSKKSKSKSKOOOOOO VARARARRRRČNV II SPRiPMPMPM PAKKET

M
o varčni 
ket
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ZELENE ENERGIJE

neostore je baterijski hranilnik s sistemom za uprav-
ljanje energije v stanovanjski hiši. Osnova delovanja 
neostore je Robotinina tehnologija: krmilni sistem 
Cybrotech in SMIP rešitev v IT oblaku. Izdelek je bil 
razvit v Robotini za strateškega partnerja neovoltaic 
(www.neovoltaic.net). V avgustu 2016 je doseženo 
število 500 enot, ki so vse izdelane v Robotini in 
instalirane pri uporabnikih v Nemčiji, Avstriji, Švici 
in Južno afriški republiki. 

Robotina je v letu 2016 lansirala že tretjo generacijo 
neostore: enofazni in trifazni sistem, ki pokriva področje 
od 3kWh do 54kWh kapacitete baterij. Uporabljena je 
napredna Li-ion tehnologija baterijskih celic, s čimer 
je dosežena visoka zmogljivost in varnost. Neostore 
je bil v osnovi razvit za uporabo v enodružinskih 
hišah, s trifaznim sistemom pa se odpira področje 
večstanovanjskih in poslovnih objektov. Robotina 
zagotavlja tudi združljivost s sistemom hišne 
avtomatizacije HiQ, ki je prav tako razvit v Robotini 
na podlagi lastne tehnologije Cybrotech.

500-   
neostore
nameščen!

Informacije: Hubert Golle , Robo  na d.o.o.
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HRANILNIK ZA SONČNO ENERGIJO

neostore je bil v celoti razvit na Robotini: projektiranje 
močnostnega dela, oblikovanje namenske omarice 
in krmilnega dela s podpornimi programskimi orodji 
ter uporabniški vmesnik. Vse enote so predstavljene 
na Robotinem strežniku v oblaku (SaaS – Software 
as a Service), s katerim upravlja patnersko podjetje 
3port. Spletna aplikacija Myneocontrol zagotavlja 
uporabnikom vse pomembne informacije, hkrati 
pa je vir podatkov za servisni center, ki skrbi za 
ne moteno delovanje instaliranih enot. Posebej 

pomembna lastnost Cybrotech tehnologije je možnost 
daljinske nadgradnje krmilnih algoritmov in novih 
funkcionalnosti. Neostore je tudi že pripravljen za 
vključitev v pametna električna omrežja – Smart Grid.

S pomočjo naprednega sistema upravljanja energije 
Cybrotech lahko lastnik hiše z instalacijo neostore 
(9 kWp fotovoltaična elektrarna in 5 kWh baterijski 
hranilnik) v poletnih mesecih doseže do 97%*  
samozadostnosti oskrbe z električno energijo.

* Podatek za julij 2016, instalacija v srednji Nemčiji



20 AVTOMATIKA 146/2016

OGLASNA 

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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SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO

XFC predstavlja tehnologijo, ki omogoča hitre in ze lo 
determinis  čne odzive. Vsebuje tako strojno kot pro-
gramsko opremo: hitre vhodne in izhodne module, 
EtherCAT kot hitro komunikacijsko vodilo, zmogljive 
industrijske računalnike in programsko opremo za avto-
ma  zacijo TwinCAT.

Še nedolgo nazaj je bil normalen čas cikla sistema 10 do 
20 ms. Rela  vno počasni procesorji in nesinhronizirani 
cikli PLC procesorja, internih vodil, področnih vodil in 

I/O sistemov niso dopuščali krajših časov. S povečano 
zmogljivostjo industrijskih računalnikov / krmilnikov 
je bilo mogoče doseči čase cikla do ranga 1–2 ms. XFC 
pa omogoča dodatno 10-kratno zmanjšanje ča sa cikla 
sistema do 100 μs, bistveno se izboljša tudi deter mi-
nizem.

Distribuirana EtherCAT ura (Distributed Clocks) pred-
stavlja osnovo XFC tehnologiji. Vse EtherCAT naprave 
imajo svojo uro, ki se stalno sinhronizira preko EtherCAT 

Beckhoff  XFC - ekstremno hitra 
tehnologija za avtomatizacijo
Informacije: Simon Gorše, Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Beckhoff  XFC (eXtreme Fast Control) - ekstremno hitro tehnologijo za avtoma  zacijo sestavljajo 
zmogljivi in zanesljivi industrijski računalniki, zelo hitri V/I moduli, EtherCAT vodilo in programska 
oprema TwinCAT. Z XFC tehnologijo je mogoče doseči odzivni čas krmilnega sistema pod 100 
μs. XFC tehnologija odpravlja nekatere tehnične omejitve in tako ponuja boljše rešitve ter lažjo 
op  mizacijo procesov.

XFC (eXtreme Fast Control) tehnologija za avtomatizacijo proizvajalca 
Beckhoff omogoča odzivni čas krmilnega sistema pod 100 μs.)
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BECKHOFF XFC

ko mu nikacije, tako da je največje odstopanje med urami 
manj kot 1 μs. 

S posebnimi moduli, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, 
XFC tehnologija omogoča časovno zelo točno in natančno 
branje in zapis signalov, hitro vzorčenje signalov (tudi 
znotraj cikla vodila) ter hitre vhode in izhode. 

XFC EtherCAT moduli

V nadaljevanju bomo predstavili Beckhoff  XFC EtherCAT 
module, ki podpirajo XFC tehnologijo in so še posebej 
primerni za hitre in časovno točne aplikacije.

Moduli s časovno značko ('  me stamp')

Moduli s časovno značko poleg digitalne informacije o 
stanju vhoda ponujajo tudi informacijo o tem, kdaj se je 
digitalni signal spremenil znotraj cikla sistema. Modul 
shrani ta podatek z ločljivostjo 10 ns in točnostjo manj 
kot 1 μs. Podobno lahko pri izhodnih modulih s časovno 
značko določimo, kdaj znotraj cikla naj se spremeni sta-
nje, tudi tu s časovno točnostjo boljšo kot 1 μs in ločlji-
vostjo 10 ns. Uporaba teh dveh modulov je odlična reši-
tev tam, kjer poleg hitrega odziva potrebujemo tudi ča-
sovno ponovljivost in predvidljivost.

Moduli za hitro vzorčenje ('oversampling')

Procesni podatki se ponavadi osvežujejo enkrat na cikel. 
Če to ni dovolj, lahko posebni 'oversampling' moduli 
vzor čijo vrednos   tudi večkrat znotraj enega cikla ter jih 
shranjujejo v interni pomnilnik in jih vsak cikel pošiljajo 
na centralni krmilnik. Podobno lahko tudi izhodni mo-
duli zapisujejo izhodne vrednos   večkrat znotraj cikla. 
Analogni 'oversampling' moduli imajo največjo frekvenco 
vzorčenja 100 kHz, digitalni pa 1 MHz.

Hitri vhodno-izhodni moduli

V napravah, ki delujejo zelo hitro, lahko zakasnitve na V/I 
modulih zmanjšajo zmogljivost oziroma hitrost naprave. 
Posebnost XFC EtherCAT hitrih V/I modulov je, da imajo 
izredno majhno zakasnitev (Ton/Toff ), največ 1 μs.

S ciljem zados    novim potrebam kupcev je podjetje 
Beckhoff  v preteklih le  h razvilo številne nove produkte, 
kamor sodi tudi XFC tehnologija, ki za zmerno ceno po-
nuja visoke zmogljivos  .

Podrobnejše informacije o XFC tehnologiji dobite pri 
podjetju Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

XFC EtherCAT moduli:

Moduli s časovno značko 
(‘  me stamp’):
EL1252 (2-kanalni digitalni vhodni modul, 24 V DC)
EL2252 (2-kanalni digitalni izhodni modul, 24 V DC) 
EP1258 (8-kanalni digitalni vhodni modul - 2 kanala 
s ‘  me stamp’, 24 V DC, IP 67)

Moduli za hitro vzorčenje 
(‘oversampling’): 
EL1262 (2-kanalni digitalni vhodni modul, 24 V DC)
EL2262 (2-kanalni digitalni izhodni modul, 24 V DC)
EL3742 (2-kanalni analogni vhodni modul, 0…20 mA)
EL3702 (2-kanalni analogni vhodni modul, -10 
V…+10 V)
EL4732 (2-kanalni analogni izhodni modul, -10 
V…+10 V) 
EL4712 (2-kanalni analogni izhodni modul, 0…20 mA)

Hitri vhodno-izhodni moduli:
EL1202 (2-kanalni digitalni vhodni modul, 24 V DC, 
Ton/Toff  1 μs)
EL2202 (2-kanalni digitalni izhodni modul, 24 V DC, 
Ton/Toff  1 μs)

XFC komponente:

TwinCAT: hiter PLC program 
- delovanje v realnem času, najkrajši čas cikla 50 μs
- programiranje po IEC 61131-3 standardu
- porazdelitev procesiranja po jedrih procesorja 

(velja za TwinCAT 3)

EtherCAT vodilo: hiter komunikacijski protokol
-  čas osvežitve 1000 perifernih digitalnih V/I-jev: 30 μs
-  EtherCAT do vsakega V/I modula, brez dodatnih 

protokolov
-  napredne funkcije realnega časa, zasnovane na 

distribuirani uri:
-  sinhonizacija
-  '  me stamp'
-  'oversampling'

EtherCAT moduli: hitri vhodno izhodni moduli
- kompleten obseg I/O modulov za vse  pe signalov
- hitri moduli
- '  me stamp' in 'oversampling' moduli omogočajo 

odlične časovne ločljivos  

IPC: zmogljivi industrijski računalniki
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Upravljanje z energijo in odpadki v 
kompleksnem industrijskem obratu

Energy and waste management in a complex industry facility

The basic requirement for the implementation of energy saving measures and energy management is an 
adequate IT system along with corresponding database and relevant analytical tools. MePIS Energy is an 
advanced Energy Management System which is already fi eld-proven. The excellence of MePIS Energy was 
recognized by a well-known car manufacturer from Western Europe, who selected MePIS Energy the Energy 
Management System to control and manage energy consumption and waste in their manufacturing plant. 
The automotive industry is energy intensive since energy represents 10-15 % of the overall production cost. 
Due to rising energy prices and environmental requirements optimizing energy consumption is becoming 
increasingly important. Energy saving measures mean signifi cant savings for the company, up to 10% per 
year, increased competitiveness and reduced impact on the environment. Installed MePIS Energy is completely 
tailored to the specifi c needs and requirements of the automotive industry. It allows consumption tracking 
on the basis of accurate data, waste monitoring and management, timely detection of discrepancies and 
timely interventions, identifi cation of potential improvements, performance of comparisons and complex 
analyses and calculation of specifi c energy and waste costs per produced vehicle. All across production, 
system provides users with all the relevant information for successful energy management. The application 
is scalable and confi gurable, which allows simple and quick expansion. 

Kratek pregled prispevka

Pri izvajanju ukrepov varčevanja z energijo in energetskem managementu potrebujemo ustrezno informacijsko 
podporo z bazo podatkov in ustreznimi analitičnimi orodji. To omogoča v praksi preizkušen napreden 
energetski informacijski sistem MePIS Energy. Odličnost orodja je prepoznal tudi uveljavljen proizvajalec 
avtomobilov iz zahodne Evrope, ki je za učinkovit nadzor in upravljanje z energijo ter ravnanje z odpadki 
v svojem industrijskem obratu izbral MePIS Energy. Avtomobilska industrija je energetsko intenzivna, 
saj cena energije predstavlja 10-15 % proizvodnih stroškov. Zaradi rasti cen energentov in zahtev glede 
varovanja okolja postaja optimizacija rabe energije vse pomembnejša. Z izvajanjem ukrepov učinkovite 
rabe energije podjetje dosega občutne prihranke, tudi do 10% letno, večjo konkurenčnost in manjše 
obremenjevanje okolja. Uvedeni MePIS Energy je popolnoma prilagojen specifi čnim potrebam uporabnika, 
ki so povezane z avtomobilsko industrijo. Sistem omogoča sledenje porabe energije na osnovi natančnih in 
ažurnih podatkov, spremljanje nastanka odpadkov in njihovo upravljanje, pravočasno detekcijo odstopanj 
in ukrepanje, identifi kacijo potencialnih izboljšav, izvajanje primerjav in kompleksnih analiz ter izračun 
stroškov energije in odpadkov za izdelavo posameznega vozila. Uporabnikom znotraj proizvodnje zagotavlja 
vse relevantne informacije pri izvajanju uspešnega dolgoročnega energetskega managementa. Aplikacija 
je skalabilna in kofi gurabilna, kar zagotavlja enostavne in hitre razširitve. 

Avtorja: Blaž Cimperman, dr. Saša Sokolič, Metronik, d. o. o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana
blaz.cimperman@metronik.si, sasa.sokolic@metronik.si

Izvorni članek je bil objavljen v zborniku 9. konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu
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1 Uvod

Varčevanje z energijo je pomembno tako zaradi 
okoljskega aspekta kot tudi povečanja konkurenčne 
prednosti podjetij. Proces zmanjševanja porabe 
energije je zahteven, kar se odraža predvsem v 
večjih zgradbah in proizvodnih obratih. Takšne 
objekte je težko obvladovati brez t.i. energetskega 
managementa, ki vključuje spremljanje rabe energije, 
analiziranje in interpretacijo podatkov ter sprejemanje 
ukrepov. Energetski management zahteva izvajanje 
velikega števila nalog različne kompleksnosti, zato 
ga je smiselno podpreti z ustreznim informacijskim 
sistemom, ki vsebuje bazo podatkov in ustrezna 
analitična orodja. 

Metronik ima na segmentu energetskih informacijskih 
sistemov zelo veliko izkušenj, saj tovrstne sisteme 
vgrajuje in namešča pri različnih uporabnikih v 
Sloveniji in tujini že več kot 10 let. Rešitev za celovito 
podporo energetskemu managementu – MePIS Energy 
je v celoti plod lastnega razvoja in bogatih izkušenj 
Metronika na segmentu avtomatizacije energetskih 
sistemov in energetskega managementa. Odličnost 
orodja je prepoznal tudi uveljavljen proizvajalec 
avtomobilov iz zahodne Evrope in ga, poleg nadzora in 
upravljanja z energijo, uporabil tudi za obvladovanje 
odpadkov, ki postaja vse bolj pomembna tema v 
industrijskem okolju. V prispevku predstavljamo 
konkreten primer uvedbe sistema, ki ga je Metronik 
izvedel leta 2014.

2 Obvladovanje energije in odpadkov

Uspešnost podjetji je vse bolj odvisna tudi  od tega, 
kako odgovarjajo na okoljska vprašanja. Pri tem se 
srečujejo tako z vprašanji učinkovite rabe energije 
kot ravnanja z odpadki. V proizvodnem procesu 
nastajajo nevarni odpadki, ki jih je potrebno ustrezno 
deponirati ali predelati ter nenevarni odpadki, ki jih 
je možno reciklirati in ponovno uporabiti. S procesom 
upravljanja z odpadki so povezani stroški zbiranja, 
prevažanja, predelave in odstranjevanja odpadkov. 
Nekatere odpadke se lahko tudi proda za nadaljnjo 
uporabo. Okoljska vprašanja, skupaj z nenehno rastjo 
cen energentov, podjetja silijo v optimizacijo rabe 
energije in družbeno odgovoren trajnostni razvoj. 

Na osnovi raziskav je bila razvita informacijska 
platforma, ki  presega omejitve konvencionalnih  
EIS ter omogoča prilagodljiv okvir aplikacij, podjetja 
pa z njo lahko dosegajo občutne prihranke pri 
stroških energij, večjo konkurenčnost in manjše 
obremenjevanja okolja.

3 Uvedba sistema v kompleksnem 
industrijskem obratu

Metronik je v letu 2014 izvedel sistem upravljanja z 
energijo in odpadki MePIS Energy pri uveljavljenem 
proizvajalcu avtomobilov iz zahodne Evrope. 

Avtomobilska industrija je precej energetsko intenzivna, 
saj energija pomeni 10-15 % proizvodnih stroškov. 
Omenjeno podjetje se razprostira na veliki površini 
(cca 100.000 m2), zato je že zaradi same velikosti 
nadzorovanje celotne rabe energije zahtevno. Poleg 
intenzivne rabe energije se podjetje srečuje tudi z 
veliko količino odpadkov, ki jih je več kot 100 vrst. 
Od tega je okoli 45 % nevarnih odpadkov, 35 % 
nenevarnih odpadkov, ki jih je treba odpeljati in 
ustrezno deponirati oz. reciklirati, 20 % pa jih lahko 
prodajo (Slika 1). 

Slika 1: Deleži različnih tipov odpadkov.

Zato so v podjetju želeli v sistem za energetski 
management vključiti portal, preko katerega bi 
uporabniki hitro in enostavno prišli do bistvenih 
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podatkov glede odpadkov. Ključna točka je povezanost 
obeh sistemov, saj le-ta povečuje uporabnost ter 
nadgrajuje oba sistema, ki se med seboj dopolnjujeta. 
Podjetje ima tako v enem sistemu omogočen pregled 
ter nadzor nad energijo in odpadki. V izračunih 
specifi čnih stroškov glede na izdelano količino vozil 
se ne upoštevajo le stroški energentov, temveč tudi 
stroški odpadkov, ki v posameznih delih proizvodnega 
procesa predstavljajo več kot 50 % specifi čnih 
stroškov.

3.1 Energetski management

MePIS Energy je v svoji osnovi spletna aplikacija, 
ki omogoča spremljanje energetske učinkovitosti 
in izpustov toplogrednih plinov.

Slika 2: Arhitektura sistema MePIS Energy.

Podatki o energetski učinkovitosti so podani v 
obliki preglednih prikazov, ki uporabnikom nudijo 
informacije o stanju rabe energije ter stroških. 
Organizacijska struktura aplikacije je večnivojska 
in zasnovana tako, da omogoča spremljanje rabe 
energije na ravni celotnega podjetja ali pa le na 
določenem stroju ali liniji. 

V sistem so vključene vse osnovne funkcionalnosti, 
ki jih vsebuje MePIS Energy:

• spremljanje rabe energije (monitoring) po 
merilnikih in objektih z možnostjo nastavljanja 
enostavnih in kompleksnih relacij (inteligentni 
virtualni delilniki)

• uporabniško nastavljive kontrolne plošče za hiter 
pregled nad ključnimi informacijami

• bogat set primerjav, ki omogoča primerjave 
oddelkov/objektov/meritev, primerjavo izdelkov, 
časovne primerjave (leto z letom, mesec z 
mesecem, dan z dnem, ipd.)

• odprtost segmenta primerjav omogoča izvajanje 
primerjave poljubno izbranih podatkov (iskanje 
korelacij) in primerjavo podatka v poljubno 
nastavljenih časovnih obdobjih

• izračun ključnih kazalnikov (KPI), ki poleg 
standardnih omogočajo tudi poljubne kazalnike, 
defi nirane s strani uporabnikov (npr. izračun 
porab in stroškov energije glede na izdelana 
vozila, delovne ure ter površine)

• vremenska normalizacija porabe energije s 
pomočjo temperaturnega primanjkljaja

• izvajanje trendnih analiz po objektih in izdelkih 
(M&T) z možnostjo izločitve »slabih« podatkov, 
postavljanja cilja (Slika 3) in spremljanja 
uresničevanja le-tega preko CuSum diagrama

Slika 3: Ciljno spremljanje rabe energije.

• integriran sistem za alarmiranje (prikaz opozoril v 
aplikaciji ter pošiljanje po e-pošti ali sms sporočilih), 
ki uporabnikom dovoljuje samostojno defi niranje 
poljubnega števila alarmov ter naknadno analizo 
sproženih alarmov

• poročilni sistem (reporting), ki poleg standardnih 
poročil dovoljuje kreiranje poljubnih poročil po 
željah uporabnikov. Vsa poročila je možno izvažati 
v standardne oblike, kot so npr. PDF in MS Excel.

Inovativne funkcijske rešitve omogočajo enostavne 
naknadne širitve in prilagoditve glede na zahteve 
uporabnikov. Predstavljeni sistem je popolnoma 
prilagojen specifi čnim potrebam podjetja, ki so 



27AVTOMATIKA 146/2016

MePIS ENERGY

povezane z avtomobilsko industrijo. Skalabilnost 
in konfi gurabilnost aplikacije omogoča, da poleg 
osnovnih funkcionalnosti EIS za naročnika uvedemo 
nekatere napredne funkcionalnosti MePIS Energy:

• OLAP kocka (Slika 4), ki služi podatkovnemu 
rudarjenju in omogoča hitro, poljubno analizo 
velike količine podatkov, ki so shranjeni in 
prikazani na večdimenzionalen način

Slika 4: Analiza podatkov z OLAP kocko.

• spremljanje podatkov o porabah v realnem času 
(5 minutni interval obdelave podatkov namesto 
običajnega 15 minutnega)

• analize EPI (Environmental Performance Index) 
kazalnikov, ki ločeno za proizvodni proces in 
infrastrukturo prikazujejo specifi čne stroške 
energije in odpadkov glede na proizvedena 
vozila ter glede na delovne ure

• upravljanje sistema, kjer uporabniki sami dodajajo 
ter urejajo meritve in izračune.

3.2 Upravljanje z odpadki

V podjetju se zavedajo, da je poleg učinkovite 
rabe energije za trajnostni razvoj in zmanjševanje 
stroškov velikega pomena učinkovito upravljanje z 
odpadki. Odpadke ne obravnavajo le kot strošek, 
ampak tudi kot vir. Pri tem je bistveno upravljanje 
toka odpadkov, ki jih je treba voditi skozi različne 
stopnje obdelave, potrošnje in uporabe, tako, da je 
dosežena najvišja možna stopnja ponovne uporabe 
in recikliranja [1]. MePIS Energy smo zato razširili s 
portalom za ravnanje z odpadki, ki spremlja količino in 
stroške odpadkov ter izračunava okoljske parametre 
in je obenem popolnoma povezan z energetskim 
managementom.

Slika 5: Letni trend deleža recikliranih odpadkov.

Mesečno se vanj shranjujejo in hkrati obdelujejo 
vsi podatki o odpadkih: količine, stroški, prihodki, 
in formacije o nevarnosti odpadkov, porazdelitev po 
stroškovnih mestih, stroški delovne sile, delež re-
cikliranja (slika 5), ipd. V okviru portala je izdelanih 14 
namenskih poročil (od teh se jih nekaj avtomatično, 
preko e-pošte, pošilja ključnim uporabnikom) zgrajen 
pa je tudi večdimenzionalni podatkovni sistem 
OLAP, ki omogoča izvajanje analiz in izpis poročil 
po principu podatkovnega rudarjenja.

3.3 Rezultati

Podjetje je z uvedenim sistemom upravljanja z energijo 
in odpadki pridobilo zanesljiv ter prilagodljiv sistem, 
ki je upošteval vse zahteve industrije ter podjetja. 
Energetski informacijski sistem vključuje:

• več kot 800 merilnih mest za spremljanje rabe 
energije in vode

• spremljanje 9 različnih energentov, uporabljenih je 
preko 50 različnih parametrov in 2000 izračunov

• spremljanje upravljanja s preko 100 različnimi 
vrstami odpadkov (podatki o mestu nastanka, 
strošku ali prihodku, količini in nevarnosti za 
vsako vrsto odpadkov, stroških delovne sile, 
odvoza, recikliranja in ostale opreme)

• več kot 35 poročil, konfi guriranih po željah 
uporabnika

• 3 večdimenzionalne podatkovne sisteme OLAP 
za izvajanje analiz po principu podatkovnega 
rudarjenja (data mining).

MePIS Energy s tem uporabniku v sicer kompleksnem 
industrijskem obratu zagotavlja prave informacije, ki 
jih potrebuje za nadzor nad rabo energije in izvajanje 
trajno uspešnega energetskega managementa ter 
ravnanja z odpadki. Uporabnik je z MePIS Energy 
pridobil:

• skalabilno in konfi gurabilno aplikacijo, ki omogoča 
enostavne in hitre razširitve sistema
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• kompleten nadzor nad rabo energije ter ravnanjem z odpadki v 
podjetju na osnovi natančnih in ažurnih podatkov

• orodje za identifi kacijo potencialnih izboljšav in smiselnih investicij
• možnost pravočasne detekcije odstopanj in zmanjšanje odzivnega 
časa s pravočasnim obveščanjem

• enostavnejšo ter hitrejšo pripravo in izpis energetskih poročil ter 
poročil o ravnanju z odpadki

• napredna orodja za poglobljene analize rabe energije, delovanja 
energetskih sistemov ter ravnanja z odpadki v podjetju

• pregled nad stroški energentov in odpadkov na enoto proizvodnje 
(Slika 6).

Slika 6: Prikaz stroškov na enoto proizvodnje.

Z uvedbo sistema je podjetje znižalo stroške energije na letni ravni 
za 10%, s čimer je investicija v sistem MePIS Energy v celoti izpolnila 
pričakovanja naročnika.

4 Zaključek

V Metroniku smo razvili informacijsko platformo, ki  presega omejitve 
konvencionalnih  energetskih informacijskih sistemov in temelji na 
nastavljivi in odprti zasnovi, ki je konfi gurabilna ter vsebuje prilagodljiv 
okvir aplikacij. Podjetjem omogoča razširitve glede na specifi čne potrebe 
in zahteve, ki so odvisne od industrije. MePIS Energy, ki v kompleksnem 
avtomobilskem industrijskem obratu združuje povezana in prepletena 
sistema energetskega managementa in upravljanja z odpadki dokazuje, 
da je v industriji prisotna potreba po sistemih, ki podjetjem pomagajo 
pri doseganju prihrankov, večji konkurenčnosti in zmanjševanju 
obremenjevanja okolja.

5 Literatura

[1] N. Samec, Ravnanje z odpadki, Fakulteta za strojništvo v Mariboru, 
Katedra za energetsko procesno in okoljsko inženirstvo, Maribor 2005.
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Magnetni transportni sistemi Magnetni transportni sistemi 
MagneMotionMagneMotion

Vir: Tehna, d.o.o., Andrej Kolmanič

MagneMotion je ameriško podjetje (v letu 2016 pridruženo Rockwell Automation), ki se ukvarja 
z inovativnimi elektromagnetnimi sistemi za transport predmetov in tudi ljudi. V tem prispevku 
predstavljamo magentno transportno progo MagneMover LITE.

MagneMover (MM) LITE je inteligenten transportni 
sistem, ki ga sestavlja modularna elektromagnetna 
proga in poljubno število pasivnih pladnjev (puck) 
z vgrajenim magnetom. Krmilni sistem lahko 
neodvisno žene vsak pladenj po progi. Vgrajene 
kretnice omogočajo izbiro različnih poti gibanja. 
Pladenj lahko obremenimo z maso do 1 kg, največja 
hitrost je 2m/s, pospešek do 0,2 G, ponovljivost pa 
±0,5mm. Sistem ima stopnjo zaščite IP65.

Glavne značilnosti rešitve MagneMover so:
• Enostavna integracija v obstoječe sisteme:

• Modularna struktura na osnovi Bosch 
aluminijastih profi lov

• Pozicioniranje je programsko, brez strojnih 
nastavitev ali končnih stikal

• Gibajoči deli (pladnji) ne potrebujejo 

kabelskih povezav (komunikacija, 
napajanje)

• Vgrajeni so standardni industrijski 
komunikacijski protokoli

• Enostavno vzdrževanje:
• Enostavno čiščenje (zaščita IP65) ali celo 

obratovanje pod vodo
• Manj vzdrževanja zaradi majhnega števila 

gibajočih delov
• Fleksibilnost:
• Enostavna menjava ali dodajanje pladnjev
• Individualno pozicioniranje vsakega pladnja
• Dinamična izbira poti

• Povečana produktivnost, optimizacija transporta 
med delovnimi celicami

• Vgrajeno je varovanje pred trki posameznih 
pladnjev

Slika 1: Primer konstrukcije
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• Možnost sinhronizacije pladnjev z zunanjim 
dajalnikom ali robotom (pozicija in hitrost)

Slika 2: Detajl transportne naprave

Slika 3: Različni moduli za sestavo proge

Aplikacije:

• Strega in montaža
• Vitka, maloserijska, fl eksibilna proizvodnja 

proizvodnja
• Avtomatska ali ročna kontrola izdelkov
• Aplikacije s kolaborativnimi roboti (MageMover 

je varen za interakcijo s človekom)
• Transport občutljivih izdelkov in polizdelkov 

(steklo, medicinske in optične naprave, ipd.)
• Delo v čistih sobah (Clean Room)
• Pakirne in polnilne linije
• Izdelava elektronskih vezij, polprevodnikov

Povezave:
www.magnemotion.com
www.rockwellautomation.com
www.tehna.si

Video posnetki aplikacij: YouTube  Magnemotion

LEVA IN DESNA 
KRETNICA

90° IN 180°
TRAČNICA

DVOJNO GONILO

25 CM RAVEN 
KOS

ENOJNO GONILO

100 CM RAVEN 
KOS
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Izbira kontrolerja glede na zahtevnost aplikacije

Na voljo so trije tipi kontrolerjev glede na zmogljivost. Ultra 
hiter FH-3050 (4-jedrni procesor), hiter FH-1050 (2-jedrni 
procesor) in novi Lite kontroler FH-L550 (2-jedrni procesor). 
Ponujajo priključitev do 8 kamer (FH) oz. do 4 kamere 
(FH-Lite). Kontroler ima dva video izhoda (VGA in HDMI) 
za prikaz na operaterskih panelih, računalnikih (podpira 
Microsoft .NET) in ostalih industrijskih ali neindustrijskih 
prikazovalnikih. Na voljo je namenski 12-palčni, na dotik 
občutljivi industrijski prikazovalnik FH-MT12.

Velik nabor kamer

Široka izbira kamer ločljivosti od 0,3 Mpx (ki za zajem slike 

potrebujejo le 330 μs) do 12 Mpx, ki so kompatibilne z 
vsemi tipi kontrolerjev. Možno je izbrati tudi kompaktne 
kamere z že vgrajeno LED osvetlitvijo. Uporabna prednost 
so miniaturne kamere za integracijo v omejenem prostoru. 
Z namenskimi FH kamerami je možno uporabiti 2 slikovna 
kanala za povečanje hitrosti zajema slike, izbirati pa je možno 
med različnimi objektivi in industrijsko LED osvetlitvijo.

Pregleden in enostaven grafi čni vmesnik

Serija FH ima že izdelan, zelo enostaven in pregleden 
grafi čni vmesnik, ter bogat nabor algoritmov. Vsi kontrolerji 
ponujajo enak vmesnik za parametriranje, ki ga lahko 
poljubno oblikujemo. Parametriranje je enostavno, na 
voljo pa so številni algoritmi iz bogate Omronove knjižnice 

SISTEMI STROJNEGA VIDA: 
OMRON XPECTIA FH in FH-Lite

Platforma OMRON Xpectia je serija visoko zmogljivih sistemov strojnega vida. Na voljo so kompaktni 
kontrolerji z možnostjo priključitve do 8 kamer. Za njihovo hitro vzporedno delovanje skrbi 4-jedrni procesor 
in zagotavlja zanesljive, zelo hitre in fl eksibilne rešitve.

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



32 AVTOMATIKA 146/2016

SISTEMI STROJNEGA VIDA

za aplikacije končne kontrole izdelkov, pozicioniranjem 
v robotskih aplikacijah idr. Vse to omogoča enostavno 
izdelavo aplikacij ter možne hitre spremembe in dodajanje 
algoritmov za dodatne zahteve preverjanja. 

Posodobljen je zelo pogosto uporabljen algoritem za 
iskanje referenčnih oblik imenovan »Shape Search III«, ki 
je v primerjavi s predhodnikom hitrejši in bolje eliminira 
faktorje, ki vplivajo na stabilnost meritve. To so lahko 
sprememba svetlobe, sprememba kontrasta merjenca, 
spreminjanje ostrine zaradi različne višine, prekrivanje 
merjencev, manjkajoči deli merjencev in ostalo. 

Ethernet/IP in EtherCAT komunikacija

Vsak kontroler, poleg Ethernet/IP komunikacije, ima možnost 
povezave v EtherCAT omrežje (z izjemo FH-Lite), kjer ciklični 
komunikacijski čas znaša le 0,5 ms. Omogoča zelo dobro 
povezljivost z novo Omron Sysmac platformo, kjer so vse 
komponente na eni povezavi in jih je možno programirati 
oz. parametrirati s programskim okoljem Sysmac Studio.



11

13. oktober 2016 | Ljubljana, Gospodarsko razstavišče
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Siemens izobraževanja s področja Siemens izobraževanja s področja 
industrijskih omrežijindustrijskih omrežij

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

V času, kjer je digitalna revolucija v industriji v polnem zamahu so stalne kvalifi kacije odločilni faktor 
uspeha vsakega podjetja in osebja. Profesionalna šolanja SITRAIN, ki jih izvajajo eksperti na svojem 
področju, so ključna za krepitev konkurenčnih prednosti podjetij, tudi s tem, da dvigujejo inovativne prijeme 
specializiranih ekip v podjetjih. Vodilna ponudba izobraževanj s kompetentnimi treningi, posvetovalnimi 
prijemi in inštruktorji z obsežnimi praktičnimi izkušnjami omogočajo dosego želenih ciljev. 
Seveda tudi prihodnost industrije leži v digitalizaciji, ki pa zahteva močna industrijska omrežja. Pri tem 
so ključna poznavanja in veščine planiranja in implementacije industrijskih omrežij vključno z njihovo 
integracijo v korporativna omrežja. Siemens v ta namen predstavlja specializirana šolanja s področja 
industrijskih komunikacij v sklopu »Industrial Network Education«.

IK-IESYS 

Tečaj zagotavlja bistveno temeljno znanje protokolov in 
storitev industrijskega etherneta. Prikaže kako ravnati s 
trenutno razpoložljivimi orodji za zagon , servis, testiranje in 
diagnostiko, prav tako prikaže različne načine vzpostavitve 
industrijskih omrežij na opremi Siemens-a, kot vodilnega 
dobavitelja sistemov in komponent v avtomatizaciji. 
Teoretično znanje se preizkusi na številnih praktičnih 
primerih in industrijski opremi. 

Po zaključku tega praktično usmerjenega tečaja bodo 
udeleženci zmogli nameščati in optimizirati industrijska 

ethernet omrežja, prav tako pa bo možno korak za korakom 
hitro omejiti in odpraviti napake.  

Ta kombiniran tečaj združuje na spletu dostopen trening 
ter 3 dnevi trening v učilnici. Za optimalen prenos znanja 
na treningu v učilnici, je »Web Based Training« prosto in 
brezplačno na voljo na Siemens-ovih spletnih straneh.

Vsebina:
- Funkcionalni principi, lastnosti in komponete SIMATIC 

NET 10/100/1000Mbit/s Industrijskega Etherneta
- Osnovne smernice instalacij 
- Povezave
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- TCP/IP transportni protokoli
- Osnovna TCP/IP diagnostika
- Konfi guracija ISO in TCP povezav
- S7 povezave preko industrijskega etherneta
- Programiranje SEND/RECEIVE vmesnika
- SIMATIC S7 diagnostičnih orodij (NCM diagnostics 

tool)
- Uvod v OPC
- Pregled PROFINET IO

IK-SWITCHS

Industrijskega ali z industrijo poveznega okolja brez 
etherneta se skoraj ne da več zamisliti. Tudi enostavna 
omrežja je potrebno prilagoditi zahtevam okoliščin. Proces 
povezave omrežno povezanih strojev s poslovnim omrežjem 
bi moral biti brezšiven. Le ta pogosto vključuje tudi težke 
razmere in visoke zahteve v zvezi z integracijo. S Siemens 
industrijskimi ethernet/PROFINET omrežji takšne rešitve 
niso težavne, še posebej če obstaja zadostno znanje o 
le teh. Prav ta znanja se pridobi na tečaju »Switching in 
Industrial Networks«. 

Rešitve omrežne stikalne opreme, ki vključujejo tudi 
sisteme sposobne realno časovnih odzivov se prikažejo 
v teoretičnem in preizkusijo v praktičnem delu šolanja. S 
pridobljenim znanjem se omogoči planiranje, izvedba in 
podpora postavljenim industrijskim omrežjem.

Vsebina:
- Primerjava etherneta in industrijskega etherneta
- Tipične topologije
- Mehanizmi redundance (MRP, HRP, Standby Redundancy 

Protocol, RSTP, Passive Listening, HSR, PRP)
- Segmentacija omrežij z VLAN-i
- Posebne industrijske funkcije
- Diagnostika in odpravljanje težav
- Praktične vaje s SCALANCE X opremo 

Slika 1: Scalance x

IK-PNSYS

Tečaj predstavi v prihodnost usmerjen PROFINET odprti 
standard na industrijskem ethernetu s strani Siemens-a kot 
člana PROFIBUS International (PI). Z uporabo SIMATIC NET 
komponent prikaže kako hitro in učinkovito parametrirati, 
zagnati in odpraviti napake na PROFINET omrežju. Številni 
praktični primeri močno utrdijo pridobljeno teoretično 
osnovo. Osnovi tečaj je tudi v primeru PROFINET-a na 
voljo v brezplačni obliko kot spletni trening. Le tega pa 
nadgradijo trije dnevi praktičnega dela v učilnici.

Vsebina:
- Osnove PROFINET IO s konfi guracijo in programiranjem
- Osnove PROFINET RT&IRT in »media redundancy«
- Uporaba inženirskih orodij za celovit inženiring in 

diagnostiko na nivoju celotne tovarne
- Uvod v integrirane »Web-services« PROFINET naprav
- Uporaba in konfiguracija »Shared Devices« in 

»I-Device«
- Obsežni praktični primeri z vajami

IK-SECIN-S

Industrijskih operacij brez Ethernet povezav je vedno manj. 
Skoraj vsako področje, od velikih proizvodih sistemov 
do najmanjših procesnih sekvenc je postal odvisno 
od zanesljivosti in zaščite. Priložnosti na eni strani se 
srečajo z tveganji na drugi strani. Dostop vsiljivcev ali 
manipulacije na omrežju lahko imajo katastrofalne posledice 
za proizvodnjo ali zaupne podatke. Delujoči varnostni 
sistemi so absolutno nujni. Tečaj prinaša prepoznavanje 
potencialnih nevarnosti in rizikov v industrijskih omrežjih 
ter načine za njihovo ocenjevanje. Prikazano je več načinov 
izboljšanja varnosti “know-how” in procesnih sekvenc 
pred napadi, vohunjenjem in manipulacijami. Teoretična 
znanja so podkrepljena s praktičnimi vajami na opremi z 
integriranimi varnostnimi sistemi – “Integrated Security”. 
Ob koncu tečaja bodo pridobljena znanja zadoščala za 
planiranje, implementacijo in zagotavljanje podpore 
varnostnim postopkom v industrijskih omrežjih.

Vsebina:
- Trenutni trendi in varnostni riziko 
- »Defense-in-depth« s Siemens-om,  - celovit koncept 

varnosti
- Posodobitev in zamenjava varnostih komponent  
- Potencialne grožnje v omrežju 
- Osnovni varnostni ukrepi (vrata, gesla, protokoli, itd.)
- Koncept varne celice 
- Omejitev dostopa
- Povezava standardnih strojev v omrežja 
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- Oddaljen dostop preko VPN
- Praktične vaje z obsežnim naborom SIMATIC NET 

opreme

Slika 2: Scalance S

IK-IWLANS

V industrijskih okoljih je WLAN izpostavljen ekstremnim 
pogojem kot so velika temperaturno nihanja, vlaga, 
prah,… Poleg tega se od naprav zahteva visoka stopnja 
zanesljivosti in zmogljivosti, hkrati pa industrijski WLAN 
(IWLAN) zagotavlja visoko fl eksibilnost za podjetja pri 
izvedbi kompleksnih aplikacij v zaprtih in odprtih prostorih. 
“Safety integrated” omogoča brezžično implementacijo in 
enostavno povezavo PROFINET naprav preko industrijskega 
etherneta. Tečaj prinaša znanja potrebna za konfi guracijo, 
planiranje in upravljanje IWLAN omrežij vključno z realno 
časovnimi mobilnimi aplikacijami.

Slika 3: Scalance W

Vsebina:
- Primerjava in soobstoj različnih brezžičnih tehnologij 
- Teoretične osnove brežičnih tehnologij 
- Uvod v WLAN dostopne procedure 

- Varnost in visoka podatkovna prepustnost pri WLAN
- Planiranje in konfi guracija različnih radijskih povezav 
- Planiranje in konfi guracija RCOAX radijskih omrežij s 

iPCF
- Planiranje in konfi guracija prostih radijskih omrežij 

s iPCF-MC
- Uvod v iREF in Inter AP Blocking
- Obsežni praktični primeri z uporabo SCALANCE W 

IK-ROUTS

Visoka stopnja zanesljivosti in zadostne zmogljivosti 
ožičenih industrijskih omrežij so nujni za izogibe izpadom 
komunikacije in s tem nepotrebnim stroškom v proizvodnji. 
Ob tem industrijska omrežja vključujejo množico strojev, 
ki morajo biti preko vmesnikov varno povezana med sabo 
in na določenim mestih tudi s pisarniškim omrežjem. 
Podatkovna komunikacija v teh primerih običajno zahteva 
visoko količino podatkov v težkih okoljih. Skozi tečaj se 
spozna osnovna znanja za načrtovanje, konfi guracijo 
in upravljanje omrežnih rešitev v industrijskih pogojih. 
“Routing” skrbi za ustrezno povezavo med poslovnim in 
industrijskim omrežjem, in tudi za ustrezno povezavo 
med različnimi industrijskimi omrežji. Proces vključuje 
osnove IP komunikacije, statično usmerjanje, usmerjevalne 
protokole in redundantne mehanizme ter ob koncu 
zagotavlja znanje za samostojno planiranje in izvedbo 
ustreznih rešitev.

Vsebina:
- IPv4 osnove (naslavljanja, izmenjava podatkov, 

pomembni protokoli)
- Statično usmerjanje
- Redundantno usmerjanje (VRRP)
- Dinamično usmerjanje (RIP, OSPF)
- Diagnoza in odpravljanje težav 
- Praktični primeri na SCALANCE X opremi

Slika 4: Scalance M
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Slika 5: Certifi kacija

Več informacij: http://sitrain.automation.siemens.com/DE/
sitrain/CatalogDetail.aspx?dataKey=BAABBBX

Proizvodnji program:
 - induktivni senzorji 

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

Distribucijski program:

VO D I L N I  S LO V 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  
-  
-  
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Siemensova šolanja za industrijo 
v okolju TIA Portal
Informacije: Amela Fajič, 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 avtomatizacija.

Siemens TIA Portal PRO1

Tečaj Siemens TIA Portal PRO1 je namenjen programerjem, s 
prilagoditvijo pa tudi vzdrževalcem avtomatiziranih postrojev. 
Tečajniki opravljajo praktične vaje na procesorju CPU Siemens 
Simatic S7-1500, na enoti Profi net ET200sp, na prikazovalniku 
Comfort TP700 in na frekvenčnem regulatorju Profi net Sinamics 
G120. Po končanem tečaju so sposobni samostojno izdelati 
krmilno logiko enostavnih procesov in opraviti osnovno 
diagnostiko.

Na tečaju se tečajniki naučijo uporabljati 
komponente razvojnega okolja Siemens 
TIA Portal. V osnovnem delu ustvarijo 
projekt in spoznajo globalne nastavitve 
TIA Portala. Naučijo se nastaviti delovno 
okolje, uporabljati globalne knjižnice, 
uporabljati knjižnice projekta, opraviti 
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 
Simatic S7-1500, porazdeljeno enoto 
Profinet ET200SP, prikazovalnik 
Comfort TP700 in frekvenčni regulator 
Profi net Sinamics G120.

V programu Step 7 V13 se naučijo 
ustvariti programske bloke OB, 
FC in FB ter uporabljati globalne 
podatkovne bloke DB. Naučijo se 
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uporabljati 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 
parametričnih programskih blokov, 
pri čemer spoznajo lokalne 
spremenljivke 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.

V programu WinCC V13 se naučijo opraviti osnovne nastavitve za prikazovalnik Comfort TP700. Uporabijo in 
priredijo program za vizualizacijo 
transportne linije. Naučijo se 
uporabiti enostavne grafične 
objekte, naučijo se določiti 
parametre objektom, kot so gumb, 
številčno vnosno polje, grafi čno 
polje in simbolično polje. Za 
ustvarjanje animacij posameznih 
lastnosti 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 testiranje pogona.

V zadnjih urah tečaja pa tečajniki preizkusijo svoje novo znanje tako, da opravijo diagnostiko in odpravijo 
napake na končnem projektu, ki vsebuje namerno povzročene napake.  Zadovoljstvo ob delujočem projektu 
transportne linije je veliko.
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Siemens TIA Portal PRO 2

Tečaj Siemens TIA Portal PRO 2 je nadaljevanje 
tečaja TIA Portal PRO 1. Tečajniki so po 
končanem tečaju sposobni izdelati krmilno 
logiko ob sežnejših in funkcijsko zah tev nejših 
procesov ter opraviti poglobljeno diagnostiko.

Na tečaju se tečajniki naučijo uporabljati 
kompo nente razvojnega okolja Siemens TIA 
Portal. Naučijo se strukturiranega razvoja programa. V prvem delu spoznajo primere uporabe organizacijskih 

blokov, kot so OB100, OB40, OB86. Na praktičnem 
primeru uporabijo IEC-števec in IEC-časovnik. 
Podrobno spoznajo mehanizem zaznavanja 
pozitivne in negativne fronte signala ali rezultata 
logične operacije.

Naučijo se postopkov in operacij med akumulatorji. 
Spoznajo aritmetično-logične operacije nad 
akumulatorji, uporabijo brezpogojne in pogojne 
skoke, skočni seznam v STL in LAD, loop zanko v 
STL in jump distributor v LAD in FBD.

V poglavju o procesiranju analognih vrednosti se naučijo nastaviti parametre analognih vhodnih in izhodnih 
modulov. Tečajniki se naučijo pomena bitne širine analognih modulov 
in hitrosti vzorčenja posameznega analognega kanala. Na praktičnem 
primeru preizkusijo ustrezne in neustrezne nastavitve oz. izbire 
analognih modulov. Analogne signale tudi ustrezno matematično 
obdelajo. Pri matematični obdelavi uporabijo že vgrajene funkcije za 
obdelavo analognih signalov, ki so sestavni del TIA Portala. Napredni 
tečajniki na tem mestu matematično obdelavo analognih  signalov 
opravijo v programskem jeziku STL ali SCL.

Tečajniki spoznajo kompleksne podatkovne tipe v programu 
Step 7. Naučijo se ustvariti PLC data types, uporabijo 
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indeksiran dostop do kompleksnih podatkovnih tipov, uporabijo AT-dostop in slice način dostopa do manjših 
delov večjega podatkovnega tipa.

V WinCC V13 se naučijo ustvariti digitalne in analogne 
alarme. Na praktičnem primeru uporabijo različne 
razrede alarmov, za njihov izpis pa uporabijo Alarm 
Window in Alarm View.

Nastavijo sistemsko diagnostiko na krmilniku 
Simatic S7-1500 in uporabijo mehanizem OB-jev za 

diagnosticiranje izpada porazdeljene enote Profi net. Uporabijo tudi novejšo funkcijo za lokalno obdelavo 
napak v samem programskem bloku.

Na tečaju TIA PRO 2 tečajniki pridobijo 
začetno znanje o uporabi višjega 
programskega jezika SCL in grafi čnega 
orodja GRAPH, ki je namenjeno hitremu 
in učinkovitemu načrtovanju koračnih 
krmilj.

Vsi, ki opravijo tečaj TIA Portal PRO 2, 
imajo možnost izbire dodatnih special-
nih tečajev – TIA Portal SCL, TIA Portal 
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GRAPH, TIA Portal WinCC SCADA, TIA Portal WinCCm – ali pa lahko svoje že široko znanje še razširijo z 
obiskom splošnega nadaljevalnega tečaja TIA Portal PRO 3.

Siemens TIA Portal PRO 3

Tečaj Siemens TIA Portal PRO 3 je na-
daljevanje tečaja TIA Portal PRO 2. Te-
čajniki so po končanem tečaju sposobni 
izdelati krmilno logiko obsežnejših in 
funkcijsko zahtevnejših procesov z upo-
rabo sestavljenih podatkovnih tipov in 
opraviti poglobljeno diagnostiko.

Na tečaju se tečajniki seznanijo z razlikami med arhitekturo, vgrajeno v družinah S7-300 in S7-400, ter 
arhitekturo, vgrajeno v družinah S7-1200 in S7-1500. Na praktičnem primeru uporabijo optimiziran 

programski blok S7-1500 in za instanciranje 
bloka FB uporabijo način multi instance. V 
knjižnici TIA Portala ustvarijo nov tip V0.1, ga 
uporabijo na praktičnem primeru in kasneje 
posodobijo na V0.2.

Naučijo se uporabljati kompleksne podatkov-
ne tipe, kot so Array, DATE_AND_TIME, AT-View, 
DTL, STRING, STRUCT, PLC Data Types, Variant 
Pointer, DB_ANY in uporabijo Slice access, ki 
omogoča preprosto poseganje v del večjega 

podatkovnega tipa. Z načinom naslavljanja Slice access lahko preprosto prožimo bite v podatkovnem tipu 
Dword, ki ga uporabimo za prenos alarmov 
na HMI.

Posebno poglavje je namenjeno višjemu 
programskemu jeziku SCL. Uporaba 
nabora ukazov STL je pri družini S7-1500 
še vedno mogoča, vendar ukazi niso več 
elementarni. Prav tako so tudi vsi registri, 
kot npr. Accu1, Accu2, AR1, AR2 …, emulirani, 
ker je v družini S7-1500 uporabljena 
popolnoma druga arhitektura kot pa v 
družini 300/400. Prihodnost razvoja 
kompleksnih matematičnih in podatkovnih 
obdelav temelji na programskem jeziku 
SCL, katerega prevajalnik in urejevalnik je 
sestavni del TIA Portala. Uporabljati ga je 
mogoče pri obeh družinah, 1200 in 1500.
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Na tečaju tečajniki podrobno spoznajo mehanizem 
receptur in alarmiranja.

Naučijo se vzpostaviti ko munikacijo med krmilniki. 
Pri tem uporabijo način Profi net za izmenjavo 
manjše količine podatkov v realnem času in način 
TCP/IP za izmenjavo večje količine podatkov.

Tečajniki na praktičnem primeru uporabijo 
tehnološke funkcije, vgrajene v TIA Portal. 
PID-regulator uporabijo na primeru regulacije 
temperature in regulacije napetosti. Z uporabo 
funkcij Motion Control krmilijo koračni motor.

V zadnjem delu tečaja se vsebina dotakne tudi 
načrtovanja varnih strojev z uporabo varnostnih 
krmilnikov in v TIA Portal vgrajenih varnostnih 
funkcij.

Po obisku tečajev TIA PRO 1, TIA PRO 2, TIA PRO 
3 in skupno 120 urah učenja pod strokovnim 
vodstvom so tečajniki pripravljeni na skok med 
izzive v industrijskem okolju.

Novi termini izobraževanj!

vrsta programa: TIA WCCM (3 dni)
03. Oktober - 05. Oktober 2016

vrsta programa: TIA GRAPH (2 dni)
06. Oktober - 07. Oktober 2016

vrsta programa: TIA PRO1 (5 dni)
10. Oktober - 14. Oktober 2016

vrsta programa: TIA SCL (3 dni)
17. Oktober - 19. Oktober 2016

vrsta programa: TIA PRO2 (5 dni)
24. Oktober - 28. Oktober 2016

vrsta programa: TIA PRO3 (5 dni)
07. November - 11. November 2016

vrsta programa: TIA WCCS SCADA (5 dni)
14. November - 18. November 2016

vrsta programa: TIA MICRO1 (3 dni)
21. November - 23. November 2016

vrsta programa: TIA MICRO2 (3 dni)
28. November - 30. November 2016
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MERILNI SISTEMI

Nove kanalne povezave v okolju LabVIEW 
2016 poenostavljajo razvoj in izboljšujejo 

storilnost inženirjev

Najnovejša različica okolja LabVIEW prinaša več kot 500 podprtih instrumentov, 5 novih 64-bitnih 
dodatkov in izboljšano integracijo za Python

AUSTIN, Teksas, ZDA – 1. avgust 2016 – NIWeek – Podjetje NI (Nasdaq: NATI), ponudnik rešitev na podlagi 
enotne platforme, ki inženirjem in znanstvenikom omogočajo reševanje največjih svetovnih inženirskih 
izzivov, je danes najavilo programsko opremo za načrtovanje sistemov LabVIEW 2016, ki inženirjem 
poenostavlja razvoj in učinkovito integriranje programske opreme iz ekosistema v svoje sisteme. Zadnja 
različica okolja LabVIEW prinaša nove kanalne povezave, ki poenostavljajo kompleksne povezave med 
vzporednimi deli kode. Metoda s kanalnimi povezavami je na voljo tako v namizni različici okolja LabVIEW 
kot v različicah za delovanje v realnem času, kjer pomaga izboljšati berljivost kode in skrajšati čas razvoja. 

»Nove kanalne povezave v okolju LabVIEW 2016 omogočajo še hitrejši razvoj aplikacij z ustvarjanjem arhitektur, ki so 
še bolj prenosljive med posameznimi domenami,« je povedal Christopher Relf, glavni inženir podjetja VI Engineering. 
»S kanalnimi povezavami lahko ustvarimo prefi njene vzorce programske arhitekture, ki imajo že v temelju več virov, 
ne da bi morali za to v ozadju ustvariti in vzdrževati veliko programske opreme.« 

Velik del uspeha okolja LabVIEW pri uporabnikih izhaja iz odprtosti samega izdelka in njegovega ekosistema. LabVIEW 
2016 ta trend nadaljuje z izboljšano interoperabilnostjo s programskim jezikom Python in napravami drugih ponudnikov. 
Ta odprtost, kombinirana s številnimi novimi izboljšavami, pomaga uporabnikom stalno izboljševati produktivnost s 
pospešenim razvojem in uvedbo kode. Z najnovejšo različico okolja LabVIEW lahko uporabniki:

• poenostavijo razvoj z novimi kanalnimi povezavami, ki kompleksne asinhronske komunikacije predstavijo z 
eno samo žico, 

• izkoristijo več pomnilnika RAM z novo podporo za 64 bitov pri dodatkih LabVIEW Control Design and Simulation 
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LabVIEW 2016

Module, LabVIEW MathScript Real-Time Module, LabVIEW Unit Test Framework Toolkit, LabVIEW Desktop 
Execution Trace Toolkit in LabVIEW VI Analyzer Toolkit,

• pospešijo avtomatizacijo namiznih merilnih instrumentov s funkcijo Instrument Driver Network, ki zdaj podpira 
500 novih naprav poleg dosedanjih 10.000,

• integrirajo IP v jeziku Python z novim orodjem Python Integration Toolkit for LabVIEW, ki je preprost vmesnik 
API iz podjetja Enthought, Inc. (na voljo je v funkciji LabVIEW Tools Network), ki lahko skripte Python integrira 
v aplikacije LabVIEW.

Okolje LabVIEW 2016 je v celoti združljivo z najnovejšimi strojnimi tehnologijami podjetja NI za načrtovanje in 
preizkušanje RF-sistemov, vgrajeno krmiljenje in nadzor ter inženirsko izobraževanje, kar vključuje drugo generacijo 
vektorske signalne sprejemno-oddajne naprave, instrument za digitalne vzorce NI PXIe-6570, nizkotokovno merilno 
enoto z izvorom (SMU) NI PXIe-4135, krmilnike za časovno občutljive aplikacije CompactRIO z možnostjo povezovanja 
v omrežje in krmilnik RIO za NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS). 

Za več informacij si oglejte videoposnetek Kaj je novega v okolju LabVIEW 2016 in začnite še danes preizkušati 
okolje LabVIEW 2016. Uporabniki z aktivno servisno pogodbo imajo tudi dostop do prvega predogleda programskih 
tehnologij NI. Program za predogled daje uporabnikom zgodnji vpogled v naložbe, ki jih podjetje NI izvaja na področju 
programskih tehnologij, kot so razvoj uporabniških vmesnikov, učenje znotraj izdelka in analiziranje podatkov. Več 
informacij o predogledu programskih tehnologij NI in prijava je na voljo tukaj.

CompactRIO, LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com in NIWeek so blagovne znamke družbe National Instruments. 
Druga navedena imena izdelkov in podjetij so blagovne znamke ali imena njihovih lastnikov.
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NAPAJALNI SISTEMI

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

Industrijski 4G/LTE 
usmerjevalniki za M2M okolja
Informacije: TELOS d.o.o.

Novost v programu podjeta Billion, so zmogljivi industrijski 4G/LTE 
usmerjevalniki za M2M okolja. Uporabljamo jih v najširšem spektru 
M2M aplikacij, od preproste povezave oddaljenih naprav in lokacij, do 
vzpostavitve kompeksne Fleet Management rešitve. Poleg optimalnega 
razmerja med ceno in kvaliteto, jih odlikuje velika zmogljivost in 
zanesljivost, podpora za številne napredne mrežne lastnosti in standarde, 
vgrajen premium mobilni modem Sierra Wireless, ter možnost namestitve 
v najzahtevnejših okoljskih pogojih.

Billion M500 je profesionalni Dual 
4G/LTE industrijski mobilni usmer-
jevalnik, ki uporabnikom prinaša vi-
soko zmogljivo, zanesljivo in varno 
mobilno komunikacijsko platformo. 
Z dvema vgrajenima 4G/LTE mo-
bilnima modema, zagotavlja zelo 
visoke agregirane mobilne preno-
sne hitrosti (do 300 Mb/s DL in 100 
Mb/s UL) in popolno mobilno redundanco. Billion M500 v zelo robustnem 
kovinskem ohišju združuje štiri portno Giga LAN stikalo, zmogljivo WiFi dos-
topno točko s Captive portalom, GPS/GLONASS modul za lokacijske aplikaci-
je in Ignition Sense, ki izvaja nadzor nad napajanjem v vozilih. Opcijsko je 
na voljo tudi OBD WiFi adapter za napredno oddaljeno diagnostiko vozila. 
Billion M500 omogoča nepretrgano delovanje v najtežjih industrijskih pogo-
jih – prah, vlaga, vibracije, šok, o čemer priča pridobljen zahteven standard 
ameriške vojske MIL-STD-810G in evropski certifi kat E-Mark (E1). S tem iz-
polnjuje vse zakonske zahteve za vgradnjo v vozila. Billion M500 je idealna 
naprava za vzpostavitev rešitve naprednega nadzora in upravljanja voznega 
parka (Fleet Management), za vzpostavitev WiFi dostopa v avtobusih, mo-
bilno digitalno oglaševanje, povezovanje off -grid lokacij na splet, disaster 
recovery in sorodne zahtevne M2M aplikacije. 
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POMOŽNI AGREGAT Z GORIVNIMI CELICAMI

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

Samo
Samo

€ € 19190,-0,-
+DDV
+DDV

Glavne lastnosti profesionalnega 4G/LTE M2M usmerjevalnika M500:
• Vgrajena dva 4G/LTE mobilna modema za skupne mobilne prenosne 

hitrosti 300 Mb/s DL in 100 Mb/s UL.
• Štirje Gigabitni Ethernet LAN vhodi z možnostjo pretvorbe v WAN vhod 

in dva USB vhoda.
• Vgrajena zmogljiva 802.11n brezžična WiFi dostopna točka z integri-

ranim Captive portalom, zagotavlja zanesljivo spletno povezavo za 64 
klientov.

• Idealna naprava za napredne aplikacije nadzora voznega parka, saj vgra-
jen GPS/ GLONASS modul v kombinaciji z opcijskim OBD-II WiFi adapt-
erjem, omogoča popolno oddaljeno diagnostiko vozil v realnem času.

• Vgrajena funkcionalnost Ignition sense, izvaja nadzor nad električnim 
napajanjem in zazna kdaj je vozilo ugasnjeno in tako prepreči izprazn-
jenje akumulatorja ter izgubo podatkov in nastavitev.

• Vgrajenih 64 IPsec VPN tunelov za varno povezovanje med lokacijami in 
podprt GRE protokol. QoS (Quality of Service).

• Izredno robustno industrijsko kovinsko ohišje in vgrajene zmogljive in-
dustrijske komponente omogočajo nepretrgano delovanje v širokem 
temperaturnem razponu (od -40 do 60ºC) in v najtežjih okoljskih pogo-
jih – prah, vlaga, vibracije, šok. Podprt zahteven standard ameriške vo-
jske MIL-STD-810G in E-Mark (E1) certifi kat

Več o ostalih modelih v naslednji številki.



48 AVTOMATIKA 146/2016

 

 
6. SLOVENSKA FOTOVOLTAI NA KONFERENCA 

 
SLO-PV 2016 

 

 
 

etrtek, 22. september 2016 
 

UL, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 
 
 
 
Vas zanima trajnostno naravnana in okoljsko neobremenjujo a proizvodnja elektri ne 
energije iz sonca? Želite spoznati najnovejše trende fotovoltaike na podro ju raziskav in 
razvoja son nih celic, fotonapetostnih modulov, razsmernikov ali sistemov? Želite 
podrobne informacije o upravljanju in vzdževanju fotonapetostnih sistemov? Vas zanima 
razvoj slovenskega fotovoltai nega trga? Bi radi sami proizvajali svojo elektri no 
energijo? Bi radi ogrevali sanitarno vodo s fotovoltaiko? 
 
Vabimo Vas, da se v etrtek, 22. 9. 2016, udeležite 6. Slovenske fotovoltai ne 
konference, ki bo potekala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 
cesta 25, Ljubljana. Vzporedno konferenci bosta potekala tudi dva dogodka: enodnevna 
sejemska prireditev (22. 9.), kjer bo mo  videti ponudbo slovenskega trga ter tridnevna 
(21. – 23. 9.) mednarodna delavnica Euroregional Workshop on Photovoltaics & 
Nanophotonics, kjer boste lahko spoznali delo raziskovalcev na podro ju fotovoltaike 
širom Evrope. 
 

 
Vse dodatne informacije in prijavni obrazec najdete na konferen nih spletnih straneh: 

http://slo-pv.fe.uni-lj.si
 
 

Organizatorja: 
  

 
 
 

Slovenska tehnološka 
platforma za fotovoltaiko
 

 
 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za elektrotehniko 

Tržaška cesta 25, Ljubljana 

 



Mednarodni sejem obrti in podjetnosti

Celjski sejem, 13.-18. september 2016

PRAVI NASVETI, DOBRI NAKUPI, NOVI POSLI

CELJSKI SEJEM

www.ce-sejem.si eCE novice

Najpomembnejši poslovni 
sejem v regiji

Razvojna in poslovna priložnost 
za industrijo in podjetništvo

Vse za gradnjo, obnovo in 
opremo doma

Kamping, karavaning in 
kulinarika

Brezplačni nasveti 
strokovnjakov

Ugodni nakupi, doživetja 
za vso družino

Cenejše vstopnice 1. dan, 
družinske vstopnice

Vaš partner
1976       2016
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