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Finski Vacon sodi med vodilne proizvajalce fre-
kvenËnih pretvornikov na svetu. Izdeluje pretvor-
nike za motorje moËi od 0,25kW do 5MW, za nape-
tosti od 110 V do 690 V ter v stopnji zašËite IP20 do 
IP66. FrekvenËni pretvorniki Vacon slovijo po vi-

soki funkcionalnosti in zanesljivosti ter enostavni 
uporabi. Na voljo so številne razliËice: mali kom-
paktni pretvorniki, modularni industrijski sistemi, 
sistemi z vodnim hlajenjem ter sistemi s skupnim 
DC vodilom za kompleksne industrijske procese.

NAJŠIRŠA PONUDBA FREKVENCNIH PRETVORNIKOV NA TRŽIŠCU

www.metronik .s i

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

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

Še dober mesec je do konca leta, mnogi pa so z mislimi že v novoletnih 
praznikih, a industrija ne stoji. Vpeta v tekoča dogajanja se nenehno pri-
pravlja na naslednje izzive in spremembe. Tako je tudi z revijo. Priprav-
ljamo se na prihajajoče prireditve, ki jih je kar nekaj. Januarja se bomo 
podali na ”Radijske komunikacije”, v februarju nas čaka ”IFAM”, marca 
pa ”Kotnikovi dnevi”. 
Danes pa vam predstavljamo napore raziskovalnih inštitutov in univerz, 
da bi pozitivno vplivali na prihajajoči zakon o raziskovalno-razvojni 
dejavnosti, projekte v okvirih EU za pospeševanje robotizacije, problema-
tiko napajanja vsadkov v človeškem telesu, Schneiderjeve oblačne rešitve 
za napajalne sisteme, novosti v ponudbi Amitehove merilne in napajalne 
opreme, pa tudi za klasične avtomatike se bo našlo marsikaj. Poudarek 
na Industriji 4.0 in razvoj podpornih nalog za dosego pametnih tovarn, 
pa je seveda poudarjena tema te številke...
           Branko Badrljica, gl. 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

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

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 3 ČIP

 5 HAMTECH VIDEONADZOR

 6 AMITEH

 8 ALKATRON

 9 HAMTECH RIGOL 

10 4WEB

11 TIPTEH

11 FBS ELEKTRONIK

12 WAGO

15 LSO

19 MATROX

20 HAMTECH ICOM

21 ELGOLINE

23 BECKHOFF

24 DATALAB

25 ELEKTROSPOJI

25 PIES

31 TIPTEH

34 LINGVA

35 ELBACOMP

39 RAGA

41 ROBOTINA

42 MIEL

43 YASKAWA SLOVENIJA

43 HAMTECH IDAS

45 WAGO

46 TEHNA

47 S5TEHNIKA.NET

48 AMP SOLAR

49 INFOSEK 2017

51 IFAM

52 DANFOSS

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 uveljavljam 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

N
ar

oč
iln

ic
o 

iz
re

ži
te

 i
n

 i
zp

ol
n

it
e 

z 
za

h
te

va
n

im
i 

po
da

tk
i. 

D
op

is
n

ic
o 

br
ez

 z
n

am
ke

 v
rz

it
e 

v 
po

št
n

i n
ab

ir
al

n
ik

..
.



6 AVTOMATIKA 157/2017

EXSPRESS NOVICE

PREDSTAVNIKI RAZISKOVALNIH 
INŠTITUTOV IN UNIVERZ NE PODPIRAJO 
PREDLOGA ZAKONA O RAZISKOVALNO-
RAZVOJNI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 30. november 2017 – Direktorji 
Instituta »Jožef Stefan, Kemijskega inštituta 
in Nacionalnega inštituta za biologijo, 
rektorja Univerz v Ljubljani in v Novi Gorici 
ter predsednik IAS so na današnji novinarski 
konferenci predstavili svoje nestrinjanje s 
predlogom Zakona o raziskovalno-razvojni 
dejavnosti (ZRRD). Skupno stališče je, da 
zakon znanstvenega razvoja in raziskovanja 
ne obravnava v kontekstu celovitega inova-
cijskega sistema, zmanjšuje avtonom nost 
raziskovalnih organizacij, predvideva prehod 
s fi nanciranja programov raziskovalnih 
sku pin na institucionalno fi nanciranje 
in ne naslavlja investicij v raziskovalno 
infrastrukturo. 

Direktor Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Jadran 
Lenarčič je poudaril, da »med državami Evropske 
unije v zadnjih letih največji napredek glede 
vlaganja v znanost beleži Avstrija: leta 2009 je v 
raziskave in razvoj vložila dvakrat več sredstev kot 
Slovenija, leta 2015 že petkrat več. In primerjava 
Slovenije z drugimi državami je podobna. Med 
državami, ki namenjajo pozornost znanosti in 
razvoju, Slovenija skupaj z Madžarsko sodi med 
tiste, ki sredstva za znanost najbolj krčijo. In če 
bo z dosedanjim trendom nadaljevala, bomo leta 
2018 dosegli nivo iz leta 2009?! Na slabšem oz. 
tam nekje bomo, kot smo bili na začetku.«

Glede predloga zakona o raziskovalno-razvojni 
dejavnosti je prof. Lenarčič mnenja, da zakon 
ni umeščen v celovit inovacijski sistem. »Zakon 

PREDLOG ZAKONA PREDLOG ZAKONA 
O RAZISKOVALNO-O RAZISKOVALNO-
RAZVOJNI RAZVOJNI 
DEJAVNOSTIDEJAVNOSTI
Informacije: Polona Strnad, Ins  tut ”Jožef Stefan”

www.amiteh.siwww.amiteh.si
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PREDLOG ZAKONA O RAZISKOVALNO-RAZVOJNI DEJAVNOSTI

ne odgovarja na ključna vprašanja 
znanosti in ne nadaljuje kontinuitete 
s prejšnjim zakonom. Zdajšnji predlog 
zakona ukinja fi nanciranje programskih 
skupin in fi nanciranje po novem prenaša 
na institucije: od raziskovalcev torej 
na direktorje, ki imajo lahko povsem 
drugačne prioritete. To ni v dobro 
znanosti in po moje je to sistemska 
napaka.« Prof. Lenarčič opozarja tudi 
na spremembo glede imenovanja 
direktorja; prej so jih imenovali 
upravni odbori, od zdaj naj bi jih vlada. 
»Problematično je tudi to, da nikjer v 
zakonu ni besede o avtonomnosti?! 
Avtonomnost raziskovanja je vendarle 
osnova sodobne družbe.« Prof. Lenarčič 
je menja, da je pri pripravi predloga 
zakona o raziskovalno-razvojni de-
jav nosti vlada znanost izločila iz 
razprave zato, da ima sama denar, s 
ka terim lahko strateško vodi znanost 
v Sloveniji. »V predlogu zakona tako ni 
več inovacij in nihče več ne ve, kdo za to 
odgovarja. Univerza sploh ni omenjena 
v zakonu. Problem je tudi defi nicija 
javne službe, pa fl eksibilnosti plač. To 
so prepomembne stvari in o vsem bi bilo 
potrebno še veliko razpravljati« Hkrati 
pa opozarja, da pri pripravi predloga 
niso sodelovala niti telesa, ki so bila 
za to predvidena: »Sam sem sicer član 
delovne skupine za pripravo zakona, ki 
pa ni niti enkrat ni razpravljala.«  

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek, direktorica 
Nacionalnega inštituta za biologijo, je 
tokrat svoje stališče predstavila tudi 
kot  predsednica Sveta za znanost in 
tehnologijo. V celoti se je strinjala s 
prof. Lenarčičem. »Svet za znanost in 
tehnologijo je pripravil izhodišča za 
zakon februarja letos, vendar zadnji 
predlog zakona niti slučajno ne izhaja 
iz teh izhodišč. Naš predlog je bil, da se 
združita dva zakona, zakon o visokem 
šolstvu in zakon o raziskovalno-razvojni 
dejavnosti. Z resornim ministrstvom 
smo se  dogovarjali za konsenz, vendar 
se ni nič zgodilo. In tako sem tudi 
jaz, kot ostali kolegi, šele novembra 
iz medijev zvedela za predlog. Tudi 

meni se zdi najbolj pomembno, da je 
povsem izpadla inovacijska dejavnost; 
poglavij 4., 5., 6 iz RISa sploh ni, kar 
ruši koncept te resolucije.« Zanimivo 
je tudi, da naj bi bil v novem zakonu 
Svet za znanost in tehnologijo celo 
ukinjen, ustanovil naj bi se svet raz-
vojnih ministrov. »Ne vemo, kdo so 
ti ministri, po kakšnem ključu bodo 
izbrani; to ni nikjer napisano. Tako kot 
v veliko drugih členih, kjer podrobnosti 
niso določene.« Prav tako pa prof. 
Turnškovo moti popolna izpustitev 
avtonomije in defi nicija javne službe. 

Tudi direktor Kemijskega inštituta prof. 
dr. Gregor Anderluh je pritrdil mnenju 
direktorjev IJS in NIB. »Za predlog 
zakona ni bilo nobene javne razprave, 
vsebina je preresna in seveda kliče po 
tehtnejši obravnavi. Tudi mene moti, da 
spušča avtonomijo javno-raziskovalnih 
zavodov, prav tako ne omenja posebnosti 
ustanov in fi nanciranja. Tudi vprašanje 
evalvacije tako programskih skupin kot 
institucionalna je omenjena le bežno, 
je pa ključna za to, da se v znanosti 
podpira odličnost.« 

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor 
Papič je o predlogu zakona dejal, da gre 
za tekst, v katerem težko najde vlogo 
in pomen univerze. »Seveda se težko 
strinjamo s takim predlogom. Absolutno 
si na univerzi želimo enakovredni 
status z inštituti. Se pa strinjamo glede 
pomislekov spremembe fi nanciranja, 
težave ob prehodu s programskega na 
institucionalno bi bile velike... Glavno 
sporočilo univerze je, da si želimo zakon 
o univerzi. In pozivam k sodelovanju, 
vse inštitute in izobraževalne ustanove, 
da visokošolske in raziskovalne zavode 
enako pojmujemo.«  Ob tem je prof. 
Papič še dodal, da bi po lanskem zakonu 
z novim konceptom rasti  morali priti 
do 1 % BDP: »Danes je znanost na 0,6 
% BDP, leta 2018 pa naj bi bila celo 
na 0,55 %.«

Zelo konkreten je bil rektor Univerze v 
Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik: 

»Pisci zakona na žalost ne vedo, kako 
znanost deluje, teksti nastajajo v 
zaprtih krogih med uradniki, šele potem 
pozovejo javnost, da doda spremembe. 
Tokrat pa naših sprememb  sploh niso 
upoštevali, navzven pa govorijo, da se 
mi strinjamo. Ministrica je za ta zakon 
porabila mogoče 20 minut svojega 
življenja; veste,  včasih smo skupaj 
sedeli tudi po 12 ur in razpravljali, zdaj 
ni nič od tega.«

Predsednik Znanstvenega sveta In-
stituta »Jožef Stefan« prof. dr. Dragan 
Mihailović je poudaril, da »zakon 
ne naslavlja problemov slovenske 
znanosti, ki tone. In očitno smo soočeni z 
državnim aparatom, ki ne razume, čemu 
potrebujemo razumevanje znanosti.«

Tudi predsednik Inženirske akademije 
Slovenije prof. dr. Stane Pejovnik se je 
z vsem povedanim strinjal, opozoril pa 
je na dve stvari. Prva je, da je potrebno 
spremeniti zakon o zavodih, druga pa ta, 
»da bi morali narediti simulacijo, kaj se 
bo zgodilo, če bi vpeljali npr. spremembo 
fi nanciranja v institucionalno. Ta zakon 
pa vse prepušča ARRS in ministru. Tako 
bo šele kasneje, po izvedbi, znano, 
kaj ta zakon prinaša.« Prof. Pejovnik 
je posebej izpostavil tudi  40. člen 
predloga zakona, ki vodi v etatizacijo 
in mikroregulacijo javno-raziskovalnih 
zavodov. »IAS ostro protestira proti 
temu, saj ima osnovo v RIS 2020, v 
resnici pa polovico te vsebine izpusti. 
Dejstvo je, da se ta resolucija ne izvaja. 
Za nas to pomeni le dve možnosti: ali 
je treba resolucijo popraviti ali pa jo 
pač upoštevati.« 

Predlog vseh udeleženih je 
bil enoten: naj se zakon vrne 
nazaj in naj delovna skupina 
besedilo sestavi v sodelovanju 
z raziskovalno sfero.
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SPARC je partnerstvo za robotiko v Evropi, ki vzdržuje in širi evropsko 
premoč in uspešnost na področju robotike v Evropi. Njegov namen zagotoviti 
dostopnost robotov na vseh področjih vsakdanjega življenja za boljši 
gospodarski in družbeni razvoj Evrope. Tudi zato vsako leto v novembru 
v državah članicah združenja spodbuja organizacijo Evropskega tedna 
robotike, katerega namen je splošna promocija robotike in predstavitev 
dosežkov s področja razvoja robotike, doseženih v posamezni državi. 

Letošnji Evropski teden robotike je potekal od 20. do 24. novembra in je 
javnosti pokazal, kako lahko roboti podpirajo vsakodnevno življenje: npr. 
s pomočjo med zdravniško operacijo in v prihodnosti z zagotavljanjem 
podpore in skrbi za invalide, pa tudi pri skrbi za okolje. Robotika je 
tudi bistveni del digitalnih inovacijskih vozlišč, ki jih fi nancira EU, in 
bi lahko v prihodnosti prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest.

Tej pobudi se je pridružil tudi SRIP Tovarne prihodnosti, ki združuje 
podjetja in raziskovalne organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z 
razvojem robotike in robotskih komponent. V ta namen so organizirali 
Teden odprtih vrat, kjer so nosilci razvoja in podjetja predstavili dosežke 
in svoje projekte na področju robotike. 

Dogodki v Evropskem tednu robotike so potekali od 20.11.2017 do 24.11.2017
na različnih lokacijah po Sloveniji.

Ponedeljek 20.11.2017, 10:00 do 12:00 

Dogodek: Predstavitev projektov  in ogled laboratorija
Izvajalec:   Institut Jožef Stefan, E1- Odsek za avtomatiko, 

biokibernetiko in robotiko
Naslov: Soba C015, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Raziskave odseka obsegajo teme, ki obravnavajo značilnosti gibanja 
pri človeku ter njegovo povezavo z okoljem, s strojem ali tehnološkim 
procesom. Rezultate teh raziskav uporabljajo v industrijski avtomatizaciji 
in robotizaciji ter v različnih vejah okoljske fi ziologije in v športu. Glavne 

EXPRESS NOVICE - IJS

SPARC - partnerstvo za SPARC - partnerstvo za 
robotiko v Evropirobotiko v Evropi
Informacije: Polona Strnad, Ins  tut ”Jožef Stefan”
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EVROPSKI TEDEN ROBOTIKE

smeri raziskav se nanašajo na integracijo mobilnosti in 
manipulacije pri industrijskih in servisnih robotih, na 
humanoidne robote, na študij fi zioloških značilnosti 
človeka v različnih (ekstremnih) okoljih, na razvoj 
novih biomedicinskih naprav, metod in postopkov 
ter na problematiko avtomatizacije, robotizacije in 
informatizacije industrijske proizvodnje.

Torek 21.11.2017, od 10:00 do 12:00 

Dogodek:  Predstavitev projektov  
in ogled laboratorija

Izvajalec:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 
Laboratorij za robotiko – Robolab

Naslov:  Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Robolab se osredotoča na zagotavljanje konkurenčne 
prednosti slovenske industrije z razvojem robotske 
tehnologije za industrijske uporabnike. V slovenski 
elektro in avtomobilski industriji so razvili in uvedli 
številne kompleksne robotske celice in rešitve. 
Eno od osrednjih področij razvoja je stik robota z 
okolico njegovega delovanja. Izvajajo tudi rešitve za 
kontaktne in nekontaktne meritve, ki jih spremljajo 
manipulacije na različnih industrijskih področjih.

Sreda 22.11.2017 od 10:00 do 12:00

Dogodek: Predstavitev delovanja 
in ogled proizvodnje

Izvajalec: Yaskawa Ristro d.o.o
Naslov:  Lepovče 23, 1310 Ribnica

Yaskawa je globalno priznan proizvajalec industrijskih 
robotov. Za izboljšanje storilnosti v proizvodnji nudijo 
inovativne in zanesljive rešitve na podlagi lastnih 
znanj. Njihove rešitve delujejo v realnih  pogojih in 
zahtevah za različne industrijske panoge. Izdelki za 
industrijo so rezultat lastnega znanja in nenehnega 
razvoja. Odlikuje jih visoka stopnja inovativnosti  
in predstavljajo najnovejše na področju tehnologij 
robotske avtomatizacije.
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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  
-  
-  



WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 
Modular fieldbus solutions for eXTReme environments 

eXTReme temperature 
… from −40°C to +70°C 

eXTReme vibration 
… up to 5G acceleration 

eXTReme isolation 
… up to 5 kV impulse 

eXTReme size 
… up to 5x smaller 

www.wago.com 



13AVTOMATIKA 157/2017

STROKOVNI DOGODKI

  
 
 

 
39. KOTNIKOVI DNEVI 

Radenci, 29. marec 2018 
 
 

POVABILO AVTORJEM REFERATOV ZA 
SODELOVANJE NA KOTNIKOVIH DNEVIH 2018 

Vse zainteresirane avtorje, ki želijo sodelovati s svojim prispevkom na  
39. KOTNIKOVIH DNEVIH 2018 v Radencih, vabimo k sodelovanju.  
Do 22. decembra 2017 sprejemamo predloge referatov na spodaj razpisane 
teme. Vse avtorje, ki bodo poslali naslov teme s kratkim povzetkom referata, 
bomo še v decembru obvestili o izbiri referata in uvrstitvi v program 
posvetovanja, kamor bomo uvrstili največ devet referatov. 

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

Referenčne teme za leto 2018: 
 

 Alternativni viri električne energije in njihovo vključevanje v 
elektroenergetske sisteme 

 Nova tehniška zakonodaja in standardi SIST na področju električnih 
inštalacij in njihova uporaba v praksi 

 Problematika, izkušnje, pomanjkljivosti pri uporabi obstoječih veljavnih 
standardov 

 Predstavitev velikih tehnoloških projektov in novosti s področja 
električnih inštalacij 

 Vpliv porabnikov na kakovost napetosti in toka v električnih inštalacijah 
 Delo pod napetostjo na nizkonapetostnih inštalacijah in vzdrževanje 
 Ekologija na področju elektroenergetike, vplivi na okolje 

 
Vljudno vabljeni k sodelovanju! 
 
 

Organizacijski odbor  
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EXPRESS NOVICE

Velik napredek je viden tudi na področju biomaterialov, ki omogočajo miniaturizacijo senzorjev in 
kompatibilnost naprav, ki jih je mogoče in vivo vgraditi v človeško telo. Te naprave imajo različne funkcije od 
funkcij bioloških preiskav, diagnosticiranja in zdravljenja. Danes so številne kronične bolezni obravnavane z 
IMD po vsem človeškem telesu, od možganov, slušnega in vidnega sistema, srca, pljuč, želodca, požiralnika, 
kolenskih sklepov, mehurja in drugih organov. Doslej so bili največji izzivi za omejitve velikost IMD, potrošnja 
električne energije in težka dostopnost za zamenjavo ali dopolnitev obstoječe baterije. V preteklosti so se 
za napajanje IMD uporabljali predvsem litij ionski akumulatorji. Njihova življenjska doba se je gibala nekje 
od 5 do 10 let. Kot potencialni viri so bile biološke gorivne celice za pridobivanje električne energije iz 
obnovljivih biološko razgradljivih materialov, kot na primer glukoza.

Pogled v notranjost dinamičnih medicinskih vsadkov 

Celice, ki temeljijo na encimih, lahko sicer delujejo v blagih pogojih in ustvarjajo male moči, nekaj mili 
vatov, ter lahko napajajo srčne spodbujevalnike ali srčne defi brilatorje in sisteme za dostavo zdravil. V 
preteklosti so se neko obdobje za napajanje IMD uporabljale tudi tipske jedrske baterije, kjer je njihovo 
delovanje temeljilo na preneseni energiji, ki jo oddajajo delci radioaktivnih izotopov. Ker se električna 
potrošnja z miniaturizacijo IMD znižuje se iščejo tudi alternativne oblike napajanja, z elektrostatičnimi in 
elektrodinamičnimi generatorji in tudi z generatorji s termoelektričnim učinkom pridobivanja električne 
energije. V človeškem telesu namreč obstajajo potencialne temperaturne razlike med različnimi deli telesa, 
ki tvorijo temperaturne gradiente. Ker je človeško telo neomejen vir toplotne energije, je življenjska doba 
teh generatorjev (kljub relativno majhnim izkoristkom) tudi naravno neomejena.

Kot dobra alternativa ustvarjanju električne energije za IMD se je pokazala tudi s piezoelektričnimi generatorji, 
ki jih razvrščajo v dve kategoriji, ena za neprekinjene gibe, ki jih ustvarja dihanje, pretok krvi ali utripanje 
srca in druga kategorija kjer se mehanska energija preko piezogeneratorja generira z hojo ali gibanjem 
rok. Kot odlična rešitev pa se v zadnjem času predstavlja rešitev z nanopiezo generatorji. Zelo aktualni so 

Janez Škrlec inž. mehatronike
Član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
in ustanovitelj Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS.

Energetski sistemi in napajanje dinamičnih 
medicinskih vsadkov

Napajanje dinamičnih implantabilnih medicinskih vsadkov oziroma angleško Implantable Medical 
Devices (IMD) in zagotavljanje njihove stabilne energetske preskrbe sta v svetu še vedno zelo aktualna 
problema, kljub številnim novim tehnologijam in mnogim drugačnim rešitvam. V zadnjih nekaj 
letih pa se obetajo povsem nove tehnološke rešitve, ki so povezane z novimi materiali in mikro ter 
nanotehnologijo in tudi novimi pristopi reševanja težav električnega napajanja IMD.
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ENERGETSKI SISTEMI IN DINAMIČNI MEDICINSK VSADKI

danes tudi sistemi z zunanjimi enotami za neprekinjen prenos energije, saj gre za vedno večje potrebe po 
komunikaciji med IMD-ji in pametnimi napravami. Električna energija se lahko pošilja skozi tkiva optično, 
mehanično in elektromagnetno, ter ultrazvočno.

Za ultrazvočno tehnologijo je v zadnjih letih večji interes, predvsem zaradi prednosti v primerjavi z drugimi 
tehnologijami glede učinkovitosti in odpornosti proti elektromagnetnemu sevanju iz drugih naprav. 
Ultrazvočni pretvornik je namreč mehansko vzbujan z zunanjim ultrazvočnim virom z uporabo ultrazvočnega 
pretvornika, ki lahko deluje s kapacitivnim ali piezoelektričnim načinom. Ultrazvočni sistem se lahko danes 
izdela tudi z MEMS tehnologijami.

  Tipični dinamični vsadek vstavljen v zaščitno antimikrobmo prevleko           Pogled na razstavljen dinamični vsadek ICD     

Zagotovo pa prihajajo časi velikih tehnoloških sprememb, ki bodo povezani z e-zdravjem v povezavi z 
internetom stvari (IoT ) , tu bodo ključne seveda nove komponente z izjemno občutljivimi biosenzorji in 
nanobiosenzorji, nizkoenergetskimi integriranimi vezji z ekstremno zanesljivo brezžično komunikacijo ter 
z energetsko učinkovitimi in zanesljivimi viri. Vrsto teh sistemov bo integriranih tudi v bioničnega človeka, 
ki je bil letos predstavljen na Stičišču znanosti in gospodarstva in v okviru programa sejma Feel the future 
in nebo služil le za izobraževalne namene inženirjev bionike ampak tudi za razvoj in uporabo naštetih 
tehnologij.
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EXSPRESS NOVICE

Ljubljana, 15. november 2017 - Schneider Electric, globalni specialist 
za digitalno transformacijo upravljanja energije in avtomatizacijo, je 
predstavil rešitev Smart-UPS™APC SmartConnect – prvo in za enkrat 
edino rešitev za neprekinjeno napajanje (UPS - Uninterruptible Power 
Supply), ki je namenjena razpršenim IT okoljem. Rešitev omogoča 
podjetjem, še posebej majhnim in srednje velikim, ki nimajo velikih 
IT oddelkov, da proaktivno in učinkovito upravljajo z napravami za 
neprekinjeno napajanje energije. 

Nihče si ne more privoščiti napake na sistemih za neprekinjeno 
napajanje z električno energijo, saj lahko že krajši zastoj zaradi 
napake na takšni napravi povzroči zastoj v poslovanju ter posledično 
velike fi nančne izgube. 

Smart-UPS™ SmartConnect je na določenih modelih portfelja APC naprav za neprekinjeno napajanje 
nameščen kot standardna funkcionalnost. Ta malim podjetnikom omogoča varno in zanesljivo napajanje 
z električno energijo in tako zagotavlja njihovo stalno povezanost s tehnologijami in informacijami na 
katerih temelji njihovo poslovanje. SmartConnect v popolnosti izkorišča vse prednosti IT arhitekture v 
oblaku EcoStruxure™: 

• Zbira in deli podatke o stanju uporabnikov UPS naprav - npr. potreba za zamenjavo baterije, obnova 
jamstva, obvestila o delovanju naprave. 

• Varnostno zaščiten spletni portal uporabnikom omogoča stalno spremljanje naprave za neprekinjeno 
napajanje z bodisi mobilnega telefona ali tablice priključene na splet. 

• Pošilja avtomatska obvestila, oblikovana glede na želje uporabnikov, ažurira opremo in omogoča 
napredno podporo preko enostavnega vmesnika za nadzor naprav.

• Namesti se hitro, brez predhodne potrebe po konfi guriranju in tehničnem predznanju. 

Olajšuje delovanje malih podjetnikov

Tehnologija SmartConnect je dostopna preko infrastrukture 
v oblaku in omogoča ponudnikom upravljavskih storitev 
razširitev ponudbe. Ponudbo se lahko razširi preko niza 
storitev z dodano vrednostjo, ob minimalnem naporu in 
brez novih stroškov. 

SmartConnect se lahko poveže z rešitvami za oddaljeno 
upravljanje in nadzor (RMM - Remote Monitoring and 

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Na trgu z novimi napravami za neprekinjeno 
napajanje in sistemi za inteligentno upravljanje 

storitev v oblaku

• Prva naprava za neprekinjeno napajanje energije, ki jo lahko nadzorujemo preko oblaka
• Prva rešitev, ki podjetjem omogoča proaktivno upravljanje sistemov za neprekinjeno napajanje
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NEPREKINJENO NAPAJANJE IN STORITVE V OBLAKU

Management) kot so ConnectWise Automate in Kaseya. Povežejo se lahko tudi preko spletnega portala 
dostopnega na prenosnih napravah, kar omogoča upravljanje vseh storitev pri enem uporabniku preko 
zgolj ene platforme.
  
Rešitve primerne za platformo EcoStruxure™

Ta rešitve je zgolj ena od najnovejših proizvodov dostopnih v bogati ponudbi EcoStruxure™ IT Data Center 
Managementa. EcoStruxure™ IT temelji na pametnih, medsebojno povezanih rešitvah, ki se uporabljajo na 
podlagi zbiranja podatkov. Na ta način poenostavljajo vzdrževanje in delovanje fi zične IT infrastrukture. 

Biti zanesljiv v tveganem svetu

Rešitev APC je vodilna svetovna znamka integrirane infrastrukture in programske opreme. Širok razpon 
proizvodov omogoča gradnjo zanesljivih rešitev za neprekinjeno napajanje  energije in stalno dostopnost 
najnovejših IT in komunikacijskih tehnologij. Z eno besedo: APC zagotavlja zanesljivost v sicer tveganem 
okolju. 

Več informacij lahko poiščete na https://smartconnect.apc.com/welcome

O Schneider Electric
 
Schneider Electric je globalni strokovnjak za upravljanje energije. S prihodki v višini ~30 milijard EUR leta 
2015 in več kot 160.000 zaposlenimi služi svojim 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. Njihova tehnologija, programska oprema in storitve izboljšujejo 
način na katerega uporabniki poslujejo. Povezane tehnologije preoblikujejo industrije, transformirajo mesta 
in obogatijo življenja. V Schneider Electric temu pravijo Life is On.

www.schneider-electric.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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OPREMA ZA MERITVE IN TESTIRANJE

Informacije: AMITEH d.o.o.

Novice iz Amiteha
Ljubljansko podjetje Amiteh, merilni sistemi, d.o.o., 
je svoji široki ponudbi preizkuševalno-merilne 
opreme in storitev, kjer izstopa oprema proizvajalcev 
KEYSIGHT TECHNOLOGIES in RIGOL,  pred kratkim 
dodalo še merilne inštrumente GW INSTEK. 

GW INSTEK je blagovna znamka tajvanskega proizvajalca 
Good Will Instrument, multinacionalke z 42-letno 
tradicijo. Od svojega nastanka dalje se posvečajo 
razvoju, proizvodnji in trženju raznolike opreme. 
Preizkuševalno-merilna oprema za elektroniko 
poleg okoljskih testerjev in video nadzorne opreme 
predstavlja več kot 80 % njihove proizvodnje, ki se 
odvija v tovarnah na Tajvanu in na Kitajskem. Med 
približno 700 zaposlenimi je kar petina inženirjev v 
raziskavah in razvoju, kar potrjuje njihovo zavezanost 
k razvoju novih rešitev. 

Podporo kupcem širom sveta nudijo s pomočjo svojih 
šestih podružnic, med katerimi je tudi evropska 
– leta 2014 je bila ustanovljena podružnica na 
Nizozemskem, s čimer je tudi evropskim kupcem 
zagotovljena večja dostopnost opreme, hitrejši 
servis in boljša podpora.  
Vsa proizvodnja je certifi cirana po standardu ISO-
9001:2000, tajvanska tudi po ISO-14001, in je 
skladna z varnostnimi standardi CE, WEEE in RoHS-2. 
Vsi inštrumenti imajo najmanj 2 leti garancije.

Ponudba merilnih inštrumentov GW INSTEK obsega 
več kot 300 modelov v petih kategorijah:

• osciloskopi in kombinirani inštrumenti z analizatorji 
spektra: digitalni, analogni, ročni ali realnočasovni, 
ki kombinirajo najboljše lastnosti analognih in 
digitalnih naprav, s pasovnimi širinami od 20 do 
500 MHz. Kombinirani inštrumenti zdru žujejo 
osciloskop, analizator spektra, funkcijski ge-
nerator, digitalni 
multimeter in na-
pajalnik – vse to po-
seduje novi, letos 
predstavljeni mo-
del MDO-2000EX, 
ki je edinstven na 
trgu. 

•  analizatorji spektra: izkoristite izbiro v frekvenčnem 
področju 9 kHz - 3,25 GHz, veliko temperaturno 

stabilnost in obširne možnosti izvedbe naprednih 
meritev. Na voljo je tudi paket za EMI meritve. 
Izpostavimo naj zmogljivi 3,25 GHz-ni model 
GSP-9330, ki je lahko tudi ba terijsko napajan.

•  generatorji signalov: generatorji poljubnih signa-
lov in funkcijski generatorji, izvedeni v različnih 
tehnologijah – od klasičnega DDS do analognega. 
Ponujajo pasovne širine do 320 MHz in vzorčeje 
do 250 MSa/s. Na voljo so tudi kot vtiči v USB. 

•  napajalniki in elektronska bremena: izbira je 
velika – enosmerni ali izmenični napajalniki ter 
elektronska bremena, z možnostjo programiranja 
ali brez, z najrazličnejšimi kombinacijami moči, 
toka in napetosti. Lahko jih montirate v 19” ohišja 
ali skrijete v najmanjšo nišo na mizi. Posebej 
izstopa ponudba modularnih bremen za analizo 
nizkih tokov (do 2 A) v družini PEL-2000A.

•  splošni merilniki:  
multimetri – na voljo so namizni inštrumenti s 
prika zom od 3,5 do 6,5 mest, ročni inštrumenti 
in manjša tokovna klešča, namenjena meritvam 
na kablih;
LCR metri – 
manjši, lažji in 
ugodnejši od 
drugih znamk, 
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GW INSTEK

še vedno omogočajo meritve pri do 2 MHz in 
osnovno točnost do 0,05 % s čimer zadovoljijo 
večino industrijskih potreb; lahko se odločite tudi 
za ročno različico;
varnostni testerji: uveljavljeni modeli omogočajo 
testiranja obremenitve z napetostjo, preboja skozi 
izolacijo in povezave mase pri izmeničnem toku; 
na voljo je tudi samostojen merilnik toka puščanja;
drugi merilniki: GW Instek ponuja tudi merilnike 
za miliohmsko področje, merilnike za milivoltno 

področje izmenične napetosti, avtomatske testerje 
tiskanih vezij, merilnik toka z uporom, avtomatski 
merilnik popačenja, frekvenčne števce, logične 
sonde in merilnike moči.

Prepričani smo, da lahko v tem izboru vsakdo najde 
model zase!

Poiščite več informacij na www.amiteh.com ali nam 
pišite na prodaja@amiteh.com 

Multi-Display 
Graphics

 Video Wall  
Capture & Display

H.264  
AV-over-IP

KVM 
Extension

matrox.com/graphics

Control Room Collaboration 
starts with Matrox

Reliable hardware & software
High quality distribution & display
Dedicated customer support



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 spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
Tel. 040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Informacije: BECKHOFF Avtoma  zacija d.o.o.

C6015 – Izjemno kompakten a zmogljiv 
industrijski računalnik

Novi kompaktni računalnik podjetja Beckhoff , ki meri le 40 x 82 x 82 mm, je bil zasnovan za širok 
nabor aplikacij v industriji, predvsem za modularne sisteme z zahtevami po avtomatizaciji, vizualizaciji 
in komunikaciji. Idealen je za decentralizirane aplikacije z omejenim prostorom ali za neposredno 

montažo na stroj, kar sovpada s koncepti 
Industrije 4.0.

A naj vas majhnost ne zavede – industrijski 
računalnik C6015-0010 je opremljen z zmogljivim 
Intel® Atom™ procesorjem (1, 2 ali 4 jedra) 
in je kljub popolnoma pasivnemu hlajenju 
primeren za okolja s temperaturo do 55°C. Za 
shranjevanje podatkov je na voljo hiter 30 ali 
60 GB M.2 SSD disk ter 2 ali 4 GB delovnega 
pomnilnika (RAM).

Poleg napajalnega priključka (napajanje 24 
V DC) ima še 2 vmesnika za gigabitni Ether-
net (vmesnika podpirata tudi EtherCAT), 1 
DisplayPort za priklop zaslona ter 1 USB 3.0 
in 1 USB 2.0 priključek. Vse to je zapakirano v 
robustno ohišje iz aluminija ter cinka. 

Pravi potencial omenjenega računalnika pa se 
izkaže v navezi s programsko opremo TwinCAT, ki 
omogoča krmiljenje sistemov, nadzor motorjev, 
zajem in analizo podatkov iz naprav, komunikacijo z 
oblakom... EtherCAT komunikacija omogoča priklop 
vhodno/izhodih naprav ter servopogonov s časi 
cikla pod milisekundo. C6015 je kompatibilen z 
operacijskimi sistemi Windows 7, Windows 10 
in Windows Embedded Compact 7. 

Slika 2 - Montaža računalnika C6015 je 
zelo fl eksibilna – vsi priključki se nahajajo 
na isti strani, montirati pa ga je mogoče 

na steno ali na DIN letev.

Več informacij o C6015 najdete na 
www.beckhoff .si, lahko pa kontaktirate 
tudi podjetje Beckhoff  Avtomatizacija 
d.o.o. 

Slika 1 - Industrijski računalnik C6015 na sliki je v merilu 1:1!
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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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INOVATIVNI NAPAJALNIKI ZA ZAHTEVNE APLIKACIJE

Visoko zmogljivi napajalniki morajo delovati učinkovito 
in zanesljivo tudi v najzahtevnejših pogojih. Weidmüller 
je razvil serijo napajalnikov PROtop ki so zaradi dolge 
življenjske dobe, optimalne prenapetostne zaščite, zaščite 
pred vibracijami in zaščite pred ekstremnimi temperaturami 
primerni za zelo zahtevne aplikacije.

Nova DCL tehnologija omogoča uporabo PROtop napajalnikov 
v zelo širokem razponu aplikacij. Uporablja se jih lahko, 
na primer, za zanesljivo delovanje odklopnikov kot tudi za 
zagone močnih motorjev. PROtop napajalniki omogočajo 
enostaven PUSH IN priklop žic.

Veliko možnosti uporabe zaradi različnih načinov 
delovanja
V paralelnem načinu delovanja (P: paralelno delovanje, S: 
enojno delovanje) se lahko izhodno napetost enostavno 
prilagodi, izhodne tokove pa simetrično uravnoteži. 
Programabilno obnašanje kratkega stika (C: trajni tok 
kratkega stika, S: izklop kratkega stika) nudi posebno 
zaščito pred preobremenitvijo in zaščito žic.

Visoka maksimalna moč in dinamičen razpon aplikacij 
zahvaljujoč tehnologiji DCL
Inovativna tehnologija DCL omogoča obremenitev napajalnika 
600% za 20ms, kar je primerno za aplikacije z visokimi 
zagonskimi tokovi, kot so na primer zagoni motorjev.

Učinkovitost, prihranek prostora in dolga življenjska 
doba

Učinkovitost do 95,4% pomeni majhne izgube moči in 
velik prihranek prostora. Majhno segrevanje omogoča 
visoki MTBF (Mean time between failure) > 1.000.000 h 
in dolgo življenjsko dobo več kot 20 let.

Za več informacij o napajalnikih se obrnite na slovenskega 
zastopnika za Weidmüller, Elektrospoji d.o.o. Poleg serije 
PROtop, v Elektrospojih nudijo širok nabor različnih 
napajalnikov oz. usmernikov za različne aplikacije in 
cenovne nivoje. S pomočjo svetovalcev lahko tako izberete 
pravi izdelek za vaše potrebe.

Informacije: Elektrospoji d.o.o.

Visoko zmogljivi napajalniki serije PROtop
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BACSOFT PLATFORMA ZA IOT IN M2M APLIKACIJE

Industrijski IoT – Iz vizije v realnost

IoT oziroma Internet Stvari vam prinaša nove možnosti 
nadzora in upravljanja proizvodnih procesov. Sedaj 
boste lahko distribuirano infrastrukturo podjetja 
povezali v oblak, do katerega bodo vaši upravljalci 
dostopali preko mobilnih spletnih aplikacij. Tako 
bodo lahko hitro in enostavno vplivali na delovni 
proces. Rezultate, ki jih boste občutili so krajši izpadi 
v proizvodnji, optimizirani procesi in manjši stroški 
vzdrževanja.

A tranzicija procesov podjetja v IoT je lahko zahtevna. 
Največkrat do težav pride na starejših napravah, pri 
katerih proizvajalec ni predvideval povezovanja z 
internetom. Iz slednjega razloga zaradi nakupovanja 
novih modulov narastejo tudi stroški.

Celovita rešitev za nadzor in kontrolo

Podjetje Bacsoft je s tem namenom oblikovalo 
celovito platformo, s katero boste lahko brez težav in 
programerskih znanj povezali naprave z Internetom 
stvari oziroma “Internet of Thing” (IoT).

Prednost Bacsoft naprav je v tem, da Vam ponujajo 
preprosto, cenovno ugodno rešitev, ki ne posega 
v samo delovanje naprav. Tako boste lahko hitro 
povezali svoje naprave v industrijski internet in 
preprosto kreirali aplikacije za nadzor in kontrolo 
nad njimi. Bacsoft bo zmanjšal kompleksnost IoT 
projektov, zagotovil robustno in zanesljivo oddaljeno 
povezljivostjo, preprosto in hitro zasnovo aplikacij 
ter razširljive oblačne storitve.

Glavne prednosti IoT platforme Bacsoft

Enostavno upravljanje in vzdrževanje
• Intuitivna nadzorna plošča
• Enostavna nastavitev in upravljanje oddaljenih 

naprav
• Učinkovite Over the Air (OTA) programske  

posodobitve
• Preprosta diagnostika in odpravljanje naprav

Varen in zanesljiv Bacsoft IoT Cloud
• SSL enkripcija za višjo varnost
• Enostaven nadzor dostopa in pregled nad dogodki
• Prilagodljiva količina prostora v oblaku
• Preprosta integracija s SOAP Web API in Modbus TCP 

& OPC za SCADO

Prilagodljive Web, mobilne in SCADA aplikacije
• Hitra zasnova aplikacij z Bacsoft application builder – 

brez programiranja
• Zagotovljena podpora za Android, IOS in Windows 

naprave

Informacije: Tipteh d.o.o.

Celovita platforma za IoT in M2M aplikacije
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IIOT

• Integracija s SCADO preko OPC/Modbus TCP
• Preprosto pošiljanje opozoril preko emaila & SMSov
• Preprosto pošiljanje alarmov preko emaila & SMSov
• Vizualiziran pregled dogodkov v realnem času
• Pregleden zapis podatkov v histogram

Bacsoft pametni komunikacijski krmilnik
• Družina produktov za različne tipe povezljivosti in 

razmer
• Enostavno Plug and play povezovanje z vsemi 

napravi, PLCji in senzorji
• Podpora za Modbus, Ascii, binarno
• Inteligentna dvosmerna mobilna komunikacija
• Zmanjšana količina prenešenih podatkov, ki 

zagotavlja višjo varnost
• Funkcija za odpravljanje težav s slabo povezavo,
• offl  ine zapisovanje podatkov
• Baterijsko napajanje za območja brez elektrike

IoT inteligentni komunikacijski vmesniki za vsako 
situacijo:

3G+ inteligentni komunikacijski vmesnik
Bacsoft 3G+ vmesnik omogoča dvosmerno komunikacijo 
v 3.5G omrežju. Skozi obilico izkušenj z omrežji po 
vsem svetu, je Bacsoft razvil tehnologijo, ki omogoča 
zanesljivo M2M komunikacijo.
Vsaka naprava sama skrbi za komunikacijo s strežnikom 
in je v primeru težav zmožna zagnati novo povezavo, 
izvesti samodejni ponovni zagon in več. Slednjemu 
pripomore tudi »hardwarski watchdog«, ki napravo 
v primeru nepravilnega delovanja ponovno zažene.

Lastnosti 3G+ komunikacijskega vmesnika

 •  Plug & play (preprosta nastavitev)
 •  Ves čas v delovanju (čas vzorčenja okoli 1s)
 •  Zunanji hardwarski watchdog
 •  Majhna poraba podatkov
 •  2x RS232 + 1xRS485
 •  Zmožnost offl  ine zapisovanja podatkov

 •  Nastavitve preko SMS sporočil
 •  OTAP podpora za programske posodobitve
 •  Opcijsko SSL verzije 3
 •  Kombinacija različnih IO signalov:
      - 2 Analogna vhoda 0-10V/4-20mA
      - 1 Analogni izhod 0-10V/4-20mA
      - 2 relejna izhoda
      - 7 digitalnih vhodov
      - 1 hardwarski števec

LE inteligentni komunikacijski vmesnik
Bacsoft LE se uporablja na območjih brez dostopa 
do električne energije. Zmogljiva baterija omogoča 
delovanje za 5-7 let pri eno urnem vzorčenju.
V splošnih lastnosti se ne razlikuje 3G+ vmesnika.

Lastnosti LE komunikacijskega vmesnika

•   Plug & play (preprosta nastavitev)
•   Baterija omogoča 5-7 let delovanja
•   Zunanji hardwarski watchdog
•   Integriran GPS
•   1x RS232 + 1xRS485
•   IP67 ohišje
•   Senzor gibanja
•   OTAP podpora za programske posodobitve
•   Opcijsko SSL verzije 3
•   Kombinacija različnih IO signalov:
       - 4 Analogni vhodi 0-10V/4-20mA
       - 1 PT100
       - 3 relejni izhodi
       - 4 digitalni vhodi/števci
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STROKOVNA USPOSABLJANJA

BRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE - 
ELEKTROTEHNIKA

(25-hour usposabljanje v okviru projekta »skillME«)

Povzetek

V prispevku predstavljam izvedbo testnega izobraževanja oziroma 25-urnega usposabljanja za dijake in 
zaposlene v okviru projekta »skillME« na temo »Branje tehnične dokumentacije – elektrotehnika«. Cilj projekta, 
ki povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja, nacionalne regulativne partnerje in predstavnike kovinske 
in elektro industrije, je identifi cirati najbolj razširjene vrzeli v znanju v kovinski in elektro industriji in razviti 
najsodobnejše izobraževalne programe, ki bi odpravili te vrzeli in s tem zagotovili trajnostni razvoj evropskega 
kovinskega in elektro trga. Kot eno izmed štirih izbranih področij – Branje tehnične dokumentacije s področja 
elektrotehnike, ima v kurikulu zapisane naslednje tri učne izide: - prepoznavanje in opis vrste dokumentacije 
v skladu z normativi in standardi, - opis električnih elementov in naprav ter razlaga njihovega delovanja, - 
opis in izvedba meritev in diagnostike. S sodelavcem sva v mesecu aprilu in maju 2017 izvedla eno testno 
usposabljanje za dijake in eno za zaposlene v podjetjih.

Ključne besede: izobraževalni program, tehnična dokumentacija, shema, standard, meritev.

 

READING TECHNICAL DOCUMENTATION – ELECTRO
(25-hour training within the »skillME« project)

Abstract

In the article, I present the implementation of test education or 25-hour training for students and employees 
within the project ”skillME” on the topic ”Reading technical documentation - electro”. The aim of the project, 
which links VET providers, national regulatory partners and representatives of the metal and electrical industries, 
is to identify the most widespread gaps in knowledge in the metal and electrical industries and to develop state-
of-the-art educational programs to address these gaps, thereby ensuring the sustainable development of the 
European metallic and the electricity market. As one of the four selected areas - Reading technical documentation 
in the fi eld of electrical engineering, the following three learning outcomes are recorded in the curriculum:
- identifi cation and description of the type of documentation in accordance with the norms and standards, - 
description of electrical elements and devices, and explanation of the operation, - description and implementation 
measurement and diagnostics. In April and May 2017, we co-operated with one co-worker for one group of 
students and one group of employees.

Key words: Educational program, technical documentation, scheme, Standard, measurement.

Damjan Poljanec, dipl. inž. el.

Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola, Kidričeva 55, 4000 Kranj, Slovenija

damjan.poljanec@sckr.si
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1. UVOD

Na Šolskem centru Kranj smo se odzvali povabilu 
ŠC Celje, CPI (Center RS za poklicno izobraževanje) 
in Gospodarski zbornici Slovenije, kot vodilnemu 
partnerju projekta »skillME«, za sodelovanje v projektu, 
v smislu pomoči pri izvedbi testnih usposabljanj za 
naše dijake in zaposlene v podjetjih naše regije. Tako 
smo izvedli usposabljanja za dve od štirih področij, 
sam pa sem prevzel izvedbo usposabljanja z naslovom: 
Branje tehnične dokumentacije – elektrotehnika.
Zadnjih nekaj let se učitelji strokovnih modulov precej 
pogovarjamo o tem, kako nam manjka sodelovanja 
z gospodarstvom. Vemo, da je naša stroka hitro se 
razvijajoča in slediti vsem spremembam na tako 
širokem področju je težko. Veliko dela pri tem moramo 
opraviti učitelji sami in se znajti po svoje. Vseeno pa 
z veseljem ugotavljamo, da se stvari premikajo na 
bolje. Problematike se zavedajo tudi v vodstvenih 
organizacijah in posledica tega so projekti, ki skušajo 
pripeljati do sprememb tudi na tem področju. Projekt 
»skillME« [1] je le eden izmed njih, ki bo prispeval 
k izboljšanju kakovosti storitev in obsega znanja pri 
zaposlenih v podjetjih.

Na začetku projekta sem vseeno imel nekaj pomislekov. 
Predvsem sem se bal odziva podjetij. Kako pripraviti 
vsebine glede na pripravljen kurikul in gradiva, ki smo 
jih dobili od partnerske organizacije iz Slovaške, da 
bo usposabljanje kvalitetno in bodo naši kandidati 
res dobili znanje z dodano vrednostjo? Ali je tematika 
dovolj zanimiva za zaposlene v podjetjih iz naše 
okolice, da se bodo odločili za usposabljanje?

Prva pomembna stvar je bila zato dobra predstavitev 
usposabljanj pri podjetjih. S pomočjo sodelavcev na 
ŠC Kranj, ki skrbita za sodelovanje z okoliškimi podjetji, 
sem iz obstoječe baze podjetij, ki že sodelujejo 
za našim šolskim centrom, izbral nekaj primernih 
podjetij. Po dodatnih telefonskih  pogovorih, sem 
dobil potrditev o udeležbi za zaposlene iz dveh 
podjetij (Iskraemeco, d.d. in Goodyear Dunlop Sava 
Tires, d.o.o.), kar je zadostovalo za izvedbo testnega 
usposabljanja.

2. IZVEDBA USPOSABLJANJA

Na podlagi pripravljenega kurikula in glede na možnosti 
izvedbe, sem natančneje izoblikoval vsebinski del 
izvedbe usposabljanja. Pri tem so me vodile izkušnje 
pri delu z dijaki in želja, da predstavim vsebine 

na zanimiv način. Odločil sem se k sodelovanju 
povabiti sodelavca Aleša Bregarja dipl. inž. el., 
zaradi njegovih izkušenj na področju projektiranja 
in meritev nizkonapetostnih električnih inštalacij. 
Prvo testno usposabljanje sva izvedla s skupino 
osemnajstih dijakov tretjega letnika programa 
elektrotehnik. Eden od razlogov je bil tudi ta, da del 
vsebin usposabljanja pokrivajo strokovni moduli, ki 
jih dijaki obiskujejo v tem šolskem letu. Ob koncu 
meseca maja 2017 sva izvedla še drugo usposabljanje 
s skupino desetih udeležencev, zaposlenih v prej 
omenjenih podjetjih. Vsi udeleženci so prejeli 
pripravljeno gradivo v obliki skripte. V njih je zajeta 
bistvena snov kot teoretična podlaga, tako da smo 
lahko več časa namenili praktičnemu delu.

V prvem delu – »Tehnična zakonodaja«, je Aleš 
Bregar predstavil zakonodajno podlago tehnični 
dokumentaciji. S pomočjo praktičnih primerov, so 
udeleženci spoznali obliko in sestavo tehnične 
dokumentacije, pravila za izdelavo dokumentacije 
in kje ta pravila najdejo. Uporabljene so bile učne 
metode učiteljeve demonstracije z zgledi, skupinskega 
razgovora in izmenjave mnenj. Udeleženci so imeli 
možnost predstavitve primerov tehnične dokumentacije, 
ki jo srečujejo pri svojem poklicnem delu (ne velja 
za skupino dijakov ampak za zaposlene v podjetjih). 
V drugem delu – »Standardizacija«, smo ugotovili, 
kako pomembna je le ta in to ne le na področju 
elektrotehnike. Največ časa smo posvetili standardu 
SIST EN 60617  [2],  ki se nanaša na grafi čne simbole 
v elektrotehniki. Posamezne simbole smo spoznavali 
na več različnih primerih shem in ugotavljali pestrost 
v načinih podajanja informacij v obliki shem, risb, 
načrtov,…

Poudarek usposabljanja je bil na branju elektrotehniških 
shem.  Da smo lahko analizirali posamezne sheme, smo 
morali poznati pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri 
risanju shem. Tudi tokrat smo si pomagali s pomočjo 
praktičnih primerov shem iz različnih področij 
elektrotehnike: električne inštalacije, distribucija 
električne energije, relejna in kontaktorska tehnika, 
tiskana vezja, digitalna tehnika,… 

Dijaki in zaposleni so bili zelo prizadevni pri delu 
na računalnikih, ko smo se posvetili risanju sheme 
električnega vezja. Z delom s programom »SEE 
Electrical« [3] niso imeli izkušenj, tako da smo delali 
skupaj pod mojim vodstvom. Uporabili smo znanje, ki 
smo ga pridobili prejšnje dni in izrisali shemo priklopa 
elektromotorja po veljavnih pravilih in standardih. 
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Zaradi omejenega časa, nismo nadaljevali dela na računalnikih, kljub 
zagnanosti udeležencev in želje po nadgrajevanju znanja. 

Slika 1: Shema priklopa trifaznega elektromotorja
vir: Damjan Poljanec

Delo smo nadaljevali v parih s 
šolsko učno ploščo pred seboj. Cilj 
naloge je bil, po narisanih shemah 
povezati električne elemente v tri 
različne vezave in na koncu izvesti 
funkcionalni preizkus. Udeleženci 
so morali poznati simbole in oznake 
v shemah, da so lahko pravilno 
izvedli nalogo. Tukaj so se pokazale 
razlike v spretnostih in znanju 
pri udeležencih, tako da so tisti z 
več spretnosti in izkušenj kasneje 
pomagali ostalim pri doseganju 
ciljev. Za diagnosticiranje napak 
smo uporabili univerzalni merilni 
inštrument.

Slika 2: Dijaki pri risanju električne 
sheme - vir: Damjan Poljanec
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Slika 3: Udeleženci po načrtu povezujejo električne 
elemente - vir: Damjan Poljanec

V zadnjem delu je predavatelj Aleš Bregar naj prej 
predstavil namen, pravila in cilje meritev nizko na-
petostnih inštalacij. Demonstriral je postopke merjenj 
z inštrumentom METREL Eurotest XA MI 3105 [4]. 
Vsak izmed udeležencev je lahko pod vodstvom 
predavatelja opravil eno od vaj, pripravljenih na 
šolskem učilu [5].

Slika 4: Šolsko učilo z merilnim inštrumentom
vir: Aleš Bregar

Za zaključek usposabljanja je bilo potrebno še 
preveriti znanje. Na pisni poli so kandidati izkazali 
poznavanje simbolov električnih elementov, poznavanje 
pravil in standardov pri risanju električnih shem in 
izdelavi tehnične dokumentacije. V praktičnem delu 
preverjanja, so se udeleženci izkazali v poznavanju 
načrtov in shem ter izvedli eno od zahtevanih 
meritev. Predavatelja sva bila z izkazanim znanjem 
udeležencev zelo zadovoljna.

3. ZAKLJUČEK

Testno usposabljanje, tako za dijake kot za zaposlene, 
je bilo uspešno. Obakrat smo dosegli zastavljene 
cilje. Z dijaki smo obogatili redni pouk in nadgradili 
znanje. V prihodnje bom dijakom omogočil še več 
samostojnega dela. Problem pri izvedbi so lahko 
prevelike skupine. Idealno število udeležencev je 
med 8 in 10. Pri zaposlenih je prednost medsebojna 
izmenjava izkušenj in delo na konkretnih primerih. 
Za lažjo in kakovostnejšo izvedbo so zaželene čim 
bolj homogene skupine udeležencev.
 
Vsekakor velja nadaljevati v tej smeri, kot je 
zastavljen ta projekt. Strokovne šole morajo biti v 
podporo podjetjem, le ta pa lahko pomagajo šolam 
pri izvedbi usposabljanj v smislu materialnih in 
tehnoloških pogojev. Za specifi čna znanja naj bi se 
učitelji izobrazili tudi na izmenjavah v posameznih 
podjetjih, katera že potekajo.

Literatura

[1]  Projekt skillME. Dostopno prek: https://www.gzs.
si/skill-me-slo (7. julij 2017).

[2]  Standard SIST EN 60617. Dostopno prek: 
http://ecommerce.sist.si/catalog/search.
aspx?keywords=sist%20en%2060617 (7. julij 
2017).

[3]  SEE Electrical. Dostopno prek: http://www.ige-xao.
com/en/products/see-electrical (7. julij 2017). 

[4]  Merilni inštrument MI 3105 EUROTEST XA. 
Dostopno prek: http://nakup.metrel.si/izdelki/
varnost-elektricnih-instalacij/druzina-eurotest-
in-multifunkcijski-testerji/mi-3105-eurotest-xa.
html (7. julij 2017).

[5]  MA 2067 DEMONSTRACIJSKA TABLA. Dostopno 
prek: http://nakup.metrel.si/izdelki/oprema-za-
laboratorije-in-sole/ma-2067-demonstracijska-
tabla.html  (7. julij 2017).



33AVTOMATIKA 157/2017

INDUSTRIJA 4.0

Standardizacija proizvodnih 
informacijskih sistemov za potrebe 

izvedbe pametnih tovarn

Standardization of production IT systems needed for development of smart factory

ICT faced a huge development in last few decades and are now increasingly penetrated in production 
environment. All this evolves to the industrial (r)evolution, which is based also on bigger production IT systems 
integration. Transition to the era of so-called Smart factories is stimulated with number of initiatives (Industrie 
4.0, Industrial Internet Consortium, etc). For a successful implementation and wider acceptance of idea of Smart 
factories it is crucial to achieve generally accepted standardization. The article briefl y outlines the initiatives 
in the fi eld of smart factories. It is focusing to the presentation of the reference model IIRA, being developed 
by IIC, and the reference model RAMI4.0, being developed by Platform Industrie 4.0, that was accepted by a 
German standard DIN SPEC 91345.

Kratek pregled prispevka

Napredek rešitev na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij prodira vse bolj tudi v proizvodno 
okolje. Vse to vodi do (r)evolucije proizvodnje, katere temelj je tudi širša integracija proizvodno-informacijskih 
sistemov in operacij. Spodbude za prehod v dobo t.i. pametnih tovarn temeljijo na številnih iniciativah (Industrie 
4.0, IIC itd.), vendar pa je za uspešno implementacijo in širšo razširjenost idej pametnih tovarn ključna uspešna 
in splošno sprejeta standardizacija področja. V prispevku so na kratko predstavljene iniciative na področju 
standardiziranja pametnih tovarn. Večja pozornost je namenjena predstavitvi referenčnega modela IIRA, ki ga 
razvija konzorcij IIC, in referenčnega modela RAMI4.0, ki ga razvija platforma Industrie 4.0, na osnovi katerega 
je bil tudi sprejet nemški standard DIN SPEC 91345.
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1 Uvod

Evropa še vedno velja za industrijsko velesilo. 
Proizvodna industrija predstavlja 16% evropskega 
BDP (in 21% slovenskega). Položaj Evrope pa je 
vedno bolj pod pritiskom globalnih tekmecev. Da 
proizvodno podjetje ostaja uspešno in konkurenčno 
na svetovnem trgu, mora imeti agilno organizacijsko 
strukturo, podprto s sodobnimi informacijskimi 
sistemi.

Tehnološki napredek, spletne tehnologije in vedno 
večja dozorelost podatkovne analitike vse bolj 
prodirajo tudi v proizvodne informacijske sisteme. 
Na voljo so naprave z vgrajeno inteligenco, oblačne 
tehnologije, ki omogočajo zbiranje velikih podatkov 
in analitiko le-teh.

Vse to vodi v nove organizacijske in tehnološke 
posodobitve tovarn. Takšne pametne tovarne bodo 
ponujale [1]: proizvodnjo glede na želje strank, 
digitalno podporo uporabnikom v proizvodnji, 
transparentnost in prilagodljivost produktov, samo-
organizirajočo in prilagodljivo proizvodnjo ipd.

Sodobni proizvodni sistemi podpirajo širok spekter 
proizvodnih dejavnosti, vključno z načrtovanjem, 
proizvodnjo, upravljanjem, vzdrževanjem. Slika 1 
povzema najpomembnejše dimenzije tovrstnega 
proizvodnega ekosistema, ki se osredotoča na celoten
življenjski cikel produkta, proizvodnje in naročil. 
Vsak izmed življenjskih ciklov pokriva določene 
proizvodne aktivnosti, te pa so tipično podprte z 
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raznolikimi informacijskimi sistemi. Na sliki 1 so 
označeni nekateri predstavniki sistemov, ki s svojo 
funkcionalnostjo pokrivajo naloge posameznih 
proizvodnih faz. Seveda pa z dozorevanjem infor-
macijskih tehnologij in s težnjo po čim večji integraciji 
med aktivnostmi takšne informacijske rešitve širijo 
spekter funkcionalne podprtosti, ki se dostikrat 
pokrivajo s funkcionalnostmi drugih informacijskih 
sistemov.

Za dosego nivoja pametnih tovarn je ključna večja 
integracija aktivnosti vseh življenjskih ciklov 
proizvodnje. Zaradi kompleksnosti in raznolikosti 
proizvodnih obratov so se že v preteklosti ožji in dosti 
bolj omejeni problemi izkazali za zelo zahtevne (npr. 
problem integracije sistemov ERP-MES). Pričakovana 
evolucija tovarn mora tako imeti konsistentne in 
celovite temelje, ki bodo predstavljali osnovo za 
uspešno digitalizacijo celotnega proizvodnega 
eko sistema.

Za nadzorovan razvoj tako imenovanih pametnih 
tovarn in s tem tudi razvoj sodobne informacijske 
podpore skrbijo razne globalne iniciative, ki usmerjajo 
raziskovalno-razvojne aktivnosti.

Slika 1 - Proizvodni ekosistem (prirejeno po [9][10]).

Eden izmed pomembnejših korakov pri razvoju 
koncepta pametnih tovarn je vzpostavitev skupnega 
razumevanja, t.j. določitev smernic in standardov, ki 
bodo olajšali evolucijo pametnih tovarn. Trenutni 
standardi niso zadostni za celovito izvedbo pametne 
proizvodnje, zato je bilo v zadnjih letih vloženega 
veliko truda v defi niranje prioritetnih področij 
standardizacije in razvoja referenčnih modelov 
pametnih tovarn. Konkretnejše rezultate na tem 
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področju trenutno podajata organizaciji »Industrial  
intenet Consortium« v obliki referenčne arhitekture  
IIRA [5] in »Working Group of Industry 4.0« kot  
arhitekturni model RAMI4.0 [1].

Naslednji razdelek podaja kratko zgodovino 
industrializacije in opredeljuje pojav pametnih 
tovarn. Tretji razdelek na kratko predstavi globalne 
iniciative, ki podajajo smernice za razvoj pametnih 
tovarn. Medtem, ko četrti razdelek podaja povzetek 
aktualnih standardov na področju proizvodnje, v 
petem preučujemo razvoj referenčnih modelov, 
ki tehnične vire in standarde, potrebne za dosego 
koncepta pametnih tovarn, umeščajo v splošno 
strukturo. Na koncu so podani še zaključki.

2 Pametne tovarne

Napredek rešitev na področju informacijsko-
komunikacijskih (IK) tehnologij vse bolj prodira
tudi v proizvodne informacijske sisteme, kar 
pomembno spreminja način delovanja industrijskih 
podjetij. Govorimo o industrijski revoluciji, ki naj 
bi bila primerljiva s tremi preteklimi industrijskimi 
revolucijami (Slika 2), [6]. Industrializacija se 
je pričela v 18. stoletju z vpeljavo mehanskih 
proizvodnih zmogljivosti, gnanimi z vodo in paro, 
ki so zamenjali ročno proizvodnjo. Na prehodu 
v dvajseto stoletje se je z vpeljavo masovne 
proizvodnje, gnane z električno energijo, pričela 
druga industrijska revolucija. Tretja industrijska 
revolucija se je začela v začetku sedemdesetih, ko 
se je proizvodni proces z uporabo elektronike in 
informacijske tehnologije še dodatno avtomatiziral. 
Današnji napredek IK tehnologij in njihova vedno 
večja uporaba v proizvodnji nakazuje na nove 
pomembne spremembe v delovanju industrije, 
ki jo označujemo s četrto industrijsko revolucijo.

Posamezne naloge v proizvodnem ekosistemu so 
tradicionalno pokrivali specializirani informacijski 
sistemi (slika 1). Sodobna IK tehnologija pa nam 
dandanes omogoča enostavno povezovanje različnih 
naprav, objektov, informacij in ljudi preko uporabe 
spletnih tehnologij v industrijskem  okolju (internet 
stvari v industriji – IIoT (ang. Industrial Internet 
of Things), kibernetsko fi zični sistemi – CPS (ang. 
Cyber Physical Systems), internetne storitve – IoS 
ang. (Internet of services), itd). Takšen napredek 
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IK tehnologije omogoča velik tehnološki preskok 
na področju povezljivosti in celostne integracije 
sistemov kot tudi procesov znotraj proizvodnje. 
Vzpostavljajo se logične povezave med sistemi, ki jih 
tradicionalno ni bilo mogoče izvesti oziroma je bila 
njihova integracija preveč kompleksna in pogosto 
omejena zgolj na rešitve znotraj enega ponudnika. 

Slika 2: Evolucija industrije [6].

Nove, tesnejše povezave med sistemi odpirajo nove 
možnosti procesne odličnosti, ki slonijo tudi na 
naslednjih omogočitvenih pristopih:

- dostopnost do vseh potrebnih podatkov v realnem 
času,

- optimiranje odločitev na podlagi podatkovno 
gnane analitične podpore,

- razširitev uporabe simulacije in nadgrajevanje 
simulacijskih modelov preko raznolikih faz 
življenjskih ciklov (digitalni dvojček),

- validacija plana („as-planned“) in dejansko 
izvedenega („as-built“),

- sledljivost podatkov preko različnih podatkovnih 
baz (digitalna nit),

- vključevanje podatkov iz proizvodnje in iz uporabe 
produktov v procese, kjer tradicionalno niso bili 
izkoriščeni (npr. dizajn produkta),

- porazdeljene proizvodne storitve (vpeljava 
pametnih naprav, ki so dosegljive kot storitev), 

- dinamična povezljivost in samoorganizacija 
preko fl eksibilnega povezovanja ljudi, objektov 
in sistemov.

Težnja pametnih tovarn je tako usmerjena v razvoj 
bolj fl eksibilno organiziranih proizvodnih procesov, 
ki bodo med seboj tesno povezani ter bodo težili 

k optimizaciji in reviziji vseh življenjskih ciklov 
proizvodnega ekosistema. Na ta način se bo povečala 
učinkovitost proizvodnih procesov, zmanjšali se bodo 
proizvodni stroški, dosežena bo večja proizvodna 
prilagodljivost (proizvodnja unikatnih šarž – vsak 
posamezni izdelek bo določal svoj individualni 
proizvodni proces) in se povečala produktivnost.

3 Razvojne iniciative za dosego 
    pametnih tovarn

Vodilne industrijske, akademske in vladne institucije 
po vsem svetu prepoznavajo priložnosti, ki jih ponuja 
pričakovana industrijska revolucija. Oblikovale so 
se različne pobude za pospešitev razvoja pametnih 
tovarn, katerih cilj je pomagati industriji pri razvoju
potrebnih tehnologij in metodologij za vzpostavitev 
gospodarske konkurenčnosti na svetovnem trgu.

Vodilna pri določanju smernic za razvoj področja 
pametnih tovarn je Nemčija, ki z iniciativo Industrija 
4.0 postavlja temelje in nove standarde za sodobno 
proizvodno podjetje. Iniciativa se osredotoča na 
sponzoriranje in usmerjanje raziskovalno-razvojnih 
dejavnosti.

V ZDA imata primerljivo vlogo iniciativi Smart 
Manufacturing Leadership Coalition (SMLC) in The 
Industrial Internet Consortium (IIC). Iniciativi, z razliko 
od evropskih, nista spodbujeni s strani države, temveč 
njihovo gonilo predstavljajo različna industrijska
združenja, ki so pod okriljem vodilnih tehnoloških 
podjetij.

Poleg teh se v svetu pojavlja več sorodnih iniciativ, 
ki poskušajo svoja prednostna področja s pomočjo 
sodobnih tehnologij še okrepiti. Pomembnejše med 
njimi so: kitajska iniciativa Made in China 2025, 
francoska Usine du Futur, japonska Industrial Value 
Chain Initiative, indijska Make in India itd.

Iniciative za razvoj pametnih tovarn so pomembno 
gonilo za oblikovanje prioritetnih raziskovalno-razvojnih 
aktivnosti. Področje posodabljanja proizvodnih 
podjetij je še posebej podprto s strani programa 
Obzorje 2020, v okviru FoF PPP [4]. R&R aktivnosti 
so podprte tudi s strani Slovenske strategije pametne 
specializacije S4, kjer je kot eno izmed prednostnih 
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področij določena (S)Industrija 4.0, znotraj katere so 
eno izmed najperspektivnejših tehnološki področij 
tudi Pametne tovarne [8].

3.1 Industrija 4.0

Platforma Industrija 4.0 (originalno poimenovana 
Industrie 4.0) je organizirana v več skupin (Slika 
3), ki jih vodi nemška vlada. S pomočjo platforme 
želi Nemčija (politika, akademske institucije in 
industrijska podjetja) postati vodilni ponudnik opreme 
za pametne tovarne. Platforma sicer operativnih 
akcij ne izvaja, njene delovne skupine pa skrbijo za 
razvoj skupnih priporočil in zagotavljajo podporo pri 
vzpostavitvi raziskovalnih in industrijskih projektov,  
demonstracijskih centrov, razvoju novih standardov 
ipd. [6]. 

Delovna skupina platforme prioritizira pet področij [1]:
- WG1: Reference architectures, standards and norms. 

Kot prvo prioriteto iniciativa postavlja stan-
dardizacijo in podporo za določitev referenčne 
arhitekture. Eden glavnih rezultatov na tem 
področju je razvoj referenčnega arhitekturnega 
modela RAMI4.0, ki bo podrobneje predstavljen 
v 5. razdelku.

Slika 3: Struktura platforme Industrie 4.0.

- WG2: Research and innovation. 
 Ta skupina se ukvarja s prepoznavanjem 

področij, kjer so potrebne raziskave in inovacije 
ter izdaja priporočila za razvoj novih ključnih 
tehnologij.

- WG3: Security of networked systems. 
 Ta skupina skrbi za uspešno vpeljavo novih 

tehnologij. Pri tem je najpomembnejše varno 

in zaupanja vredno ravnanje s podatki.
- WG4: Legal framework. 
 Ta delovna skupina preučuje vidike digitali-

ziranega gospodarstva v pravnem smislu.
- WG5: Work, education and training. 
 Ta skupina se osredotoča na vprašanja, ki 

vplivajo na človeka. Izdaja priporočila za 
ukrepe na političnem, poslovnem in družbenem 
nivoju.

3.2 Industrial Internet Consortium

Organizacijo Industrial Internet Consortium (IIC, 
http://www.iiconsortium.org) so leta 2014 ustanovila 
podjetja AT&T, Cisco, General Electric, IBM in Intel,
konzorcij pa zdaj šteje že več kot 270 članov.
Konzorcij je bil ustanovljen z namenom združevanja 
različnih industrijskih igralcev (od multi-nacionalnih 
korporacij, majhnih in velikih tehnoloških inovatorjev 
do akademskih in vladnih institucij) in s tem pospeši 
razvoj industrijskih internetnih tehnologij.

IIC se ukvarja z vsem, kar je mogoče povezati z inter-
netom, zagotavlja povratne informacije in povečuje 
učinkovitost proizvodnje. Glavne naloge konzorcija 
so spodbujanje inovacij preko novih industrijskih 
praks, razvoj referenčne arhitekture in okvirov, 
potrebnih za interoperabilnost, vplivanje na razvoj 
industrijskih standardov ter podpora pri razvoja 
varnostnih vidikov. 

V primerjavi z Industrijo 4.0 je področje delovanja 
IIC širše. Poleg proizvodnih sistemov obravnava tudi 
energetiko, zdravstvo, transport in javno infrastrukturo 
(Slika 4). IIC aktivno sodeluje s Platformo Industrie 4.0.

Slika 4: Povezava med platformo Industrie 4.0 in 
konzorcijem IIC.
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4  Aktualni standardi na področju proizvodnje

Vzpostavitev skupnega razumevanja je temeljnega 
pomena za dosego uspešnega proizvodnega okolja. V 
ta namen so bili razviti standardi, ki podajajo navodila 
načrtovalcem, inženirjem, upravljalcem in odločevalcem 
za izvajanje aktivnosti na svojih področjih. Standardi 
pa so v pomoč tudi pri komunikaciji med akterji, ki 
so iz različnih problemskih domen, izvajajo opravila 
na različnih nivojih proizvodne arhitekture ali se 
ukvarjajo s problemi, ki pripadajo različnim fazam 
življenjskega cikla izdelka/proizvodnje. Obstaja več 
različnih nacionalnih (ANSI, DIN, SIST,…), regionalnih 
(CEN) in internacionalnih organizacij (ISO, IEC, ISA, 
MESA,…), ki se ukvarjajo s postavljanjem standardov za
proizvodnjo.

Slika 5: Standardi usklajeni z IEC 62264 [10].

Stanje aktualnih standardov na področju pametnih 
proizvodnih sistemov lepo povzema pregled v [10], kjer 
so le-ti umeščeni v ključne dimenzije proizvodnega 
ekosistema. Pomembnejši standardi, usklajeni s 
proizvodno piramido (IEC 62264), so predstavljeni 
na sliki 5. Avtorji pregleda ugotavljajo, da trenutni
standardi niso zadostni za celovito izvedbo pametne 
proizvodnje. Obstajajo standardi, ki učinkovito 
pokrivajo določeno domeno (npr. komunikacije), 
vendar interoperabilnost med različnimi domenami 
ni zadostna. Pogosto se pojavljajo standardi, ki se v 
določenih segmentih prekrivajo, nove tehnologije 
pa odpirajo tudi nova področja, kot so kibernetska 
varnost, industrijske brezžične mrežne povezave, 
oblačne storitve, podatkovna analitika, itd.

Tradicionalni pristop, ki je temeljil na inkrementalnih 

izboljšavah standardov, ne more slediti hitremu 
tehnološkemu razvoju, zato je pomembno določiti 
prioritetna področja. Eno izmed tovrstnih usmeritev 
je predstavila delovna skupina organizacije DIN/
DKE, ki je zadolžena za razvoj standardov za potrebe 
Industrije 4.0 (WG1). Njihova standardizacijska 
priporočila so bila predstavljena leta 2013, ki so 
jih v letu 2016 nato še revidirali in dopolnili [3].

Kot eden izmed prvih korakov k standardizaciji pametnih 
tovarn je bil predviden razvoj referenčnega modela. 
Pri tem izraz referenčni model nakazuje splošen in 
prenosljiv model, ki je bil spoznan za uporabnega pri 
defi niranju specifi čnih modelov. Referenčni modeli 
imajo nalogo generaliziranja splošnih konceptov ter 
poenotenja pogledov različnih interesnih skupin. 
Predstavljajo pa tudi dobro izhodišče za umestitev 
obstoječih standardov in identifi kacijo njihovih 
prekrivanj oz. pomanjkanj.

5 Referenčni modeli za razvoj pametnih 
    tovarn

Osnovni cilj koncepta pametnih tovarn je zagotoviti 
sodelovanje med različnimi tehničnimi viri (ang. technical 
assets) [2]. Pri tem kot tehnični vir štejemo katerikoli 
objekt, ki ima določeno vrednost za organizacijo, 
kot so na primer fi zična oprema, arhivi, programska 
oprema. Za dosego ideje poljubnega kombiniranja in 
povezovanja virov je potrebno poskrbeti za njihovo 
ustrezno virtualno predstavitev in povezavo.

Da bi formalizirali pravila digitalnega opisa tehničnih 
virov preko vseh njihovih življenjskih ciklov, so 
posamezne iniciative predlagale različne referenčne 
modele. Referenčni model naj podaja napotke za 
razvoj sistemov in aplikacij, t.j. podaja skupni okvir, 
okoli katerega se razvijajo bolj podrobne razprave.

V naslednjih podpoglavjih bosta izpostavljena 
referenčna arhitekturna modela RAMI4.0 (DIN SPEC 
91345 [2]) in IIRA (Industrial Internet Reference 
Architecture) [5]). Modela predstavljata referenčno 
osnovo za enotno umestitev problemov, tehničnih 
virov in standardov preko vseh multidisciplinarnih 
deležnikov, ki so potrebni za dosego koncepta pa-
metnih tovarn. Poleg tega predstavljamo še referenčni 
model tehničnih virov, ki ga uvaja standard DIN 
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SPEC 91345 [2] in ima nalogo podrobnejše specifi kacije osnovnih 
gradnikov Industrije 4.0.

5.1 Referenčni arhitekturni model za Industrije 4.0 – RAMI4.0

Referenčni arhitekturni model RAMI4.0 omogoča strukturni opis in 
umestitev objektov znotraj nivojskega modela, ki je sestavljen iz 
treh dimenzij, predstavljenih na sliki 6 – arhitekturni nivo (Layers), 
organizacijska hierarhija (Hierarchy Levels) ter faze življenjskega cikla 
(Life Cycle & Value Stream). Model RAMI4.0 je formalno predstavljen v 
nemškem standardu DIN SPEC 91345 [2].

Arhitekturno je model predstavljen iz šestih nivojev, ki omogočajo 
razgradnjo kompleksnih objektov na skupek obvladljivih perspektiv 
problema. Uporabljeni so naslednji arhitekturni nivoji: poslovni nivo, 
funkcijski nivo, informacijski nivo, komunikacijski nivo, integracijski 
nivo, nivo vira.

Os življenjskega cikla in vrednostnih tokov procesa umešča objekt v 
določeno fazo njegovega življenja – od njegove izdelave, uporabe do 
prenehanja uporabe. Pri tem ločimo dva sklopa življenjskih ciklov: 
življenjski cikel tipa (npr. nov tip izdelka) in življenjski cikel določene 
instance tega tipa (npr. določen proizveden izdelek). Upravljanje 
življenjskih ciklov sistemov in produktov v industriji bo podrobneje 
defi niral nastajajoči standard IEC 62890. V splošnem pa lahko defi niramo
življenjske cikle naslednjih objektov [9]: produkta, naročil, tovarne, 
naprav, komponent.

Slika 6: Referenčni arhitekturni model Industrije 4.0 (RAMI4.0) [2].

Tretja os vnaša v model hierarhično razgraditev objektov, kar omogoča 
določevanje funkcijskih zadolžitev in odgovornosti znotraj proizvodnje. 
Proizvodni nivoji, privzeti iz standardov IEC 62264-1 in IEC 61512-1, 
so: nivo vodenja (ang. Control), nivo postaje (ang. Station), nivo delovnih 
centrov (ang. Work centres) in nivo podjetja (ang. Enterprise). Da se 
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lahko zadosti novim potrebam, ki izhajajo iz I4.0, 
so bili v tem standardu dodani še nivoji produkta 
(ang. Product), naprave (ang. Field device) in zunanje 
povezave (ang. Connected World).

5.2 Referenčni model IIRA

Vzporedno postavlja združenje IIC soroden referenčni 
model IIRA (Industrial Internet Reference Architecture) 
[5]. IIRA predstavlja arhitekturno predlogo in 
metodologijo, ki arhitektom IIoT omogoča razvoj 
sistemov, ki temeljijo na skupnih okvirih in konceptih. 
Osnova za razvoj IIRA je standard za arhitekturni 
opis sistemov ( ISO/IEC/IEEE 42010 Systems and 
Software Engineering – Architecture Description).

IIRA določa najpomembnejše arhitekturne komponen-
te industrijskega interneta in načine medsebojnega 
povezovanja komponent. Povzema konsenz glavnih 
arhitekturnih vprašanj, ki je bil sprejet med različnimi 
poslovnimi sektorji, kot so zdravstvo, proizvodnja, 
transport in javni sektor. Večplastni referenčni model 
IIRA (Slika 7) obravnava štiri različne vidike:
-  Poslovni vidik (ang. Business viewpoint), ki se 

ukvarja z ugotavljanjem poslovne vizije, vrednot 
in ciljev pri vzpostavljanju sistema IIoT.

-  Uporabniški vidik (ang. Usage viewpoint) se ukvarja 
z vidiki uporabe sistema. 

-  Funkcionalni vidik (ang. Functional viewpoint) 
se osredotoča na funkcionalne komponente v 
sistemu IIoT, na njihovo strukturo in medsebojne 
povezave.

-  Izvedbeni vidik (ang. Implementation viewpoint) 
se ukvarja s tehnologijami, potrebnimi za izvedbo 
posameznih funkcionalnih komponent.

Vrstni red, v katerem so razporejeni vidiki (od vrha 
navzdol), odraža splošno interakcijo med njimi. 
Odločitve na nivoju poslovnega vidika, podajajo 
stališča in zahteve na nižji uporabniški nivo. 
Sistematična obravnava problemov preko naštetih 
vidikov omogoča združeno obravnavo sorodnih 
problemov. Vsakega od vidikov je mogoče primerjati 
tudi z ustreznimi arhitekturnimi nivoji referenčnega 
modela RAMI4.0. Tudi IIRA obravnava posamezen 
objekt skozi njegov celotni življenjski cikel. V letu 
2016 sta se združenji Industrija 4.0 in IIC zavezali 
k iskanju skupnih interesov in integraciji obeh 
referenčnih modelov [7].

Slika 7: Referenčni model IIRA.

5.3 Referenčni model komponent I4.0

Komponenta I4.0 (orig. Industrie 4.0 componentI) 
predstavlja osnovni gradnik proizvodnega sistema, 
ki poenostavlja povezljivost ter s tem omogoča večjo 
horizontalno in vertikalno integracijo sistemov in 
procesov. Standard DIN SPEC 91345 [2] komponento 
predstavi kot globalno in unikatno identifi ciran 
deležnik, sposoben komunikacije. Komponenta 
I4.0 je povezana s sistemom I4.0, kjer ponuja svoje 
storitve. Sestavljena je iz administrativnega ovoja in 
tehničnega vira, kot je to prikazano na sliki 8. S stališča 
industrijskih aplikacij je lahko komponenta I4.0 na 
primer proizvodni sistem, individualna naprava/stroj 
ali enota ali modul znotraj naprave/stroja. 

Administracijski ovoj (ang. Administration shell) za-
gotavlja standardiziran vmesnik, ki raznolike vire z 
različnimi komunikacijskimi sposobnostmi transfor-
mira v komponento I4.0. Pri tem pa pokriva tako 
virtualno predstavitev kot tudi tehnično funkcionalnost 
določenega objekta. Administracijski ovoj pomaga 
pri zagotavljanju ključnih lastnosti komponent I4.0, 
kot so ([9], [2]): identifi kabilnost, komunikacija v 
skladu s principi I4.0, dostop do storitev in stanj v 
skladu z Industrijo 4.0 (komunikacija po principu 
SOA), virtualna predstavitev, uporaba semantike 
standardizirane za Industrijo 4.0, zadostna varnost 
funkcionalnosti in podatkov, zagotavljanje kvalitete 
storitev (QoS), zagotavljanje informacij o njegovem 
stanju in gnezdenje (vsaka komponenta I4.0 lahko
vsebuje druge komponente I4.0).
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Slika 8: Komponenta I4.0 je sestavljena iz tehničnega vira in 
administrativnega ovoja [2][1].

6 Povzetek

V prispevku smo predstavili trenutno stanje razvoja potrebnih podpornih 
nalog za dosego pametnih tovarn. V naši interesni sferi sta na področju 
določanja raziskovalnih in razvojnih smernic najpomembnejši združenji 
nemška platforma Industrija 4.0 in ameriški konzorcij IIC.

Ena prvih nalog pri vzpostavljanju pametnih tovarn je vzpostavitev 
referenčne arhitekture in razvoj skupnih standardov. V prispevku smo 
podali kratek povzetek trenutnega stanja na področju standardov. 
Predstavili smo referenčni model RAMI4.0, ki ga je razvila organizacija 
Industrija 4.0 ter referenčni model IIRA, razvit s strani konzorcija IIC. 
RAMI4.0 je formalno predstavljen tudi v nemškem standardu DIN SPEC 
91345 [2], kjer je defi niran tudi osnovni gradnik proizvodnega sistema, 
komponenta I40. Modela RAMI4.0 in IIRA predstavljata referenčno 
osnovo za enotno umestitev problemov, tehničnih virov in standardov 
preko vseh multidisciplinarnih deležnikov, ki so potrebni za dosego 
koncepta pametnih tovarn. 

Zahvala
Delo je nastalo v okviru projekta GOSTOP, ki ga delno fi nancirata 
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 
Evropska unija (EU) in nacionalnega raziskovalnega programa P2-0001.
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OGLASNA SPOROČILA NAŠIH PARTNERJEV

Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.  

Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in  

MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.  

Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP 

sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala 

učinkovitost in izboljšala gospodarnost.
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Nov koncept ogrevanja za varčevanje energije

Pametni radiatorski ventili Netatmo by Starck prinašajo 
v naše domove popolnoma nov koncept ogrevanja. Z 
njihovo uporabo na eleganten način znižamo stroške 
ogrevanja za izdatnih 37%. V brezplačni aplikaciji na 
mobilnem telefonu lahko kadarkoli iz kavča ali drugega 
konca sveta zelo preprosto nastavimo temperaturo 
za vsako posamezno sobo v domu. Netatmo sistem 
ogrevanja se prilagodi našim življenjskim ciklom. 
Z opazovanjem rutinskih dnevnih opravkov in v 
povezavi z vnešenimi urniki, neprestano samodejno 
nastavlja optimalno temperaturo v prostorih in 
tako skrbi za dobro počutje in racionalno potrošnjo 
energije. Pametni radiatorski ventili nadomeščajo 
večino obstoječih klasičnih ročnih in termostatskih 
ventilov. Uporabimo jih lahko v vseh večstanovanjskih 
objektih s skupinskim in daljinskim ogrevanjem ter 
v povezavi s Pametnim termostatom Netatmo tudi 
v hišah z individualnim sistemom ogrevanja. Prvi 
Pametni radiatorski ventili so že na zalogi, a je zaradi 
izjemnega povpraševanja po celi Evropi ta zelo 
omejena. Nove dobave so predvidene v decembru.

Pametni radiatorski ventili

Glavne prednosti pametnih radiatorskih ventilov 
Netatmo:

• Izjemni prihranki z do 37% nižjimi stroški za 
ogrevanje doma.

• Oddaljeno nastavljanje željene temperature za 
vsako posamezno sobo z mobilnim telefonom.

• Samodejno prilagajanje temperature našim 
aktivnostim, delom dneva in vnešenim urnikom.

• Brezplačna mobilna aplikacija za iOS in Android 
naprave ter spletna aplikacija za PC/Mac.

• Možnost namestitve v samostojnih hišah in 
večstanovanjskih objektih z različnimi tipi ogrevanja.

• Preprosta nadomestitev obstoječih ročnih in 
termostatskih ventilov.

• Design Philippe Starck.

Veliki prihranki

Pametni radiatorski ventili Netatmo so namenjeni 
vsem, ki želite elegantno znižati stroške ogrevanja. 
V raziskavi opravljeni na Univerzi za energetiko 
Supélec, je bilo ugotovljeno, da se z uporabo ventilov 
Netatmo znižajo stroški ogrevanja za zavidanja 
vrednih 37%. Sistem pametnega ogrevanja Netamo 
temelji na prilagojenem urniku, ki za vse sobe v 
domu inteligentno določi in nastavlja optimalno 
temperaturo glede na dele dneva, vreme, izolacijo, 
število oseb v prostoru in letne čase. Ventili tudi 
zaznajo odprto okno in ob tem znižajo temperaturo 
radiatorja ter tako dodatno privarčujejo.

Upravljanje

Preprosta kretnja v aplikaciji na mobilnem telefonu 
zadostuje, da iz kavča ali drugega konca sveta na daljavo 
nastavimo željeno temperaturo za vsako posamezno 
sobo v domu. Temperaturo lahko nastavljamo tudi 
ročno. Na ventilu je vgrajen kvaliteten E-ink zaslon, 

Informacije: TELOS d.o.o.

Pametni radiatorski ventili Netatmo
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ki prikazuje trenutno in nastavljeno temperaturo. V 
posamezen ogrevalni sistem je mogoče dodati do 

20 ventilov. Napajanje je izvedeno prek priloženih 
AA bateriji z življenjsko dobo 2 leti.

Pametno ogrevanje

Netatmo sistem sestavi urnik ogrevanja, ki se popolnoma 
prilagodi našim željam in zunanjim dejavnikom. 
Sistem tako recimo ob željenih delih dneva v kopalnici 
dvigne temperaturo na 21°C, v spalnici jo čez dan, 
ko je ta prazna, vzdržuje na 17°C. Seveda lahko v 
vsakem trenutku na mobilnem telefonu ali samem 
ventilu tudi sami nastavimo željeno temperaturo. 
Ko smo od doma odsotni, sistem vključi Eco način 

in zniža temperaturo v vseh prostorih. Netatmo 
pametno ogrevanje tudi poskrbi, da se iz počitnic 
vedno lahko vrnemo v topel dom.

Aplikacija
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POLAGANJE TEMELJNEGA KAMNA ZA YASKAWINO TOVARNO ROBOTOV

Kočevje bo center najsodobnejše 
proizvodnje robotov v Evropi

Kočevje, 2. november 2017 - Največji svetovni 
proizvajalec industrijskih robotov, Japonska kor-
poracija Yaskawa, je danes položila temeljni kamen 
pri snovanju svoje prve evropske tovarne robotov 
v Evropi in to v Sloveniji. Hkrati je to pomemben 
trenutek za nadaljnji poslovni razvoj države, ki so ga 
z velikim optimizmom in prihodnjimi pričakovanji 
pozdravili dr. Miro Cerar, predsednik vlade Republike 
Slovenije, dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport, Zdravko Počivalšek, 
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, dr. 
Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo, Keiji 
Fukuda veleposlanik Japonske v Sloveniji ter visoki 
predstavniki koncerna Yaskawa in predstavniki 
Inženirske akademije Slovenije skupaj z vladnimi 
predstavniki in predstavniki občine Kočevje.

”S to potezo sledimo zastavljeni strategiji podjetja. V Evropi 
nameravamo ponuditi vrhunske storitve za naše stranke,” je v 
uvodnem govoru izpostavil Bruno Schnekenburger, predsednik 
evropske divizije za ro botiko Yaskawa, direktor Yaskawa Europe. 
Yaskawa je vodilno podjetje v razvoju in proizvodnji industrijskih 
robotov, trenutno ima na trgu preko 380.000 robotov, sodi 
med mednarodne vodilne ponudnike na področju pogonov 
in tehnike avtomatizacije. Njihov srednjeročni plan je postati 
vodilno podjetje na strateških trgih, kamor sodi tudi Evropa. 
Proizvajalec industrijskih robotov je sicer v Sloveniji prisoten 
že vrsto let, saj sta v njegovi lasti ribniški podjetji Yaskawa 
Slovenija in Yaskawa Ristro.

Zgodba o uspehu – rezultat trdega dela
Ambiciozno strategijo širitve v Evropi je Yaskawa prištela med 
svoje ključne naloge. Odločitev za gradnjo v Kočevju pa še 
zdaleč ni prišla čez noč, predstavlja rezultat trdega dela podjetij 
Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro, pod vodstvom direktorja 

dr. Huberta Koslerja, ki ambiciozno razvija dolgoročno strategijo 
in vodi prodajo na trgih Slovenije kot tudi nekdanje Jugoslavije. 
Uspehi temeljijo na povezovanju z akademskimi institucijami, 
kjer ustvarjajo nove generacije vrhunskih strokovnjakov ter 
dobrim sodelovanjem z lokalnim okoljem.

Premier Cerar zadovoljen z izidom Odločitev Yaskawe, da investira 
prav v Kočevje, ni samoumevna ali naključna. Gre za neposredni 
rezultat prizadevanj vlade. Z vodstvom podjetja se je večkrat 
sestal tudi premier dr. Miro Cerar in pri tem pomembno vplival 
na odločitev tujih vlagateljev. »Vlada Slovenije je tako pokazala 
odprtost in poslovno naravnanost. Med obiskom na Japonskem 
sem tudi sam osebno več dni prepričeval japonske investitorje, 
tudi znotraj japonske poslovne zveze Keidanren, naj za svoje nove 
investicije v hudi konkurenci izberejo prav Slovenijo, «je poudaril 
premier, ki vidi funkcijo politike v odpiranju vrat, povezovanju 
in sodelovanju. »Politika naj bo v službi gospodarskega napredka 
in razvoja,« je prepričan Cerar.

»Made in Kočevje« že prihodnje leto
V Yaskawi pričakujejo, da bodo prvi Motomanovi roboti ugledali 
luč v Kočevju prihodnje leto. Redno proizvodnjo naj bi začeli leta 
2019, za potrebe tovarne bodo ustanovili tudi center za robotske 
raziskave in razvoj, ki bo robote lahko razvijal in jih prilagajal 
glede na zahteve kupcev. Zmogljivost proizvodnje nameravajo 
z začetnih 4.000 robotov letno povečati na 6.000 letno. Nov 
proizvodni obrat in nov evropski razvojni center za robotiko 
bo pokrival približno 80 odstotkov evropskega povpraševanja 
po robotih. Bruno Schnekenburger je ob otvoritvi dejal: ”Nove 
proizvodne in razvojne zmogljivosti nam omogočajo, da kupcem 
v Evropi ponudimo najkrajši možni čas dobave in razširimo naše 
možnosti za ponudbo ekskluzivnih, posebej prilagojenih robotskih 
rešitev. Zahvaljujoč razširjenim zmogljivostim regionalnega razvoja 
se približujemo evropskemu trgu in tehnološkim trendom.” Ob tej 
priložnosti je Schnekenburger poudaril, da so oktobra 2015, ko 
je Yaskawa praznovala svojo 100 obletnico v Ribnici, na dogodku 
predstavili tudi vizijo razvoja podjetja. Takrat so vodilni možje v 

Informacije: Mateja Nosan Bojc, Yaskawa Europe Robo  cs d.o.o.

Nova Evropska pametna tovarna robotov
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Yaskawi naznanili, da je Slovenija ena od kandidatk za izgradnjo 
tovarne robotov. Takšna investicija je zvenela kot visokoleteča 
želja, ki je zdaj postala resničnost. Divizija za robotiko trenutno 
zaposluje 960 delavcev po vsej Evropi, od tega jih je skoraj 
tretjina v Nemčiji. V Evropi Yaskawa zaposluje 350 razvojnih 
inženirjev in inženirjev za razvoj aplikacij. ”Evropa je vodilna 
v razvoju številnih novih tehnologij in tudi mi smo pripravljeni 
našim strankam trajnostno dokazovati, da lahko skupaj z njimi 
razvijamo za njih še učinkovitejše rešitve,” dodaja Manfred Stern, 
predsednik in izvršni direktor Yaskawa Europe, podpredsednik 
korporacije Yaskawa Electric Corp.

Valilnica slovenskih strokovnjakov
Celotna naložba Yaskawe v novo tovarno znaša okoli 25 milijonov 
evrov, vlada pa je odobrila državno pomoč v višini 23 odstotkov 
naložbene vrednosti, to je približno 5,6 milijona evrov. Ob tem 
bodo odprli preko 200 novih delovnih mest. Za potrebe tovarne 
bodo ustanovili tudi center za raziskave in razvoj, da bodo lahko 
svojim kupcem ponudili razvoj robotov glede na njihove zahteve 
in želje. Tu bodo zaposlovali predvsem slovenske strokovnjake. 
Pri tem Yaskawa dokazuje, da sinergija in dobro sodelovanje 
univerze in gospodarstva prinašajo pomembne uspehe. Kajti 
Inženirska akademija Slovenije je v zadnjih letih posvetila veliko 
pozornosti izobraževanju inženirjev, in oblikovala koncept, ki 
temelji na tesnejši povezavi z industrijskim razvojem v podjetjih. 
»Mnenja smo, da zgodnje vključevanje študentov vseh študijskih 
stopenj v problematiko podjetij, v katerih se nameravajo kasneje 
zaposliti, zagotavlja podjetjem optimalno izobražene mlade 
inženirje in s tem odlično osnovo za razvoj lastne tehnologije in 
na znanju temelječe proizvodnje,« dodaja prof. Stane Pejovnik, 
predsednik Inženirske akademije Slovenije.

Zgodovinski trenutek za Kočevje
Odločitev Yaskawe za gradnjo v Kočevju po ocenah župana in 
podžupana občine Kočevje predstavlja kraju največji pozitivni 
premik v zadnjih letih. »To je zgodovinski trenutek za nas. Občina 
Kočevje se že leta spopada z visoko stopnjo brezposelnosti. 
Priča smo bili upadu rodnosti, zmanjševanju števila otrok v šolah, 
množičnemu odseljevanju mladih. Podjetja se niso odločala 
za investicije. Kočevje je počasi a žal zanesljivo nazadovalo,« 
sta ob temelju nove tovarne poudarila Vladimir Prebilič, župan 
občine Kočevje in njen podžupan Roman Hrovat. V korak z 
novimi potrebami so stopili tudi v Srednji šoli Kočevje, kjer bodo 

po dveh desetletjih ponovno uvedli šolski program strojnega 
tehnika. Prepričani so, da bodo z uvedbo učnih programov, 
prilagojenih Yaskawinim kadrovskim potrebam, soustvarjali tudi 
prihodnji uspeh tovarne. Investicije gospodarskih subjektov 
so se ponovno začele, mladi iščejo službo v Kočevju in da je 
rojstev več priča tudi gradnja novega vrtca.

Slovenija v nizu velikih projektov Yaskawe

Poleg nove robotske tovarne, Yaskawa trenutno gradi in investira 
v tri velike projekte, prvi je 10.000 m2 novih proizvodnih in 
pisarniških prostorov v Nantesu v Franciji. V Torsåsu na Švedskem 
odpirajo nova vrata tovarni skupaj z novimi delovnimi mesti. 
Oba projekta bosta zaključena konec leta 2018. V začetku 
prihodnjega leta pa bo končana razširitev stavbe z 4.000 m2 
proizvodnega in skladiščnega prostora ter 1200 m2 pisarn v 
evropskem sedežu za robotiko v Allershausnu v Nemčiji. Vse te 
naložbe so del evropske pobude, ki sta jo ob koncu lanskega 
leta na tiskovni konferenci v Frankfurtu predstavila Hiroshi 
Ogasawara, generalni direktor divizije za robotiko Yaskawa, 
podpredsednik korporacije Yaskawa Electric Corp. in Manfred 
Stern. Poudarila sta, da strategija podjetja temelji na razvoju in 
izgradnji infrastrukture, zelo pomembna so tudi vlaganja v razvojni 
in aplikativni inženiring. Z novimi prevzemi posameznih podjetij 
se Yaskawa krepi tudi na področju energetike in pomorstva.

PODATKI O KORPORACIJI YASKAWA

YASKAWA ima več kot 3,5 milijarde evrov letnega prometa, 
podjetje je vodilni svetovni proizvajalec nove generacije servo 
pogonov (Sigma-7 serije), inverterskih pogonov (GA700) in 
Motoman industrijskih robotov. Ustanovljeno je bilo leta 1915 
na Japonskem. Podjetje z več kot 100 letno tradicijo v lokal-
nem okolju zagotavlja najvišjo kakovosti izdelkov. Poslovne 
dejavnosti Yaskawa sestavljajo pogoni in gibanje (Drives & 
Motion), frekvenčni inverterji, servo pogoni, krmilniki strojev 
ter sistemi pogonov in strankam prilagojenih krmilnikov, ki jih 
proizvaja podjetje YASKAWA. 

Svojo vrednost na trgu dokazujejo že dolgo. Zaradi svojih 
izkušenj s prilagodljivimi rešitvami v avtomatizaciji in 
strokovnega znanja za številne panoge in načine uporabe so 
usposobljen partner za razvoj sistemskih rešitev. YASKAWA je s 
380.000 roboti, nameščenimi po vsem svetu, ena od največjih 
proizvajalk industrijskih robotov. Širok nabor robotov poleg 
različic, ki temeljijo na načinu uporabe, kot so roboti za varjenje, 
paletiranje, lakiranje in rokovanje ter manipulacijo, vključuje 
robote, zasnovane za uporabo v laboratorijih in čistih sobah ter 
avtomatizirane sisteme na ključ za varjenje vrhunske kakovosti. 
Podjetje VIPA je že dolga leta gonilna sila inovacij na področju 
programirljivih logičnih krmilnikov in vmesnikov človek-stroj. 
Tako VIPA zaokroža portfelj osrednjih krmilnikov podjetja 
YASKAWA in omogoča kupcem nakup zmogljivih sistemov na 
enem mestu. Oktobra 2014 je del korporacije postalo podjetje 
The Switch Engineering Cooperation, ki se ukvarja z uporabo 
vetrne energije.
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ICM d.o.o. I PASSION FOR PERFECTION 
Trnoveljska cesta 56, SI – 3000 Celje, Slovenija 
T:+386 (0)3 620 07 03, F: +386 (0)3 620 07 02 

e-mail: info@icm.si, web: www.icm.si 

Naziv sejma IFAM - Strokovni sejem za avtomatizacijo, mehatroniko, 
meritve, senzoriko, računalniški vid … 

Leto ustanovitve 2005 
Frekvenca Letno 

Termin sejma 13. - 15. 02.2018 
Kraj prireditve Ljubljana, Slovenija 

Lokacija prireditve Gospodarsko razstavišče 
Delovni čas Torek                     13.02.2018                       09.00-17.00 

Sreda                     14.02.2018                       09.00-17.00 
Četrtek                   15.02.2018                      09.00-17.00  

Vstop dovoljen Strokovna publika 
Cene vstopnic 8 EUR odrasli, 5 EUR študentje 

Osnovne info o prireditvi  Strokovni sejem  IFAM je edini B2B sejem  v Sloveniji in 
regiji za avtomatizacijo, mehatroniko, senzoriko, meritve .. 

Profil razstavljavcev Proizvajalci, uvozniki in distributerji izdelkov in 
storitev, povezanih z avtomatizacijo, mehatroniko, 
sistemi meritev, testiranja in kontrole v industriji, montažo 
in operativno tehnologijo, računalniškim vidom, sistemi za 
pozicioniranje, tehnologijo pogonov (rotacijska in 
linearna), senzoriko, sistemi nadzora, sistemi in 
napravami za varovanje in opazovanje, napajalnimi 
sistemi, software – aplikativnami rešitvami,  

Profil obiskovalcev Managerji in vodje proizvodnje, tovarn; strokovnjaki 
in inženirji za zagotavljanje kakovosti in kvalitete; 
vzdrževalci, nabavni inženirji in vodje; tehnični 
direktorji/vodje; planerji proizvodnje; projektni 
inženirji; podjetniki; managerji, člani uprav; razvijalci 
in raziskovalci; inženirji designa. 

Ciljne panoge prireditve Avtomobilska industrija in dobavitelji; energetika, 
strojnišstvo, farmacevtska, kemična, kozmetična, 
prehrambena, lesna in lesno obdelovalna industrija; 
industrija proizvodnje pijač in embalaže; strojna, 
električna in elektronska industrija; solarna tehnologija; 
plastična industrija; obdelava metala, informacijska in 
komunikacijska podjetja; grafična in papirna industrija; 
gradbena in konstrukcijska industrija ....  

Statistika prireditve za leto  2017 
Domači direktni razstavljavci 61 

Tuji direktni razstavljavci 13 
Domača zastopana podjetja 3 

Tuja zastopana podjetja 35 
Zastopana podjetja skupaj 38 

Razstavljavci skupaj 74 
Število sodelujočih držav 9 
Sk. razst. površina (v m2)  5,000 

Število obiskovalcev 2.612 
Št. akreditiranih novinarjev  

Vzporedne prireditve Poslovni forum, okrogla miza, delavnice 
Soorganizatorji  
Podporni mediji Mehatronika, Svet elektronike, IRT3000, VENTIL, 

INDUSTRIJA, Strojništvo.org, Računalniške novice, ... 
Organizator ICM d.o.o. 

T: +386 (0)3 620 07 03,  F: +386 (0)3 620 07 02 
email: ifam@icm.si , www.icm.si 
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