


Do danes so bila za izpolnjevanje novih zahtev proizvodnje dograjevana in združevana
programska orodja zasnovana že v preteklosti. Zato so postale MES (Manufacturing
Execution System) rešitve vse bolj zapletene in praktično nezmožne prilaganja različnim
produkcijskim nalogam. Prepričani smo, da tak pristop ne sledi sodobni proizvodnji viso-
ko fleksibilnih, vnaprej določenih in vendar hkrati prilagodljivih izdelkov.

Zato Siemens predlagamo popolnoma nov in enovit sistem MES:    SIMATIC IT

Obiščite nas na spletnih straneh:  www.ad.siemens.de/sh2/simatic_it
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Spoštovani bralci,

pomembnejši dogodki teh dni (FormaTool
v Celju, TeleInfos in seminar društva
Avtomatikov) so za nami, vendar "dela na
terenu" s tem še ni konec. Številka, ki jo
imate pred seboj, bo prisotna na Siemens-
ovi predstavitvi "Simatic IT" 13.maja v
Koloseju v Ljubljani, pa tudi na Posvetu

AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA, ki ga organizira Slovensko
združenje za požarno varnost. Zato boste tudi v tej številki našli
večino prispevkov na temo požarne zaščite in alarmiranja. 

Pomlad je na višku, vročine so poletne in požarna nevarnost je
vse večja. Bog ne daj, da bi zagorelo, če že, pa ni vseeno, kdaj
nas protipožarni sistem o tem obvesti, kdaj vključi samodejno
gašenje, kako pravzaprav pravilno načrtujemo sistem samodej-
nega gašenja, kako se odvajata dim in vročina, ali bomo mimo-
grede “zakurili” s pomočjo klime še vse sosednje prostore in
zgradbe, itd. Skratka, tem še za dve številki revije Avtomatika. 

Od prispevkov v reviji bi morda lahko omenili še članek s
področja merilna tehnika, ki so ga pripravili v podjetju Elsinco,
govori pa o frekvenčni analizi s pomočjo hitre fourierjeve trans-
formacije (FFT) v sodobnih digitalnih osciloskopih, obenem pa
še na hitro primerja dobre in slabe lastnosti digitalnih analiza-
torjev z analognimi.

Vaš urednik

Založba: HHYYDDRRAA  &&  CCoo..  dd..oo..oo..
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posameznih delov je dovoljen samo z 
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vira. Nepodpisane fotografije so iz 
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� Servo pogoni,  frekven
pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

čni regulatorji,

� Avtomatizacija strojev
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Brezkrtačni servo motorji od 1,2 Nm
do 73,2 Nm
Majhni lastni vztrajnostni momenti
izredna dinamika
UNIDRIVE ali M'Ax servo regulatorji
Stalno na zalogi
Programska oprema za izbiro
servo pogonov
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Podružnica Maribor

Pekrska c. 6, SI-2000 Maribor

Telefon: (02) 421 51 83

Telefaks:(02) 420 02 64

E-Mail: jumo.info@siol.net

Internet: www.jumo.at
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TToommaažž  LLaassiičč, univ. dipl. inž. rač., vodja segmenta fleksibilne
avtomatizacije v podjetju AABBBB  dd..oo..oo.., Tel: (01) 58-75-480. 
Svetuje s področja robotike, frekvenčnnih pretvornikov in instru-
mentacije. 
Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov:
tomaz.lasic@si.abb.com

dr. FFrraanncceelljj  TTrrddiičč, FFDDSS  RReesseeaarrcchh, Computer Vision Group, tel. 
01/589-75-81, e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com. 
Je vrhunski strokovnjak na področju računalniškega vida in
direktor mednarodno priznanega podjetja. Svetuje pri uvajanju
in integraciji sistemov računalniškega vida (tudi termovizije) v
industrijske procese. 
Pokličete ga lahko na telefon 01/589-75-81 ali pošljete vprašanje
po elektronski pošti.

dr. SSaaššaa  SSookkoolliićć, univ. dipl. inž., direktor marketinga in prodaje,
MMeettrroonniikk  dd..oo..oo.., tel. 01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si
Je specialist za sisteme za upravljanje in nadzor (SCADA sistemi
- programska oprema). Pokličete lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

mag. JJaanneezz  Žž mmuucc, univ. dipl. inž., teh. direktor, MMeettrroonniikk  dd..oo..oo..,
tel. 
01/514-08-00, e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. G. Žmuc je spe-
cialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sistemov/projektov avto-
matizacije. Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

KKrriissttaann  CCoorrnn, PPSS,,  dd..oo..oo.., Logatec, tel: 01-750-85-10, e-mail: 
ps-log@ps-log.si
Svetuje s področja uporabe servo pogonov, frekvenčnih pretvor-
nikov in pozicijskih krmilnikov.
Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10 ali pošljete vprašanje
po elektronski pošti.

VViittoo  KKoopprriivvnniikkaarr, ing,  tehnični direktor SSIILLOONN  dd..oo..oo.., 
tel.: 01/42-33-796, e-pošta: vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in izvedbo odprtih
sistemov avtomatizacije zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po elektronski pošti.

TToommaažž  TTeekkaavveecc, univ. dipl. inž., SSiipprroonniikkaa  dd..oo..oo..
tel. 01/421-52-50, e-pošta: info@sipronika.si
Se ukvarja z natančnim določanjem časa, sinhronizacijo sistem-
skih časov in časovnim usklajevanjem celotnega informacijskega
sistema. Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 10. in 12. uro,
lahko pa pošljete tudi e-pošto.

AAnnddrreejj  PPllaanniinnaa, univ. dipl. ing, ŠŠppiiccaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  dd..oo..oo..
> tel. (01) 5680 833
Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno
računalništvo, tehnologijo črtne kode in uvajanje sistemov v pro-
izvodnjo. 
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov: andrej.planina@spica.si.

mag. MMaarriijjaann  VViiddmmaarr, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računal-
niške opreme, IINNEEAA  dd..oo..oo.., Stegne 11, Lj., e-pošta: marijan.vidmar@ inea.si
Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom: distribuirani sistemi,
uporaba internet/intranet tehnologij za vodenje. Dvonivojske in trinivojske
aplikacije strežnik-odjemalec (na osnovi SQL podatkovnih strežnikov in
Microsoft DNA arhitekture). Komunikacijski protokoli za povezavo na
SCADA paket. Vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokliče-
te po telefonu: 01/513 81 00.

ŠŠtteeffaann  OOššttiirr, FFBBSS  EElleekkttrroonniikk  dd..oo..oo.., tel. 03/89-83-712 ali e-mail:
fbs.elektronik@siol.net
Svetuje na področju varovanja in zaščite s svetlobnimi zavesami
varnostnega  nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.
Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 E-pošta: fbs.elektro-
nik@siol.net

MMaatteejj  ŠŠiimmoonn, FFBBSS  EElleekkttrroonniikk  dd..oo..oo.., tel. 03/89-70-341 ali 
e-mail: fbs.elektronik@siol.net
Svetuje s področja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto
senzorjev za uporabo v avtomatizaciji industrijskih procesov.
Pokličete ga lahko na telefon:  03 - 89 70 341. E-pošta: fbs.elektro-
nik@siol.net

JJaanneezz  MMoohhoorriičč, univ. dipl. inž., EELLSSYYSSTT  dd..oo..oo.., 
tel. 01/83-10-425. 

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroinstalacij (EIB 
instalacije) v vseh fazah od projektiranja do izvedbe.
Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek med 8. in 10. uro.

IIvvaann  MMoorraannoo, univ. dipl. ing. el., vodja proj. v RRoobboottiinnaa  dd..oo..oo..,
tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali 
e-mail: ivan.morano@robotina.si.

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev, mehkih zagonov,
zaščite motorjev.

MMaarrjjaann  SSttrrnnaadd, univ. dipl. ing. el., teh. direktor v RRoobboottiinnaa  dd..oo..oo..,
tel. 01/4273-855 ali e-mail: marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije za merjenje nivojev
(nivojska stikala, merilniki nivojev ter ostala nivojska tehnika)

DDaammiijjaann  JJaaggeerr, univ. dipl. inž., TTiipptteehh  dd..oo..oo..,, tel.: 01/200-51-50, 
e-pošta: damijan.jager@tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov
kot so svetlobne zavese, svetlobne mreže, "muting" sistemi, dvo-
ročni vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala. Nanj se lahko obr-
nete tudi z vprašanji o senzoriki. Pokličete ga lahko na telefon
061/200 51 50, ali pošljete vprašanje po e-pošti.

Dr. AAlleennkkaa  Žž nniiddaarrššiičč, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, IINNEEAA  dd..oo..oo..
Stegne 11, Ljubljana, Tel. 01/513 81 23, e-pošta: alenka.znidarsic@inea.si 
Področje dela: vodenje projektov s področja višjih nivojev vodenja v vseh
fazah od analize zahtev do implementacije. V to domeno sodijo proizvod-
ni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sistemi za razvrščanje ter pro-
blematika integracije s poslovnimi informacijskimi sistemi. Po telefonu
Vam bo svetovala vsak ponedeljek med 10. In 12.uro, vprašanja pa lahko
pošljete po e-pošti.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

MERITVE NIVOJEV

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

RAČUNALNIŠKI VID - OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA)

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - načrtovanje odprtih sistemov

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA - ČRTNA KODA

ROBOTIKA

MMaakkss  TTuuttaa,,  univ. dipl. ing., SSyynnaatteecc dd..oo..oo..
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@synatec.si
Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja podatkov v proizvodnji,
posredovanju podatkov v poslovne informacijske sisteme in pri
posredovanju podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslovnega
informacijskega sistema v proizvodnjo ter pri avtomatizaciji stro-
jev in naprav.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE - avtomatizacija zajemanja podatkov 

JJaanneezz  KKookkaalljj, univ.dipl.inž., tehnični direktor ELSING d.o.o.
tel. 01/562-60-44, e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhronskih elektromotorjev ter
pri dimenzioniranju ostale nizkonapetostne stikalne opreme.
Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV - Stikalna oprema

JJaanneezz  GGuuzzeelljj, Sales Product Manager, METREL d.d., Horjul 188,
1354 Horjul, web page: www.metrel.si
Tel. 00 386 1 7558 311, e-mail: janez.guzelj@metrel.si.
Svetovanje pri izvajanju meritev; pravilni uporabi merilnih
metod, zagotavljanju varnosti električnih instalacij, strojev, apa-
ratov in naprav.Pokličete ga lahko po telefonu 01/7558-311 ali pa
mu pošljete e-mail sporočilo.

VARNOST ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, STROJEV, APARATOV IN NAPRAV

SSllaavvkkoo  SSeenniiccaa, univ. dipl. ing. el., SSiisstteemmii  IINN  EESS d.o.o.
tel: 07 81 62 070, e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si
Svetuje pri načrtovanju in izvedbi avtomatizacij na področjih krmiljenih in reguliranih
elektromotorskih pogonov poljubnih izvedb: • pogoni z asinhronskimi motorji, servo
regulacije, enosmerni pogoni, koračni motorji • sinhronizacija pogonskih linij in proce-
sov • krmilne in regulacijske naprave elektromotorskih pogonov (frekvenčni pretvorni-
ki, servo regulatorji, mehki zagoni, usmerniške naprave) • komunikacije med krmilnimi
napravami za elektromotorske pogone in nadzornimi sistemi.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV - Elektromotorski pogoni

STROKOVNJAKI SVETUJEJO - Ponudba brezplačnega svetovanja (osnovne informacije)

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV
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EXPRESS NOVICE - Oprema za merjenje temperature

Informacije: RAGA d.o.o., www.raga.si

Eden od neprijetnih podatkov o IR termometrih je njihova relativno visoka cena. Da
to vedno ne drži, dokazuje britanska firma CALEX, ki je izdelala povsem novo in
cenovno zelo ugodno družino infra rdečih ročnih termometrov, dostopnih tudi slo-
venskim uporabnikom. Osnovni model ST8810 poleg nizke cene (okrog 40.000 SIT)
odlikuje tudi izredno enostaven način uporabe. 

Uporablja laserski kazalec za usmerjanje na točko v kateri želimo izmeriti temperatu-
ro. Za prikaz izmerjene vrednosti uporablja dovolj velik LCD prikazovalnik, ki je osvet-
ljen z zadnje strani. Infrardeči senzor ima emisivnost 0.95, kar mu omogoča zanesljive
meritve vseh organskih materialov, ravno tako pa tudi ne refleksnih (barvanih ali
korodiranih) kovin. Izbira-
mo lahko med enotami °C
ali °F.

Meritev pričnemo s priti-
skom na sprožilec, ki akti-
vira prikaz trenutne vred-
nosti na LCD prikazovalni-
ku. Ko spustimo sprožilec,
se zadnja meritev shrani za
7 sekund nato se termo-
meter samodejno izklopi.
Zorni kot merjenja v raz-
merju 8:1 omogoča dovolj
majhen premer merilnega
področja in s tem manjšo
napako meritve. Robustna
izvedba osnovnega modela
omogoča zanesljivo delo-
vanje pri temperaturi oko-
lice 0-50°C. Napaja se s
standardno 9 voltno bate-
rijo PP3. 

Glede na zahteve in tempe-
raturno območje lahko
izbiramo med štirimi raz-
ličnimi izvedbami termo-
metra. Osnovni model ST-
8810 ima merilno podro-
čje -20°C do 270°C, model
ST8811 ima merilno obmo-
čje -20°C do 450°C, medtem ko ima model ST8812 merilno območje -20°C do 200°C z
ločljivostjo 0.1°C in od 200°C do 500°C z ločljivostjo 1°C. Preklop ločljivosti je samo-
dejen. 

Model Convir ST8818 je najbolj izpopolnjen, vendar je še vedno znotraj nizkega
cenovnega razreda. Ima merilno območje -50°C do 200°C z ločljivostjo 0.1°C in od
200°C do 550°C z ločljivostjo 1°C. Tudi pri temu modelu je preklop ločljivosti samo-
dejen. Poleg omenjenega ima zelo ozek zorni kot 12:1, ki omogoča še bolj natančne
meritve. Ima tudi dodatno funkcijo MAX HOLD, ki je primerna za iskanje najbolj vro-
čih točk, ker poleg trenutne prikazuje tudi najvišjo izmerjeno temperaturo. 
Omenjena družina ročnih IR termometrov bo brez dvoma zelo zanimiva za slovensko
tržišče, ki je odprto za kakovostne izdelke z ugodno ceno.

Cenejši ročni IR termometri

A



Instalacija in
uporaba S
3000 lasers-
kih skenerjev
sta zelo eno-
stavna, med drugim tudi po zaslugi nove-
ga CDS programa, ki je enoten za vse
Sickove varnostne proizvode. Program
CDS omogoča nastavitev vseh parame-
trov v zvezi z varnostjo kakor tudi točno
definiranje varnostnih in opozorilnih
območij s pomočjo PC-ja. Vgrajeni 7-seg-
mentni prikazovalnik pospeši in poeno-
stavi diagnostiko naprave. V primeru
potrebe po servisnem posegu, se napra-
va lahko zamenja brez uporabe PC-ja, po
zaslugi spomina vgrajenega v priključni
modul, kar dodatno skrajša izpade v pro-
izvodnji. S3000 omogoča tudi enostavno
zamenjavo starejših PLS laserskih skener-
jev (enak način pritrditve). 

Tehnične karakteristike serije S3000 so
se v primerjavi s PLS tudi občutno izbolj-
šale:
• daljši domet (polmer zaščitnega polja

5,5 m ali 7 m v izvedbi z dolgim dome-
tom), 

• krajši odzivni čas (60 ms), 
• večji kot pokrivanja (190°), 
• širše temperaturno območje delova-

nja (-10°C..+50°C)... 
Nove laserske skenerje odlikuje tudi ma-

Pri tej novi seriji je bil uporabljen nov modularen koncept, ki omogoča izbiro najpri-
mernejših modulov glede na zahteve in razpoložljiva sredstva. Tako lahko izberemo S
3000 Standard (predvsem za stacionarno uporabo, 1 zaščitno in opozorilno polje, 1
primer nadzora), S 3000 Advanced (predvsem za stacionarno uporabo, 4 zaščitna in
opozorilna polja z možnostjo preklopa, 4 primeri nadzora), S 3000 Professional (pred-
vsem za mobilno uporabo, 8 zaščitnih in opozorilnih polj z možnostjo dinamičnega
preklopa, 16 primerov nadzora) in S 3000
Remote (predvsem za mobilno uporabo, 8 zaščitnih in opozorilnih polj z možnostjo
dinamičnega preklopa, 16 primerov nadzora, v kombinaciji z drugim S 3000 za drugo
smer premikanja - preklop zaščitnih območij preko prvega skenerja). 

Zaradi modularne zasnove je sistem možno naknadno enostavno nadgraditi, omogo-
ča pa tudi enostavno in prilagodljivo povezavo na varnostna vodila s pomočjo "intelli-
face" modulov.

Popolnoma nove funkcionalnosti ponujajo uporabniku veliko več možnosti in širši
spekter možne uporabe. V odvisnosti od vhodno izhodnega modula se lahko nastavi
do 8 različnih varnostnih polj. V bistvu je v sam skener vgrajena funkcionalnost LSI
varnostnega modula.
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Informacije: Božidar Zajc, IR Electronic d.o.o., bzajc@arrowslovenia.com

Poleg dveh novih varnostnih laserskih skenerjev, ki ju je Sick predstavil v lanskem letu (RLS s kotom
pokrivanja 300°, polmerom zaščitnega polja 6 m in relejskim izhodom in cenovno ugodni PLS s
kratkim dosegom z zaščitnim poljem 1,5 m),  je bila na letošnjem Industrijskem sejmu v Hannovru
predstavljena nova generacija varnostnih laserskih skenerjev S 3000.
Narejena je bila a na osnovi dolgoletnih izkušenj in znanja pridobljenega pri proizvodnji in uporabi
PLS varnostnih skenerjev, poleg tega pa jo odlikujejo mnoge novosti in funkcionalnosti na področju
varnostnih laserskih skenerjev.

Nova generacija varnostnih laserskih
skenerjev S 3000



Kontrolniki tlaka serije PC-M ponuja-
jo 4 mestni prikazovalnik tlaka in pri-
tisno tipko za parametriziranje pre-
klapljanja ali analognih izhodov.
Parametrizirati pa je možno tudi
odzivne čase, preklopne zakas-
nitve in različne izhodne funk-
cije.

V mnogih aplikacijah prikazo-
vanje tlaka in nastavljanje teh
različnih parametrov ni potreb-
no. Dovolj je, da je merjeni tlak
sistema pretvorjen v električni
izhodni signal.

Nova tlačni pretvornik serije
PT-1 in tlačni kontrolnik serije
PC-1 sta namenjena osnovnej-
šim aplikacijam in na ta način
ne draga alternativa kontrolni-
kom serije PC-M.

Tlačni pretvornik serije PT-1
Pretvorniki serije PT-1 so dostopni
za območja tlaka od -1 … 0 bar (vaku-

um) do 0 … 600 bar. Nivoji tlaka so
lahko v kombinaciji z dvožičnim
izhodom 4 … 20 mA ali s trižič-
nim napetostnim izhodom 0 … 10
V. Mehanski priključek se sestoji
iz G1/4 notranjega navoja ali iz
G1/4 zunanjega navoja. Pretvor-
nik se odlikuje s kompaktno obli-

ko in robustnim ohišjem iz
nerjavečega jekla.

Kontrolniki tlaka
serije PC-1
Kontrolniki tlaka serije PC-
1 so vgrajeni v enako ohišje
in imajo enaki možnosti
mehanskih priključkov kot
zgoraj navedeni tlačni pre-
tvorniki.
Območja tlaka od -1 … 0 bar
(vakuum) do 0 … 600 bar
so lahko v kombinaciji s tra-
nzistorskim izhodom (pnp
N.O./pnp N.C./npn N.O./

npn N.C.).

Zahtevane izhodne konfiguraci-
je (izhodna funkcija, zgornja in

spodnja preklopna točka) so

prednastavljene in se jih naknadno ne da
spreminjati.

Značilne aplikacije:
• kontrola tlaka olja v hidro-pnevmat-

skih cilindrih,
• kontrola tlaka črpalk,

• kontrola tlaka varilnih strojev,
• kontrola tlaka vpenjanja orodnih stro-

jev.

EXPRESS NOVICE - Oprema za avtomatizacijo
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njša občutljivost na zunanjo svetlobo in prah. S3000 omogoča dinamično preklaplja-
nje zaščitnih polj, dovoljena pa je tudi vertikalna montaža in uporaba za nadzor dosto-
pa.
Najpomembnejša področja uporabe so strojegradnja, skladiščni in transportni sistemi
in proizvodnja vozil.

Dodatne informacije: Božidar Zajc, IR Electronic d.o.o., Tel.: 01 420 13 84, E-mail:
bzajc@arrowslovenia.com

Informacije: Damijan Jager. TIPTEH d.o.o., Ljubljana

Tlačni pretvorniki
in kontrolniki - TURCK

A

A

Tokrat bomo nekaj več pozornosti namenili pretvornikom in kontrolnikom tlaka
nemškega proizvajalca Turck. Podjetje je znano predvsem po ostalih vrstah
senzorjev: induktivnih, magneto-induktivnih, kapacitivnih, ultrazvočnih, tudi
optičnih (Banner), idr. senzorji. V svojem programu senzorjev ima tudi kontrol-
nike pretoka in temperature. 
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EXPRESS NOVICE - Razvojni sistemi

Informacije: Electra ST d.o.o., Ljubljana

PCM-7210
Razvojni sistem za Intelov XSCALE PXA250-400MHz

PCM - 7210 je nova
Advantechova rešit-
ev na osnovi zadnje
generacije ARM pro-
cesorja, Intelov Xsca-
le PXA-250-400MHz.

Modul je namenjen
vdelavi v naprave , vse-
buje pa LCD vmesnik s
podporo za touchscre-

en funkcijo, vmesnik
za baterijo, digitalni in
analogni I/O vmesnik.
Na razpolago sta tako
Windows CE.NET kot
Linux okolje. V okvi-
rih razvojnega komple-
ta je poleg tiskanine z
elektroniko tudi LCD
zaslon, občutljiv na
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dotik, baterije, zvočnik, I/O tiskanina in
polnilec baterij.

Osnovne značilnosti razvojnega komple-
ta so:

• DRAM: 64 MB SDRAM v vezju
• Display: 10.4" TFT LCD displej
• Touchscreen: 4-wire resistive touch-

screen
• Audio: AC'97 stereo audio; en zvočnik
• Batterije: 2000 mAH 
• Napajanje: 19V AC adapter
• Backup baterija: Recharegeable

Lithium 3V 60mAH za napajanje ure
in sistemskega pomnilnika

• Compact Flash: 1 type-II
CompactFlash card slot

• PCMCIA: 1 type-II PCMCIA slot
• Ethernet: 1 RJ-45 10Base-T port
• USB ports: 1 USB host in 1 USB klient

vmesnik
• DIO: 8 digitalnih vhodov in 8 digital-

nih izhodov
• IrDA: 1 IrDA vmesnik
• Audio: priključek za zunanji mikrofon

in slušalke>
• 120 pinski Advantech Expansion Bus
• CRT monitor izhod

I/O tiskanina
• DI: 8 digitalnih vhodov, spojenih na

dip-switch
• DO: 8 digitalnih izhodov, spojenih na

LED diode

Switch Board
• Funkcijske tipke: 5 tipk A
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EXPRESS NOVICE - Moeller v Hannovru

Informacije: Maks Tuta, univ.dipl.inž., maks.tuta@synatec.si

Moeller v Hannovru 

XC200
XC200 je kompakten PLC krmilnik z
vgrajenim vmesnikom za Ethernet na
samem krmilniku, poteg tega pa ima še
nekaj pomembnih odlik, pa ne samo po
standardih merilih za PLC-je (512K spo-
mina za program, 256K spomina za po-
datke in hitrost izvajanja programa 0,04
ms/K). Vgrajen večopravilni operacijski
sistem omogoča optimalno uporabo pro-
cesorja in zagotavlja odlične odzive na
spremembe vhodnih signalov. Na samem
krmilniku je že osem digitalnih vhodov
in šest digital-
nih izhodov,
dodajati pa je
mogoče tudi
lokalne vhod-
no/izhodne
module (slika
1). 

XC200 ima vgrajeno enoto za spominske
kartice "Multi-media". Poteg tega ima
vgrajeno baterijsko napajano uro realne-
ga časa in do 32K spomina za shranjeva-
nje podatkov, ki je tudi baterijsko napa-
jan, tako da se podatki ohranijo ob izpa-
du glavnega napajanja. 

Za uporabnika so posebej pomembne
komunikacijske sposobnosti krmilnika.
V standardni izvedbi je XC200 opremljen
s zaporednim vmesnikom RS-232, z vme-
snikom za vodilo CANopen in 100 Mbit-
nim Ethernet vmesnikom. Ethernet vme-
snik je uporaben za programiranje, za
učinkovito povezovanje med PLC-ji in po
zaslugi vgrajenega OPC strežnika tudi za
zagotavljanje podatkov OPC klientom - to
so običajno razni sistemi za vizualizacijo.
Skratka to je krmilnik nove generacije.

MFD-Titan 
MFD-Titan združuje v eni enoti večfunk-
cijski prikazovalnik in posluževalni panel

(slika 2). Omogoča enostavno vnašanje
ukazov na sami enoti brez vsakršnih pri-
pomočkov, PC računalnika, celo brez
prebiranja priročnikov. Večfunkcijski pri-
kazovalnik MFD-Titan je atraktiven prika-
zovalnik, ki lahko služi kot vnosna konzo-
la in kot vizualizacijski vmesnik, hkrati pa
je to majhna, kompaktna naprava. Zaslon
ima 132 x 64 točk, na sprednji strani pa
je nameščenih devet tipk. 

MFD-Titan je uporaben tako v zgradbah,
kot tudi izven zgradb, saj obratuje v tem-
peraturnem območju od -25 do + 55 oC
in ima zaščito IP 65. 

Krmilno rele-
j n i m o d u l i
EASY800 in
MFD-Titan se
p o ve z u j e j o
po vgrajenem
vodilu .NET
(slika 3). To omogoča povezavo do osem
postaj, ki so lahko EASY800 ali MFD-
Titan. 
Tak povezan sistem ima od 12 pa do 300
vhodno/izhodnih točk in več prikazoval-
no-posluževalnih enot, poleg tega pa še
vmesnike za ASi vodilo, ProfiBus DP,
CANopen in DeviceNet. Skratka enostav-
no in povezljivo.

Tudi letos je bil hannoverski industrijski sejem v znamenju pove-
zljivosti različnih izdelkov preko standardiziranih komunikacijskih
protokolov. Moeller je na področju izdelkov za avtomatizacijo
predstavil dve pomembni novosti: krmilnik XC200 z vgrajenim
Ethernet vmesnikom in večfunkcijski grafični  terminal MFD-Titan,
ki je povezljiv s krmilno relejnimi moduli EASY800.  

A



MERILNA TEHNIKA - FFT analiza v sodobnih digitalnih osciloskopih
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Mnogi modeli poleg ostalih kompleksnih
prožilnih mehanizmov ponujajo celo
"video trigger" in tako ponujajo zamenja-
vo za posebne video monitorje.
Zaradi vse hitrejših komponent so tudi
osciloskopi vodilnih proizvajalcev vse
hitrejši, kar pomeni višje frekvence vzorče-
nja. (npr. pri LeCroyevi seriji Wave-
Pro trenutno 20 GS/s). Kljub vsemu se je
prava revolucija začela z izkoriščanjem
možnosti izčrpne digitalne obdelave sig-
nala (DSP - Digital Signal Processor).
Zmogljivi DSP procesorji omogočajo da-
našnjim napravam izvajanje zelo zahtev-

nih obdelav podatkov pri natančnih merit-
vah. Zato je moderni osciloskop vse manj
nadzorna naprava in vse bolj merilni in-
štrument, ki lahko nadomešča mnoge tra-
dicionalne specializirane signalne anali-
zatorje.

Osnove FFT (Fast Fourier Trans-
formation)
Ena od najimpresivnejših možnosti  je
zagotovo frekvenčna analiza signala, ki
je izpeljana z digitalno obdelavo zajetih
vzorcev s pomočjo matematičnega algo-
ritma, znanega pod imenom FFT (Fast

Fourier Transform - hitra Fourierjeva trans-
formacija) signala. FFT je v osnovi mate-
matična tehnika, ki omogoča pretvorbo
signala iz časovne domene (potek signa-
la v odvisnosti od pretečenega časa) v
frekvenčno domeno (razpon in amplituda
vsebovanih frekvenc). 
Drugače rečeno, FFT nam ponuja vpo-
gled v frekvenčni spekter opazovanega
pojava. Tu je potrebno pripomniti, da se
ta transformacija zajetih vzorcev izvaja
nad izvornimi vzorci s pomočjo DFT po-
stopka (Diskretna Fourierjeva Transforma-
cija), vendar se v praksi proizvajalci naj-
večkrat poslužujejo poenostavljene FFT
verzije, s katero lahko čas izračunavanja
skrajšajo 100-krat ali celo več. 
Čeprav sta si zaslonski sliki FFT oscilosko-
pa in tradicionalnega analizatorja podo-
bni, je njun način delovanja popolnoma
različen. Pri klasičnem analizatorju lahko
v osnovi nastavimo dva parametra prika-
za; frekvenčni obseg (span) in frekvenčno
ločljivost. Pri digitalnem FFT analizatorju
je frekvenčni obseg v skladu z Nyquisto-
vim zakonom sorazmeren hitrosti vzorče-
nja (sampling rate), medtem ko je frekven-
čna ločljivost (∆f) obratnosorazmerna šte-
vilu zajetih vzorcev, torej kapaciteti akvizi-
cijskega pomnilnika. Ti odnosi so prikaza-
ni na slikah 1 in 2. Nyquistova frekvenca
je najvišja spektralna komponenta ki jo te-
oretično še lahko prikažemo (= FFT span),
in je enaka polovici frekvence vzorčenja
Ker FFT kalkulacija predvideva, da je sig-
nal prikazan v časovni domeni domeni na
zaslonu osciloskopa kontinuirana in peri-
odična  (ponavljajoča se) funkcija, lahko
pride do diskontinuitete, če je amplituda
zadnjega vzorca različna od amplitude
prvega vzorca. 

Frekvenčna analiza
signalov v sodobnih
digitalnih osciloskopih
Avtor: Vitomir Milković, dipl. inž., ELSINCO d.o.o.

adnji dosežki v tehnologiji digitalnih osciloskopov so povsem
spremenili tradicionalno predstavo  o osciloskopu kot napravi za
opazovanje valovne oblike signala. Digitalizacija je tudi tu, kot

prej denimo v telekomunikacijah, spremenila analogno informacijo v
zaporedje digitalnih impulzov, oblikovanih in postavljenih v skladu z
določenimi pravili. Pred moderne osciloskope tako postavljamo
zahtevno nalogo prikaza točno zahtevanega segmenta opazovanega
signala, imajo pa tudi možnost inteligentega proženja ("smart trigge-
ring"). Slednje jim omogoča lažjo zaznavo in prikaz nepravilnosti, ki bi
analognemu osciloskopu ostale prikrite. Tako lahko s pomočjo "glitch
triggerja" prožimo na kratkih impulzih, z "logic triggerjem" na določe-
no kombinacijo večih vhodnih signalov, z "dropout triggerjem" na pre-
nehanje periodičnega signala itd.

Z

Slika 1 - Frekvenčna ločljivost je določena s številom vzorcev Slika 2 - Frekvenčni obseg je določen s hitrostjo vzorčenja
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To vidimo v obliki lažnih spektralnih komponent, ki jih v signalu
v resnici ni. Zato pred obdelavo signala spustimo zajete vzorce
skozi akvizicijsko okno - "window function". Gre za to, da vsak
zajeti vzorec pomnožimo z določenim faktorjem, ki je odvisen
od položaja vzorca. Okenske funkcije spreminjajo zajeti signal,
a so nujno zlo in že v zasnovi rezultat kompromisa, zato imamo
ponavadi na voljo nekaj bolj znanih funkcij in vsaka ima svoje
prednosti. Tako "flattop" nudi veliko amplitudno točnost, funkcija
"Blackmann-Harris" pa visoko spektralno ločljivost.
Slika 3 nam kaže uporabnost FFT pri analizi signala. Na gor-
njem delu zaslona imamo prikazan signal, ki ga analiziramo.
Signal je videti kot sinusoida frekvence 1 MHz, ki ima superpo-
niran šum. V spodnjem delu zaslona pa nam  FFT prikaz istega
signala odkriva v šumu sinusni signal frekvence 40 MHz in majh-
ne amplitude, zaradi česar ga je v časovni  domeni prekril šum.
Kurzorji kažejo izmerjene amplitude in frekvence spektralnih
komponent, prikazane pa so tudi najvišja frekvenca (Nyquist) in
ločljivost (∆f).

Slika 3 - Uporaba FFT za podrobno analizo signala

Primerjava digitalnih osciloskopov glede na
druge metode frekvenčne analize
FFT tehnika je bila najprej uporabljena v specializiranih napra-
vah - FFT analizatorjih, vendar so šele digitalni osciloskopi s se-
boj prinesli mnoge prednosti:
� Digitalni osciloskopi lahko prikažejo veliko širši frekvenčni

razpon. Vrhunske naprave tako podpirajo polno frekvenčno
pasovno širino osciloskopa (1GHz ali celo več).

� Osciloskop lahko istočasno prikaže signal tako v časovni kot
tudi frekvenčni domeni.

� Najboljši digitalni osciloskopi lahko procesirajo FFT signal in
opravljajo meritve na njemu istočasno. Merimo lahko s po-
močjo kursorja ali pa prepustimo vdelani avtomatiki samo-
dejno merjenje določenih parametrov FFT signala. Nekateri
proizvajalci ponujajo tudi test primerjave FFT signala s t.im.
masko dovoljenih toleranc. Poleg tega lahko s funkcijo pov-
prečenja (averaging) FFT signala potisnemo šum in s tem la-
žje identificiramo spektralne komponente.

� Najpomembnejša prednost FFT metode pred tradicionalnim
spektralnim analizatorjem je njena sposobnost prikaza spek-
tra prehodnega pojava signala. Metoda linearnega vzoče-
nja širokega frekvenčnega pasu ("sweep") s pomočjo ozke-
ga resolucijskega filtra, ki se uporablja v klasičnih spektralnih
analizatorjih zahteva določen čas, v katerem mu lahko tre-
nutni pojavi uidejo. Osciloskop pa v nasprotju s tem izvaja
FFT na vzorcih signala katere je zajel z zelo veliko hitrostjo,

zato bo lahko ob ustreznem proženju registriral tudi hitre pre-
hodne spremembe. Poleg tega nam osciloskop lahko daje
poleg informacij o amplitudi in frekvenci posamezne kompo-
nente tudi informacijo o fazi, česar klasični analizatorji ne
morejo.

Slabost FFT osciloskopa glede na spektralni analizator je njego-
va veliko manjša občutljivost oz. dinamično področje. FFT oscilo-
skop je tu najpogosteje omejen na 8-bitno ločljivost vdelanega
A/D pretvornika, ki pomeni dinamično področje okrog 30 dB.
Moderni digitalni osciloskopi zato uporabljajo tehnike povpre-
čenja in digitalnega filtriranja in tako uspevajo povečati FFT
dinamično področje  do 70 dB.

Lastnosti  osciloskopa določajo učinkovitost FFT
analize
Osnovni parametri učinkovitosti FFT analize, kot sta denimo frek-
venčni obseg in ločljivost, so neposredno sorazmerni hitrosti
vzorčenja in dolžini zajetega signala. To pomeni, da bodo samo
zelo hitri osciloskopi sposobni prikazati spektralne komponente
višjih frekvenc. Dolžina zajetega signala je določena s kapacite-
to akvizicijskega pomnilnika, zato bodo samo osciloskopi z veli-
ko kapaciteto pomnilnika zares dobro ločili spektralne kompo-
nente, kot je to prikazano na slikah 4 in 5.

Slika 4 - FFT na 10
kvzorcih zajetega sig-
nala

Slika 5 - FFT na 100
kvzorcih zajetega sig-
nala (spodnja slika)

Zaključek
Znani učinek digit-
alnih osciloskopov
upočasnjevanja vz-
orčenja pri počas-
nejših nastavitvah
časovne baze po-
meni tudi zmanjša-
nje razpoložljivega
frekvenčnega obse-
ga osciloskopa. To
lahko kompenzira-
mo samo z večjim akvizicijskim pomnilnikom osciloskopa. Zato
postaja kapaciteta pomnilnika ključni faktor kakovosti FFT anali-
ze, ker neposredno vpliva na frekvenčni obseg in ločljivost FFT
osciloskopa. 

Vendar pa  FFT kalkulacije na velikem številu vzorcev zahtevajo
zelo hitre procesorje in velik delovni pomnilnik. Tako na primer
LeCroyev osciloskop WavePro7300 uporablja procesor na
frekvenci 1,7GHz in 1Gb delovnega pomnilnika za izračun FFT
25 milijonov vzorcev opazovanega signala. Zaradi tega mnogi
proizvajalci danes nudijo tehnični kompromis in omejujejo FFT
kalkulacije na prvih deset tisoč zajetih vzorcev. A
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Posvet AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA - Mehanski odvod dima ob požaru

Zakonodaja pokriva naravni odvod dima s pravilnikom o tehničnih normativih za
sisteme za odvod dima in toplote, nastalih pri požaru. Žal pa je mehanski odvod dima,
predvsem načini izračunavanja in projektiranja, zelo slabo pokrit s predpisi. To velja
tudi v širšem evropskem prostoru. Delno se pri projektiranju lahko naslonimo na
nemški  DIN 18 232-5. V pripravi pa je tudi evropska norma EN 12 101-5. Trenutno
so v uporabi predvsem smernice različnih organizacij, kot na primer nemški VdS. Ker
se na Slovenskem združenju za požarno varstvo zavedamo te problematike, je 21. in
22. maja letos, organiziran posvet in delavnica z naslovom Kontrola dima in pro-
jektiranje odvoda dima in toplote. Organizacija poteka v sodelovanju s VdS iz
Nemčije. Interesenti so seveda vabljeni. Informacije pa so na voljo na sedežu združe-
nja.

Naloge sistema za mehanski odvod dima in toplote
Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati (Ur.l.RS
št 9/2001) nalaga projektantom, da projektirajo objekte tako, da v požaru v prvi vrsti
omogočajo varen umik oseb, ki se nahajajo v objektu, varen vstop reševalcev in gasil-
cev, stavba mora določen čas ohraniti nosilnost in pa požar se ne sme razširiti po
objektu ali celo na sosednje objekte. 
Tem zahtevam pa je v nekaterih objektih, brez učinkovitega mehanskega odvoda dima
in toplote, nemogoče zadosti-
ti. Sistem za odvod dima in to-
plote omogoča varno evakua-
cijo s tem, ko odvaja dim na
prosto in s tem ohranja vidne
evakuacijske oznake in poti
kakor tudi preprečuje vdiha-
vanje strupenih plinov vsem
prisotnim udeležencem v po-
žaru, pa naj bodo to ljudje, ki
bežijo pred požarom, gasilci
ali reševalci, ki prihajajo do
mesta požara ali živali ki se
nahajajo v objektu. 

Prav tako sistem za odvod
dima in toplote pripomore k
izpolnjevanju zahteve po oh-
ranitvi nosilnosti. S tem, ko na
prosto odvaja poleg dima tudi
v požaru nastalo toploto, pre-
prečuje požarni preskok (Fla-

sh over) in s tem zmanjšuje

Mehanski odvod
dima ob požaru

Informacije: Leon Pajek, Promat d.o.o.

V stavbah kot so podzemne garaže, večja zbirališča,
večnadstropni trgovski centri in drugi javni objekti, je
odvod dima in toplote nujen sestavni del požarne var-
nosti. Naravni odvod dima, skozi kupole na strehah,
kot ga poznamo iz večjih industrijskih objektov, zahtev
po učinkovitem odvodu dima ne more vedno izpolniti.

Posebej to velja v kompleksnih objektih z omejeno višino in podo-
bnih primerih, kjer zaradi svojih fizikalnih lastnosti dim ne more
pravočasno, najti pot na prosto. V tem primeru moramo uporabiti
sistem za mehanski odvod dima. 

Slika 1 - Gibanje dima ob požaru
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obremenitev konstrukcije in preprečuje širjenje požara po objektu ali na sosednje
objekte.

Delovanje sistema
Takoj po začetku požara nastane stožec dima, ki se zaradi vzgona, kot posledice manj-
še volumske mase, kot jo ima okoliški zrak, dviga proti stropu. S strani požar vsesava
svež zrak oziroma kisik, katerega potrebuje za gorenje (Slika 1). Na stropu nastane sloj

dima (d), ki s časom
polni prostor (h).
Brezdimna cona (z)
se manjša. Z odprtjem
odprtin v stropu,
odvedemo dim in
toploto na prosto in s
tem dosežem zmanj-
šanje dimnega sloja in
manjšo temperaturno
obremenitev kon-
strukcije. 

Seveda to velja za pri-
tlične objekte, saj bi v
primeru dvonadstro-

pnih objektov z odprtjem odprtin v stropu razširil požar v drugo nadstropje. V tem
primeru deluje samo še mehanski (prisilni) odvod dima (slika 2). Na težavo naletimo
tudi v primeru velikih etažnih višin. Zaradi vzgona se dim dviga in s tem ohlaja. Hlad-
nejši dim ima večjo volumsko maso kot vroč dim, zato se začne spuščati in ob tem pri-
haja do turbolence,
tako da naravni odvod
dima ni več učinkovit. 

Tudi v tem primeru je
potrebna pomoč pri
odvodu dima z ustvarja-
njem podtlaka s
pomočjo ventilatorjev
oziroma ustreznega
sistema za mehanski
(prisilni) odvod dima.
Dodatna prednost
mehanskega odvoda
dima in toplote pa je
tudi bistveno hitrejši
odvod dima kot pri
naravnem odvodu in
pa manjše število
potrebnih odprtin. Učinkovitost delovanja mehanskega odvoda v primerjavi z narav-
nim odvodom dima in toplote v odvisnosti od temperature je razvidna iz slike 3.
Diagram potrjuje trditev, da je pri visokih objektih, kjer pride do ohlajanja dima,
bistveno bolj učinkovit mehanski odvod.

Elementi takega sistema so:

• Ventilatorji za odvod dima odporni na visoke temperature.
• Kanali za odvod dima prav tako odporni na visoke temperature.
• Ustrezno požarno javljanje.
• Regulacija sistema.
• Dimoodvodne lopute.
• Sistem za dovod svežega zraka.
• Požarno odporne električne-instalacije. A

Slika 2 - Shematski prikaz sistema za odvod dima in toplote

Slika 3 - Primerjava učinkovitosti delovanja mehanskega odvoda
dima (1) v primerjavi z naravnim odvodom dima (2) v odvisnosti
od temperature.
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Zakonske zahteve za ustrezno izvedbo kanalov za odvod dima in
toplote in njihovo preskušanje

V Sloveniji ta sistem ni posebej obravnavan v nobenem zakonu ali podzakonskem
aktu. Veljajo samo splošne gradbene zahteve, ki nalagajo projektantom in izvajalcem,
projektirati in graditi požarno varne objekte. Pravilnik o tehničnih normativih za ven-
tilacijske ali klimatizacijske sisteme, ki je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ 38/89 prav
tako določa samo nekatere splošne zahteve. V 30. členu predpisuje, da morajo biti izo-
lacijski materiali uporabljeni za izdelavo kanalov, negorljivi in da mora sistem za
katerega je predvideno delovanje tudi v požaru, delovati najmanj 90 minut.
Drug pomemben dokument v Slovenskem prostoru je Smernica SZPV št 103/99
objavljeni v reviji Požar 1/1999. Osnova za to smernico je direktiva sveta Evrope
št.89/106/EEC o zbliževanju zakonov, predpisov in administrativnih ukrepov držav
članic EU za gradbene proizvode. Smernica definira požarno varnostne lastnosti
gradbenih proizvodov. Zanimivo je da strogo loči prezračevalne sisteme kamor spada-
jo kanali za prezračevanje in klimatizacijo in pa proizvode in komponente inštalacij za
nadzor dima. Kar sicer ne pomeni, da ti kanali niso združljivi. Seved da bi lahko upora-
bili en kanal za prezračevanje in klimatizacijo ter odvod dima in toplote. Kar je
ekonomsko brez dvoma opravičljivo. Pomeni pa da mora tak kanal v tem primeru
izpolnjevati več zahtev kot samo kanal za prezračevanje in klimatizacijo. Smernica
definira obseg sistema, kjer so definirani preskusni pogoji in pa zahtevane lastnosti
katere morajo posamezni deli sistema, med katere spadajo tudi kanali, izpolnjevati.
Preskusni pogoji so standardni požar po ISO 834-1. To pomeni, da temperatura ob
preskušanju narašča tako kot je razvidno na sliki 1. Požar je ob preskušanju vsesan v
kanal za odvod dima in toplote.

Slika 1 - Naraščanje temperature po standardni krivulji požara ISO 834-1.

Kanali za odvod 
dima in toplote

Informacije: Leon Pajek, Promat d.o.o.

V požaru nastane velika količina dima in toplote. Tem-
peratura v prostoru naraste, v odvisnosti od prostora in
časa, lahko tudi nad 1300°C. tak primer so požari v
predorih, kjer je odvod energije minimalen. V primerih,
ko dim in ob požaru nastalo energijo ni mogoče odvesti
skozi strešne kupole, potrebujemo mehanski sistem za
odvod dima in toplote. Del takega sistema so tudi požarno odporni
kanali za odvod dima in toplote.



AVTOMATIKA 1935/2003

Posvet AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA - Kanali za odvod dima in toplote

Zahteve ki jih mora tak kanal ob preskušanju, to je ob obre-
menitvi s temperaturo in tlakom, so:
• Celovitost (E)
• Toplotna izolativnost (I)
• Tesnost (S)
• Mehanska stabilnost (M)
• Ohranjanje prečnega prereza med požarom

Podrobnejši pogoji testiranja in kriteriji za izpolnjevanje zahte-
vanih lastnosti kanalov za odvod dima in toplote bodo defini-
rani v EN 1366-8 in EN 1366-9. Zahteve za vgradnjo pa v EN 12
101-4. 

Trenutno se še najlaže opremo na DIN 18 232-5 in DIN 18 232-
6, kljub temu, da je 6 del ostal samo kot predlog (Entwurf) se v
praksi uporablja. Pričakovati je tudi da EN 12 101 - 4 ne bo
bistveno odstopal od zahtev po DIN 18 232.
Same nacionalne zakonodaje posameznih zveznih dežel v
Nemčiji zaenkrat še ne predpisujejo uporabo mehanskega
odvoda dima, priporočajo pa jo različne smernice kot na
primer smernice zavarovalniškega združenja VdS. V Avstriji pa
smernice gasilskih organizacij- TRVB (tehnične smernice za
preventivno požarno zaščite)
DIN 18 232-6 podaja zahtevo da so kanali za odvod dima in
toplote, izdelani iz negorljivih materialov razreda A (po DIN
4102). Glede na pod in nad tlake, ki jih zdržijo ob preskušanju,
jih razdeli v 3 skupine. Natančno so definirane tudi ostale
zahteve:
• Definirana je tesnost kanala. Med preskusom ne sme puščati

več kot 10 m3/h na 1 m2 notranje površine. (kriterij S po EN)
• Toplotna izolativnost je določena kot maksimalno povišanje

temperature na površini kanala v dugem požarnem sektorju.
Ta ne sme preseči 140 K v povprečju. (kriterij I po EN)

• Maksimalno dovoljeno spremembo notranjega preseka ome-
juje na 10%, preseka pred obremenitvijo s požarom.

• Kriterij celovitosti (kriterij E po EN)

Pločevinasti kanali

Ena od fizikalnih lastnosti jekla je, da pri povišani temperaturi
spremeni strukturo in preide v plastično stanje. Ob tem jeklo
izgubi trdnost, tako da pride do porušitve konstrukcije. To se
zgodi ko temperatura jekla doseže kritično temperaturo.
Kritična temperatura jekla je odvisna od vrste jekla in leži naj-
pogosteje v razponu od 350 °C - 550 °C. Na sliki 2 si lahko
ogledamo padec trdnosti jekla (pločevine) v odvisnosti od tem-
perature. 

Slika 2 - diagram padca trdnosti jekla v odvisnosti od temperature

Druga slaba lastnost pločevinastih kanalov pa je deformacija
zaradi povišanja temperatura. Na sliki 3 si lahko ogledamo
pločevinast kanal po požaru.

Slika 3 - Pločevinast kanal po požaru

Dodatna težava pa nastopi zaradi visoke razteznostnega koefi-
cienta jekla (?=1,52.10-5 St-1). Brez vgrajenih kompenzatorjev,
pripelje segrevanje do tako velikih raztezkov, da lahko pride do
porušitve meje požarnega sektorja in s tem širjenje požara. Tak
primer prikazuje slika 3.

Slika 4 - Posledice raztezka pločevinastega kanala

V primeru uporabe pločevinastih kanalov, kot kanalov za
prezračevanje in klimatizacijo si lahko pomagamo z rešitvami,
kot so:
• Požarne lopute, ki so vgrajene na mejah požarnih sektorjev

in preprečujejo prehod požara v drug požarni sektor. V tem
primeru kanal sicer izgubi svojo funkcijo, do širjenja požara
pa ne pride. Ta rešitev zaradi zaprtja kanala ob požaru in
porušitve kanala ne deluje v primeru ko želimo iz mesta
požara odvesti dim in toploto.

• Dodatna zunanja izolacija pločevinastih kanalov preprečuje
segrevanje pločevine nad kritično temperaturo in njeno
deformacijo. Kot dodatno izolacijo navadno uporabljamo
kameno volno, plošče iz kalcijevega silikata, ekspandiranega
vermikulita ali požarne mavčne plošče. Ta sistem pa deluje
samo pri požaru zunaj kanala. Ker pa pri sistemu za odvod
dima in toplote, vsrkamo požar v kanal, je pločevina obre-
menjena vsaj tako močno kot brez izolacije in zato tak sistem
zaradi naštetih pomanjkljivosti ne more delovati.

• Dodatne požarno odporne stropne membrane ali vgradnja



AVTOMATIKA20 35/2003

Posvet AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA - Kanali za odvod dima in toplote

pločevinastega kanala v svoj požarno odporen jašek sicer
preprečujejo širjenje požara, prispevka k uspešnemu odvo-
du dima in toplote pa žal nimajo 

Kanali za odvod dima in toplote iz požarno
odpornih plošč

Zaradi vseh naštetih lastnosti so pločevinasti kanali za izdelavo
kanalov za odvod dima zelo omejeno uporabni. V Evropi in
svetu so zato razvili sistem, kjer je kanal za odvod dima in top-
lote, izdelan iz plošč kalcijevega silikata ali plošč ekspandirane-
ga vermikulita. Sistem narejen iz plošč kalcijevega silikata
(Promatect AD) je certificiran tudi v Sloveniji, zato bo v nadal-
jevanju natančneje opisan. Osnovni elementi takega kanala so
prikazani na sliki 5, kjer je razvidno, da je kanal izdelan iz plošč
kalcijevega silikata brez uporabe pločevine (1). Posebno pozor-
nost moramo ob izdelavi posvetiti spojem, ki so lepljeni z ne-
gorljivim lepilom klasifikacije A1 (DIN 4102) (2), prehodu ka-
nalov skozi druge požarne sektorje in pa dimenzioniranju obe-
šal (6).

Slika 5 - Primer kanala za odvod dima in toplote iz plošč kalcijevega
silikata

Taki kanali izpolnjujejo vse zahteve slovenskih in zgoraj omen-
jenih predpisov: 
• Temperatura na površini kanala po 30/60/90 minutah

preskusa ni presegala povišanja za 140 K.
• Kanal za odvod dima in toplote je bil razvrščen v skupino 3

glede na dovoljene nad in pod tlake.
• Kanali so negorljivi A1 po DIN 4102-1.
• Zmanjšanje preseka kanala je manjše od 2% glede na presek

pred požarom.
• Tesnost kanala v dovoljenem odstopanju.

Glede na zahtevano požarno odpornost uporabimo ustrezno
debelino plošč, ki pri kalcijevem silikatu (Promatect AD) znaša:
• L 30 - 25 mm 
• L 60 - 35 mm
• L 90 - 40 mm

Oznako L uporablja DIN in pa Önorm. Približno primerljiva bo
oznaka EI-S po EN.

Spajanje kanalov

Da bi zadostili potrebo po tesnosti kanala morajo biti spoji
plošč vzdolžno lepljeni s posebnim požarno odpornim in ne-

gorljivim lepilom (3) in speti s kovinskimi sponkami dimenzije
63/11/1,53 v razmaku največ 150 mm (6). Shematsko je
vzdolžni spoj prikazan na sliki 6.  Prečno spajanje kanalov pa je
izvedeno prav tako z lepljenjem in pa dodatno z ojačitvijo s
trakovi kalcijevega silikata, debeline 10 mm in širine 100 mm, ki
so spojeni s kanalom s kovinskimi sponkami dimenzije
38/10,7/1,2. Prečni spoj je viden na sliki 7. Trakovi so označeni
z oznako 2.

Slika 6 - Spajanje
plošč

Slika 7 (spodaj) -
Spajanje plošč in
prehod skozi mejo
požarnega sektorja

Obešanje kanalov

Obešanje kanalov za odvod dima in toplote poteka na konven-
cionalen način z navojnimi palicami. Kot smo že omenili, jeklo
pri povišanju temperature izgublja trdnost. Da ne bi prišlo do
porušitve sistema si pomagamo s predimenzioniranjem obešal.
To enostavno pomeni, da je nosilnost jekla kljub zmanjšanju,
kot posledice povišanja temperature, še vedno zadostna, da
obdrži sistem stabilen. Pri kanalih L 90 oziroma EI-S 90 znaša ta
faktor predimenzioniranosti 30, kar pomeni, da bi pri sobni
temperaturi zadoščala 30-krat tanjša obešala. 

Slika 8 - Dimenzioniranje navojnega železa za obešala
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Kanali so položeni na jeklene kotnike dimenzije 40/ 40/3 mm. Kotniki pa so pritrjeni
v strop z navojnim železom katerega
dimenzije lahko določimo s pomočjo
diagrama na sliki 8. Glede na zunanji
obseg kanala, ki je naveden na osi x,
prilagodimo minimalni zahtevani
presek (mm2) navojnega železa, ki je
naveden na osi y. 
Obešanje je izvedeno vsakih 1200
mm. Za pritrjevanje v strop ali steno
moramo uporabiti jeklene vložke, saj
bi se vložki iz umetne mas stopili in
celotna investicija bi bila zaman, saj
sistem ne bi opravil svoje naloge, ker
bi se porušil.

Prehodi skozi meje požarnih
sektorjev

Zelo pomemben del montaže kana-
lov za odvod dima in toplote, kakor
tudi kanalov za prezračevanje in kli-
matizacijo, je prehod skozi stene ali
strope, ki so meje požarnih sektor-
jev. Da preprečimo širjenje ognja in
dima skozi take preboje moramo sis-
tem izvesti na v požarnem preskusu
dokazano ustrezen način. Eden takih
je prikazan na sliki 9 in že prej na
sliki 7. 

Spoj med kanalom (1) in zidom us-
trezne požarne odpornosti (4) zapol-
nimo s kameno volno, katere tališče
presega 1000 °C, tako da se v požaru
ne stali. Kameno volno dodatno
zaščitimo s trakovi plošč kalcijevega
silikata, katere pritrdimo v kanal. V
primeru, ko je rega med kanalom in
steno, neravna in ozka, ob tem pa
dovolj široka lahko uporabimo tudi
požarno poliuretansko peno. 

Seveda mora proizvajalec pene pred
tem s požarnim preskusom dokazati
da je taka rešitev primerna. Take
pene so navadno klasificirane kot B1
po DIN 4102-1 in se v požaru počasi
talijo. Zato je dimenzija rege izredne-
ga pomena. 

Za požarno tesnjenje EI 90 lahko
uporabimo požarno peno na primer
Promafoam C, ki dokazano zadrži
prehod ognja in dima pri regah
širine do 60 mm skozi zidove debe-
line vsaj 250 mm.

Vse fotografije so iz arhiva Promat d.o.o.

Slika 9 - Izvedba prehoda kanala za odvod dima
in toplote skozi steno kot mejo požarnega sektorja

Slika 10 - Požarno ustrezno tesnjenje prebojev s
požarno peno 

Slika 11 - Primer izvedenega kanala za odvod di-
ma in toplote

Slika 12 - Primer izvedenega kanala za odvod di-
ma in toplote

Slika 13 - Primer izvedenega kanala za odvod di-
ma in toplote A
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FUNKCIONALNE ELEKTRO INŠTALACIJE po DIN/VDE 4102 del 12   
Že sam naziv pove, da omenjene napeljave opravljajo neko funkcijo, ki je v primerjavi
z napeljavami v  objektu bistvena v samem požaru. Zagotoviti mora nemoteno napa-
janje posameznih komponent in pretok informacij med komponentami, ki krmilijo
celotni sistem.

Bistveni sestavni deli požarno zaščitenih napeljav so sledeči:
• električni kabli in žice
• nosilni elementi za polaganje kablov (kabelske police, nosilci in opore)
• elementi za spajanje in razvod (delilniki)

Električni kabli in žice
Osnovni pogoj je, da so izdelani iz materialov, ki ne vsebujejo halogenov. Kabli, ki so
izdelani na bazi PVC so zelo nevarni v primeru požara, saj PVC kljub svojim zelo
dobrim izolacijskim lastnostim ne ustreza in je izredno nevaren. Aromati, ki so dodani
osnovnemu PVC-ju zaradi izboljšanja samega materiala povzročajo veliko zadimljenost
in skupaj z osnovnimi komponentami PVC tvorijo strupene pline, jedke pline, ki v
stiku z vlago v prostoru tvorijo kisline, ki povzročijo veliko škodo na sami opremi v
prostoru, kjer se je razvil požar in v vseh prostorih kamor se širi dim. Pomeni, da je
škoda veliko večja. Po analizah posameznih požarov v Evropi v zadnjih nekaj letih v
objektih, kjer je bilo nameščene veliko drage opreme je bila škoda povzročena zaradi
jedkih plinov veliko večja, kot je bila škoda povzročena v samem prostoru kjer se je
razvil požar. Občutno znižanje vsakoletnih zavarovalnih premij trdno prepričuje
investitorje (podatki iz tujine), da se ob samem projektiranju objekta odločajo za sicer
nekoliko dražjo varianto izvedbe, vendar iz finančnega vidika smotrno, saj se vložek
povrne v nekaj letih. Kot primer lahko navedem objekt POŠTNI CENTER Maribor,
investitor POŠTA SLOVENIJE, ki je v celoti izveden s kabli, ki ne vsebujejo halogenov.
Gre za objekt kjer bo nameščeno veliko opreme visokega cenovnega razreda in bi
vsaki najmanjši požar povzročil nesorazmerno veliko škodo glede na vložena sredstva.

Najpomembnejši pojmi in karakteristike požarnozaščitenih kablov
• brezhalogenska izolacija
• zaviranje širjenja plamena Flammwidrig/Flame retardant
• brez širjenja plamena (Keine Brandforleitung/Non-flame propagating)

Zagotavljanje električne
energije in prenosa
podatkov v sistemu za
odvod dima in toplote
Avtor: Bojan Postrašija FINEA TRADE d.o.o. Maribor

Pomemben dejavnik pri zagotavljanju delovanja sistema
za ODVOD DIMA in TOPLOTE je nedvomno napajanje posa-
meznih komponent, ki tvorijo celovitost sistema in oprav-
ljanje funkcije v primeru požara. Vsaka posamezna kom-
ponenta sistema mora biti po svojih lastnostih sposobna
zagotoviti funkcionalno trajanje za katero je deklarirana.

Bistveno je tudi, da so posamezne komponente izdelane iz materialov,
ki v požaru dodatno ne obremenjujejo okolja s tem mislim predvsem na
strupene pline, ki se sproščajo ob gorenju in, da ne povzročajo zadim-
ljenosti, ki bistveno otežuje evakuacijo ljudi in posredovanje gasilcev v
gorečem objektu. 
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• ohranitev izolacijske sposobnosti (Isolationserhalt/Circuit
integrity)

• ohranitev funkcionalne sposobnosti
• emisija dimnih plinov
• emisija strupenih (toksičnih) plinov
• emisija jedkih (korozivnih) plinov
• netaljivost
• požarna obremenitev
• indeks kisika

Zaviranje širjenja plamena /IEC 332-1 VDE 0472, del 804,
metoda testiranja B
Kabli s to oznako pod vplivom vžigalnega plamena sicer zagori-
jo, vendar se izgorevanje pri posameznem kablu širi le malo
izven območja gorenja in samo ugasne, ko vžigalni plamen
odmaknemo. Drugače pa je pri vertikalni namestitvi kablov,
npr. v navpičnih kabelskih jaških, kjer ni možno preprečiti
izgorevanja (kaminski učinek vleke). Da bi preprečili ta pojav,
potrebujemo kable v skladu z odsekom "Brez širjenja plamena".

Brez širjenja plamena / IEC 332-3 VDE 0472, 804. Del
metoda testiranja C
Kabli, ki ne širijo požara, se pod vplivom vnetnega plamena si-
cer vnamejo, vendar se zgorevanje kljub navpični namestitvi ka-
belskih snopov ne širi dalje in ko plamen pojenja se tudi žarišče
samo ugasne.

Prikaz testiranja klasičnih kablov

Moment vžiga Razvito gorenje       Ostanki kablov

Na slikah je lepo vidno kako se običajni PVC kabli obnašajo v
primeru požara izpostavljeni plamenom. Ogenj se razvije po ce-
lotni dolžini napeljave in skozi prehode po sami napeljavi pre-
haja v druge vzporedne ali višje ležeče prostore (sektorje). Pri-
soten je kaminski učinek vleke. Na naslednjih slikah so prika-
zani kabli, ki izpolnjujejo dva osnovna kriterija: zaviranje šir-
jenja plamena in brez širjenja plamena.  Vidimo, da kabli iz-
postavljeni plamenu sicer zagorijo, a ne zagorijo izven dosega
plamena, oziroma samo v neposredni bližini. Ko preneha izpo-
stavljenost plamenu se sami ugasnejo in s tem preprečijo širitev
požara. 

Ohranitev izolacijske sposobnosti IEC 331/ VDE 0472,
814.  Del 
Izolacijska sposobnost nam pove, koliko časa lahko prosto po-

ložen in pod dolo-
čenimi pogoji po-
žaru izpostavljen
kabel ohrani svojo
izolacijsko sposo-
bnost t.j. dokler
med vodniki ne
pride do kratkega
stika. Ohranitev
izolacijske sposo-
bnosti je označe-
na s kratico FE
(npr. FE 180 po-
meni ohranitev iz-
olacijske sposob-
nosti v času 180
minut).

Ohranitev funkcionalne sposobnosti DIN 4102, 12. Del
Ohranitev funkcije (po DIN/VDE 4102, del 12) se nanaša na
vedenje celotnega kabelskega sistema vključno s nosilnim siste-
mom. Funkcionalna sposobnost kabelskega sistema ni odvisna
zgolj od kablov temveč tudi od uporabljenega materiala na
katerem so kabli položeni.
Ohranitev funkcije je označena z E (npr. E 90 pomeni ohranitev
funkcije v času 90 minut).
V času predpisanega trajanja ne sme priti do kratkega stika ali
prekinitve.
To temo bomo obravnavali v nadaljevanju saj je ključnega pom-
ena za kabelski sistem.

Minimalna emisija dimnih plinov IEC 1034 / VDE 0472,
del 816
V požaru lahko močna zadimljenost tako poslabša vidljivost v
zgradbi, da ni več mogoče razpoznati zasilnih in evakuacijskih
poti. To nevarno ogroža varnost ljudi v javnih zgradbah, na
postajah podzemske železnice, tunelih itn.
Kot primer velike emisije dima naj služi mehki PVC. Za pojav
take zadimljenosti je manj kriv sam PVC, ampak velike količine
mehčal z vsebovanimi aromati, ki jih dodajajo PVC-ju.
Gostoto dima merimo po sistemu IEC 1034-1 in 1034-2, tako, da
gostoto dima ugotovimo s koleracijo svetlobne presevnosti
skozi dimni plin. Odvisno od preseka vzorca, ki ga merimo ne
sme biti preostala svetlobna presevnost manjša od 50, 60 ali
70%. Navedeni kabli tvorijo izredno malo dima; nastali dim
absorbira le 5% svetlobe, vidljivost zaradi tega ni ovirana.

Strupeni (toksični)  plini
Pri procesu izgorevanja ni mogoče preprečiti sproščanje man-
jših količin toksičnih plinov. Dimni plini ne smejo vsebovati
spojin halogenov z vodikom (HCL, HF, Hbr) ter drugih zelo stru-
penih plinov (fosgen, HCN). Enako velja za žveplene in
dušikove okside. Z uporabo takšnih kablov se potencial tok-
sičnih nevarnosti bistveno zmanjša.  

Funkcionalnost sistema požarnozaščitenih elektro
napeljav
Ob kablih, ki zagotavljajo napajanje ali prenos podatkov v pred-
pisanem trajanju 30 ali 90 minut predstavlja bistveni del sistema
nosilni pribor na katerem so kabli položeni. Nosilni pribor in

Kabli izpostav-
ljeni plamenu 

Po prenehanju
gorenja
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način polaganja odigrata v sami funkciji sistema bistveno vlogo,
saj morata zagotavljati, da kabli izpostavljeni požaru ohranijo
svojo geometrijo položitve. Možna so samo minimalna
odstopanja, ki so po proizvajalčevih standardih dovoljena.
Funkcijski kabli se v fazi gorenja zapenijo in s tem postanejo
mehansko zelo krhki. Zelo občutljivi na vsakršne premike. Ob
premikanju ta izolacija zaradi krhkosti poči in s tem pride do
kratkega stika. Kratek stik pa pomeni prenehanje delovanja za
življenje ljudi in reševalcev pomembnih naprav, za katere je bilo
v samem požarnem elaboratu predvideno funkcijsko delovanje.
Bistvenega pomena pri načrtovanju same funkcijske napeljave
je upoštevanje pravil posameznega proizvajalca o postavitvi sis-
tema. Ni dovoljeno, da se kabli, ki zagotavljajo funkcijo v
primeru požara polagajo skupaj z ostalimi kabli na navadne
obstoječe police, kar se v praksi največkrat dogaja. Dovoljeno je
polaganje navadnih kablov na požarnozaščitene nosilne ele-
mente (police) skupaj z funkcijskimi kabli, saj le ti s svojo
požarno obremenitvijo ne vplivajo na funkcijske kable. V nadal-
jevanju se pozablja še na en bistveni del: Spajanje kablov.
Izvajalci spajajo funkcijske kable z navadnimi PVC spojkami v
PVC ohišjih in pritrjenimi v steno s plastičnimi vložki. Tukaj gre
za nevednost in v večini primerov seveda za zmanjševanje
stroškov. Sploh je opaziti največje ne spoštovanje projektirane-
ga ravno pri samih izvajalcih, ki poskušajo na razne načine
osiromašiti po projektu predvidene materiale, misleč, da ne bo
ne nadzor, ne inšpekcija ugotovila razlike v vgrajenih material-
ih. Seveda so tudi investitorji tisti, ki v želji po zmanjšanju
stroškov same investicije bistveno vplivajo na posamezne
odločitve in zavestno kršijo pravila.
K neredu pripomore tudi nedorečena zakonodaja, ki še nima v
posameznih poglavjih točno definiranih smernic na tem
področju.       

Sliki 1 in 2 - Klasične police pred in po preskusu. Vidimo, da je celoten
sistem uničen

Slika 3 - Požarno za-
ščiteno polica, ki je
skupaj z kabli ohrani-
la funkcijo.   

Vloga zagotavljanja
električne energije
in pretok podatkov
je v sistemu za od-

vod dima in toplote bistvenega pomena, saj morajo biti ključni
deli napajani v času požara.  Zato mora biti celoten sistem izve-
den v skladu z navodili proizvajalca in pregledan iz strani poob-

laščene osebe proizvajalca in ustrezno označen s oznako ZAG
(Zavoda za gradbeništvo) o certificiranih proizvodih.
V Sloveniji nam služi v večini primerov kot osnova DIN stan-
dard in že veljavne EN - norme, ki bodo v uporabi s vstopom
Slovenije v Evropsko skupnost.  
V Nemčiji je v veljavi smernica MLAR, ki podrobno določa kako
mora biti izvedena funkcijska napeljava in, ki bi naj sluzila tudi
kot smernica v Sloveniji.
V 5. odstavku navaja kako morajo biti izvedene funkcijske
napeljave in v kakšnem trajanju.  

5. Ohranitev funkcije električnih napeljav v pri-
meru požara 

5.1 Ohranitev funkcije
V skladu s 1 odstavkom 17. člena MBO, morajo biti vse električ-
ne napeljave v stavbi napeljane oz. vanjo vgrajene tako, da bodo
v primeru zunanjega požara še dovolj časa delovale (da bodo še
nekaj časa ohranile svojo funkcijo). Zato so potrebni primerni
razdelilniki in nanje lahko poleg varnostnih mehanizmov za
ohranitev funkcije električnih napeljav priključimo še ostale
priključke, ki so pomembni za delovanje celotnega sistema.

5.1.1 Ohranitev funkcije električnih naprav zagotovimo, ko:
• položene električne napeljave ustrezajo predpisom norme

DIN 4102, del 12, izdaja 1998 (Ohranitev funkcije, razred E
90 ali E 30) ali

• jih polagamo pod talni estrih (debelina vsaj 30 mm) ali v tla.

5.1.2 Ohranitev funkcije razdelilnikov zagotovimo, ko:
• razdelilnike vgradimo v posebne prostore, ki jih ne uporabl-

jamo v druge namene. Ti prostori morajo biti od ostalih
prostorov v zgradbi ločeni s stenami, stropi, in vrati. Njihova
protipožarna zaščita pa mora ustrezati predpisom o ohran-
itvi funkcije, točka 5.2 in - z izjemo vrat - morajo biti obdani
z negorljivimi gradbenimi materiali ali

• so  razdelilniki obdani z gradbenimi deli - vključno z vrati in
loputami , katerih protipožarna zaščita ustreza predpisom o

MLAR

Muster-Leitungsanlagen Richtlinie  
Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforde-
rungen an Leitungsanlagen (Muster Leitungsanlagen
Richtlinie MLAR) 

- Fassung März 2000 -

MLAR

Smernice za prevodne napeljave
(Strokovna komisija za gradbeno inšpekcijo vladne
konference)
Vzorec smernic o zahtevah požarne zaščite in tehnične
primernosti za prevodne napeljave (Vzorec smernic za
prevodne napeljave MLAR)

-Verzija marec 2000-
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ohranitvi funkcije, točka 5.2 in so - z
izjemo vrat in loput - iz negorljivih
gradbenih materialov ali

• je ohranitev funkcije dokazana tako,
da razdelilnik preizkusimo v skladu z
normo DIN 4102, del 12.

5.2 Trajanje ohranitve funkcije

5.2.1 Trajanje ohranitve funkcije, mo-
ra znašati vsaj 90 minut. To velja za
naslednje napeljave: 
• Napeljave pod vodnim tlakom, ki slu-

žijo preskrbi z vodo ob gašenju.
• Strojne naprave za odvajanje dima in

zaščito pred vdorom le-tega - tlačne
naprave za zasilna stopnišča v stolp-
nicah, za zasilna stopnišča v zgradbah,
ki imajo nad zemljo več kot pet nad-
stropij, za sejne sobe, v skladu s pred-
pisi, za prodajalne, v skladu z obstoje-
čimi predpisi, in prav tako za posebne
gradnje; v nasprotju s tem pa za napel-
jave, ki so položene v stopniščih, zado-
stuje že protipožarna odpornost 30
minut.

• Gasilska dvigala in dvigala v bolnišnic-
ah in ostalih stavbah, ki služijo podob-
nim namenom; pri tem so izvzete
napeljave, ki so položene v notranjosti
jaškov dvigal oz. v mehanizmu dvigala.

5.2.2 Trajanje ohranitve funkcije, mo-
ra znašati vsaj 30 minut. To velja za

naslednje napeljave: 
• Za varnostno razsvetljavo; izvzete so

napeljave, vključno z razdelilniki, ki
varnostni razsvetljavi služijo za napa-
janje z energijo le v enem požarnem
odseku enega nadstropja ali le v enem
stopnišču. Površina enega požarnega
odseka sme znašati največ 1.600 m2.

• Osebna dvigala s požarnim krmiljen-
jem; izvzete so napeljave, ki se nahaja-
jo v notranjosti jaškov dvigal, oz. v me-
hanizmu dvigala.

• Požarnovarnostni javljalnik, ter vse
prenosne naprave; izvzete so napel-
jave v prostorih, ki so nadzorovani z
avtomatskimi požarnimi javljalniki,
prav tako napeljave v prostorih brez
avtomatskih požarnih javljalnikov, če
v teh prostorih v primeru kratkega
stika ali požara, vsi požarni javljalniki,
ki so priključeni na napeljavo ostanejo
delujoči.

• Naprave, ki služijo opozarjanju in da-
janju informacij obiskovalcem ter za-
poslenim; če morajo te naprave v pri-
meru požara delovati; izvzete so nape-
ljave, vključno z razdelilniki, ki služijo
napajanju z energijo napravam znotraj
enega požarnega odseka enega nad-
stropja, ali le v enem stopnišču.  Povr-
šina enega požarnega odseka sme zna-
šati največ 1.600 m2.

• Strojne naprave za odvajanje dima in
zaščito pred vdorom le-tega - tlačne

naprave, ki služijo drugim namenom
kot v točki 1.2.1.

Dodatne informacije so na voljo na splet-
ni strani www.finea-trade.si, ali na sede-
žu podjetja. A
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Dimoodvodne lopute 
in njihovo krmiljenje
Avtor: Samo Šmid, Belimo d.o.o.

Dimoodvodne lopute za prisilni odvod dima, služijo za
odvod dima in toplote v objektih. Odvod dima in toplote
v gorečem sektorju objekta izboljšuje vidljivost med eva-
kuacijo, podaljšuje čas možnega preživetja v objektu in
časovno oddaljuje točko flash-over. Naloga dimoodvod-
nih loput je odpreti dotok svežega zraka v goreči sektor,
in odvajati dim in toploto. V objektu z več požarnimi sek-
torji je pomembno, da se odprejo le dimoodvodne lopute v ogroženem
sektorju, v ostalih sektorjih pa morajo ostati zaprte. 

Na sliki 1 je prikazan objekt, ki ima poleg
prezračevanja vgrajen tudi sistem za pri-
silni odvod dima in toplote. V primeru
požara motorizirane požarne lopute z
vgrajeno povratno vzmetjo ognjevarno
in tesno zaprejo preboje prezračevalnih
kanalov skozi požarne zidove. Dobra
požarna loputa zapre preboj prezračeval-
nega kanala v požarni steni tako, kot da
preboja v požarni steni ne bi bilo. V pri-
meru požara izključimo ventilatorje
kimata oziroma prezračevanja. Dimood-
vodne lopute pa v ogroženi sektor odpre-
jo dovod svežega zraka in odvod dima in
toplote po kanalu proti dimoodvodnemu
ventilatorju, ki se v primeru požarne
ogroženosti vključi. Kanal za dovod sve-
žega zraka in odvod dima in toplote
mora biti poseben, torej ne kanal ki ga
uporabljamo za normalno prezračevanje.
Kanali za odvod dima so v primeru poža-
ra izredno toplotno obremenjeni, saj di-
moodvodni ventilator tudi 30 minut ali
več odvaja vroče pline in takšnih obre-

menitev navadni jekleni prezračevalni
kanali ne zdržijo. 
Prednost motoriziranih požarnih in di-
moodvodnih loput je ta, da se odzovejo,
takoj ko prvi javljevalnik zazna požarno
ogroženost. Požarne lopute preprečijo ši-
rjenje toksičnega hladnega dima in kas-
neje požara izven požarnega sektorja.
Prisilni odvod dima je najbolj učinkovit
prav za hladen dim, ko naravni odvod di-
ma še ne deluje. Sistem odvoda dima se
vključi, takoj ko prvi požarni javljevalnik
zazna požarno ogroženost in po 60 se-
kundah odvod dima in toplote deluje s
polno močjo. 

Zahteve za dimoodvodne lopute:
• Loputa ima dve varnostni poziciji, od-

prto oziroma zaprto.
• Loputa mora delovati na predpisani

temperaturi (300 °C, 400 °C ali 600
°C) vsaj pol ure po začetku požara. Za-
radi tega proizvajalec lopute ustrezno
toplotno izolira pogon lopute.

• Med požarom moramo pričakovati iz-
pad elektrike, zato pogon lopute ne
sme imeti povratne vzmeti in loputa
mora biti priključena na rezervno na-
pajanje, navadno na isti vir, kot dimo-
odvodni ventilator, s temperaturno
odpornimi kabli E90.

• Pogon mora imeti visok vrtilni in pri-
drževalni moment, saj pri odvodu di-
ma in toplote navadno dosegamo
hitrosti v kanalu med 20 in 30m/s.

• Pogon mora dimoodvodno loputo po-
vsem odpreti prej kot v 60s.

• Gasilcem mora biti med gašenjem po-
žara omogočeno upravljanje z dimo-



odvodnimi loputami vsaj pol ure po
začetku požara.

Dimoodvodna loputa:
Dimoodvodna loputa mora zadostiti pre-
izkusnim kriterijem. Pri predpisani tem-
peraturi mora tesniti, vsi gibljivi deli

morajo pri predpisani temperaturi delo-
vati 30 minut, loputa mora imeti predpi-
sane izolativne lastnosti, pogon lopute
mora biti primerno termično izoliran.
Vgrajujemo lahko le preizkušene dimo-
odvodne lopute u ustreznim certifika-
tom. 

Elektromotorni pogon za dimoodvod-
ne lopute:
Imeti mora visok vrtilni in pridrževalni
moment, zanesljiv spoj med gredjo lopu-
te in pogona - jeklen oblikovni spoj.
Reduktor je izdelan iz temperaturno
odpornega jekla. Pogon ima dva varnost-
na položaja, odprto oziroma zaprto. Zato
nima vgrajene povratne vzmeti. Pogon

ima vgrajeni dve, fiksno nastavljeni po-
možni stikali, za prikaz položaja lopute.

Krmiljenje dimoodvodnih loput

Pri krmiljenju dimoodvodnih loput je
zelo pomembno, da v realnem požaru

tudi delujejo. Pomemb-
no je, da kratkotrajen
izpad električne ener-
gije ob prehodu na re-
zervno napajanje ne
povzroča težav. Večina
motornih dimoodvod-
nih loput s pogoni Beli-
mo se v praksi vgradi s
sistemom SBSE Cont-
rol.

BKNE230-24
Vsaka loputa ima pogo-
nu dodan element BK-
NE230-24, prikazan na
sliki 4. Ta element je
pretvornik napetosti in
komunikacijska napra-
va, ki komunicira s sek-

torsko nadzorno centralo BKSE24-6. BK-
NE230-24 ima vgrajene vtičnice za napa-
janje pogona in za pomožna stikala. Vgra-
jen ima bistabilni rele, ki predstavlja ob
prehodu na rezervno napajanje zaneslji-
vo nadaljevanja ukaza, ki ga je dobil pred
izpadom električne energije. S sponkama
6 in 7 povežemo BKNE230-24 na sektor-
sko centralo BKSE24-6. Povezava je samo-
nadzorna in v primeru prekinitve katere
od žic takoj javi napako.

Slika 4

Sektorska centrala BKSE24-6
BKSE24-6 je sektorska nadzorna centrala
za do 6 dimoodvodnih loput, kar je obi-
čajno dovolj za en požarni sektor (slika
5). S sedmimi žicami povežemo šest lo-
put na sponke od 1 do 7. Centrala ima
vhod za požarno javljevalno centralo. Na
ta vhod lahko priključimo vse standard-

ne požarno javljevalne centrale, ki imajo
impulzni izhod. Na kontakte 10, 11 in 12
priključimo gasilsko stikalo oziroma
napajanje centrale. 

Slika 5

Avtomatika nam v primeru požara lopute
odpre, gasilci pa z gasilskim stikalom
med gašenjem odpirajo ozirema zapirajo
lopute. Sponka 14 je namenjena za takoj-
šen vklop dimoodvodnega ventilatorja
na prvo stopnjo. Sponka 15 je namenjena
vklopu dimoodvodnega ventilatorja po
60 sekundah v polno delovanje, saj so
dimoodvodne lopute takrat že povsem
odprte. Sponko 16 in 17 uporabimo za
prikaz odprtih oziroma zaprtih loput na
centralnem nadzornem sistemu. S spon-
ke 18 nam centrala javi okvaro katere koli
lopute na centralni nadzorni sistem. 

Centrala BKSE24-6 grupno krmili lopute
enega požarnega sektorja. S pomočjo po-
možnih stikal v pogonih nadzira požarne
lopute in ima optično posamično javlja-
nje napak in stanja. Na centralnem nad-
zornem sistemu lahko enostavno dobi-
mo prikaz položaja grupe in javljane
morebitne okvare v grupi. 

Zaključek
Dimoodvodne lopute morajo zanesljivo
delovati na visokih temperaturah. Vsi ele-
menti krmiljenja morajo biti ali primer-
no termično zaščiteni na loputi ali v elek-
trični omari izven požarnega sektorja.
Lopute morajo biti priključene na rezerv-
no napajanje in ožičene vsaj z E90 kabli. 

Lopute se morajo v primeru požarne og-
roženosti v požarnem sektorju samodej-
no odpreti. Gasilci morajo imeti možnost
dimoodvodne lopute med požarom od-
pirati oz. zapirati z gasilskim stikalom. Z
bistabilnim relejem zagotovimo optimal-
no delovanje ob prehodu na rezervno na-
pajanje.
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A

Slika 2 - Dimoodvodna loputa, izdelek podjetja IMP Klima Godovič.

Slika 3 - Elektromotorni pogon za dimood-
vodne lopute Belimo BE
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Redko kdaj dobimo informacijo, kakšno
bo nadaljnje življenje poškodovanih ljudi
in kakšno posredno škodo bo požar pov-
zročil podjetju. V mislih imam:
• ustavitev proizvodnje,
• uničenje zalog,
• nezmožnost nadaljnje prodaje
• nezmožnost konkuriranja na trgu za

krajše ali daljše časovno obdobje
• trajno izgubo trga zaradi nekaj meseč-

nega izpada proizvodnje

Še vsi se spomnimo zadnjega velikega po-
žara v tovarni Gorenje in le redki vemo,
da je s tem požarom nastalo več nepo-
sredne škode kot z vsemi ostalimi požari
v tem letu po celotnem ozemlju Sloveni-
je. In nihče, razen ožjega kroga vodstva
podjetja, pa ne ve, koliko gospodarske
škode na daljši rok je pri tem utrpelo po-
djetje in kakšne bodo posledice še v pri-
hodnje. Posledice požara so včasih neiz-
merljive, zato je potrebno preventivi in
aktivni požarni zaščiti nameniti precej
več, kot smo to počeli do sedaj.

2. Hitrost širjenja požara
Večino požarov bi bilo možno preprečiti
z ustreznimi sistemi aktivne požarne zaš-
čite. Redko se namreč zgodi, da požar kar
izbruhne in v trenutku zajame celotni
prostor. To velja le za dejavnosti, kjer se v
proizvodnji uporabljajo ali skladiščijo
vnetljive in eksplozivne snovi in pred-
stavljajo v Sloveniji le 6 % vseh dejavnos-
ti. V preostalih dejavnostih pa pride v za-
četku vedno le do manjšega požara, ki pa
se v nekaj minutah razvije v silovit požar.
Male požare lahko pogasimo že s kozar-
cem vode, edini pogoj je, da imamo to vo-
do takrat pri sebi in da se seveda nahaja-

mo na mestu nastanka požara. Že po
nekaj sekundah, včasih šele po nekaj mi-
nutah, pa takšen mali požar preraste v
požar, katerega tudi gasilci več ne more-
jo pogasiti, saj vsa voda v trenutku izpari
in v takšnih primerih lahko le hladimo
sosednje požarne sektorje in preprečimo
širjenje požara na sosednje objekte. Ob-
jekt, v katerem pa je nastal požar, pa tak-
rat pogori do konca.
Nazorno nam prikazujejo potek požara
slike 2.1, 2.2 in 2.3, medtem ko pa na sliki
2.4 že vidimo, kako nam je s pomočjo
sprinklerjev uspelo pravočasno pogasiti
požar. Škoda je omejena le na bližino izvo-
ra požara, ostala oprema je ostala nepo-
škodovana, konstrukcija objekta pa ni utr-
pela nobene škode. Kaj se zgodi, če poža-
ra ne pogasimo takoj, vidimo na sliki 2.5.

Slika 2.1 - Začetni požar

Slika 2.2 - Razvijajoči se požar

Slika 2.3 - Razviti požar

Slika 2.4 - Požar pogašen v začetnem stadi-
ju s sprinklerji

Slika 2.5 - Požar ni bil pravočasno pogašen
in se razvije v polni požar

Kako hitro lahko požar zajame neki pros-
tor, pa nam prikazujejo slike 2.6, 2.7 in
2.8. Po 55 sekundah je požar dosegel naj-
višji regal, po eni minuti in 26 sekund pa
je že prišlo do razvoja požara preko celo-

Projektiranje sprinklerskih
sistemov v Sloveniji

Avtor: mag. Aleš Glavnik, univ.dipl.inž.str., EUR ING PIN d.o.o., Mlinska 22, 2000 Maribor

V zadnjih letih se je tudi v Sloveniji pričelo bolj množično projektirati sprinklerske sisteme.
Izkušnje v zadnjih desetletjih v Evropi in ZDA so pokazale, da aktivna požarna zaščita veliko-
krat poleg reševanja ljudi in premoženja omogoči takojšnje nadaljevanje proizvodnje oz.
nadaljevanje le te z minimalno zamudo. Dokler do požara ne pride, se počutimo varne in
vedno velja pač naše osebno načelo: to se meni ne more zgoditi. Pa vendar nenehno posluša-
mo, da je zagorelo tu in tam, mogoče še zvemo za neposredne posledice požara, kot je števi-
lo poškodovanih in povzročena materialna škoda.
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tne višine skladišča in v kolikor takšno
skladišče ni ščiteno s sprinklerji, požara
več ne moremo pogasiti, kar prikazuje
slika 2.8.

Slika 2.6 - Požar hitro zajame celotni regal

Slika 2.7 - Hitrost širjenja požara v regalnem
skladišču po manj kot 2 minutah

Model širjenja požara v regalnem skladiš-
ču nam prikazuje slika 2.9, kjer je razvid-
no, da se vroči dim hitro dviguje proti
stropu objekta in dosega tik pod stropom
velike horizontalne hitrosti. To pa pome-
ni, da se v primeru nepravilne namestitve
stropnih sprinklerjev poleg sprinklerjev
nad točko požara odprejo še sprinklerji v
bližini in če se nam jih odpre več kot
predvideno računsko število (vedno je to
število med 12 in 35 sprinklerjev), nam
računsko predvidena črpalka za napaja-
nje sistema z vodo več ne zmore dati
potrebnega pretoka vode. V tem primeru

je pretok na vseh sprinklerjih manjši od
računsko zahtevanega, kar ima lahko za
posledico, da požara v nobenem primeru
ne bomo mogli pogasiti. Takšen požar se
bo razširil še na ostale regale in prostor
bo v celoti pogorel (glej še sliko 3.2).

Pravilno zasnovan sprinklerski sistem
mora torej:

1. preprečevati širjenje požara,
2. pogasiti požar

kar lahko vidimo iz slike 2.10, ki ponaza-
rja regalno skladišče s stropno mrežo. V
takšnih primerih je potrebno uporabiti
sprinklerje s K=200 (ESFR sprinklerji),
saj sicer pri gašenju ne bo uspeha.

Slika 2.9 - Model širjenja požara v regalnem
skladišču

Slika 2.10 - Kontrola požara s sprinklersko
mrežo

3. Smernice za projektiranje
sprinklerskih sistemov

V Sloveniji imamo sprejet Zakon o varst-
vu pred požarom (Ur.l. RS 71/93), kjer je
tudi omenjena aktivna požarna zaščita, s
področja sprinklerskih sistemov pa nima-
mo nobenih lastnih smernic, navodil ali
priporočil in posledica tega je, da se vsak
pač znajde po svoje.

Projektanti sprinklerskih sistemov tako v
Sloveniji uporabljamo razne smernice :
• nemške VdS 2092

Slika 2.8 - Požar je zajel celotne regale in
takšnega požara več ne moremo pogasiti

National Instruments Slovenija
Kosovelova 15 • SI- 3000 Celje
Fax: 386 3 544 3510
ni.com/slovenia • ni.slovenia@ni.com

386 3 425 4200

© 2002 National Instruments Corporation. All rights reserved. Product and company
names listed are trademarks or trade names of their respective companies.

ni.com/info



AVTOMATIKA30 35/2003

Posvet AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA - Projektiranje sprinklerskih sistemov

• evropske CEA 4001
• ameriške NFPA 13
• švicarske VKF
• in razne druge

Pri nas seveda tudi ni ustreznih koncesij in pooblastil tako za
projektante, nadzornike in izvajalce, medtem ko pa je v tujini
potrebno opravljati posebne preiskuse znanja vsakih nekaj let,
kar je pogoj za opravljanje dela na tem področju.

Večkrat se tako na primer zgodi, da se pri istem objektu sreča-
mo z uporabo različnih smernic, na primer nemških VdS 2092
za instalacijo sprinklerske mreže in ameriških NFPA 13 za direk-
tno priključitev na vodovodno omrežje. Takšen pristop seveda
ni ustrezen in vprašanje je, kako bi vse delovalo v primeru
dejanskega požara.

Splošni princip sprinklerskega sistema je prikazan na sliki 3.1.
Sistem je vedno sestavljen iz :
• vodnega vira, ki je lahko zalogovni rezervoar, vmesni rezer-

voar ali direktni priklop na vodovodno omrežje
• postaje s sprinkler ventili (število je odvisno od števila sprin-

klerjev in višine etaž)
• pretočnega alarmnega ventila, ki zazna pretok vode v siste-

mu ter izvrši potrebno pretvorbo signala
• sprinklerske mreže (cevovodi) s sprinklerji
• nadzorne plošče in nadzorne požarne centrale
• prenosa signala v dežurni center za intervencijo
• zunanjega alarma kot dodatne indikacije za požar

Predvsem pri določitvi potrebnega vodnega vira se v zadnjem
času v Sloveniji uporablja (bolje rečeno izrablja) ameriška smer-
nica NFPA 13, ki v večini primerov dovoljuje priključitev direk-
tno na vodovodno omrežje, kar izrabljajo tako projektanti kot
tudi investitorji. Pri tem pa pozabljajo, da je smernica NFPA 13
napisana za razmere v ZDA, kjer je običajni tlak v omrežju med
8-12 bar, nikoli pa ne pade pod 5 bar. Pri nas v Sloveniji pa je
redkokje primer, ko nam distributer zagotavlja tlak vsaj 5 barov,
da o pretokih raje ne govorimo. Za povprečni sprinklerski sis-
tem večje trgovine brez skladišč  (npr. BG 2.2 - tabela 3.1) potre-
bujemo po tabeli 5.1 minimalno količino vode

za čas 40 minut polivanja, kar pomeni pretok 109 m3/h oziroma
30 l/s. Takšne pretoke pa si od slovenskih upravljalcev vodovod-
nih omrežij lahko le želimo, zagotovijo pa nam ga lahko le zelo
poredko. Za ostale "bolj resne" dejavnosti, kjer potrebujemo pre-
toke tudi do 300 l/s, je seveda iluzorno pričakovati, da bo v naš

sprinklerski sis-
tem v primeru
požara priteklo
dovolj vode.

Slika 3.1 - Splošni
princip sprinklers-
kega sistema

V kolikor upora-
bljenih smernic

ne poznamo dovolj dobro, lahko kaj hitro izberemo napačno ra-
čunsko količino polivanja, s tem za gašenje požara ni na razpo-
lago dovolj vode in požara kljub dovolj hitremu začetnemu gaše-
nju s sprinklerji ne moremo dokončno pogasiti. To nam nazor-
no prikazuje diagram na sliki 3.2, kjer so bili za isto požarno sku-
pino v laboratorijih Factory Mutual Engineering Corporation

uporabljene tri različne vrste sprinklerjev (pretvorba : 1 gpm/ft2

= 40.746 l/min, m2) :
• količina vode 0.42 gpm/ft2 (17.11 l/min, m2)
• količina vode 0.47 gpm/ft2 (19.15 l/min, m2)
• količina vode 0.50 gpm/ft2 (20.37 l/min, m2)

Kot vidimo, nam s količino vode 17.11 l/min, m2 (0.42 gpm/ft2)
požara ni uspelo pogasiti, saj se je temperatura že po 300 sekun-
dah pričela ponovno hitro dvigovati. Pri količini 19.15 l/min, m2

(0.47 gpm/ft2) smo bili na meji in nam je požar uspelo le stežka
pogasiti, medtem pa nam je pri količini vode 20.37 l/min, m2

(0.50 gpm/ft2) uspelo požar pogasiti že prej kot v 300 sekundah.
Ta diagram nazorno prikazuje, kako je potrebno, da ima načrto-
valec sprinklerskih sistemov visoko strokovno znanje, saj bomo
napačne predpostavke iz načrtov mogoče odkrili šele čez
mnogo let, ko bo v tem objektu prišlo do požara. Pri večini vseh
objektov pa projektantske napake k sreči nikoli ne bomo doka-
zali v praksi, saj vsi objekti vsekakor ne bodo zagoreli, kar je
bistvena razlika med projektantom sprinklerskih sistemov in na
primer projektantom klimatizacije, kjer bodo vse še tako majh-
ne napakice takoj opazne (šumenje v kanalih, pihanje po vratu
in glavi, premrzlo ali pretoplo itd.)

Slika 3.2 - Diagram
požarnih preizkusov
za tri vrste sprinklerjev

4. Osnovne veličine sprinklerskega sistema

Za osnovni opis sprinklerskega sistema je potrebno poznati ozi-
roma določiti naslednje osnovne parametre :
• računska površina ščitenja oziroma računsko število hkratne-

ga delovanja sprinklerjev
• računski čas polivanja oziroma obratovanja
• količina vode za polivanje računske površine
• maksimalna ščitena površina enega sprinklerja

Za določitev teh osnovnih parametrov je potrebno v osnovi naj-
prej poznati požarno skupino v odvisnosti od materiala ali teh-
nologije v objektu.

Tako nam nemške smernice VdS 2092 podajajo več požarnih
skupin (BG = Brandgefahren), prikazanih v tabeli 4.1.

V primeru, da na enoti površine prostora nalagamo v višino
večjo količino materiala (skladišča), nastanejo dodatne požarne
skupine za skladišča, označene z BG 4. V takšnih primerih več

32 m734.1min40m260
min

mm
5tAqV =×××=××=
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ne zadošča zgolj stropna sprinklerska mreža, temveč je potreb-
no namestiti sprinklerje v vmesnih nivojih regalnih polic ali pa
uporabiti posebne sprinklerje (npr. large drop sprinklerji,
ESFR).

Tabela 4.1 - Požarne skupine po VdS 2092

Primer regalnega skladišča ponazarja slika 4.1. Kot vidimo, gre
za nižje regalno skladišče, v katerem je skladiščeni material pov-
sod v zaščitni embalaži, ki predstavlja primarno nevarnost za
nastanek požara. Ponavadi so naprave ali izdelki v kartonasti
embalaži zaščiteni še s polistireni (styropor,...), ki pa predstav-
ljajo veliko požarno nevarnost. Pri določevanju požarne skupi-
ne tako ni merodajen le skladiščen material, temveč tudi delež
volumna, ki ga od celotnega volumna skladiščenega izdelka zav-
zema embalaža. Dve možnosti embalaže sta prikazani na slikah
4.2 in 4.3.

Slika 4.1 - Regalno
skladišče

Slika 4.2 - Lesena
embalaža

Slika 4.3 - Kartonas-
ta embalaža z neeks-
pandirano plastiko

Po ameriških smer-
nicah NFPA 13 je
klasifikacija požar-
nih skupin drugač-
na in pozorni mo-

ramo biti, če nam na primer izdelovalec Študije požarne var-
nosti predpiše klasifikacijo dejavnosti po VdS 2092 in s tem
poda osnovne veličine sprinklerskega sistema po VdS 2092, da
vse to ni prav nič uporabljivo, če bomo načrtovali sprinklerski
sistem po ameriških NFPA smernicah. V tem primeru mora biti
tudi objekt grajen v skladu s temi smernicami in odgovorni vo-
dja projekta mora zagotoviti, da se bodo te smernice uporabile
tudi pri izdelavi gradbenih načrtov in načrtov elektro instalacij.

Tako so po NFPA 13 požarne skupine razdeljene v :
• lahka požarna skupina (light hazard occupancies)

• normalna požarna skupina (ordinary hazard occupancies)

• posebna požarna skupina (extra hazard occupancies)

• izjemna požarna skupina (special hazard occupancies)

Znotraj posamezne požarne skupine so podobno kot pri VdS
2092 naštete dejavnosti, razvidno iz tabele 4.2.

Tabela 4.2 - Požarne skupine po NFPA 13

5. Potrebna količina vode za sprinklerski sistem

Računska količina polivanja je tista veličina sprinklerskega siste-
ma, ki nam podaja zahtevani pretok vode za napajanje sistema.
Skupaj z zahtevano količino polivanja na časovno enoto in
časom obratovanja sistema dobimo minimalno potrebno količi-
no požarne vode.
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Po VdS 2092 so te veličine zbrane v tabeli 2/01, ki je dovolj pre-
gledna tudi za snovalce študij požarne varnosti ali načrtovalce
gradbenega dela objekta (arhitekti, gradbeniki) in podaja
osnovne zahteve za zasnovo sprinklerskega sistema. Izvleček iz
tabele 2/01 po VdS 2093 je predstavljen v tabeli 5.1.

Tabela 5.1 - Osnovni parametri sprinklerskega sistema po VdS 2092

Po NFPA 13 se za določitev potrebne količine vode za polivanje
uporablja diagram 7-2.3.1.2, kateri je prikazan na sliki 5.1. Glede
na izbrano število računskih sprinklerjev nato izračunamo
potrebno minimalno količino vode za polivanje.

Slika 5.1 - Diagram 7-2.3.1.2  za določitev računske količine vode po NFPA 13

Pri določevanju potrebne količine vode pa je potrebno pred-
vsem opozoriti na zahtevani hidravlični preračun celotnega
sistema. Predpostavljene vrednosti iz tabele 5.1 in diagrama 5.1
so le "minimalne zahtevane" po navedenih smernicah. Na de-
jansko količino vode pa nam vpliva :

• dejanski iztočni tlak na sprinklerju
• oddaljenost sprinklerja od glavnega razvoda
• premikanje računske površine po prostoru
• padec tlaka v ceveh

Za dejanski izračun so na razpolago računalniški programi, ki
pa poleg tega, da ga moramo kupiti in zanj odšteti kar precej
denarja, zahtevajo visok nivo projektantskega znanja, da sploh
lahko te programe uporabljamo. Tako se danes v svetu uporab-
ljajo pretežno sledeči programi : THE, Firenet, Sprink,
Hypercalc, Fire, Water, Sedan, HAAS, HydraTec, Signma,
Café, Hydronics, HP4M, HP6M, AutoSprink, SprinkCad in
drugi. Cene pa se gibljejo od 5.000 US$ naprej.

6. Vrste sprinklerjev

Danes lahko že za skoraj vsako vrsto dejavnosti dobimo svoj tip
sprinklerja, pozorni moramo biti le na karakteristike, ki jih

zahteva načrtovalec spriklerskega sistema za posamezen sprin-
kler. V splošnem delimo sprinklerje glede na izvedbo v stoječe
in viseče sprinklerje, razvidno iz slik 6.1, 6.2 in 6.3.

Slika 6.1 - Stoječi
sprinkler (Standard in
European)

Slika 6.2 - Viseči
sprinkler (tip ESFR)

Slika 6.3 - Levo - sto-
ječ sprinkler (upright),
desno viseči sprinkler
(pendant)

Glede na dejavnost (namembnost, vrsto proizvodnje, vrsto skla-
diščenega materiala), požarno skupino (BG1 - BG2), izvedbo
objekta (beton, jeklo, les) in način ščitenja (stropno, regalno)
pa lahko izbiramo med raznimi vrstami sprinklerjev, prikazani-
mi na sliki 6.4 (opomba avtorja: izrazi niso prevedeni, ker v slo-
venski terminologiji niso definirani):
• Normalsprinkler (Standard Sprinkler) 
• Schirmsprinkler (Spray Sprinkler)
• Flachschirmsprinkler
• Seitenwand (Side-wall Sprinkler)
• European Sprinkler • Residential Sprinkler
• Large Drop Sprinkler • ESFR Sprinkler

Za izbor ustreznega sprinklerja je tako potrebno poznati sledeče:
• tip sprinklerja (spray, standard,...),
• imensko velikost (DN10, DN15, DN20),
• maksimalno površino ščitenja za en sprinkler (m2),
• iztočni faktor sprinklerja ("k" vrednost) (57, 80, 115 - po VdS2092),

Slika 6.4 - Vrste sprinklerjev
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• RTI faktor (Response Time Index)
(<50, 50<RTI<80, >80),

• imensko temperaturo odpiranja (57°C,
68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C, 260°C).

Pri vgradnji sprinklerjev je še posebej po-
trebno biti pozoren na "k" vrednost sprin-
klerja (po VdS "k", po NFPA "K"), saj je po-
trebno poznati pretvorbo med anglosa-
škimi in SI enotami. In tukaj prihaja do
največ napak pri naročilu sprinklerjev.
Pretvorba enot je nazorno prikazana v ta-
beli 6.1.

7. Zaključek

V prispevku sem želel opozoriti na nekaj
osnovnih parametrov sprinklerskih siste-
mov, ki jih je potrebno kvalitetno določiti
že v fazi načrtovanja objekta. Med najpo-
membnejše seveda šteje že Študija požarne
varnosti, ki podaja osnovne zahteve za
požarno varnost obravnavanega objekta.
Vsi projektanti (arhitektura, gradbeni načr-
ti, načrti elektro in strojnih instalacij) so
zato dolžni upoštevati predvideni koncept
požarne varnosti. Tudi v Sloveniji bo že v
kratkem po privatizaciji zavarovalnic prišel
čas, ko bodo le te ponujale precej nižje

zavarovalne premije za objekte, ki so zašči-
teni s sprinklersko mrežo oz. določenih
objektov brez sprinklerske mreže sploh ne
bodo želele zavarovati. Zato imamo projek-
tanti dolžnost, da investitorja na to opozori-
mo že danes.

Viri in literatura:
1. VdS 2092 : Richtlinien für Sprinkler-

anlagen, 1999-08
2. CEA 4001 : Richtlinien für Sprinkler-

anlagen, 2000-04
3. NFPA 13 : Standard for the Installation

of Sprinkler systems, 2001
4. Sistemi za avtomatsko gašenje, Se-

minar Slovenskega združenja za požar-
no varstvo (SZPV), januar 2002 v
Ljubljani

5. Avtomatske naprave za gašenje - sprin-
klerji, Delavnica Slovenskega združe-
nja za požarno varstvo (SZPV), januar
2002 na Igu

6. dr. Hsiang-Cheng Kung: The Evolution
and Future of Sprinkler technology, ja-
nuar 2002

7. Prof. dr. John Woycheese : Making De-
cisions for a Proper System, januar
2002 A

Tabela 6.1 - "K" vrednosti za nekaj sprinklerjev (primerjalno med NFPA 13 in VdS 2092)
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1. UVOD
Pomembnost sistemov za odkrivanje in
javljanje požara ter alarmiranja (v nadal-
jevanju skrajšano "požarni sistem") so
prvič ugotovili ob velikem londonskem
požaru leta 1666. Po njem so pričeli z
vgradnjo preprostih mehanskih sistemov
za javljanje požara. Današnji požarni sis-
temi so nadzorovani z zapleteno elektro-
niko. Javljalniki izmerjene podatke o fizi-
kalnih ali kemičnih lastnostih okoliškega
zraka spremenijo v električne. Požarna
centrala te signale sprejema in poskrbi za
alarmiranje v primeru požara. Kljub naj-
modernejši tehnologiji pa zanesljivost
javljanja požara in preprečitev nepravih
(lažnih) alarmov še vedno ni popolna.
Človek s svojimi čutili pogosto lahko
hitreje in zanesljiveje zazna požar in pre-
preči njegovo širjenje, ob predpostavki,
da je prisoten, da je buden in primerno
usposobljen. Požarni sistemi so potrebni
predvsem tam, kjer te predpostavke vsaj
občasno niso izpolnjene.

2. POŽARNI JAVLJALNIKI
Javljalniki so osnovni in najpomembnejši
elementi požarnega sistema. Najosnov-
nejša je njihova delitev na avtomatske in
neavtomatske. Avtomatski odločajo o
alarmu zaradi požara sami ali skupno s
požarno centralo, na katero so priklop-
ljeni. Konvencionalni javljalniki starejše
izvedbe so imeli vgrajen najenostavnejši
algoritem odločanja - primerjanje z nasta-
vljenim pragom, elektronika je bila zelo
enostavna, pri novejših "pametnih" jav-
ljalnikih pa je algoritem odločanja zaple-
tenejši, zato imajo vgrajene mikrokontro-
lerje.

2.1 Ročni javljalniki
Neavtomatski, ročni javljalniki (slika 1)
omogočaj človeku, da po odkritju požara
na najhitrejši možni način sproži ustrez-
ne ukrepe. Električno so običajna stikala,
vgrajena v posebno oblikovano ohišje.
Nemška izvedba zahteva po razbitju ste-
kla še pritisk na gumb pod steklom, pri
angleški pa se ob razbitju stekla stikalo
samo sproži. Pri angleški izvedbi se je kot
dodatek uveljavil plombiran pokrovček,
ki ga je potrebno pred razbitjem stekla
dvigniti. 

Slika 1 - Ročni javljalnik

2.1.1.1 Uporaba ročnih javljalnikov
Javljalnike se montira ob izhodih iz pros-
torov, enakomerno razporejene v velikih
prostorih, na evakuacijskih poteh itd.
Signal alarma z ročnega javljalnika se
vrednoti kot zanesljiv in se možnost zlo-
rabe pri načrtovanju akcije po alarmu
običajno ne upošteva.

Avtor: Marko Rebolj, univ.dipl.inž.el., Zarja Elektronika d.o.o.

Odkrivanje in javljanje
požara ter alarmiranje 
Prispevek na kratko predstavlja javljalnike požara,
njihove lastnosti in primerjalno uporabnost, funkcije
požarnih central, primerja konvencionalne sisteme s
"pametnimi" ter osnovne načine alarmiranja in preno-
sa alarma v primeru požara. Podane so tudi osnovne
zahteve povezave požarne centrale s sistemi za pre-
prečevanje širjenja požara.
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2.2 Avtomatski javljalniki
Avtomatski javljalniki merijo eno ali več fizikalnih ali kemijskih
lastnosti okoliškega zraka, ki se zaradi požara spremenijo.
Javljalniki brez posredovanja človeka sami odločijo o alarmu ali
pa podatke pošljejo požarni centrali, ki odloči in sproži alarm.
V obeh primerih je osnovno načelo delovanja(merjenja fizikal-
nih pojavov) enak. Javljalniki se delijo v več vrst glede na to,
katero lastnost merijo (dimni, temperaturni, plamenski…) kot
tudi glede na fizično izvedbo javljalnika (točkasti, linijski, pros-
torski…). 

2.2.1 Dimni javljalniki
Dimni javljalniki so občutljivi na vidne ali nevidne dimne delce,
ki nastajajo pri gorenju in/ali pirolizi in so razpršeni v zraku
(aerosoli).

Ionizacijski dimni javljalnik: Požarni javljalnik, ki je občutljiv
na produkte gorenja, ki lahko vplivajo na ionizacijski tok v jav-
ljalniku. Javljalnik ima največkrat dve komori - referenčno in
merilno ter izvor ionizirajočega sevanja (americij 241). Zaradi
sevanja se zrak ionizira, skozi komori teče majhen električni
tok. Dokler je zrak čist, je električna upornost obeh komor
enaka, ob vstopu dima v merilno komoro (referenčna je prak-
tično zaprta) pa se ioni prilepijo na mnogo večje dimne delce
in upornost te komore se poveča, električno ravnotežje se poru-
ši. Ob dovolj veliki spremembi pride do alarma. 

Slika 2 - Optični dimni
javljalnik

Optični dimni javlja-
lnik (slika 2 in 3): Po-
žarni javljalnik, ki je
občutljiv na produkte
gorenja, ki lahko vpli-
vajo na absorbcijo ali
razpršitev sevanja v
infrardečem, vidnem

in/ali ultravijoličastem delu svetlobnega spektra. Najbolj razšir-
jen je javljalnik na osnovi merjenje razpršene svetlobe (slika 3).

V javljalniku je meril-
na komora z labirint-
om, ki preprečuje zu-
nanji svetlobi dostop
do sprejemne infrar-
deče svetlobe, omo-
goča pa vstop dimnih
delcev. Oddajna IR di-
oda v merilni komori
oddaja IR signal v im-
pulzih. Zaradi poseb-
ne oblike in materiala
merilne komore ta si-
gnal ne pride do spre-
jemne IR diode. Ko

pa v komoro vstopi dim, se IR signal na dimnih delcih razprši,
del pade tudi na sprejemno IR diodo in njen tok se poveča. Ob
dovolj veliki spremembi (ki je potrjena ob treh ali več zapored-
nih impulzih) pride do alarma.
Optični in dimni javljalniki niso popolnoma enakovredni. Ioni-

zacijski so bolj občutljivi na manjše, predvsem nevidne dimne
delce, ki nastanejo ob gorenju s plamenom (in malo vidnega di-
ma), optični pa bolj na večje dimne delce, ki nastajajo ob nepo-
polnem izgorevanju, tlenju, ko nastaja veliko vidnega dima.
Nekateri proizvajalci deklarirajo, da so z izpopolnjeno tehnolo-
gijo dosegli približno enako občutljivost za celoten spekter di-
mnih delcev tudi z optičnimi javljalniki. 

V veliki večini nadzorovanih objektov prihaja do začetnega po-
žara s tlenjem (administracija, šole, kulturni objekti itd.) Za te
vrste požara so optični dimni javljalniki primernejši od ioniza-
cijskih. Zaradi uporabe izvora ionizirajočega sevanja v ionizacij-
skih javljalnikih se le-ti v novejšem času opuščajo, čeprav imajo
nekoliko boljše lastnosti pri požarih z odprtim plamenom (dia-
gram 1), uporabljajo se le še izjemoma, kadar predpisi to izrec-
no zahtevajo. Zarja Elektronika je v preteklem letu priklopila
preko 93% dimnih, skoraj izključno optičnih ter manj kot 7%
temperaturnih javljalnikov. V zadnjih nekaj letih se je razmerje
optični : ionizacijski v svetu postavilo na 80 : 20, čeprav pred-
vsem v ZDA še vedno pogosto vgrajujejo ionizacijske.

2.2.1.1 Uporaba dimnih javljalnikov
Dimni javljalniki so zelo učinkoviti za odkrivanje začetnih poža-
rov, pri katerih nastajajo vidni ali nevidni dimni delci. Dimni
javljalniki niso primerni za uporabo v prostorih, kjer so stalno
ali občasno prisotne motilne lastnosti: prah, dim zaradi delo-
vnega procesa (viličarji!).

2.2.2 Temperaturni javljalniki
Temperaturni javljalniki (slika 4) merijo temperaturo okolice
ali hitrost naraščanja temperature ali oboje. So zelo zanesljivi in
praktično ne dajejo lažnih alarmov. Slabost njihove uporabe je,
da lahko javijo požar šele takrat, ko je požar že precej razvit, saj
pri začetnih požarih porast temperature še ni opazen.

Slika 4 - Temperaturni
javljalnik

2.2.2.1 Uporaba
temperaturnih jav-
ljalnikov
Te vrste javljalnike se
uporablja predvsem
tam, kjer uporaba di-
mnih zaradi motečih
pojavov ni primerna.

2.2.3 Večsenzorski (kombinirani javljalniki)
Posamezni javljalnik lahko vsebuje tudi več različnih senzorjev,
ki vsak zase merijo lastnosti zraka, ki vstopi v javljalnik. Največ-
krat se uporabljata senzor za temperaturo in optični za dim
(slika 4). Redkeje je uporabljena kombinacija temperaturnega
in ionizacijskega dimnega ali celo vseh treh senzorjev. Javljalnik
s pomočjo mikrokontrolerja in posebnih algoritmov obdela sig-
nale različnih senzorjev in odloča o alarmu. Pogosto je možno
posamezni senzor programsko odklopiti, tako da lahko javljal-
nik deluje tudi kot običajni termični ali optični.

2.2.3.1 Uporaba kombiniranih javljalnikov
Uporabljajo se predvsem tam, kjer se predvideva sprememba

Slika 3 - Prerez optičnega dimnega 
javljalnika na razpršeno svetlobo
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namembnosti nadzorovanih prostorov.
Sodobne centrale lahko z ukazom iz cen-
trale spremenijo lastnosti teh javljalnikov
glede na spremenjeno okolje.
Kombinirani javljalniki imajo boljše last-
nosti od optičnih dimnih za požare z
odprtim plamenom (nevidni dim), ko
temperaturni senzor ob povišani tempe-
raturi vpliva na povečanje občutljivosti
optičnega dela. 

Slika 5 - Večsenzorski javljalnik

2.2.4 Plinski požarni javljalniki
Odkrivanje požara je možno tudi z detek-
cijo plinov, ki nastajajo pri požaru. V pre-
teklem času je razvoj in uporabo teh jav-
ljalnikov zadrževala predvsem nerazvita
tehnologija, saj so bili detektorji/senzorji
za detekcijo različnih plinov zelo dragi,
porabili so veliko energije, imeli so krat-
ko življenjsko dobo oz. se jim je občutlji-
vost hitro spreminjala.

Plinske požarne javljalnike lahko upora-
bimo za zelo zgodnje odkrivanje požara,
ko je najznačilnejši plin ogljikov mono-
ksid. Ostali značilni plini, predvsem duši-
kovi oksidi se pojavljajo šele kasneje, ko
so dosežene temperature zaradi požara
nad 200 °C.

Javljalniki ogljikovega monoksida, ki se
uporabljajo kot ja-
vljalniki požara,
se močno razliku-
jejo od javljalnik-
ov za detekcijo
povečane konce-
ntracije CO za ko-
mercialno oziro-
ma za uporabo v
gospodinjstvu. 
Razlika je v tehno-
loški izvedbi, pre-
dvsem pa v občut-
ljivosti, stabilnos-
ti in življenjski do-
bi senzorskih ele-

mentov. Meja občutljivosti za predalarm
pri nepožarnih javljalnikih CO je pri 70
ppm, meja za alarm je okoli 250 ppm
(koncentracija CO nad 300 ppm je lahko
v določenih pogojih že smrtna). Meja za
javljanje požara je nižja in znaša med 30
in 70 ppm, odvisno od okolja, v katerem
je javljalnik nameščen.

Ogljikov monoksid je plin in se z difuzijo
širi v vse smeri za razliko od dima, ki se
širi predvsem s konvekcijo zaradi toplot-
nih tokov v zraku. Toplotna inverzija (to-
plejša plast zraka pod stropom) ne vpliva
na širjenje CO. Ravno tako CO lažje pro-
dira skozi ozke špranje in podobne odpr-
tine, kar omogoča hitrejšo detekcijo CO
v sosednjih prostorih. Vendar se širjenja
CO ne da točno predvideti v vseh okoliš-
činah in je potrebno vpliv difuznega šir-
jenja vedno natančno preštudirati.

2.2.4.1 Uporaba plinskih požarnih
javljalnikov (CO)
CO požarni javljalniki so lahko le dodatni
javljalniki, ne morejo pa nadomestiti os-
talih tipov javljalnikov, razen v specialnih
primerih. Lahko pa v kombiniranih javlja-
lnikih izboljšajo varnost pred lažnimi ala-
rmi. Uporabljajo se v spalnicah, kuhinjah,
kjer bi dimni javljalniki javljali lažne alar-
me.

2.2.5 Primerjava relativne občutlji-
vosti posameznih vrst najpogosteje
uporabljanih  javljalnikov
Na diagramu 1 so prikazane relativne
občutljivosti različnih vrst javljalnikov v
različnih fazah požara. Podatki so izmer-
jene vrednosti dejanskih preskusov v
predpisanem testnem laboratoriju. Neka-
teri proizvajalci podajajo tudi nekoliko
drugačne podatke. Diagram pokaže, da je
množična uporaba optičnih dimnih jav-

Diagram 1 - Primerjava občutljivosti različnih javljalnikov
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ljalnikov upravičena, saj zmorejo odkriti požar v najzgodnejši
fazi, predvsem v fazi pregrevanja ali tlenja. Izjema so seveda
prostori z lahko vnetljivim materialom, kjer so zelo uporabni
tudi temperaturni javljalniki. Plinski požarni javljalniki z detek-
cijo CO so najprimernejši samo v primeru požara s tlenjem ali
žarenjem.

2.2.6 Plamenski javljalniki
Plamenski javljalniki so požarni javljalniki, ki reagirajo na seva-
nje plamena. Plamenski javljalnik lahko najhitreje od vseh zazna
požar, ko snov gori s plamenom. Pogoj za uspešno javljanje je
neposredna vidljivost med javljalnikom in mestom požara,
čeprav delujejo (z zelo zmanjšano občutljivostjo tudi na odbito
svetlobo plemena). 

Slika 6 - Plamenski javljal-
nik

Različni javljalniki upora-
bljajo različne dele spekt-
ra za odkrivanje plamena:

Ultravijoličen del (UV):
Javljalniki so občutljivi
tudi na motilne signale:
varjenje in bliski. Dim
močno slabi UV del spek-
tra, zato se pri požaru z
dimom občutljivost lah-
ko močno zmanjša.

Infrardeči del (IR): Javljalniki so lahko občutljivi tudi na druga
vroča telesa, stroje, ali sevanje sonca, posebno če pride do od-
boja sevanja od valujoče vodne površine ali vrtečega ali vibrira-
jočega se stroja. 
Kombinirani: Javljalniki uporabljajo več senzorjev za različne
dele spektra UV+IR ali IR+IR ali celo IR+IR+IR (IR3) in na ta
način izločijo skoraj vse neželene vplive. 

Javljalniki se ne razlikujejo samo po odpornosti na motnje
ampak tudi po občutljivosti za požar. Najbolj občutljivi lahko
odkrijejo požar bencina v posodi velikosti 30 cm x  30 cm na ra-
zdalji do 60 m in ob taki občutljivosti tudi na prostem (vpliv
sonca in drugih motečih sevanj) praktično ne dajo lažnega alar-
ma. Večina (razen UV) je občutljiva samo za požare, ko gorijo
organske snovi z vsebnostjo ogljika. Javljalniki uporabljajo za
odkrivanje požara tudi del spektra, ki je značilen za vroč CO2.
Če goreča snov ne vsebuje ogljika (magnezij, aluminij…), potem
tak javljalnik ne more javiti alarma.

2.2.6.1 Uporaba plamenskih javljalnikov
Plamenski javljalniki so edini javljalniki, ki lahko učinkovito
nadzorujejo večje površine na prostem (skladišča naftnih deri-
vatov, kemijska industrija). Uporabljajo se tudi v zaprtih prosto-
rih, ki vsebujejo lahko vnetljive snovi in kjer je potrebno zelo
hitro odkrivanje požara s plamenom.

2.2.7 Visoko občutljivi aspiracijski dimni javljalniki
To so javljalniki z ventilatorjem, ki srkajo vzorce zraka v pose-
ben cevovod z odprtinami na enakomernih razdaljah. Skozi
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odprtine vstopa zrak in v primeru požara
dimni delci. Vzorci se vodijo skozi filter,
ki zadrži grobe prašne delce, v merilno
komoro, v kateri je zelo občutljiv optični
dimni javljalnik z lasersko diodo. Optični
laserski sistem omogoča, da lahko javljal-
nik "šteje" posamezne dimne delce oziro-
ma ugotavlja masni pretok. Dimne delce
razlikuje po velikosti in jih lahko loči od
prašnih delcev. Merilna komora omogo-
ča tudi do 1000-krat večjo občutljivost od
običajnih optičnih dimnih javljalnikov.
Občutljivost sistema se zmanjša zaradi re-
dčenja dima, ki nastane z mešanjem čiste-
ga zraka, prihajajočega skozi večino od-
prtin, dimni delci pa v prvi fazi prihajajo
samo skozi eno odprtino. 

Slika 7 - Aspi-
racijski javljal-
nik

Signal iz lase-
rske merilne
komore ob-
deluje zmog-

ljiv računalnik, ki avtomatsko kompenzi-
ra počasne spremembe zaradi proizvod-
nega procesa v prostoru. Javljalnik potre-
buje nekaj časa (npr. 24 ur), da posname
normalne razmere in nastavljeno občut-
ljivost prilagodi tem začetnim razmeram.
Lahko se nastavi različna občutljivost za
delovni čas in izven delovnega časa. V
času delovanja javljalnik ves čas statistič-
no spremlja razmere v nadzorovanem
prostoru in občutljivost stalno prilagaja. 

Slika 8 -Mini-
aturni aspiracij-
ski javljalnik

Nekateri pro-
izvajalci pri-
poročajo te
vrste sistema
samo za zelo
čiste prostore
(proizvodnja
polprevodni-

kov, računalniški centri), drugi pa jih pri-
poročajo tudi za zelo umazane prostore
(industrijska proizvodnja - lesna, tekstil-
na industrija). 
Vsi ti sistemi nadzorujejo pretoka zraka
in takoj javijo napako, če pride do okvare
na ventilatorju, do delne zamašitve filtra
kot tudi ob povečanju ali zmanjšanju pre-
toka zaradi zraka preloma oz. zamašitve
dovodne cevi. 

Poudariti je potrebno razliko med visoko
občutljivimi in običajnimi aspiracijskimi
javljalniki. Slednji imajo v merilni komori
vgrajen običajni dimni javljalnik in se po
sposobnosti zgodnjega odkrivanja poža-
ra ne morejo primerjati s prvimi.

2.2.7.1 Uporaba aspiracijskih javljal-
nikov
Za javljanje požara v velikih prostorih z
normalno zelo čistim zrakom, nekateri
tipi tudi za prostore z zelo umazanim zra-
kom (tekstilna, lesna, mlinska industrija),
za zelo zgodnje odkrivanje požara v
računskih centrih, muzejih galerijah itd,
za nadzor zraka in zelo zgodnje odkriva-
nje dima v prezračevalnih kanalih. En jav-
ljalnik lahko nadzoruje samo en prostor!

2.2.8 Žarkovni dimni javljalnik
Žarkovni dimni javljalnik (slika 9) deluje
na osnovi slabljenja IR žarka, ki ga oddaj-
ni del javljalnika na eni steni pošilja skozi
celoten nadzorovani prostor proti spre-
jemniku na nasprotni steni. Lahko sta
oddajni in sprejemni del nameščena
eden ob drugem, na nasprotni steni pa je
katadioptrično ogledalo. V primeru po-
žara se pojavijo dimni delci tudi vzdolž

žarka in ga ustrezno gostoti dima oslabi-
jo. Sprejemni del z vgrajenim mikropro-
cesorjem spremembo zazna in s pomoč-
jo vgrajenih algoritmov odloči, ali je go-
stota posledica požara in po potrebi spr-
oži alarm. Vgrajeni mikrokontroler stalno
spremlja počasne spremembe zaradi na-
laganja prahu na optične dele in jih ustre-
zno prilagodi delovanje, tako da je občut-
ljivost ves čas delovanja enaka, ko je za-
mazanost prevelika sproži signal napake.

Javljalnik lahko nadzira zelo velike povr-
šine, dolžina žarka je do 100 m, en žarek
lahko nadzira do 14 m širine pri ravnem
stropu oz. do 28 m, če poteka žarek v sle-
menu dvokapne strehe.

2.2.8.1 Uporaba žarkovnega javljal-
nika
Namenjen je predvsem za nadzor zelo ve-
likih prostorov, skladišč, galerij itd. Do-
sega manjšo občutljivost kot aspiracijski
v podobnih pogojih, je pa cenejši od nje-
ga. Zaradi načina delovanja (redčenje di-
ma zaradi širjenja dimnega oblaka se del-
no kompenzira zaradi povečane dolžine
žarka, na katerega deluje dim) je dovolje-
na višina nadzorovanega prostora do 25
m (za dimne točkaste največ 12 m). Za-
nimiva je uporaba v eksplozijsko ogrože-
nih prostorih, ko se oddajnik in sprejem-
nik namestita izven Ex prostora, žarek pa
je usmerjen v Ex prostor skozi stekleno
okno. 

2.2.9 Temperaturni kabel
Na tržišču se pojavljata dva tipa javljalni-
ka v obliki kabla. 
Pri linearnem se s temperaturo spremi-
nja prevodnost izolacije med žilami v
kablu. Posebna elektronika meri te spre-
membe in pri zadostni spremembi spro-
ži alarm. Mejna temperatura se lahko
elektronsko nastavlja, temperatura alar-
ma pa je odvisno tudi od dolžine kabla, ki
je izpostavljen povišani temperaturi.
Celotna dolžina kabla je omejena na 450
m. Sprememba je povratna, tako da po
alarmu (če temperatura ni presegla dolo-
čene meje) zamenjava kabla ni potrebna.
Pri nelinearnem temperaturnem kablu
je temperatura preklopa določena pri
proizvodnji z izborom izolacije med dve-
ma elastičnima vodnikoma. Ko tempera-
tura kabla preseže določeno vrednost,
izolacija popusti in pride do kratkega sti-
ka med vodnikoma. Z merjenjem upor-
nosti je možno natančno določiti mesto
kratkega stika in s tem mesto požara.
Sprememba je nepovratna, po požaru je
potrebno izpostavljeni del kabla zamen-
jati. Dolžina kabla je omejena na 1500 m.

2.2.9.1 Uporaba temperaturnega 
kabla
V svojem bistvu je to temperaturni javljal-
nik, ki je občutljiv po vsej svoji dolžini.
Pred običajnimi točkastimi javljalniki
ima prednost, da se lahko namesti v bliži-
no potencialnih izvorov požara in na ta
način skrajša čas do javljanja požara.
Uporablja se za nadzor pregrevanja
kablov v kabelskih policah, za nadzor
cestnih in železniških predorov, na pro-
stem v skladiščih naftnih derivatov (z
uporabo posebne "strehe" nad kablom, ki
zbira topel zrak) itd.

Slika 7 - Žarkovni javljalnik
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2.3 Razporeditev točkastih javljalnikov
Za razporeditev dimnih in temperaturnih javljalnikov se v Sloveniji običajno uporab-
ljajo VdS določila (VdS 0833). Izvleček je v tabeli 1, ki velja za raven strop: 

Tabela 1 - Največja dovoljena površina nadzora za en javljalnik in največja dovoljena razda-
lja med sosednjima javljalnikoma

Potrebno je upoštevati tudi posebnosti prostora, ventilacije, višino in konfiguracijo
stropa, vpliv različnih motilnih signalov itd., upoštevati pa je potrebno tudi dostop-
nost za servisiranje in vzdrževanje. Če ni posebnih določil v standardih, je potrebno
upoštevati priporočila proizvajalca.
Ročni javljalniki morajo biti razporejeni tako na gosto, da pot do javljalnika za nobeno
osebo v prostoru ni daljša od 30 m. Če se v prostoru nahajajo ljudje z oteženim giba-
njem, je potrebno to razdaljo še zmanjšati. Priporočena višina montaže je med 1,2 in
1,5 m. Vgrajujejo se na hodnike, ob izstopnih vratih…

3 SISTEMI / CENTRALE 

3.1 Konvencionalni sistemi
Konvencionalni požarni sistemi se še vedno zelo uspešno uporabljajo tudi pri novo-
gradnjah (predvsem manjših). Njihova značilnost je, da javljalniki ovrednotijo izmerje-
ne fizikalne ali kemične produkte gorenja po najpreprostejši logiki (presežen prag, ki
je tovarniško nastavljen) in s povečanjem toka sprožijo alarm (tok v normalnem stanju
je velikostnega razreda 60 mA, ob alarmu se poveča na preko 15 mA). Nekateri proiz-
vajalci že vgrajujejo zapletenejše algoritme za odločanje o požaru in za prilagajanje
občutljivosti zamazanosti merilne komore tudi v javljalnike, namenjene za vključitev v
konvencionalne sisteme. Na požarno centralo so priključeni z javljalnimi linijami, na
vsaki liniji je do največ 32 javljalnikov (ročnih do 10). Za nadzor prisotnosti vseh jav-
ljalnikov so podnožja konstruirana na tak način, da izvzetje javljalnika linijo prekine.
Centrala nadzira javljalno linijo z mirovnim tokom približno 7 mA, ki ga zagotavlja
zaključni upor linije v podnožju zadnjega javljalnika v liniji. Pri nekaterih sistemih se
sklenjenost linije nadzira impulzno, namesto zaključnega upora pa je priključen aktiv-
ni zaključni element. Požarna centrala lahko prikaže samo alarm s posamezne linije,
ne more pa prikazati posameznega javljalnika oz. prostora, v katerem je prišlo do
požara.

3.2 "Pametni" požarni sistemi
"Pametni" požarni sistemi se uveljavljajo v zadnjem desetletju. Značilno zanje je, da o
požaru odločajo na osnovi bolj zapletenih algoritmov, ki so vgrajeni v požarno centra-
lo, v vsak javljalnik ali pa kar v oboje. V vsakem primeru je za pravilno delovanje
potrebna identifikacija vsakega javljalnika v sistemu (adresni javljalniki) ter dvosmer-
ni prenos podatkov med javljalniki in centralo (komunikacijski protokol).

Različni proizvajalci uporabljajo različna imena za podobne sistema. N.pr. analogni
adresni sistem pomeni, da se prenaša analogna vrednost izmerjenega podatka (tempe-
rature, koncentracije dima… - v vseh sistemih v digitalni obliki) iz javljalnika v centra-
lo, ki zbira podatke za vsak javljalnik posebej in na osnovi predhodnih vrednosti in
izračunanih povprečij in trendov ter s primerjavo z vnaprej posnetimi poteki tipičnih
požarov odloča, ali je na mestu javljalnika prišlo do požara. Komunikacija poteka po
"polling" principu - centrala zaporedoma kliče posamezne javljalnike enega za drugim
in vsakokrat počaka na odgovor s podatki. 
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Javljalniki so največkrat priklopljeni na adresno zanko, ki se
začne in konča v požarni centrali, poteka pa skozi vse prostore,
kjer so montirani javljalniki. Požarna centrala ima ločene napa-
jalne in komunikacijske elemente za začetek in konec zanke,
zato ena prekinitev zanke ne onesposobi nobenega javljalnika.
V zanki so vgrajeni tudi "izolatorji", ki prekinejo zanko v prime-
ru kratkega stika. Na ta način se izgubi delovanje samo tistih jav-
ljalnikov, ki so med dvema izolatorjema na obeh straneh kratke-
ga stika. Nekateri sistemi imajo "izolatorje" vgrajene v javljalni-
ke, drugi pa kot posebne elemente ali pa so vgrajeni v podnož-
ja. Večina sistemov omogoča tudi "slepe" odcepe z do 32 javljal-
nikov.

Slika 10 - Adresna
ploščica in tipala na
javljalniku

Vsak javljalnik ima
svojo adreso. Adre-
sa se nastavlja ob
zagonu sistema po
zahtevah načrta
(projekta) za izved-
bo PZI požarnega
sistema. Elementi
za nastavljanje ad-
rese so lahko vgra-
jeni v javljalnik
(možne napake ob
zamenjavi javljalni-
ka), z vgrajeno elek-
troniko v podnožju
javljalnika (možne
napake ob montaži,
v podnožju je obču-
tljiva elektronika),
v podnožju javljal-
nika s posebno pla-

stično adresno ploščico (javljalnik preverja nastavljeno adreso s
tipali - slika 10), pri nekaterih sistemih pa se nastavlja program-
sko (avtomatsko) ob zagonu sistema (neprijetnosti pri projekti-
ranju, ker projektant težje predvidi avtomatsko nastavljeno
adreso ali pa je zagon bolj zapleten).
"Pamet/inteligenca" je lahko vgrajena v požarno centralo (na
razpolago sposobni mikroprocesorji v idealnih delovnih pogo-
jih) ali pa v vsak javljalnik. V obeh primerih poteka med centra-
lo in javljalnikom komunikacija v digitalni obliki, količina infor-
macije je v obeh primerih približno enaka. 
"Pametni" sistemi omogočajo avtomatsko prilagajanje občutlji-
vosti dimnih javljalnikov pogojem okolja in preprečujejo lažne
alarme zaradi počasnega nabiranja umazanije v merilni komori.
Pri konvencionalnih sistemih to nabiranje umazanije povzroči
počasno povečevanje občutljivosti in končno lažni alarm.
Centrala v "pametnih" sistemih avtomatsko preverja in javlja sig-
nal, da je potrebno javljalnike očistiti ali zamenjati, omogoča pa
tudi ročno preverjanje stanja zamazanosti vsakega javljalnika.

3.3 Javljalne cone
Različni mednarodni standardi in predpisi predvidevajo razde-
litev celotnega požarnega sistema v javljalne cone. Javljalna

cona je področje v nadzorovanem objektu, ki ga nadzoruje
eden ali več javljalnikov, centrala pa požar v coni prikaže z vklo-
pom opozorilne lučke za to cono ali z izpisom na prikazovalni-
ku. Prostori, ki tvorijo posamezno javljalno cono morajo biti
sosednji, prEN-54/14 pa navaja naslednje omejitve (drugi stan-
dardi imajo podobne ali strožje zahteve):
� tlorisna površina posamezne cone ne sme presegati 2000

m2,
� cona naj bo znotraj enega požarnega sektorja, če pa se razte-

za v več sektorjev, naj bo meja cone enaka meji sektorjev in
tlorisna površina manjša od 300 m2 ,

� cona naj zajema samo eno etažo, izjemoma se lahko razširi na
več etaž, če gre za stopnišče, jašek, dvigala in podobne pros-
tore ali če je celotna tlorisna površina objekta manjša od 300
m2.

3.4 Vloga centrale, namestitev
Požarna centrala je sestavni del požarnega sistema, ki skrbi za
napajanje ostalih elementov in ki se uporablja za:
� sprejemanje signalov s priklopljenih požarnih javljalnikov,
� ugotavljanje, ali sprejeti signal ustreza požarnemu alarmu,
� vidni in slišni prikaz požarnega alarma,
� prikaz lokacije nevarnosti,
� lahko tudi za zapis katerekoli od navedenih informacij.
� nadzor pravilnega delovanja sistema in za dajanje slišnih in

vidnih opozoril na katerikoli napake (n.pr. kratek stik, preki-
nitev linije ali napaka napajalnega dela).

Požarna centrala lahko posreduje požarni alarmni signal, če je
tako zahtevano, n.pr.:
� do slišnih ali vidnih naprav za požarno alarmiranje,
� preko vmesnika za prenos požarnega alarma do organizacij

za boj proti požaru (gasilci, požarni sprejemni center),
� preko krmilnika avtomatske požarne zaščite do avtomatske

gasilne naprave.

Požarna centrala mora biti vgrajena na takem mestu, ki omogo-
ča enostaven dostop gasilcem, ki morajo ob alarmu s pomočjo
prikaza na požarni centrali hitro ugotoviti mesto požara in
spremljati potek požara. Vgrajena mora biti v suh in čist prostor,
v primeru posebne izvedbe okrova centrale (prahotesnost,
vodotesnost) lahko tudi v bolj neugodne prostore. Zagotovljena
mora biti primerna osvetljenost prostora, ki omogoča normal-
no ravnanje s centralo ter branje napisov na njej.
Posebno pomembno je, da je požarna centrala usklajena z
vsemi ostalimi elementi požarnega javljanja.

3.5 Centrale v mreži (networking)
Za nadzor velikih površin ali več zgradb, ki sestavljajo enoten
sistem, se lahko uporablja več požarnih central, ki se medseboj-
no digitalno povežejo. Komunikacija med centralami je dvo-
smerna. Centrale so med seboj enakovredne, z nadzorne plošče
ene centrale je možno upravljati preostale centrale, signal alar-
ma se lahko prikazuje na vseh centralah hkrati, ali pa samo na
tistih, ki nadzorujejo ustrezen del sistema, odvisno od parame-
triranja central. Da bi tak sistem ustrezal zahtevam morajo cen-
trale imeti poseben certifikat tudi za delovanje v mreži.

3.6 Glavne centrale/podcentrale
V tem primeru je ena od požarnih central glavna. Na njej se pri-



kazujejo vsi alarmi s podcentral, lahko z vsemi podrobnostmi ali samo kot skupni sig-
nal (napake, alarma). Vsaka podcentrala prikazuje samo stanje svojega dela sistema.
Komunikacija med glavno centralo in podcentralo je v glavnem enosmerna: od pod-
centrale proti glavni, včasih se od glavne centrale proti podcentrali prenaša signal za
reset in izklop zvoka (kvitiranje). V nekaterih državah obstoja predpis, da so na enem
objektu lahko samo centrale enega tipa, glavna centrala in podcentrale. Centrale ne
potrebujejo posebnega certifikata za tako delovanje, ob povezavi central je le potreb-
no zagotoviti, da so linije za povezavo nadzorovane na prekinitev in kratek stik v obeh
smereh.

3.7 Porazdeljene požarne centrale
Obstojajo tudi sistemi, pri katerih so posamezni deli centrale (moduli - za upravljanje
in prikaz, za priklop adresnih zank ali konvencionalnih linij itd.) lahko nameščeni na
poljubnih mestih v zgradbi (slika 11) ali pa združeni v centrali. V takem primeru mora
biti zagotovljena redundančnost komunikacijskih in napajalnih poti med moduli na
tak način, da se ena napaka javi kot napaka, sistem pa še naprej v celoti deluje.

Največkrat se v pri-
meru porazdeljenih central uporablja tudi sistem porazde-
ljene inteligence, kar pomeni, da ima vsak modul toliko pro-
cesorske moči in vse potrebne podatke, da lahko deluje
neodvisno od ostalih modulov v sistemu. Tak sistem v smis-
lu delovanja nima centralnega procesorja. Porazdeljena inte-
ligenca omogoča praktično poljubno širitev sistema, saj ne
pride do preobremenjenosti centralnega procesorja, z vsako
širitvijo se doda ravno toliko procesorske moči in ostalih
resursov, kot jo razširitev potrebuje

3.8 Vzporedni prikazovalnik (monitor)
V primeru, da je potrebno stanje požarnega sistema prikaza-
ti na več mestih (n.pr.: stavba ima dva vhoda) se lahko upo-
rabi tudi enega ali več vzporednih prikazovalnikov. Ti lahko
prikazujejo samo zbirne signale (skupni alarm ali napaka),
lahko pa prikažejo vse podrobnosti posameznega dogodka.
V kolikor je uporaba vzporednega prikazovalnika zaradi
organizacije poslovanja v objektu nujna, mora imeti ustrezen
certifikat in svoje lastno glavno in rezervno napajanje (napa-
janje iz požarne centrale v tem primeru ni možno).

3.9 Grafični nadzorni center na PC (building manegament system)
Signali požarnega sistema se lahko prikažejo tudi v grafični obliki na zaslonu osebne-
ga računalnika (slika 12). V obstoječe tlorise (lahko tudi v druge  grafične ponazorit-
ve objekta) se vriše javljalnike, sirene,
sisteme gašenja in druge elemente požar-
nega sistema. S posebnimi programi se te
elemente animira, da ob določenih
dogodkih v požarnem sistemu spremeni-
jo barvo, obliko ali utripajo na različne
načine. Požarna centrala je povezana z
grafičnim nadzornim centrom z dvosmer-
no digitalno komunikacijo, ki omogoča
tudi določeno krmiljenje (to je posebno
pomembno pri vlomnih sistemih, ko je
preko grafičnega nadzornega centra
možno vklapljati in izklapljati posamezne
vlomne cone). Na splošno je krmiljenje
požarne centrale preko nadzornega cen-
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Slika 11 - Porazdeljena
požarna centrala

Slika 12 - Grafični nadzorni center
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tra vedno omejeno na zelo majhen obseg. Zelo redko ima gra-
fični nadzorni center potreben certifikat kot del požarnega
sistema (problem vrtljivega diska, ki v požarnih sistemih ni
dovoljen, problem zadovoljivega rezervnega napajanja in še
druge neskladnosti z zahtevami standardov), zato je njegova
uporaba omejena na neformalno pomoč varnostniku ali dežur-
ni osebi, požarni sistem s požarno centralo pa mora delovati
popolnoma neodvisno od nadzornega centra. Na vsak način pa
je prikaz v grafični obliki veliko preglednejši in omogoča var-
nostnikom in gasilcem hitrejše ukrepanje. Pri ukrepanju so v
pomoč še različna dodatna navodila, ki se prikažejo na zaslonu
in ustrezajo trenutnemu dogodku, omogočen pa je tudi izpis
navodil in grafičnih risb s prikazom točke alarma na tiskalnik.

3.10 Napajanje požarnega sistema 
Požarni sistem mora delovati brez omejitve tudi ob izpadu
omrežnega napajanja. Rezervno napajanje morajo obvezno
zagotavljati akumulatorji. Izvleček najpomembnejših zahtev iz
prEN-54/14 (podobne zahteve vsebujejo tudi drugi standardi in
predpisi) je naslednji:
� Zahtevana avtonomija rezervnega napajanja je 72 ur v nor-

malnem stanju, po preteku tega časa pa še 0,5 ure v alarm-
nem stanju. (V Sloveniji trenutno 48 ur + 1 ure.)

� Zahtevana avtonomija se lahko zmanjša z 72 ur na 30 ur, v
kolikor je zagotovljeno takojšnje javljanje okvare in je skle-
njena pogodba o vzdrževanju, ki zagotavlja popravilo v naj-
več 24 urah.

� Še nadaljnje zmanjšanje avtonomije na 4 ure je dovoljeno, v
kolikor so na objektu ves čas na voljo rezervni deli, kadri za
vzdrževanje ter rezervni generator.

� Potrebna kapaciteta rezervne akumulatorske baterije C se
izračuna po enačbi:

C=1,25 x (A1*t1 + A2*t2) 

amperskih ur, pri čemer je A1 tok v normalnem stanju, A2 tok v
alarmnem stanju, t1 čas avtonomije v normalnem stanju in t2
čas avtonomije v alarmnem stanju (0,5 ure). Faktor 1,25 upošte-
va izgubo kapacitete s staranjem akumulatorja.
Napajalni del požarnega sistema se sme uporabljati samo za
napajanje v požarni sistem vključenih elementov, ne pa za
druge pomožne elemente. Tudi če rezervni generator v objektu
zagotavlja brezprekinitveno napajanje, je obvezno rezervno
napajanje požarnega sistema iz posebnega akumulatorja. 

4. ALARMIRANJE
Sistem za alarmiranje je nujno potreben za obveščanje ljudi v
objekti o nevarnosti požara in za njihovo varno in pravočasno
evakuacijo. 
Alarmiranje se lahko izvede z alarmnimi sirenami ali z govorni-
mi sporočili. V primeru alarmiranja s sirenami je pomembno,
da je zvok sirene različen od zvoka siren za druge potrebe (mali-
ca…) ter dovolj slišen v vseh prostorih objekta. 
Alarmiranje z govornimi sporočili je posebno učinkovito v veli-
kih in zapletenih objektih, kot so letališča, hoteli, nakupovalni
centri itd., v katerih se zadržuje večje število ljudi, ki objekta ne
poznajo. Alarmiranje samo s sirenami lahko ljudi zmede, z
govornimi alarmnimi sporočili pa se jih lahko nadzorovano
usmerja na prave poti evakuacije. Ljudje pogosto ne verjamejo
alarmu s sireno in čakajo, da vidijo kako bodo ukrepali ostali

ljudje v prostoru. Učinek govornega alarmnega sporočila je veli-
ko večji tudi iz tega vidika.
Pomembna karakteristika naprav za alarmiranje je njihova pora-
ba toka, saj mora požarni sistem zagotoviti avtonomijo napaja-
nja pol ure v alarmu po preteku zahtevanega časa v normalnem
stanju. Alarmiranje je lahko razdeljeno na alarmne cone.

4.1 Alarmna cona
Alarmna cona je področje, ki se istočasno in na enak način alar-
mira. V manjših objektih je navadno alarmiranje enotno za celo-
tno zgradbo. Vsaka delitev v alarmne cone mora biti usklajena s
požarnim redom. Alarmna cona ne sme biti premajhna - alarmi-
ranje v posamezni hotelski sobi je majhnega pomena, saj je
potrebno opozoriti ljudi vsaj v celotnem nadstropju oz. v celo-
tnem požarnem sektorju, če jim želimo omogočiti pravočasno
in varno evakuacijo! Alarmiranje v posamezni hotelski sobi
lahko opozori spečega gosta o požaru v njegovi sobi, vendar
mora  temu obvezno slediti pregled sobe s strani varnostnika in
po krajši zakasnitvi avtomatsko splošno alarmiranje, ki ga var-
nostnik v primeru lažnega alarma lahko prepreči. Običajno je
požarna organizacija taka, da alarmu iz določenega prostora
takoj sledi osebni pregled prostora in po določeni zakasnitvi
avtomatski vklop splošnega alarmiranja.

4.2 Adresne sirene
V novejšem času se uveljavljajo adresne sirene, ki imajo zelo
nizko porabo toka ob veliki zvočni jakosti (100 dB/1m) in se
lahko priključijo neposredno na adresno zanko, brez dodatnega
napajanja. Vsaka ima svojo adreso in se krmili po programu, ki
se določi ob parametriranju sistema. Lahko se namestijo skoraj
neopazno, saj so oblikovane kot del podnožja javljalnika, ki se
mu z dodatkom sirene nekoliko poveča debelina (slika 13).

Slika 11 - Sirena med
podnožjem javljalnika in
stropom

4.3 Alarmne sirene
z govornimi opozo-
rili
Na tržišču so se poja-
vile tudi sirene, ki lah-
ko namesto običajne-
ga zvoka predvajajo
govorno sporočilo,
shranjeno v spominu sirene. Govorna sporočila so lahko pro-
gramirana pri proizvajalcu (običajno so v angleškem jeziku),
nekateri proizvajalci pa omogočajo instalaterju poljuben vpis.
Take sirene so zelo enostavne za montažo, niso bistveno dražje
od običajnih in tudi poraba toka ni bistveno višja, lahko pa pri-
pomorejo k učinkovitejšem alarmiranju. 

4.4 Ozvočenje
Sistem za alarmiranje z govornimi sporočili je lahko sestavni del
požarnega sistema ali pa je poseben sistem, ki ga požarni sistem
krmili. Je veliko učinkovitejši od enostavnega alarmiranja s sire-
nami. Imeti mora rezervno napajanje in nadzorovane povezave
med elementi. Sistem ozvočenja kot požarni alarmni sistem
mora imeti ustrezen certifikat. Pogoj za pridobitev so predvsem
vse nadzorovane linije (mikrofoni, zvočniki) in rezervno napa-
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janje, izklop posameznih zvočnikov je omejen. Tak sistem ozvo-
čenja lahko stane 50% do 100% požarnega sistema. 
Pri uporabi požarnega ozvočenja so pomembne lastnosti pred-
vsem razumljivost sporočil, dovolj velika zvočna jakost (ne manj-
ša od predpisane za sirene), alarmna sporočila morajo biti v
naprej pripravljena in posneta, ponavljati se morajo vsaj na 30 s,
v kolikor je med njimi premor daljši od 10 s mora biti zapolnjen
s signalom, podobnim običajni sireni., povezava s požarno cen-
tralo mora biti nadzorovana, v kolikor se ozvočenje v nealarm-
nem stanju uporablja za zvočno kuliso v prostoru, je med požar-
nim alarmom potreben izklop vseh ostalih signalov ozvočenja.

4.5 Svetlobna signalizacija
Svetlobni signali so paralelni indikatorji k posameznim javljalni-
kom ali pa s o uporabljeni za splošni alarm, istočasno kot se
vklopi alarmiranje.
Paralelni indikator (LSI - ločeni svetlobni indikator) se uporab-
lja za indikacijo in hitrejšo lokalizacijo alarma posameznega jav-
ljalnika, kadar javljalnikov indikator normalno ni viden n.pr. nad
vhodnimi vrati v zaklenjeno hotelsko sobo, javljalnik v tehnič-
nem podu ali stropu. V modernih adresnih sistemih vgradnja
paralelnega indikatorja tudi v teh primerih ni nujna, ker požar-
na centrala natančno javi, kateri javljalnik je v alarmu. Je pa
vgradnja priporočljiva, ker je optična signalizacija bolj jasna kot
iskanje sobe po številki sobe.

Večji svetlobni indikatorji za alarmiranje se uporabljajo za
dopolnitev slišnega alarma. Največkrat se uporabljajo bliskavi-
ce. Posebnih zahtev za svetlobne signale ni. Če se vgradijo,
morajo biti dovolj vidni, posebno je potrebno paziti pri vgradnji
na prostem, ko morajo biti dobro vidni tudi v sončnem vreme-
nu. Svetlobni indikatorji so priporočljivi ob sireni (ali vgrajeni v
požarno sireno), ker včasih ob obilici različnih siren, predvsem
v gospodarskih objektih, ni jasno, katera sirena je vključena.

4.6 Prenos alarma
Požarni sistem v objektih brez stalnega dežurnega mesta je brez
pomena, če se alarmni signal v času odsotnosti ljudi ne prenese
avtomatsko na alarmni sprejemni center. V kolikor je stalno
dežurstvo zagotovljeno, avtomatski prenos alarmnega signala ni
potreben. 

Sprejemna naprava v sprejemnem alarmnem centru mora takoj
javiti prekinitev povezave ali druge napake pri prenosu signa-
lov. Izjemoma je dovoljen prenos z objektov, kje ni velike ali zelo
velike požarne ogroženosti tudi s sistemi, ki lahko signalizirajo
napako največ v štirih urah. V Sloveniji trenutno problematika
prenosa alarmov še ni dokončno urejena.

4.6.1 Prenos po nadzorovanih linijah
Dolgo časa je bil edini priznani način prenosa požarnega alarmne-
ga signala na sprejemni center preko stalno nadzorovane linije. 
V Sloveniji je bil uveljavil sistem TUS, ki omogoča uporabo tele-
fonske linije za normalen telefonski promet, istočasno pa na viš-
jih frekvencah prenaša podatek o normalnem stanju požarnega
sistema oz. motnji oz. požarnem alarmu. Sistem ima omejen
domet, samo v okviru ene poštne centrale. V poštni centrali je
potrebno vgraditi posebne filtre, pri večjih sistemih je bil vgra-
jen tudi koncentrator, ki je z digitalno komunikacijo povezan s
sprejemnikom v sprejemnem centru. Sprejemni centri za sistem

TUS obstojajo v večjih mestih v Sloveniji in sistemi še vedno
zanesljivo delujejo, čeprav je Telekom že objavil, da se prenos
po sistemu TUS opušča.
Že vrsto let Telekom vzpostavlja sistem ULTRANET. Sistem
omogoča digitalno komunikacijo med končno točko uporabni-
ka (požarno centralo) in poštno centralo, v kateri je koncentra-
tor in usmerjevalnik, s katerim se signali končnih uporabnikov
usmerjajo na različne sprejemne centre. Sistem je v fazi uvajanja
v Ljubljani (poskusno od leta 1997) in bo verjetno še nekaj časa
potrebno, da se bo uveljavil kot univerzalni sistem za prenos
alarmnih signalov v celotni Sloveniji. Sistem je zmogljivejši, saj
omogoča prenos velike količine podatkov na velike razdalje
(celotna Slovenija). Po zadnjih neuradnih podatkih se tudi sis-
tem Ultranet opušča, uvaja pa se švicarski sistem INFRANET, ki
je zelo podoben Ultranetu in je v Švici in nekaterih drugih drža-
vah že vrsto let uveljavljen, tudi v Sloveniji so bile izvedene
poskusne inštalacije še pred pričetkom razvoja Ultranet sistema.

4.6.2 Prenos z avtomatskimi telefonskimi pozivniki
Po vzpostavitvi večjega števila sprejemnih centrov za vlomne
alarme (posebno s sistemov, ki so vgrajeni v stanovanjske hiše),
ki so povezani s centrom z avtomatskim telefonskim pozivni-
kom in potem, ko so ti centri začeli sprejemati tudi požarne alar-
me, se je ta tehnika pričela uvajati tudi za prenos požarnih alar-
mov. V Sloveniji je uveljavljen predvsem prenos s CONTACT ID
protokolom, ki ga podpirata ADEMCO in DSC v zadnjem času
pa tudi Zarja Elektronika. Požarna centrala mora zagotavljati
testni prenos vsaj 4 ure po zadnjem prenosu (testnem ali alarm-
nem), sicer sprejemni center javi motnjo na prenosu. 

5. KRMILJENJE
Zelo pomembna lastnost požarnih sistemov, ki se pogosto pre-
malo upošteva, je možnost krmiljenja naprav za preprečevanje
širjenja požara ali za njegovo gašenje. Meja med požarnim siste-
mom in sistemi, ki jih požarna centrala krmili, so običajno relej-
ski izhodi požarne centrale ali posebni relejski vmesniki na
adresni zanki. Vsak posamezen izhod se krmili po posebnem
programu odvisnosti, ki se vpišejo ob parametriranju centrale.
Krmiljenje je možno tudi z digitalno komunikacijo med požar-
no centralo in nadzornim sistemom (n.pr. krmilnik klime v stav-
bi). Projektanti požarnih sistemov pozabljajo na povezavo
požarnega sistema z drugimi ali povezavo omenijo samo površ-
no. Projektant je dolžan, da do podrobnosti opiše pogoje za
vsako krmiljenje posebej, najbolje v obliki tabel, lahko pa na pol-
juben enoumno razumljiv način. 

Najpomembnejši elementi ali sistemi za preprečevanje širjenja
požara ali za gašenje so naslednji:
� Požarna vrata preprečujejo širjenje požara v sosednji

požarni sektor. Uporabljajo se v hotelih, bolnicah in v vseh
objektih, ki imajo več kot en požarni sektor v gradbeniškem
smislu.V primeru požara se morajo vrata avtomatsko zapreti.
Običajni pogoj za zapiranje je javljanje požara vsaj z dveh jav-
ljalnikov v celotnem prostoru, ki meji na požarna vrata, zelo
pogosto pa sta to javljalnika, ki sta najbližja požarnim vratom
(na eni in na drugi strani vrat).

� Vgrajeni sistemi gašenja omogočajo avtomatsko gašenje
požara v zaprtih prostorih ali v delih prostora (posamezne
požarno ogrožene naprave). Aktiviranje je omogočeno avto-
matsko po aktiviranju dveh javljalnih con ali dveh avtomat-



žgati še posebni opozorilni svetlobni pano pri vhodu v prostor (gašenje s CO2 je
lahko smrtno nevarno!). 

Aspiracijski javljalnik je lahko prvi pogoj za vklop gašenja, po njegovem aktiviranju se
izklopi klimatska naprava v prostoru, kar omogoči hitrejše delovanje točkastega dim-
nega javljalnika pod stropom prostora, gašenje se aktivira šele po alarmu tudi s točka-
stega javljalnika.

� Sistemi za odvod dima in toplote: Aktivni in pasivni sistemi za odvod dima in
toplote so tudi predmet krmiljenja požarnega sistema. Požarna centrala lahko
poleg samega krmiljenja sistema ODT poskrbi tudi za kontrolne funkcije: javljanje
stanja odprtosti/zaprtosti loput kot tudi prikaz napak krmilja za ODT.

� Dvigala: Med požarom je uporaba dvigal prepovedana (izjema so posebna požar-
na dvigala z ustrezno požarno odpornostjo). Požarno centralo je potrebno poveza-
ti s krmiljenjem dvigal na ta način, da se dvigala ob požaru zapeljejo v pritličje in
tam ustavijo.

Klima naprave: Preprečiti je potrebno, da bi se dim ob
požaru preko klimatskih naprav širil v prostore, kjer požara še ni. V ta namen se
vgradi vzorčne komore, ki odvzamejo del zraka v klimatskem kanalu in ga vodijo
skozi dimni javljalnik ter nato vrnejo v kanal. Če je vzorčna komora vgrajena v zbir-
ni klima kanal, ne more zaznati požara v posameznih prostorih, ker je redčenje
zraka preveliko. Taka vzorčna komora lahko zazna le koncentracijo dima, ki bi bila
moteča, v kolikor bi se vpihovala v prostor brez požara. V posebnih primerih se
vzorčna komora vgradi v izsesovalni kanal posameznega prostora. V tem primeru
javljalnik zazna alarm v prostoru. Za posebno zgodnje odkrivanje požara je v tem
primeru najprimernejši aspiracijski javljalnik.

6. ZAKLJUČEK
Tudi na slovenskem tržišču se pojavlja veliko število domačih in uvoženih elementov
in sistemov za požarne sistema. Investitorju se je težko odločiti, kateri sistem bi bil
zanj najugodnejši. Kvaliteta večine sistemov je primerljiva, tako da so odločujoči fak-
torji (ob primerljivih cenah) predvsem zaupanje v izkustva in znanje firm, ki te siste-
me projektirajo in vgrajujejo, kvaliteta servisnih uslug in obvladovanje celotnega
področja. Zanesljivost javljanja in imunost na neželene (lažne) alarme je veliko bolj
odvisna od pravilne izbire javljalnika in njegove pravilne namestitve kot od same kva-
litete javljalnika. Ne nazadnje je osnovno načelo delovanja najbolj uporabljanih optič-
nih dimnih javljalnikov enako pri vseh proizvajalcih, razlike so v programski obdelavi
signalov in v tem, ali se signali obdelajo v javljalniku ali v požarni centrali. Vendar, ko
je javljalnik v "umazanem" okolju enkrat umazan, nobena obdelava ne more več vzpo-
staviti normalnega delovanja.
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skih javljalnikov (z zakasnitvijo, ki
omogoča evakuacijo prostora pred
izpustom plina) ali ročno z ročnim
javljalnikom požara (aktivatorjem).
Potreben je še nadzor vsebnosti gasila
v jeklenkah (tehtnica za CO2 ali meril-
nik tlaka za ostale pline), aktiviranje
dveh siren v prostoru ter nadzor skle-
njenosti vseh električnih povezav. V
nekaterih primerih je potrebno pri- A

Postati naročnik revije
AVTOMATIKA se splača:

Naročniki imajo 10% popusta pri plači-
lu celoletne naročnine!
Naročniki dobijo revijo na dom/delo-
vno mesto brez plačila poštnine (velja za
Slovenijo)!
Naročnik dobi ob vsaki izdaji zgoščen-
ko CD HYDRA, ki nosi spletno revijo
AVTOMATIKA Online in ELKTRONI-
KA Full_duplex (v vrednosti 700
SIT/kos)!
Naročnik dobi brezplačno zgoščenko
AVTOMATIKA CD Arhiv z vsebino -
zadnjih številk revije v elektronski obliki
(pdf), ki sicer stane 2.500 SIT!

Informacije in naročila: 01/5428-570
ali stik@avtomatika.com ali izpolnite
naročilnico v reviji ali na spletnih
straneh: http://www.avtomatika.com



AVTOMATIKA 4535/2003



AVTOMATIKA46 35/2003

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - Obvladovanje proizvodnje in poslovanja

Nova informacijska tehnologija za
obvladovanje proizvodnje in poslovanja

razvojnih oddelkih velikih koncernov je čutiti ogromen pritisk. Pri Siemensu je na primer samo še četrtina vseh
izdelkov starejša od petih let. To pa tudi pomeni, da tri četrtine izdelkov, s katerimi bo podjetje trgovalo jutri in v
naslednjih petih letih danes še ne obstaja. Ideje, inovacije in informacije so surovine prihodnosti, ki se združujejo

preko globalnih gospodarskih in komunikacijskih povezav. S tem je povezan tudi proces globalizacije, ki podira ravno-
težja v svetovnem gospodarstvu, pospešuje inovacijske cikluse in verige procesov. Čas in znanje sta  postala odločilen
ekonomski faktor uspeha. II TT tehnologije so orodja, ki povzročajo revolucijo v postopkih in strukturah posameznih
družb in tudi življenju posameznikov.

Avtorji: Andrej Maselj, Jurij Štangl, Andrej Brelih, SIEMENS d.o.o.

Podjetja, kot tudi delavci, stojijo pred
velikimi izzivi. Za izboljšanje inovativnih
zmožnosti ter za razvoj novih poslovnih
priložnosti nekega podjetja/koncerna/
globalnega podjetja morajo njegovi zapo-
sleni prispevati svoje znanje ne glede na
to, v kateri organizaciji ali v kateri državi
delajo. Kulturne in regionalne razlike
pospešujejo inovacije, pri tem se zahteva
sodelovanje in timski duh. Tradicionalne,
toge organizacijske in socialne strukture
zavirajo razvoj. Trend se pomika proti
fleksibilnim in deloma tudi virtualnim
oblikam orgnizacij. Nosilni steber pri
tem je informacijsko-tehnično in ekono-
msko omrežje, mobilnost oseb in infor-
macij. 

Nova gibala razvoja v svetu
V tovarni prihodnosti bo potekala masov-
na poizvodnja individualno konfigurira-
nih izdelkov. Cilj tega je takojšnja proiz-
vodnja in pripravljenost za dobavo.
Predhodnika take proizvodnje bosta
avtomobilska in tekstilna industrija. Rav-
no pri teh dveh so stroški skladiščenja
posebej visoki, ki pa se lahko znižajo z
daljnosežno proizvodnjo na zahtevo (on-

demand-production). Tekstilna industri-
ja na primer izgubi pri skladiščenju in
prodaji blaga na razprodajah približno
tretjino celotnega prometa. Pri obsegu
maloprodaje na tekstilnem področju, ki v
svetovnem merilu znaša 900 Mrd EUR, je
možno privarčevati okoli 300 Mrd EUR.
V prihodnosti bo zato lahko vsak kupec
preko računalnika vnesel podatke o
natančno tisti srajci, ki jo želi, in podatke
shranil neposredno v proizvodni raču-
nalnik proizvajalca. Spremenijo se proiz-
vodni in prodajni postopki. V te postop-
ke morajo biti vključeni tudi dobavitelji,

ki se lahko odzivajo bolj fleksibilno in
hitreje kot doslej. To spremeni celotno
logistično verigo. Za optimizacijo logi-
stične verige se bo v naslednjih letih pri
verigi dobave uporabljal enoten, globalni
satelitski navigacijski sistem. Cestni,
tirni, zračni in vodni promet se povezuje-
jo med seboj, predaja blaga od enega do
drugega pa poteka preko vmesnikov.
Vloga IT je dovajanje vseh pripadajočih
informacij, tako da blago vedno prevaža
tisto transportno sredstvo, ki se nahaja
na najugodnejši poziciji. Prometna tele-
matika zagotavlja inteligentne tehnične
rešitve za obvladovanje visokega obsega
prometa, v katerem se povezujejo trans-
portna sredstva in nosilci prometa.
Ko bodo vse informacije na voljo ob vsa-
kem času in vsepovsod, bo tudi sprejema-
nje odločitev lažje in hitrejše. V prihod-
nosti bodo električni in televizijski kabli
dopolnjevali sistem omrežnega prenosa
podatkov. Tendence gredo proti omrežju
za vse namene, komunikacija bo delovala
neodvisno od omrežja. Na voljo bo tudi
"brezžično" omrežje, ki bo začeti proces
spreminjanja komunikacijske kulture še
pospešilo. 
Kopičenje znanja še ne vodi do več spo-
znanja. Problem pravzaprav ne leži več v
dostopanju do informacij, ampak v spo-
sobnosti najti pravo rešitev. Pri tem se v
principu znanje, ki je na voljo, uporabi
kvečjemu do 40% v gospodarske name-
ne. Tu informacijska tehnologija omogo-
ča, da se takšne vrste informacij kanalizi-
rajo, sortirajo in povežejo v smiselne
celote. V prihodnosti bodo imele vodilno
vlogo v komunikacijskih povezavah razis-
kave in pretok informacij preko interne-
ta kot tudi komunikacija z mednarodni-
mi knjižnicami in podatkovnimi skladiš-

či. V kratkem bodo na voljo sistemi za
znanstvene informacije, po katerem bo
uporabnik lahko brskal in iskal odgovore
tako, da bo vtipkal eno črko, ali pa s
pomočjo lastnega glasu ali slik. Znanje bo
shranjeno v podatkovnih skladiščih, ki se
samodejno učijo. Doslej smo govorili sa-
mo o neomejenem pretoku informacij -
vendar pa bodo v standardih kmalu na
voljo v multimedijski obliki vse informa-
cije o izdelku ali o njegovi struktur. Tako
se bo na primer kmalu raziskovalec v
Nemčiji lahko preko videokonference
pogovarjal z vodjo proizvodnje na Kitajs-
kem - po možnosti vsak v svojem jeziku,
ustrezni inteligentni sistem pa bo takoj
prevajal.

Vplivi družbenih sprememb na
MES
Vse hitrejši razvoj svetovnega trga ustvar-
ja nove gonilne sile in zahteve pri razvo-
ju sodobne industrijske programske
opreme MES (Manufacturing Execution

System). Globalizacija podjetij kot tudi
produkcijskih procesov pogojuje nove
vzorce in modele združevanj. Proizvod-
nja ni več proces, ki se konča za vrati ene
tovarne, ampak se širi preko več proizvo-
dnih lokacij, držav in med več podjetji.
Nove strategije in zahteve strank, kot so
upravljanje deljene proizvodnje, sistemi
zagotovitve kakovosti in upravljanje pro-
izvodnega cikla produkta, postavljajo
nove izzive za razvijalce programske
opreme ter ponudnike programskih reši-
tev vodenja poslovanja in procesov.
Največkrat se podjetje vrednoti kot "vir-

tualna celota". Vrednost podjetja se oce-
njuje glede na pridobljeni tržni delež,
uveljavljeno tržno znamko, pridobljeno
kakovostjo in standardom ustreznimi

V
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izdelki. Nova vrednotenja proizvodnih
struktur so osnova pri zasnovi novih pro-
gramskih orodij za obvladovanje poslov-
nih in proizvodnih procesov. Ti morajo
biti centralno nadzorovani in upravljani.
Orodja so tudi osnova za sprotno ocenje-
vanje uspešnosti poslovanja. Enako kot
pri človeškem telesu, kjer so možgani
ločeni od izvršilnih organov, je ta struk-
tura začrtana tudi pri novih programskih
orodjih upravljanja poslovanja in proiz-
vodnje. Pravila za obvladovanje izdelka
predstavljajo možgane, sami izdelki pa so
ostali organi. Tak pristop bistveno po-
enostavlja opis komponent procesa in
povečuje preglednost. Produkti progra-
mske opreme izdelani na tej osnovi so

dolgoročno stabilnejši z manj potrebni-
mi popravki in prilagoditvami. Ker so
pravila začrtana eksplicitno, so program-
ska orodja zlahka prilagodljiva specifič-
nim proizvodnim procesom in nadalj-
njim spremembam. Uporabnikom opre-

me ponuja večji izkoristek in učinkovi-
tost vgrajenega MES orodja.

Zahteve uporabnikov
Tovarne in obrati znotraj posameznega
podjetja ne morejo biti več obravnavani
kot neodvisni otoki, ki jih medsebojno
združuje samo podatkovna izmenjava.
Nabava, razvoj, produkcija, zagotovitev
kakovosti kot tudi prodaja in marketing
so danes sestavni del produkcijske verige
izdelka. Pri tem veriga ni več omejena na
okolje enega obrata, tovarne, države in
oziroma enega podjetja. Zaradi tega so
današnje zahteve uporabnikov mnogo
večje, kot jih lahko izpolnjujejo tipični
standardni izdelki programske opreme.

Novi izdelki morajo biti prilagodljivi
strankinim zahtevam, da čim optimalnej-
še vodijo poslovni in proizvodni proces.
Ob opisanem globalnem pristopu pome-
ni, da morajo biti izdelani postopki in
procedure, ki so izdelani in overjeni iz

centralne uprave, razširjeni po vseh
potrebnih enotah podjetja oziroma hitro
in enostavno. Obenem je potrebno upoš-
tevati, da imajo podjetja že ustaljeno
prakso, različne produkte in že izdelane
uspešne rešitve, katere je potrebno vgra-
diti skupaj z novimi izdelki in rešitvami
za zavarovanje dosedanjih vložkov.
Implementacija mora biti postopna in
skrbno načrtovana.

Tradicionalni standardni izdelki
Tradicionalni izdelki vsebujejo osnovne
funkcionalnosti in pravila za koordinaci-
jo funkcionalnosti znotraj samega izdel-
ka. To so tako imenovana implicitna pra-
vila. Uporabnik programske opreme pa
zahteva upravljanje preko celotnega pod-
jetja oziroma procesa vključujoč poslov-
ni in proizvodni del. Zato MES izdelki, ki
so zasnovani na tradicionalnem princi-
pu, običajno po medsebojnem združeva-
nju in razširitvi postajajo vse bolj zaplete-
ni - zamegljujejo osnovno funkcionalnost
in razširjajo implicitna pravila.
Taka dosedanja programska orodja niso
prilagodljiva problemu, ker je le ta dina-
mičen in se lahko vedno širi. Nova MES
programska oprema mora vsebovati
standardna načela vgradnje in prilagodit-
ve. Težava je tudi, da je vloženo delo pri-
lagajanja redko ponovljivo.

Od tradicionalnih MES izdelkov
do novih modelov in komponent
Proces dodatnega razvoja danes uspeš-
nih izdelkov na trgu in standardizacija
ponovljivih rešitev je omejena z naravo
samega izdelka. Današnji poslovni model
običajno ni zgrajen okoli gole podatkov-
ne izmenjave ampak sledi toku poslova-
nja in produkcijskim pravilom. Bazira na
ločitvi osnovnih funkcionalnosti od
implicitnih pravil. Funkcionalnost mora
ostati enostavna in osredotočena na
neodvisnost od področja rešitve.
Uporabnik definira poslovni in proizvod-
ni proces, ki sta rdeča nit pri določitvi
funkcionalnost programske opreme in
sta razpredena preko celotnega obrata
ali podjetja.
Tradicionalni izdelek je "problemsko ori-
entiran", ki zahteva, da ob prilagoditvi
rešuje zastavljen lokalni problem. Nova
modelno orientirana arhitektura MES
izdelkov je "procesno orientirana". Prava
uskladitev funkcionalnosti je rešitev glo-
balnega problema.

Se nadaljuje!

Slika 1 - Uveljavljanje informacijske tehnologije v sodobni proizvodnji

Slika 2 - Struktura MES, SIMATIC - IT



mogočite prostor za vaše glavne
komponente. Le-to vam omogo-

ča Power system rack PSR. S komplet-
no sistemsko integracijo služi rack
kot funkcijska enota vgrajenih mate-
rialov:

� v profilih okvirja, brez izgube prostor-
nine omare, integriran management
kablov, energijski management in os-
krba z mrzlo vodo po razdelilnih ce-
veh, 

� kompletna instalacija "plug & play"

omogoča lažje servisiranje in instalira-
nje - tudi v času delovanja - in znižuje
stroške obratovanja.

Energijski management s 
"plug & play"

Povezava kablov in montaža je z inteli-
gentnim sistemom razdelitve električne-
ga toka zelo olajšana.
Ta modularni sistem omogoča osnovno 

postavitev racka s pomočjo vertikalnih
nosilnih zbiralk s trofaznin napajanjem.
V vertikalne zbiralke se lahko priklopijo
razni moduli, šuko, IEC320 idr., tudi
kombinirano. In to tudi v času delovanja.
Zato ni potreben električar. Vse to omo-
goča "plug & play" sistem, ki je zaščiten
pred dotikom.

Tehnični podatki/prednosti:
� profil okvirja integrirana oskrba z

električnim tokom brez izgube pros-
tornine omare.

� Miniziranje stroškov obratovanja z
omogočanjem nadgradnje v času delo-
vanja.

� Upad stroškov ins-
taliranja s pomočjo sis-
tema "plug & play".
� Trofazno osnovno
napajanje električnega
toka 3 x 16 A.
� Naknadno se lahko
omogoči trofazno red-
undantno napajanje.
� Glede na smer vkl-
opa modula se izbere
način napajanja.
� Do 42 vtičnic na 2
m višine profila.
� Redundantni elek-
trični tok je kompletno
ločen od osnovne nape-
ljave.
� Vse modularna vti-
čnice so opremljene z
integriranim zaščitnim
avtomatom. V primeru
kratkega stika bo izklop-
ljen samo modul pri
katerem je prišlo do na-
pake.

� Omogočen kratek dovod kablov s po-
močjo fleksibilnega pozicioniranja
modulov.

Management kablov

Brez dodatnih stroškov, fleksibilna in hit-
ra montaža, brez porabe prostora omare.
� Znižanje stroškov s pomočjo učinkovi-

te izrabe prostora in možnosti dodaja-
nje modulov za kable po celotnem
profilu,

� Višinsko nastavljiva montaža omogo-
ča fleksibilno postavitev kablov,

� Druge možnosti kabliranja, npr. dvo-
ravenski koncept.

Power hladilni sistem - hlajenje
s tekočino

Pri novejših procesorjih se mora ohlajati
ca. 70W/cm2. Odvajanje toplote z zrakom
doseže v teh razmerah svojo mejo. Prav
tako prihaja do povečanja hrupa zaradi
visokega števila obratov ventilatorjev in
zaradi hitre izmenjave zraka.
Tekočina lahko v primerjavi z zrakom
usmerjeno odvaja tisočkratno toploto. In
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Power system rack PSR -
Rack sistem prihodnosti
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Ohišja:

Ohišja za elektroniko:

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

ITS- ohišja:

mala in velika ohišja, komandna ohišja,
eksplozijsko varna ohišja, ohišja v EMC zaščiti

"rack" ohišja, napajalne
enote, ohišja za inštrumente, prilagodljiva "rack"
ohišja, ohišja in modularna ohišja za elektroniko.

klima naprave za ohišja,
toplotni izmenjevalci, grelci, ventilatorji in
filterske rešetke, "rack" hladilni sistemi,
klimatizacijski dodatki.

bakrene
zbiralke, zaščita zbiralk, priključne komponente,
ločilniki, izolatorji, dodatki.

ohišja za kontrolni
nadzor, ohišja za mreže, stenski mrežni razdelilci,
telekomunikacijska ohišja, optični razdelilci.

mala in velika ohišja,
modularna in kompaktna ohišja, klimatizacija in
dodatki za zunanja ohišja.

informacijski tabloji in ohišja, ohišja
za bančne avtomate.

to brez kakršnega koli hrupa.

Prednosti:
� Dosti večja zmogljivost,
� Z odločilnim plusom zaneslji-

vosti,
� Z odločilnim zmanjšanjem

stroškov,
� Kompletna modularna sestava.

Razdelilne cevi za napeljavo s
sprednje in zadnje strani so inte-
grirane v profil racka za usmerje-
no in zanesljivo hlajenje s tekoči-
no. Razdelilne cevi so povezane z
zunanjim centralnim izmenjeval-
cem, ki regulira tudi temperaturo
dovodne cevi. Sistem se nadzoru-
je (tlak in temperatura) z novim
CMC sistemom, ki je garancija za
visoko zanesljivo obratovanje
celotnega sistema. A

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Rack sistem prihodnosti








