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Na področju upodobitve procesov sta se v industrijski praksi izoblikovali
dve področji s svojo standardno strojno in programsko opremo. Lokalno
na strojih so SIMATIC operaterski paneli z orodjem ProTool. Na nivoju
nadzora procesov prevladuje SIMATIC WinCC centralno nadzorni sis-
tem. Do danes je bilo med tema dvema področjema neprehodno po-
dročje. WinCC flexible zapolnjuje to vrzel. 

s

SIMATIC WINCC FLEXIBLE
od mikro do PC upodobitve procesa

Obiščite nas na spletnih straneh:  www.siemens.com/wincc-flexible
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Kolofon/Uvodnik

Spoštovani,

G. Trontelj je imel očitno prav, ko je napovedoval bolj kilavo poletje. Sonca je
komaj za vzorec, skoraj vsak konec tedna padavine, temperatura pomladansko
prijetna, razen tistih nekaj dni, ko se je dvignila nad 30°C . OK, boste rekli. Saj
je komaj začetek poletja in vročine še pridejo!

Prav zato smo tokratno številko posvetili klimatizaciji, ventilaciji in nasploh pri-
lagajanju in uravnavanju človekovih življenskih pogojev s pomočjo avtoma-
tiziranih sistemov. Kljub morda nekaj večjemu vložku v take sisteme, se investi-
cije vsled večje storilnosti prav hitro povrnejo, če govorimo o delovnih prostorih
in na splošno povečajo ugodje bivalnih prostorov.

Seveda pa ne smemo pozabiti na povečano porabo električne energije, ki se v
nekaterih državah že prav drastično odraža z redukcijami, kakršnih smo bili
vajeni tudi mi v starih časih. Zato ni vseeno, kakšno klimatsko napravo kupite,
koliko električne energije porabi ter kako strupen in okolju škodljiv plin uporab-
lja. Ker nismo strokovnjaki, je zakonodaja predvidela posebne energetske nalep-
ke, ki kažejo porabo klimatske naprave, gre pa predvsem za tako imenovane
gospodinjske naprave, kakršnih je največ po zasebnih stanovanjih, pisarnah in
malih podjetjih nasploh. 

Poletje je tudi čas potencialne požarne nevarnosti in strokovnjak g. Marko
Rebolj je pripravil obširen članek o projektiranju požarne varnosti, ki se uporab-
lja tudi kot gradivo za pripravljalni seminar za strokovne izpite. 

Vaš urednik

Založba: HHYYDDRRAA  &&  CCoo..  dd..oo..oo..
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@hydra-co.si - http://www.hydra-co.si
tel. 01/5428-571 - tel/fax: 01/5428-570

Glavni urednik: BBrraannkkoo  BBaaddrrlljjiiccaa
tel.: 031/460-871 
e-mail: brankob@avtomatika.com

Tehnični urednik: DDrraaggaann  SSeellaann
e-mail: studio@hydra-co.si

Naslov za pošiljanje materialov in dopisov:
HHyyddrraa  &&  CCoo..  dd..oo..oo..,,  RReevviijjaa  AAVVTTOOMMAATTIIKKAA,
P.P. 5807, 1261 Ljubljana
e-mail: stik@hydra-co.si

Grafična oprema filmi in tisk: 
TTiisskkaarrnnaa  MMAA--TTIISSKK  dd..dd.., Maribor

Cena 1.000 SIT, za celoletno naročnino pri-
znavamo 10% popust, poštnina za SLO in
DDV sta vključena v ceno. Naročnikom je
brezplačno priložena zgoščenka z elektron-
sko revijo AVTOMATIKA Online v kolikor
izide ob izidu revije!
Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo z
dovoljenjem založnika in vedno z navedbo
vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhi-
va uredništva revije Avtomatika. 
Revija izhaja 11-krat letno, julij/avgust je
dvojna številka.
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Naročilnico izrežite ali fotokopi-
rajte, jo izpolnite z zahtevanimi
podatki in jo prilepite na dopis-
nico (ali malo debelejši papir-
karton). Takšno dopisnico brez
znamke vrzite v poštni nabiral-
nik! Seveda lahko izpolnete
tudi spletno naročilnico na
naslovu www.avtomatika.com!
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VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zasto-
pstva, distrib. in prodaja računalniške opre-
me, INEA d.o.o., Stegne 11, Lj., e-pošta:
marijan.vidmar@ inea.si
Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA-
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplika-
cije strežnik-odjemalec. Komunikacijski proto-
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja la-
hko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete
po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50, e-pošta: damijan.jager
@tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi var-
nostnih elementov kot so svetlobne zavese,
svetlobne mreže, "muting" sistemi, dvoročni
vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala,
senzorika. Pokličete ga lahko po telefonu ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV
Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., 
vodja projektov v Robotina d.o.o.

tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali 
e-mail: ivan.morano@robotina.si.

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regula-
torjev, mehkih zagonov, zaščite motorjev.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj Trdič, FDS Research, Compu-
ter Vision Group, tel. 01/589-75-81, e-pošta:
francelj.trdic@fdsresearch.com. 
Je vrhunski strokovnjak na področju raču-
nalniškega vida in direktor mednarodno pri-
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in-
tegraciji sistemov računalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 
Pokličete ga lahko na telefon 01/589-75-81
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, univ.dipl.inž., tehnični direk-
tor ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44, 
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhron-
skih elektromotorjev ter pri dimenzioniran-
ju ostale nizkonapetostne stikalne opreme.
Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-
pošti.

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA
AAnnddrreejj  PPllaanniinnaa, univ. dipl. ing, Špica Interna-
tional d.o.o., tel. (01) 5680 833

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko iden-
tifikacijo, mobilno računalništvo, tehnologi-
jo črtne kode in uvajanje sistemov v proizvo-
dnjo. 
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
andrej.planina@spica.si.

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez Mohorič, univ. dipl. inž., Elsyst d.o.o.
tel. 01/83-10-425. 

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elek-
troinstalacij (EIB instalacije) v vseh fazah
od projektiranja do izvedbe.

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedel-
jek med 8. in 10. uro.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direk-
tor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00, 

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami
z izvedbo sistemov/projektov avtomatizaci-
je. Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in
12. uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOST EL. INST., STROJEV, APARATOV,...
Janez Guzelj, Sales Product Manager, 
METREL d.d., Tel. 01 7558 311, e-mail:
janez.guzelj@metrel.si.

Svetovanje pri izvajanju meritev; pravilni
uporabi merilnih metod, zagotavljanju var-
nosti električnih instalacij, strojev, aparatov
in naprav.Pokličete ga lahko po telefonu ali
pa mu pošljete e-mail sporočilo.

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec, 
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si

Svetuje s področja uporabe servo pogonov,
frekvenčnih pretvornikov in pozicijskih kr-
milnikov.

Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Synatec d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@syna-
tec.si
Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja podat-
kov v proizvodnji, posredovanju podatkov v
poslovne informacijske sisteme in pri posre-
dovanju podatkov za krmiljenje proizvodnje
iz poslovnega informacijskega sistema v
proizvodnjo ter pri avtomatizaciji strojev in
naprav.

MERITVE NIVOJEV
Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh. direk-
tor v Robotina d.o.o.

Tel. 01/4273-855 ali e-mail: marjan.strnad@
robotina.si

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

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-70-341 ali e-mail: fbs.elektronik@
siol.net

Svetuje s področja uporabe induktivnih, ka-
pacitivnih in opto  senzorjev za uporabo v
avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokli-
čete ga lahko na telefon:  03 - 89 70 341. E-
pošta: fbs.elektronik@siol.net

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el., 
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070, 
e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri načrtovanju in izvedbi avtomati-
zacij na področjih krmiljenih in reguliranih
elektromotorskih pogonov poljubnih iz-
vedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing,  tehnični direktor 
SILON d.o.o., 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.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David Čuk, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
david.cuk@inea.
Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrij-
skih zveznih in šaržnih procesov. Svetoval
vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek
od 11. do 12. ure na telefonu: 01/721-80-20,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-
pošti.

NADZORNI SISTEMI - SCADA
dr. Saša Sokolić, univ. dipl. inž., direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je specialist za sisteme za upravljanje in
nadzor (SCADA sistemi - programska opre-
ma). Pokličete lahko vsak torek med 10. in
12. uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Štefan Oštir, FBS Elektronik d.o.o., 
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 
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Express novice

Gorenje s tujimi partnerji 
vstopa v novo dobo komunikacij

Informacije: Laura Klančnik, Gorenje d.d., Velenje

V Evropi in svetu nastaja novo tržno področje ali kar nova industrija - področje inteligentnega doma in inteligentnih in povez-
ljivih aparatov. Ta industrija že kreira naslednjo generacijo naprav s področja široke potrošnje, gospodinjskih aparatov ter
ostalih naprav za hišo in dom. Osnovna dodana vrednost pri hišni avtomatizaciji je v integraciji izdelkov in storitev za upora-
bo v hiši in domu. 

Delniška družba Gorenje, ki sodi med najpomembnejše
evropske proizvajalce bele tehnike, se intenzivno pripravlja
na proizvodnjo in trženje novih povezljivih in inteligentnih
gospodinjskih aparatov. Odločili smo se za lastni razvoj
elektronskih, tj. mikroračunalniških gradnikov za krmiljenje,
nadzor in medsebojno povezovanje aparatov. Na sejmu
gospodinjskih aparatov Hometech 2002 v Berlinu smo
prvič predstavili našo idejo povezljivih aparatov in z njo tako
pri uporabnikih kot pri potencialnih industrijskih partnerjih
poželi ogromno zanimanja.

HHoommeetteecchh  22000022  --  GGoorreennjjee//TToouucchh  tthhee  ffuuttuurree

Privlačnost našega demo sistema je bila v tem, da smo se
razvoja lotili z vidika potreb končnega uporabnika in ne z

vidika obstoječe tehnologije. Odločili smo se, da v našem
Inteligentnem domu prikažemo aparate in aplikacije, ki jih
bodo ljudje sprejeli kot nekaj realnega, koristnega in upo-
rabnega. S tem si ustvarjamo krog potencialnih kupcev,
hkrati pa smo dobili potrebne povratne informacije, ki nam
pomagajo oblikovati naše končne produkte, usklajene s
standardi. 

ZZaa  uuppoorraabbnniikkaa  pprriijjaazzeenn  ggrraaffiiččnnii  uuppoorraabbnniišškkii  vvmmeessnniikk  zzaa
uupprraavvlljjaannjjee  iinn  nnaaddzzoorr  ssiisstteemmaa

Vsi pomembni proizvajalci gospodinjskih aparatov, naprav
zabavne elektronike in drugih  hišnih sistemov že napove-
dujejo nove komponente, ki se bodo lahko povezovale v
celovite, inteligentne hišne sisteme. Za področje hišnih
komunikacijskih mrež sta v Evropi najpomembnejša stan-
darda LonTalk in EHS/Konnex. V Gorenju sledimo odločit-



AVTOMATIKA 746/2004

Express novice

Celjski sejemski četverček
uspešno končan

Informacije: Nataša Vodušek, vodja odnosov z javnostmi,
Celjski sejem d.d.

V družbi Celjski sejem d.d. so
zadovoljni z rezultati sejem-
skega četverčka, ki se je v pe-

tek popoldne končal na celjskem sej-
mišču. S sejmi ENERGETIKA, TERO-
TECH – VZDRŽEVANJE, VARJENJE
IN REZANJE ter NAŠ DOM so še toli-
ko bolj zadovoljni, ker so tudi pogovo-
ri z domačimi in tujimi razstavljavci
pokazali, da je sejemska prireditev
izpolnila njihova pričakovanja. 

»Pogovorili smo se s številnimi razsta-
vljavci, še posebej tujci. Oboji so se-
jem ocenili kot zelo uspešen in napo-
vedali svoje sodelovanje čez dve leti,
kar nas še posebej veseli,« je pouda-
rila Breda Obrez Preskar, nemestnica
direktorja uprave Celjskega sejma
d.d. in direktorica hčerinske družbe
Celjskega sejma Step d.o.o. Po bese-
dah Brede Obrez Preskar so bila iz-
polnjena tudi pričakovanja organiza-

vi, da je pomembno naše gospodinj-
ske aparate pripraviti na oba standar-
da in tako omogočiti povezavo z vsa-
kim že obstoječim hišnim omrežjem.

Tako smo med drugimi navezali stike
tudi s svetovno priznano multinacio-
nalko IBM, ki profesionalno obvladuje
področje večjih in velikih sistemov, ter
ameriškim podjetjem Echelon, ki je
ustvarjalec LonWorks tehnologije. 

V Gorenju deluje močna razvojna sku-
pina, ki obvladuje razvoj povezljivih
aparatov na komponentnem nivoju in
tudi skrbi za njihov prenos v proizvod-
njo. S tema dvema strateškima part-
nerjema pa smo pokrili še ostala po-
trebna področja za razvoj povezljivih
aparatov, sistema in najpomembnej-
ših uporabniških storitev. Konec me-
seca marca smo pričeli s projektom

Povezljivih aparatov Gorenje v sodelo-
vanju s partnerji IBM in Echelon.
Projekt je v polnem teku. Prvi prototipi
bodo predstavljeni konec letošnjega
leta, celoten projekt pa bo zaključen
konec leta 2005.

S standardiziranimi vmesniki, komuni-
kacijskimi protokoli in nabori osnov-
nih funkcij naprav se vzpostavlja sis-
tem, ki na eni strani omogoča proizva-
jalcem aparatov, da samostojno snu-
jejo svoje rešitve, a kljub temu ostaja-
jo kompatibilni z ostalimi ponudniki
opreme, na drugi strani pa nudijo po-
trošniku skoraj popolno svobodo pri
izbiri, nakupu in povezovanju različnih
komponent v delujoči 'hišni' sistem, ki
je lahko tudi v večjih kompleksih, kot
so hoteli in hotelske verige, gostinski
obrati, industrijske pralnice, predelo-
valnice in skladišča hrane itd. A



AVTOMATIKA8 46/2004

Vabilo na seminar

torja o obisku, saj si je sejme v štirih dneh ogledalo približ-
no 20.000 obiskovalcev.
»Zagotovo smo v Celju uspeli zbrati lepo število razstavljav-
cev in dovolj reprezentativne blagovne znamke, saj se je
predstavilo kar 754 podjetij iz 20 držav, od tega iz 10 držav
neposredno. Lahko rečem tudi, da je bila strokov-
na podoba sejma na zelo visoki ravni,
da vsakdo, ki je sejem oce-
njeval s te stro-
kovne

p l a t i ,
nima pripomb.«

poudarja Obrez Preskarjeva.
Sejemsko dogajanje so namreč poleg

rekordnega števila razstavljavcev zaznamovali tudi
številni obsejemski dogodki, ki so sejemskim prireditvam
dodali posebno strokovno noto. »Vsa strokovna predavanja
so bila dobro oz. celo zelo dobro obiskana, kar je seveda
tudi posledica tega, da gre za aktualno tematiko, ki pa ima
še marsikaj za razrešiti na teh strokovnih področjih.«
Breda Obrez Preskar poudarja, da bodo ti štirje sejmi tudi v
prihodnje ostali bienalni. »Če sejme pripravimo vsaki dve
leti, je to potem res priložnost za razstavljavce, da prikažejo
tiste novosti oz. koncentrirajo predstavite teh novo-
sti ravno v času sejmov.« Zagotovo pa
priložnosti za razvoj sejmov
še obstajajo. »Na
se jme

si želimo
pritegniti še malo

več proizvodnega dela, torej
ne samo distribucije in končne rabe ener-

gije. To je eden od naših ciljev,« poudarja Obrez
Preskarjeva. Dodaja še, da si bodo tudi sejma, ki so jih letos
pripravili prvič, in sicer sejma Varjenje in rezanje ter Naš
dom, v prihodnje prizadevali nadgraditi. Sejma bodo skuša-
li nadgraditi v vsebinskem smislu ter si prizade-
vali nanju privabiti čimveč končnih
uporabnikov.
V družbi Celjski
s e j -

em še po-
udarjajo, da bodo

kmalu imeli novo sejemsko dvo-
rano, s tem pa tudi nove pogoje razstavlja-

nja, želijo pa si, da bodo tudi to dodat-
no sejemsko kvadraturo še
zapolnili. 

»Postavljamo si torej
kar visoke cilje, in sicer poveča-

ti obseg za približno 30 odstotkov. Kar pa
se tiče obiska, prepričani smo, da je v glavnini priso-

tna stroka, da smo pritegnili tudi nekaj splošne javnosti, vse-
kakor pa gre razvoj v strokovni smeri,« je povedala Breda
Obrez Preskar.

Direktorica organizatorja sejmov družbe Step d.o.o meni še,
da so k zanimivemu sejemskemu dogajanju pripomogli tudi
dogodki kot so svetovanja energetskih svetovalcev Agen-
cije RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Sve-
tovalci agencije so obiskovalcem na razstavnem
prostoru agencije vse štiri dni sejma
odgovarjali na vprašanja s
področja učinkovi-
te rabe

energije
in obnovljivih virov

energije in jim svetovali, kako
varčevati z energijo. Slovenci se, kot

poudarja prof. dr. Peter Novak, predsednik program-
skega sveta sejma Energetika, vse bolj zavedamo pomemb-
nosti varčevanja z energijo. Vendar pa dodaja, da dokler so
cene fosilnih goriv nizke, cene naprav za uporabo obnovlji-
vih virov visoke, davščine enake, »je težko reči,
da bodo ljudje sami od sebe začeli
varčevati«.
Obnovljivi viri 
ener-

gije so bili
torej v ospredju stro-

kovnih razprav med sejemskim
dogajanjem. Obiskovalci in strokovnjaki pa

niso prisluhnili le domačim izkušnjam na tem področju,
temveč so se lahko seznanili tudi z znanjem in tehnologijo,
ki jo ima na tem področju Nemčija. Nemško ministrstvo za
gospodarstvo in delo je namreč na svojem razstavnem
prostoru pripravilo številna predavanja in predstavitve, ki so
se jih udeležili tudi predstavniki podjetij. A



AVTOMATIKA 946/2004

Seminar  Hitachi in Solcon

Trustova mini optična miška z
izvlečnim kablom

Informacije: Ronald Jurovič, Trion d.o.o.

DDoorrddrreecchhtt  ((NNiizzoozzeemmsskkaa)),,  3300..
jjuunniijj  22000044 - Sâmo prenašanje
notesnika je dokaj enostavno,

hkratno prenašanje računalniških
dodatkov s kopico kablov pa je pona-
vadi lahko nočna mora. V ta namen je
Trust izdelal novo mini miško Trust
Micro Mouse Retractable USB (www.
trust.com/14154). Zelo majhna optič-
na miška ima USB kabel, ki ga lahko
zaradi navijalnega mehanizma razvle-
čete na 5 različnih dolžin. Tako si upo-
rabnik izbere ustrezno dolžino kabla
glede na trenutne delovne pogoje. 
Natančno vodenje miške omogoča
optični senzor premikanja, za upravlja-
nje so na voljo trije gumbi, od tega en
vrtljiv. Ergonomsko oblikovano ohišje
miške se prilega dlani desničarjem kot
levičarjem. Vgrajena je najnovejša teh-
nologija varčevanja energije, ki poda-
ljšuje avtonomijo baterije prenosnika.

'Plug and Play' miška je združljiva s
standardom IntelliMouse.

Trustovi miški je priložena tudi priročna
zaščitna torbica. Na voljo bo od sredi-
ne avgusta, cena pa se bo gibala okoli
8.500 SIT z DDV.

Popravek!
Tiskarski škrat ne počiva in v 45.
številki revije Avtomatika je preme-
šal stolpce besedila v članku Princi-
pi delovanja diskretnih senzorjev. 
Prvi stolpec na strani 28 bi moral
biti stolpec, ki se sedaj nahaja na
strani 29, ostali pa se za eno mesto
pomaknejo v desno. Za napako se
avtorju in vam, bralcem, iskreno
opravičujemo.

A

A
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Namen prispevka in predavanja je seznanjanje z najpomemb-
nejšimi elementi sistemov za odkrivanje in javljanje požara ter
alarmiranje (okrajšano: požarnih sistemov) ter z njihovimi
osnovnimi lastnostmi. Ni namen podajanje podrobnih navodil za
projektiranje, ki si jih lahko vsak sam ogleda in prouči v predpi-
sih in standardih, podanih na koncu prispevka.

SISTEMI ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽA-
RA TER ALARMIRANJE

Osnovni elementi požarnih sistemov so prikazani na naslednji skici, ki je povzeta
po predlogu evropskega standarda EN-54:

EN-54 je osnovni evropski standard na področju sistemov za javljanje požara.
Razdeljen je na 15 delov (nekateri deli so umaknjeni oz. združeni, zato nekatere
številke v tabeli manjkajo):

Projektiranje
požarne varnosti

Avtor: Marko Rebolj, Zarja Elektronika d.o.o.

LEGENDA
• LSI ločeni svetlobni indikator,

paralelni prikazovalnik
• JAV različni avtomatski javljalni-

ki
• ROČ ročni javljalniki
• POŽ požarna centrala
• NAP napajalnik centrale
• SIR sirene ali druge naprave za

alarmiranje
• GAV  krmilnik za krmiljenje nap-

rav za gašenje ali drugih naprav za
preprečevanje širjenja požara -
lopute, klimati itd.

• GAŠ naprave za gašenje ali dru-
ge naprave za preprečevanje širje-
nja požara

• ALV vmesnik za krmiljenje nap-
rav za prenos alarma

• MOV vmesnik za krmiljenje nap-
rav za prenos motnje

• ZUN. VIR NAP zunanji vir napa-
janja (omrežje)

• ASC oddaljeni center za sprejem
alarmov

• MSC oddaljeni center za sprejem
motenj 
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V Sloveniji se trenutno za projektiranje in izvedbo požarnih sistemov najpogosteje
uporabljajo nemški standardi DIN VDE 0833 (predvsem 2. del).

2.1. Javljanje 
2.1.1. O sistemu na splošno
Pomembnost požarnih sistemov so prvič spoznali ob velikem londonskem poža-
ru leta 1666. Neposredno po požaru so se pojavili tudi prvi znani požarni sistemi:
Celuloidni trak, ki je bil na eni strani fiksiran na steno, je potekal pod stropom
skozi vse prostore v etaži (skozi posebne odprtine v stenah), na koncu pa je bil
speljan preko škripca in obtežen z utežjo. Pod utežjo je bil postavljen zvon. V pri-
meru požara bi se trak vnel in pretrgal, utež pa bi padla na zvon in o požaru obve-
stila ljudi v nadstropju. Torej požarni sistemi niso nič novega.

Današnji požarni sistemi so elektronski, sestavljeni predvsem iz javljalnikov, ki fizi-
kalne in kemične veličine, nastale ob požaru, spremenijo v električne. Električne
signale z javljalnikov sprejema požarna centrala, ki skrbi tudi za njihovo električno
napajanje ter za stalni nadzor njihove prisotnosti v sistemu in včasih tudi za nad-
zor njihovega normalnega delovanja. Požarni sistemi se delijo predvsem na kon-
vencionalne in "pametne (inteligentne)" (termin ni najbolj posrečen). 

Kljub najmodernejši tehnologiji pa zanesljivost javljanja požara in preprečitev
nepravih (lažnih) alarmov ni popolna. Človek s svojimi čutili še vedno lahko hitre-
je in zanesljiveje zazna požar in prepreči njegovo širjenje, ob predpostavki, da je
prisoten, da je buden in primerno usposobljen. Požarni sistemi so potrebni pov-
sod tam, kjer te predpostavke vsaj občasno niso izpolnjene.

2.1.2. Popolna/delna zaščita
Objekti so s požarnim sistemom lahko zaščiteni v različnem obsegu. Po predlogu
EN54/14 in podobno tudi po DIN VDE0833 je zaščita lahko:

1. PPooppoollnnaa  zzaaššččiittaa: Sistem je vgrajen v vse prostore, kjer bi lahko prišlo do požara.
2. DDeellnnaa  zzaaššččiittaa: Zaščiten je samo tisti del objekta, kjer je največja požarna ogro-

ženost. Meja delne zaščite se mora ujemati z mejo požarnega sektorja v grad-
benem smislu, sistem znotraj enega požarnega sektorja mora ustrezati popolni
zaščiti.

3. ZZaaššččiittaa  eevvaakkuuaacciijjsskkiihh  ppoottii: Sistem opozarja na nevarnost, da bo zaradi požara
na evakuacijskih poteh evakuacija iz objekta onemogočena. Namenjen je za
opozarjanje ljudi v prostorih, v katere se požar še ni razširil.

4. LLookkaallnnaa  zzaaššččiittaa: Zaščiteni so samo nekateri prostori ali samo nekatere napra-
ve, kjer obstoja zelo velika nevarnost požara (n.pr. javljalniki v okrovu velikega
računalnika).

V nekaterih prostorih javljanje ni potrebno:
• majhni sanitarni prostori do 2 m2, če niso namenjeni za shranjevanje gorljivih

materialov,
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• kabelski kanali s prečnim presekom do 2 m2, če so
dobro požarno zaščiteni na prehodu kablov skozi tla,
strop ali stene,

• nakladalne rampe brez strehe,
• prostori, zaščiteni z vgrajenimi avtomatskimi sistemi

gašenja, ki so od drugih prostorov ločeni z ognjevzdržno
konstrukcijo (če požarni sistem ni zahtevan z drugimi
predpisi),

• prazni prostori v stavbi, ki so nižji od 800 mm, krajši in ožji
od 10 m, so v celoti obdani z negorljivo konstrukcijo, ne
vsebujejo gorljivega materiala in preko njih ne potekajo
kabli varnostnih sistemov s požarno odpornostjo manj
kot 30 minut,

• stopnišča, ki so sama zase požarni sektor, ki niso name-
njena skladiščenju vnetljivega materiala in niso del eva-
kuacijskih poti.

2.1.3. Konvencionalni požarni sistemi 
Konvencionalni požarni sistemi se še vedno zelo uspešno
uporabljajo tudi pri novogradnjah (predvsem manjših).
Njihova značilnost je, da javljalniki ovrednotijo izmerjene fizi-
kalne ali kemične veličine po najpreprostejši logiki (prese-
žen prag, ki je tovarniško nastavljen) in s povečanjem toka
sprožijo alarm (tok v normalnem stanju je velikostnega raz-
reda 60  A, ob alarmu se poveča na preko 15 mA). Na
požarno centralo so priključeni z javljalnimi linijami, na vsaki
liniji je do največ 32 javljalnikov (ročnih do 10). Za nadzor
prisotnosti vseh javljalnikov so podnožja konstruirana na
tak način, da izvzetje javljalnika linijo prekine. Centrala nad-
zira javljalno linijo z mirovnim tokom približno 7 mA, ki ga
zagotavlja zaključni upor linije v podnožju zadnjega javljal-
nika v liniji. Pri nekaterih sistemih se sklenjenost linije nad-
zira impulzno, namesto zaključnega upora pa je priključen
aktivni zaključni element. Požarna centrala lahko prikaže
samo alarm s posamezne linije, ne more pa prikazati javljal-
nika oz. prostora, v katerem je prišlo do požara.

2.1.4. "Pametni" požarni sistemi
"Pametni" požarni sistemi se uveljavljajo v zadnjem desetlet-
ju. Značilno zanje je, da o požaru odločajo na osnovi bolj
zapletenih algoritmov, ki so vgrajeni v požarno centralo, v
vsak javljalnik ali pa kar v oboje. V vsakem primeru je za
pravilno delovanje potrebna identifikacija vsakega javljalni-
ka v sistemu (adresni javljalniki) ter dvosmerni prenos poda-
tkov med javljalniki in centralo (komunikacijski protokol).

Različni proizvajalci uporabljajo različna imena za podobne
sistema. N.pr. analogni adresni sistem pomeni, da se prena-
ša analogna vrednost izmerjene veličine (temperature, kon-
centracije dima… - v vseh sistemih v digitalni obliki) iz javljal-
nika v centralo, ki zbira podatke za vsak javljalnik posebej
in na osnovi predhodnih vrednosti in izračunanih povprečij
in trendov odloča, ali je na mestu javljalnika prišlo do poža-
ra. 
Iz opisanega načina delovanja je takoj vidno, da mora imeti
centrala možnost identifikacije vsakega posameznega jav-
ljalnika - vsak javljalnik ima svojo adreso. Komunikacija po-
teka po "polling" principu - centrala zaporedoma kliče posa-
mezne javljalnike enega za drugim in vsakokrat počaka na
odgovor s podatki. 

Javljalniki so največkrat priklopljeni na adresno zanko, ki se
začne in konča v požarni centrali, poteka pa skozi vse pros-
tore, kjer so montirani javljalniki. Požarna centrala ima napa-
jalne in komunikacijske elemente za začetek in konec zan-
ke, zato ena prekinitev zanke ne onesposobi nobenega jav-
ljalnika. V zanki so vgrajeni tudi "izolatorji", ki prekinejo zan-
ko v primeru kratkega stika. Na ta način se izgubi delovanje
samo tistih javljalnikov, ki so med dvema izolatorjema na
obeh straneh kratkega stika. Nekateri sistemi imajo "izola-
torje" vgrajene v javljalnike, drugi pa kot posebne elemente
ali pa so vgrajeni v podnožja.

Vsak javljalnik ima svojo adreso. Adresa se nastavlja ob
zagonu sistema po zahtevah načrta (projekta) za izvedbo
PZI. Elementi za nastavljanje adrese so lahko vgrajeni v jav-
ljalnik (možne napake ob zamenjavi javljalnika), z vgrajeno
elektroniko v podnožju javljalnika (možne napake ob mon-
taži), v podnožju javljalnika s posebno adresno ploščico
(morda še najbolje), pri nekaterih sistemih pa se nastavlja
programsko (avtomatsko) ob zagonu sistema (neprijetnosti
pri projektiranju, 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
pogojih) ali pa v vsak javljalnik. V obeh primerih poteka med
centralo in javljalnikom komunikacija v digitalni obliki, količi-
na informacije je v obeh primerih približno enaka. 
"Pametni" sistemi omogočajo avtomatsko prilagajanje
občutljivosti javljalnika pogojem okolja in preprečujejo
lažne alarme zaradi počasnega nalaganja umazanije v
merilni komori (dimni javljalniki). Način delovanja obeh vrst
dimnih javljalnikov pri konvencionalnih sistemih namreč
povzroči počasno povečevanje občutljivosti in končno lažni
alarm. Centrala v "pametnih" sistemih avtomatsko preverja
in omogoča tudi ročno preverjanje stanja zamazanosti vsa-
kega javljalnika.

2.1.5. Javljalne cone
Vsi standardi predvidevajo razdelitev celotnega požarnega
sistema v javljalne cone. Javljalna cona je področje v nad-
zorovanem objektu, ki ga nadzoruje eden ali več javljalni-
kov, centrala pa požar v coni prikaže z vklopom opozorilne
lučke za to cono ali z izpisom na prikazovalniku. Prostori, ki
tvorijo posamezno javljalno cono morajo biti sosednji, EN-
54/14 pa navaja naslednje omejitve (drugi standardi imajo
podobne ali strožje zahteve):
• tlorisna površina posamezne cone ne sme presegati

2000 m2,
• cona naj bo znotraj enega požarnega sektorja, če pa se

razteza v več sektorjev, naj bo meja cone enaka meji sek-
torjev in tlorisna površina manjša od 300 m2 ,

• cona naj zajema samo eno etažo, izjemoma se lahko raz-
širi na več etaž, če gre za stopnišče, jašek, dvigala in
podobne prostore ali če je celotna tlorisna površina ob-
jekta manjša od 300 m2.

2.2. Javljalniki
Javljalniki so osnovni in najpomembnejši elementi požarne-
ga sistema. Vsak javljalnik mora imeti svetlobni indikator, ki
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zasveti, ko javi požar. Konvencionalni javljalniki indikator
vklopijo sami, v "pametnih" sistemih vklopi indikator javljal-
nik sam, če odločitev prinaša sam, ali pa požarna centrala,
če je algoritem o alarmu vgrajen v centralo.

2.2.1. Vrste javljalnikov
Javljalnike lahko razvrstimo na več načinov. Osnovna razde-
litev je na avtomatske in ročne.

• RRooččnnii  jjaavvlljjaallnniikkii so električno običajna stikala, vgrajena v
posebno oblikovano ohišje. Pred neželenim aktiviranjem
so zaščitena s steklom, ki ga je potrebno ob požaru raz-
biti. Nemška varianta zahteva po razbitju še pritisk na
gumb pod steklom, pri angleški pa se ob razbitju stekla
stikalo samo sproži. Pri angleški varianti se je kot doda-
tek uveljavil plombiran pokrovček, ki ga je potrebno pred
razbitjem stekla dvigniti.

• AAvvttoommaattsskkii  jjaavvlljjaallnniikkii so vsi preostali, ki merijo neko fizi-
kalno ali kemijsko veličino in brez posredovanja človeka
odločijo o alarmu ali pa podatke pošljejo požarni centra-
li, ki odloči in sproži alarm. V obeh sistemih (konvencio-
nalni in "pametni") je osnovni princip delovanja enak.
Nadaljnja razdelitev se nanaša na avtomatske javljalnike.

2.2.1.1. Delitev glede na obliko
• TTooččkkoovvnnii  jjaavvlljjaallnniikk:: Požarni javljalnik, ki reagira na pojav,

ki ga zaznava v bližini stalne točke. Večina uporabljenih
javljalnikov je te vrste. (Primer: dimni točkasti javljalnik:

dim mora vstopiti v merilno komoro.)
• LLiinniijjsskkii  jjaavvlljjaallnniikk:: Požarni javljalnik, ki reagira na pojav, ki

ga zaznava v bližini neprekinjene linije. Uporabljajo se
redkeje, značilna predstavnika pa sta :

lliinniijjsskkii  jjaavvlljjaallnniikk  ddiimmaa iinn  ttoopplloottee (DDT-100), ki upo-
rablja za odkrivanje požara infrardeči žarek med sprejem-
nikom in oddajnikom, ki sta med seboj oddaljena do 100
m in lahko "pokriva" širino prostora 14 do 28 m (odvisno
od naklona stropa ali strehe). Dim mora doseči žarek, da
javljalnik lahko zazna požar.

TTeerrmmiiččnnii  kkaabbeell - temperaturno občutljiv kabel, ki
sproži alarm, ko se segreje preko tovarniško določene
temperature. Topel zrak mora priti do kabla in ga segreti,
da lahko javi alarm.

2.2.1.2. Delitev glede na način, kako požarni javljalnik rea-
gira na odkrivani pojav:
• TTeemmppeerraattuurrnnii  jjaavvlljjaallnniikk:: Požarni javljalnik, ki reagira na

porast temperature. Uporabljajo se predvsem :
SSttaattiiččnnii:: Požarni javljalnik, ki sproži požarni alarm,

ko velikost merjenega pojava časovno dovolj dolgo pre-
seže določeno vrednost. pomembno je, da je najvišja
možna temperatura prostora brez požara dovolj oddalje-
na (30° C nižja) od temperature javljanja (stara, nepravil-
na oznaka "termomaksimalni").

DDiinnaammiiččnnii:: Požarni javljalnik, ki sproži požarni
alarm, ko hitrost sp remembe merjenega pojava časovno
dovolj dolgo preseže določeno vrednost (stara, nepravil-
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na oznaka "termodiferencialni"). Dinamični javljalnik
lahko v nekaterih primerih hitreje javi požarni alarm, zato
pa je nekoliko bolj podvržen lažnim alarmom, posebno v
primerih, ko je v prostoru vgrajeno ogrevanje ali obstoja
drug vir toplotne energije, ki ni ves čas vklopljen. 
Temperaturni javljalniki se vgrajujejo predvsem takrat, ko
zaradi motilnih vplivov ni smiselno vgrajevati dimnih, ki
lahko mnogo hitreje sprožijo alarm, ali v primeru možno-
sti požara brez dima (vnetljive tekočine).

• DDiimmnnii  jjaavvlljjaallnniikk:: Požarni javljalnik, ki je občutljiv na delce,
ki nastajajo pri gorenju in/ali pirolizo in so razpršeni v
zraku (aerosoli).

IIoonniizzaacciijjsskkii  ddiimmnnii  jjaavvlljjaallnniikk:: Požarni javljalnik, ki je
občutljiv na produkte gorenja, ki lahko vplivajo na ioniza-
cijski tok v javljalniku. Javljalnik ima dve komori - referenč-
no in merilno ter izvor radioaktivnega 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 praktično zaprta) pa se ioni prile-
pijo na mnogo večje dimne delce in upornost te komore
se poveča, električno ravnotežje se poruši. Ob dovolj veli-
ki spremembi pride do alarma. Ionizacijski javljalniki se
danes skoraj ne uporabljajo več zaradi varovanja okolja
(ionizirajoče sevanje!).

OOppttiiččnnii  ddiimmnnii  jjaavvlljjaallnniikk:: Požarni javljalnik, ki je
občutljiv na produkte gorenja, ki lahko vplivajo na
absorbcijo ali razpršitev sevanja v infrardečem, vidnem
in/ali ultravijoličastem delu spektra elektromagnetnega
valovanja. V javljalniku je merilna komora, ki preprečuje
zunanji svetlobi dostop do sprejemne infrardeče svetlo-
be. V javljalniku je tudi oddajna IR dioda, ki oddaja sve-
tlobo v impulzih. Geometrija in material merilne komore
je tak, da tudi ta svetloba ne pride do sprejemne IR
diode. Ko pa v komoro vstopi dim, se IR svetloba na dim-
nih 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 zaporednih impulzih) pride do
alarma.

Optični in dimni javljalniki niso popolnoma ekvivalentni.
Ionizacijski so bolj občutljivi na manjše dimne delce, ki na-
stanejo ob gorenju s plamenom (in malo dima), optični pa
bolj na večje dimne delce, ki nastajajo ob nepopolnem iz-
gorevanju, tlenju, kjer je veliko dima. Nekateri proizvajalci
deklarirajo, da so z izpopolnjeno tehnologijo dosegli približ-
no enako občutljivost za celoten spekter dimnih delcev tudi
z optičnimi javljalniki.

• PPllaammeennsskkii  jjaavvlljjaallnniikk:: Požarni javljalnik, ki reagira na seva-
nje plamena. Plamenski javljalnik lahko najhitreje od vseh
zazna požar, ko snov gori s plamenom. Različni proizva-
jalci uporabljajo različne dele spektra za odkrivanje pla-
mena. Največkrat se uporabljata:

uullttrraavviijjoolliiččnnii  ddeell (UV - javljalniki so občutljivi tudi
motilne signale: na varjenje in bliske. Dim močno slabi
UV del spektra, zato se pri požaru z dimom občutljivost
lahko močno zmanjša) in

iinnffrraarrddeeččii  ddeell (IR - javljalniki so lahko občutljivi tudi
na druga vroča telesa, stroje, ali sevanje sonca, posebno
če pride do odboja sevanja od valujoče vodne površine
ali vrtečega ali vibrirajočega se stroja). Da bi zmanjšali
možnost lažnih alarmov so pričeli uporabljati

kkoommbbiinniirraannii  ssppeekktteerr UV+IR ali IR+IR ali celo
IR+IR+IR (IR3) in na ta način izločili skoraj vse neželene
vplive. 

Plamenski javljalniki so praktično edini javljalniki, ki lahko
zaščitijo večje površine na prostem (skladišča naftnih deri-
vatov). Večina (razen UV) je občutljiva samo za požare, ko
gorijo organske snovi, ki vsebujejo ogljik. Večina uporablja
za odkrivanje požara namreč tudi del spektra, ki je značilen
za vroč CO2. Če goreča snov ne vsebuje ogljika (magnezij,
aluminij…), potem tak javljalnik ne more javiti alarma.

• SSppeecciiaallnnii  jjaavvlljjaallnniikkii:: Poleg opisanih obstajajo še drugi
specialni javljalniki, ki se redkeje uporabljajo. Omeniti je
potrebno predvsem:

AAssppiirraacciijjsskkii  ddiimmnnii  jjaavvlljjaallnniikk:: To je javljalnik z ventilator-
jem, ki srka vzorce zraka v posebni cevovod z odprtinami
na enakomernih razdaljah, skozi katere vstopa zrak in v
primeru požara dimni delci. Vzorci se vodijo skozi filtre, ki
zadržijo grobe prašne delce, manjši dimni delci pa lahko
vstopijo v merilno komoro, v kateri je zelo občutljiv optič-
ni dimni javljalnik z lasersko diodo. Optični laserski
sistem omogoča, da lahko javljalnik "šteje" posamezne
dimne delce, dimne delce razlikuje po velikosti in s tem
omogoča tudi do 1000-krat večjo občutljivost kot pri obi-
čajnih optičnih dimnih javljalnikih. Občutljivost sistema se
zmanjša zaradi razredčenja dima, ki nastane z mešanjem
čistega zraka, prihajajočega skozi večino odprtin, dimni
delci pa v prvi fazi prihajajo samo skozi eno odprtino.
Signal iz laserske merilne komore običajno obdela zmog-
ljiv računalnik, ki lahko avtomatsko kompenzira počasne
spremembe zaradi običajnega dela v prostoru Lahko se
nastavi različna občutljivost. Nekateri proizvajalci priporo-
čajo te vrste sistema samo za zelo čiste prostore (proiz-
vodnja polprevodnikov, računalniški centri), drugi pa jih
priporočajo tako za zelo čiste kot tudi za zelo umazane
prostore (industrijska proizvodnja - lesna, tekstilna indu-
strija). Seveda imajo vsi ti sistemi nadzor pretoka zraka in
takoj javijo napako, če pride do okvare na ventilatorju, do
zamašitve filtra kot tudi ob povečanju pretoka zaradi pre-
loma dovodne cevi.

KKoommbbiinniirraannii  jjaavvlljjaallnniikkii:: Nekateri proizvajalci vgrajuje-
jo več senzorjev v isto ohišje, n.pr. temperaturni /optični
dimni, temperaturni/optični dimni/ionizacijski dimni.
Največkrat se pri parametriranju lahko izbere različne
stopnje občutljivosti posameznega senzorja glede na pri-
čakovano vrsto požara.

2.2.2. Vgradnja javljalnikov
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 gibanjem,
je potrebno to razdaljo še zmanjšati. Priporočena višina
montaže je med 1,2 in 1,5 m. Vgrajujejo se na hodnike, ob
izstopnih vratih…
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En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omejeno površino
("področje pokrivanja"). Potrebno je upoštevati posebnosti
prostora, ventilacije, višino in konfiguracijo stropa, vpliv raz-
ličnih motilnih signalov itd., upoštevati pa je potrebno tudi
dostopnost za servisiranje in vzdrževanje. Če ni posebnih
določil v standardih, je potrebno upoštevati priporočila pro-
izvajalca.

Vsak zaprt prostor mora imeti najmanj en javljalnik. V spod-
nji tabeli je podana največja dovoljena vodoravna razdalja
med katerikoli točko v prostoru in najbližjim točkastim jav-
ljalnikom ali žarkom žarkovnega dimnega javljalnika ter
"površina pokrivanja". Javljalniki morajo biti nameščeni v
zgornjih 5% višine prostora in ne smejo biti poglobljeni v
strop. Kadar se predvideva termična razslojitev, ki lahko
dimu prepreči dostop do stropa, je potrebno predvideti še
en sloj javljalnikov na višini, ki jo bo dim predvidoma dose-
gel. 

Izvleček iz tabele DIN VDE, nagib stropa do 15°

Naslednje točke so izvleček iz predloga standarda
EN54/14:
• Žarkovni javljalniki se morajo montirati po napotkih proiz-

vajalca, pri tem sme biti dolžina žarka največ 100 m. Del
žarka, ki se približa steni na manj kot 500 mm, se šteje
kot neobčutljiv.

• V kolikor je strop nagnjen, se lahko za vsako stopinja
nagiba razdalje v tabeli povečajo za 1%. 

• Če ima nagnjen strop več slemen, ki so višja od 5%
celotne višine, je potrebno javljalnike namestiti v vsako
sleme.

• Točkasti javljalniki morajo biti montirani vsaj 500 mm od
stene. 

• V kolikor je prostor razdeljen s stenami ali predmeti, ki so
od stropa oddaljeni manj kot 300 mm, je potrebno
upoštevati, kot da segajo pregrade do stropa in nastale
prostore obravnavati kot ločene.

• Če prezračevanje prostora preseže 4-kratno menjavo
zraka na uro, je potrebno predvideti še dodatne javljal-
nike. Priporočljiv je test z dimom.

• Javljalnik ne sme biti nameščen direktno v toku svežega
vstopnega zraka. Če je dovod zraka skozi perforiran
strop, mora biti okoli javljalnika strop v premeru 600 mm
neperforiran. Če je javljalnik montiran manj kot 1 m od
vstopne odprtine ali je hitrost zraka pri javljalniku nad 1
m/s, je potrebno še posebej upoštevati vpliv toka zraka.

• Javljalniki se lahko montirajo v klimatskih kanalih kot
ukrep za preprečevanje širjenja dima v klimatski sistem
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ali kot del lokalne zaščite strojev. V klimatskih kanalih
pride do velikega redčenja dima, zato se taki javljalniki ne
morejo šteti za normalno javljanje požara, so le dopol-
nitev osnovnega sistema. Pri montaži v prezračevalni
kanal je potrebno upoštevati nastanek vrtinčenja na
delih, kjer se kanal preusmeri in javljalnike montirati na
ravni del kanala, vsaj na razdalji trojne širine od zavoja ali
spoja več kanalov. 

• Nepravilnosti na stropu (nosilci, tramovi itd.): V kolikor so
nepravilnosti na stropu višje od 5% celotne višine, je
potrebno vsako nepravilnost upoštevati kot steno, razen
če se lahko dokaže, da ne bo vplivala na širjenje dima in
ne bo bistveno vplivala na čas javljanja. V kolikor taki
nosilci tvorijo več majhnih celic, jih lahko nadzoruje en
javljalnik (upoštevati je treba v tabeli podane razdalje).
Vendar pa prostornina take skupine celic pri dimnih javl-
jalnikih ne sme presegati produkta 12 m2 in razdalje med
tlemi in spodnjim robom nosilca, pri termičnih pa pol
manj.

• Javljalniki nad slepim stropom: Upoštevati je treba dve
možnosti: požar, ki nastane pod slepim stropom in požar,
ki nastane nad njim. V kolikor ima slepi strop majhne
odprtine in v glavnem prostoru ni nadtlaka, ki bi potiskal
dim skozi slepi strop, je potrebno namestiti javljalnike za
zaščito glavnega prostora pod njim. V kolikor obstoja
nevarnost nastanka požara nad slepim stropom, morajo
biti javljalniki tudi nad njim. V kolikor pa so odprtine
razmeroma velike, se lahko javljalniki nad slepim stropom
uporabijo tudi za javljanje požara pod njim. V vsakem
konkretnem primeru je potrebno to možnost natančno
proučiti.

2.3. Požarna centrala
Požarna centrala je sestavni del požarnega sistema, ki
lahko skrbi za napajanje ostalih elementov in ki:
a) Se uporablja za:

1) sprejemanje signalov s priklopljenih požarnih javljal-
nikov,
2) ugotavljanje, ali sprejeti signal ustreza požarnemu alar-
mu,
3) vidni in slišni prikaz požarnega alarma,
4) prikaz lokacije nevarnosti,
5) lahko tudi za zapis katerekoli od navedenih informacij.

b) Se uporablja za nadzor pravilnega delovanja sistema in
za dajanje slišnih in vidnih opozoril na katerikoli napake
(n.pr. kratek stik, prekinitev linije ali napaka napajalnega
dela).

c) Lahko posreduje požarni alarmni signal, če je tako zahte-
vano, n.pr.:
1) do slišnih ali vidnih naprav za požarno alarmiranje,
2) preko vmesnika za prenos požarnega alarma do orga-
nizacij za boj proti požaru,
3) preko krmilnika avtomatske požarne zaščite do
avtomatske gasilne naprave.

Požarna centrala mora biti vgrajena na takem mestu, ki
omogoča 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 pro-
store. Zagotovljena mora biti primerna osvetljenost prosto-
ra, ki omogoča normalno ravnanje s centralo ter branje
napisov na njej.

Posebno pomembno je, da je požarna centrala usklajena z
vsemi ostalimi elementi požarnega javljanja.

2.4. Napajanje
V primeru požara je velika verjetnost, da bo izpadlo
omrežno napajanje. Do požara lahko pride tudi takrat, ko je
omrežno napajanje prekinjeno. Iz obeh vzrokov je obvezno
rezervno napajanje za vsak požarni sistem. Rezervno napa-
janje morajo zagotavljati akumulatorji. Izvleček iz EN54/14:
• Zahtevana avtonomija rezervnega napajanja je 72 ur v

normalnem stanju, po preteku tega časa pa še 0,5 ure v
alarmnem 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
sklenjena pogodba o vzdrževanju, ki zagotavlja popravi-
lo v največ 24 urah.

• Še nadaljnje zmanjšanje avtonomije na 4 ure je dovol-
jeno, 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 upošteva izgubo kapacitete s staranjem aku-
mulatorja.

Napajanje požarnega sistema se ne sme uporabljati v
druge namene. Tudi če rezervni generator v objektu zago-
tavlja brezprekinitveno napajanje, je obvezno rezervno
napajanje požarnega sistema iz posebnega akumulatorja.

2.5. Alarmiranje
Sistem za alarmiranje je nujno potreben za obveščanje ljudi
v objekti o nevarnosti požara in za njihovo varno in pravoča-
sno evakuacijo.

Sistem za alarmiranje je lahko sestavni del sistema za javl-
janje ali pa je poseben sistem, ki ga požarni sistem krmili. V
tem primeru mora imeti rezervno napajanje z enako
avtonomijo, kot se zahteva za požarni sistem. Alarmiranje je
lahko razdeljeno na alarmne cone.

Alarmna cona je področje, ki se istočasno in na enak način
alarmira. Če je alarmiranje enotno za celotno zgradbo,
potem delitev na alarmne cone ni potrebna. Vsaka delitev v
alarmne cone mora biti usklajena s požarnim redom. Po-
membno je poudariti, da alarmna cona ne sme biti prema-
jhna - alarmiranje v posamezni hotelski sobi je brez pome-
na, saj je potrebno opozoriti ljudi vsaj v celotnem nad-
stropju oz. v celotnem požarnem sektorju, če jim želimo
omogočiti pravočasno in varno evakuacijo!
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Pomembna karakteristika naprav za alarmiranje je njihova
poraba toka, saj mora požarni sistem zagotoviti avtonomijo
napajanja pol ure v alarmu po preteku zahtevanega časa v
normalnem stanju.

2.5.1. Sirene
Najpogosteje se za alarmiranje uporabljajo sirene.
Nekatere zahteve iz EN54/14 so naslednje:
• Alarmiranje mora biti usklajeno s požarnim redom. 
• Vsak splošni alarm mora biti vsaj v slišni obliki. 
• V požarnem redu se lahko določi, da se alarmira najprej

uslužbence, ki prevzamejo odgovornost za nadaljnje
postopke. Splošno alarmiranje se vklopi z zakasnitvijo.

• V nekaterih primerih, ko slišno alarmiranje ni učinkovito
(hrupno okolje, prisotnost gluhih v prostoru), se slišni
alarm dopolni z vidnim alarmom. Vidni signali se lahko
uporabljajo samo kot dodatek slišnim. 

• Alarmni signal mora biti enak v celotni zgradbi in se mora
razlikovati od vseh ostalih signalov.

• Zvočna jakost slišnega alarma mora biti minimalno 65
dB(A) ali 5 dB(A) nad hrupom okolice, ki lahko traja več
kot 30 s. 

• V kolikor naj alarmni signal zbudi speče osebe, mora biti
zvočna jakost nad 75 dB(A). 

• Predpisana zvočna jakost mora biti dosežena v vsaki
točki, kjer se zahteva slišnost alarma. 

• Zvočna jakost ne sme v nobeni točki, oddaljeni več kot x
m od sirene ali zvočnika presegati 120 dB(A) (razdalja x
še ni določena, potrebno je soglasje evropskih držav). 

• V objektu morata biti nameščeni najmanj 2 sireni, v
vsakem požarnem sektorju pa vsaj ena. 

• Priporoča se večje število šibkejših siren namesto man-
jšega števila močnejših. 

• Ne pričakuje se zadostna zvočna jakost, če je več kot
dvoje vrat med sireno in prostorom, v katerem naj se
alarm sliši.

2.5.2. Ozvočenje
Predlog EN54/14 določa nekatere zahteve za sistem
ozvočenja, ki se uporablja za alarmiranje ob požaru:
• Alarmno sporočilo mora biti jasno in v naprej pripravljeno

(posneto ali sintetitizirano), sproženje alarmnega sporoči-
la mora biti avtomatsko, takoj ali po določeni zakasnitvi.

• Zvočna jakost mora ustrezati zgoraj navedeni jakosti za
sirene.

• Ozvočenje mora omogočiti dobro razumljivost.
• Preprečiti je potrebno istočasno posredovanje drugih

sporočil. Druga sporočila (za malico, reklame) ne smejo
biti podobna alarmnim. Alarmna sporočila se morajo
ponavljati vsaj na 30 s, če je premor daljši od 10 s, mora
biti zapolnjen s signalom, podobnim običajni požarni
sireni.

• V alarmnem stanju morajo biti izklopljeni vsi avdio vhodi
ozvočenja razen za požarni mikrofon.

• Če požarni red predvideva vodeno evakuacijo s pomočjo
sporočil preko ozvočenja, mora biti vsaj en mikrofon
določen kot požarni mikrofon, ki mora biti vklopljen med
alarmom.

• Vsaj en požarni mikrofon mora biti ob ojačevalni napravi.
Če so potrebni dodatni mikrofoni tudi na oddaljenih

mestih, je potrebno zagotoviti, da lahko deluje istočasno
samo en mikrofon ali naprava za predvajanje posnetega
sporočila.

2.5.3. Svetlobni signali
Svetlobni signali so paralelni indikatorji k posameznim javl-
jalnikov ali pa s o uporabljeni za splošni alarm, istočasno
kot se vklopi alarmiranje.
• Paralelni indikator (LSI - ločeni svetlobni indikator) se

uporablja za indikacijo in hitrejšo lokalizacijo sproženega
alarma posameznega javljalnika, kadar javljalnikov
indikator normalno ni viden n.pr. nad vhodnimi vrati v zak-
lenjeno hotelsko sobo, javljalniki v tehničnem podu ali
stropu. V modernih adresnih sistemih vgradnja paralel-
nega indikatorja tudi v teh primerih ni nujna, požarna ker
centrala natančno javi, kateri javljalnik je v alarmu. Je pa
vgradnja priporočljiva, ker je optična signalizacija vseeno
bolj opazna, kot iskanje sobe po številki sobe.

• Večji svetlobni indikatorji za alarmiranje se uporabljajo za
dopolnitev slišnega alarma. Največkrat se uporabljajo
bliskavice. 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 vremenu. 

2.6. 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 preno-
su signalov. 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.
2.6.1. Prenos po nadzorovanih linijah
Dolgo časa je bil edini priznani način prenosa požarnega
alarmnega signala na sprejemni center preko stalno nad-
zorovane linije. 

• V Sloveniji se je uveljavil sistem TUS, ki omogoča
uporabo telefonske linije za normalen telefonski promet,
istočasno pa na višjih frekvencah prenaša podatek o nor-
malnem 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 vgrajen
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 sis-
temi še vedno zanesljivo delujejo.

• V zadnjem času Telekom Slovenije vzpostavlja sistem
ULTRANET. Sistem omogoča digitalno komunikacijo
med končno točko uporabnika (požarno centralo) in
poštno centralo, v kateri je koncentrator in usmerjevalnik,
s katerim se signali končnih uporabnikov usmerjajo na
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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).

2.6.2. Prenos z avtomatskimi telefonskimi pozivniki
Po vzpostavitvi večjega števila sprejemnih centrov za vlom-
ne alarme (posebno s sistemov, ki so vgrajeni v stanovan-
jske hiše), ki so povezani s centrom z avtomatskim telefon-
skim pozivnikom in potem, ko so ti centri začeli sprejemati
tudi požarne alarme, se je ta tehnika pričela uvajati tudi za
prenos požarnih alarmov. V Sloveniji je uveljavljen pred-
vsem 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 alarmnem), sicer spre-
jemni center javi motnjo na prenosu. 

2.7. Prostori s potencialno
eksplozivno atmosfero
Posebna pozornost je potrebna pri javljanju požara pros-
torih s potencialno eksplozivno atmosfero. Po pogostosti
nastanka in trajanju eksplozivne atmosfere so razdeljeni v
cone eksplozijske nevarnosti. Podatek o coni eksplozijske
nevarnosti, kamor bodo vgrajeni javljalniki požara, je eden
od bistvenih dejavnikov za pravilno izbiro. Le redke javljal-
nike lahko uporabimo v coni 0, večina pa je uporabnih v
conah 1 in 2. Cono nevarnosti določi za to usposobljena in
certificirana organizacija, ki izdela poseben projekt o conah
nevarnosti, ki je podlaga za nadaljnje delo projektanta
požarnega javljanja.

Uporabljajo se lahko samo javljalniki v Ex izvedbi s sloven-
skim certifikatom, v katerem je tudi navedena stopnja
zaščite. Zaščita je lahko izvedena kot "lastna varnost" (Ex ia)
ali "neprodorni oklop" (Ex d). V prvem primeru je potrebno

v javljalno linijo pred prostorom s potencialno eksplozivno
atmosfero vgraditi tudi zenerjevo bariero ali galvanski izola-
tor (s slovenskim Ex certifikatom), ki omejuje tok in napetost
v varnem tokokrogu na vrednost, ki ne more povzročiti
vžiga oz. eksplozije. Priporočam uporabo galvanskega izo-
latorja, ki ne potrebuje posebne ozemljitve in tako prepreči
neželene učinke ozemljitve naprav na dveh mestih (bariera
ozemljena na maso Ex cone, javljalna linija je ozemljena
tudi v požarni centrali).

CERTIFICIRANJE, PRESKUŠANJE,
NADZOR, UPORABA

3.1. Certificiranje
Vsi elementi požarnega sistema morajo imeti slovenski cer-
tifikat, prav tako celoten sistem, ki ga ti elementi sestavljajo.
Trenutno izdaja certifikate (razen Ex) po uspešno izveden-
em pregledu tehnične dokumentacije ter pregledu in
preskušanju elementov/sistema Fakulteta za elektrotehniko
in računalništvo v Ljubljani.

Certifikate lahko pridobijo za svoje izdelke domači proizva-
jalci, za uvožene pa uvoznik oz. zastopnik za Slovenijo.

3.2. Preskušanje
Podjetje / družba, ki je vgradila požarni sistem je dolžna ob
zaključku del s svojimi usposobljenimi delavci sistem v
celoti preskusiti. Za preskušanje javljalnikov se uporabljajo
tipu javljalnika prirejeni preskusni pripomočki: fen posebne
izvedbe za preskušanje temperaturnih javljalnikov, razpršilo
(spray) z nadomestkom dima za dimne javljalnike, posebni
filtri za žarkovne javljalnike, posebna testna svetilka za pla-
menske javljalnike in podobno.

V nekaterih nejasnih primerih je potrebno izvesti preskus s
testnim požarom, pri tem pa je potrebno predhodno v pis-
nem soglasju med izvajalcem in investitorjem določiti
odgovornosti za primer razširitve požara in povzročene
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škode ter med preskusom izvajati primerno požarno zašči-
to.
Preskusiti je potrebno celoten sistem javljanja, prenos alar-
ma ter tudi vse povezave na sisteme za preprečevanje šir-
jenja požara (gašenje), izklope električne energije. Kjer je
aktiviranje določenih naprav povezano s posebnimi stroški
ali škodo (izpust gasila iz vgrajenega sistema za gašenje),
je potrebno preskus izvesti do zadnje točke, ko še niso
povzročeni stroški/škoda.

Vgraditelj mora izdati zapisnik o izvedem preskusu.

3.3. Nadzor/funkcionalni pregled
Nadzor nad novim požarnim sistemom opravi pooblaščena
neodvisna organizacija. Njen predstavnik - preglednik
opravi nadzorni pregled po lastnem programu. Pregleda in
funkcionalno preskusi lahko samo naključno izbrane dele /
elemente požarnega sistema ali pa sistem v celoti.
Pomemben del pregleda je pregled dokumentacije (načrt
izvedenih del PID), ki se mora ujemati z stanjem na objektu.
Po uspešnem pregledu izda "Potrdilo o brezhibnosti", ki je
potreben dokument pri tehničnem prevzemu objekta.
V Sloveniji je predpisan ponovni pregled vsakih 5 let.

3.4. Uporaba požarnega sistema
Za pravilno uporabo in vzdrževanja je dogovoren lastnik ali
druga odgovorna oseba, ki je zadolžena za objekt ali del
objekta, v katerem je vgrajen požarni sistem. Odgovoren je
za:
• začetno in kasnejšo usklajenost sistema z načrtom izve-

denih del in zahtevami neodvisne organizacije za pre-
gled,

• pripravo postopkov ob različnih alarmih, motnjah in
drugih dogodkih, ki bi jih požarni sistem lahko javil,

• pravilno delovanje sistema, vključno z zagotavljanjem
prostega prostora okoli javljalnikov in preprečevanje
postavitve takih predmetov v bližino javljalnikov, ki bi
lahko preprečili neovirano širjenje dima,

• preprečevanje lažnih alarmov s prepovedjo rezanja, var-
jenja kajenja in podobnih del,

• razširitev ali spremembo sistema, če bi prišlo do večjih
sprememb v konfiguraciji objekta,

• vzdrževanje dnevnika in vpisovanje vseh dogodkov, ki
izhajajo iz sistema ali na njega vplivajo,

• zagotavljanje vzdrževanja v rednih časovnih obdobjih,
• zagotavljanje strokovnega servisa po dogodkih, kot so

alarm, napaka ali drugi dogodki, ki lahko škodljivo delu-
jejo na sistem,

• imenovanje ene ali več oseb, ki so zadolžene za izvajan-
je opisanih nalog. Ime oseb mora biti zapisano v
dnevniku. 

Lastnik lahko nekatere zgornje funkcije s pogodbo prenese
na drugo organizacijo (instalaterja ali vzdrževalno organi-
zacijo). 

3.5. Vzdrževanje požarnega sistema
Dnevne in mesečne preglede, kot jih predpisuje predloga
EN54/14, običajno opravi lastnik/uporabnik sam, četrtletne
in letne pa vgraditelj sistema po sklenjeni pogodbi o red-
nem vzdrževanju.

• DDnneevvnnii  pprreegglleedd:: lastnik/uporabnik mora zagotoviti
dnevno preverjanje:

da požarna centrala prikazuje normalno stanje, oziro-
ma da se motnja vpiše v dnevnik in pokliče vzdrževalno
organizacijo,

da je prejšnji dan ugotovljena motnja odstranjena oz
da je postopek v teku,

da so zaloge tiskalniškega papirja, črnila oz. pisalne-
ga traku primerne.

• MMeesseeččnnii  pprreegglleeddii:: uporabnik mora zagotoviti najmanj en-
krat mesečno preverjanje:

da se rezervni generator (če obstoja) vklopi in da je
zaloga goriva zadostna,

da se aktivira vsaj en javljalnik (vsak mesec v drugi
coni) in s tem preveri zmožnost požarne centrale, da javi
alarm, da vklopi sireno (ali alarm preko ozvočenja) in da
vklopi druge priklopljene opozorilne naprave,

da se preveri povezava z alarmnim sprejemnim cen-
trom.

• ČČeettrrttlleettnnii  pprreegglleeddii:: uporabnik mora zagotoviti, da
pooblaščena oseba najmanj na 3 mesece:

preveri vse vpise v dnevnik in sproži ustrezne akcije,
preveri vse priključke akumulatorskih baterij,
vizualno pregleda požarno centralo glede znakov

zastajanja vlage ali drugih poškodb,
izvede ostale teste, ki jih je predpisal instalater,

dobavitelj ali proizvajalec opreme (preskus 1 vseh javljal-
nikov),

pregleda, ali je prišlo do strukturnih sprememb ali do
sprememb zasedenosti zgradbe in prostorov, ki bi lahko
vplivali na zahteve glede razporeditve ročnih javljal-
nikov,avtomatskih javljalnikov, siren itd.

• LLeettnnii  pprreegglleeddii:: uporabnik mora zagotoviti, da pooblašče-
na oseba najmanj enkrat letno:

izvede preglede in preskuse predpisane za dnevne,
mesečne in četrtletne preglede,

preveri delovanje vsakega javljalnika (oz. tistih, ki
niso bili preskušeni pri četrtletnih pregledih),

vizualno pregleda, da niso poškodovane naprave ali
kabelski priključki,

vizualno pregleda, da ni prišlo do strukturnih spre-
memb zgradbe ali do sprememb zasedenosti zgradbe in
prostorov, ki bi lahko vplivali na zahteve glede razpored-
itve ročnih javljalnikov, avtomatskih javljalnikov, siren itd.
Pregledati je potrebno tudi, da obstoja prazen prostor
vsaj 500 mm v vseh smereh okoli javljalnikov in da so
ročni javljalniki lahko dostopni in dobro vidni,

pregleda in testira vse akumulatorske baterije.

Vsako nepravilnost je treba vpisati v dnevnik in čim prej je
treba sprožiti korektivne ukrepe.

Za nekatere dele sistema, ki jih požarna centrala
avtomatsko testira, lahko proizvajalec predpiše daljše
obdobje med posameznimi ročnimi testiranji.

Po končanju letnega pregleda je potrebno odgovorni osebi
predati pisno potrdilo o testiranju, ki je lahko tudi del
dnevnika.
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4. VIRI
• Uredba o varovanju s tehničnimi sredstvi, Ur. list SRS št. 23/1975.
• Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o varovanju s tehničnimi sredstvi,

Ur. list SRS št. 26/1984.
• Deutsche Norm DIN VDE 0833 Teil 1, Gefahrenmeldeanlagen für Brand,

Einbruch und Überfal, Algemeine Festlegungen, Januar 1989.
• Deutsche Norm DIN VDE 0833 Teil 2, Gefahrenmeldeanlagen für Brand,

Einbruch und Überfal, Festlegungen für Brandmeldeanlagen, Juli 1992.
• Deutsche Norm DIN VDE 0833 Teil 2/A1, Festlegungen für Brandmelde-

anlagen, Änderung A1:1994-11 (Entwurf).
• British Standard BS5839:Part 1: 1988, Fire detection and alarm systems for

buildings, Part 1. Code of practice for system design, installation and servicing.
• Pravilnik o pregledovanju in preskušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne

zaščite, Ur. list SRS št. 22/1995.
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pregledovanju in

preskušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, Ur. list SRS, št. 73/97.
• Robert Sever, univ. dipl. inž. el. in inž. str: Ob spremembi pravilnika, Delo +

Varnost št. 43/1998.
• Gorazd Jeromel, univ. dipl. inž. el.: Postopek pri pregledu naprav za javljanje

požara, IVD 20.5.1996.
• Slovenski standard SIST EN54-1, Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje

- 1. del: Uvod, 1996
• Evropski standard Draft prEN 54-14, Fire detection and fire alarm systems - part

14, August 1996.
• Pravilnik o študiji požarne varnosti, Ur. list RS št. 13 /98.
• Pravilnik o požarnem redu,Ur. list št. 39/97.
• Odredba o tehničnih zahtevah za naprave, ki se uporabljajo v potencialno

eksplozivnih atmosferah, Ur. list SRS, št. 46/98.
• Pravilnik o pogojih za izvajanje požarnega varovanja, Ur. list SRS, št. 64/95.
• Pravilnik o tehničnih pogojih za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti

tehničnega varovanja oseb in premoženja, Ur. list SRS, št. 17/96. A
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V svojem prvotnem programu je Siemens nudil do sedaj dva
radarska merilca - Sitrans LR 300 in Sitrans LR 400. V lanskem
letu je Siemens svojo radarsko družino SITRANS LR dopolnil z
novim radarjem Sitrans LR 200, ki je namenjen merjenju nivoja v
preprostejših aplikacijah, pri katerih je potreba po radarski merit-
vi nivoja. Gre za preprosto dvožično verzijo nižjega cenovnega
razreda, namenjeno preprostejšim aplikacijam predvsem v kemij-
ski, farmacevtski in prehrambeni industriji.

SITRANS LR 300 je pulzni 6GHz radar
namenjen merjenju tekočin in zmesi do
20m. Primeren je za zelo agresivne
kemične snovi, paro, turbolentna okolja,
odporen na obloge in tresenja. To so

robustni industrijski instrumenti, ohišje je
iz aluminija prekrito z epoxijem, ali pa iz
nerjavečega jekla. Antene so iz visoko
kemično odpornih materialov in  so neob-
čutljive na nalaganje material na anteno.

Poleg enostavne montaže in vzdrževanja jih
odlikuje bogat nabor diagnostičnih funkcij, zelo
visoko razmerje signal/šum, ter preproste funkcije za dušenje in filtracijo
neželenih odbojev. 
Parametriranje poteka preko IR programatorja ali PC preko Hart, Modbus ali

V lanskem letu je

Siemens svojo

radarsko družino

SITRANS LR

dopolnil z novim

radarjem Sitrans

LR 200, ki je

namenjen merje-

nju nivoja v pre-

prostejših aplika-

cijah, pri katerih

je potreba po

radarski meritvi

nivoja.

SITRANS LR - 200
Nov Siemensov radarski merilec nivoja

Matej Kupljenik, SIEMENS d.o.o., Ljubljana
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Profibus PA protokola. Rezervoarjev za kalibracijo in para-
metriranje ni potrebno polniti in prazniti.

Sitrans LR 400 uporablja name-
sto pulzne 6GHz tehnologije še
močnejše 24 GHz  FMCW - frek-
venčno modulirano zvezno valo-
vanje. Ta metoda se posebno

dobro izkaže za aplikacije z moč-
nim prašenjem in visokimi tempe-
raturami npr. v cementni industriji,
kjer instrument praktično postav-
lja svetovni standard za tovrstne

aplikacije. Uporaben je za temperature
do 250 stopinj Celzija in tlake do 40
barov. Poleg prednosti naštetih pri
Sitrans LR 300 ima dodatne možnosti
pri analizi odbojev merilnih signalov,

samokalibracijo z interno refernco itd.

Novi radarski merilec Sitrans LR 200 najde svoje mesto v
aplikacijah, ki niso tako ekstremne,
vendar dovolj zahtevne, da ni mo-
žno uporabiti ultrazvočne ali druge

metode merjenja nivoja. Tipični pri-
meri so npr. rezervoarji za shranjeva-

nje hlapljivih kemikalij, kjer ni
mešal in s tem povezanih tur-
bolenc. Je pulzni radar, izde-
lan je v preprosti dvožični teh-

nologiji.LR 200 je kompaktna
naprava, preprosta za montažo in spuš-
čanje v pogon preko IR ročnega pro-
gramatorja ali PC. LR 200 ima več
konkurenčnih prednosti. Antena in
navojni del sta iz enega materiala -
kar dodatno izboljšuje kemično

odpornost, hermetično zaprtost, ter odpravlja različne teža-
ve zaradi uporabe več materialov. Za parametriranje ni

potrebno odpirati ohišja in ni potrebna priključevanje vodni-
kov za parametrizacijo. Za začetek obratovanja je potrebno
nastaviti samo dva parametra. Območje delovanja je do 20
m, maksimalna temperatura je 200 stopinj Celzija, maksi-
malni tlak pa 40 barov. Natančnost radarja je 10 mm s
ponovljivostjo 5 mm.

Kot pri vseh Siemensovih radarjih je tudi pri LR 200 možno
izbirati med širokim spektrom anten, valovodov in  nastav-
kov. Za konfiguracije anten radarskih naprav Siemens -
Milltronics skrbi posebna raziskovalna skupina NACC
(North American configuration centre), ki nudi pomoč in
rešitve za zahtevne aplikacije. A
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WinCC flexible
programsko orodje: od majhnih 

panelov do večuporabniških sistemov
Danijel Krašovec, Siemens d.o.o.

Siemens Automation and
Drives (A&D) združuje dve
programski orodji Simatic
ProTool in WinCC v eno HMI
programsko orodje za ope-
ratersko kontrolo in nadzor -
Simatic WinCC flexible. Po
pomenu je bolj mogočen in
opremljen z dodatnimi funk-
cijami.  
Prehod se bo izvršil po kora-
kih, prvi korak bo WinCC fle-
xible verzija 1. To orodje bo
pokrivalo celotno področje
panelov od mobilnih pa vse
do večfunkcijskih. 

V drugem koraku, planirano leta 2005, se bo programsko orodje Simatic WinCC flexible
združilo še s SCADA Simatic WinCC v sistem za procesno vizualizacijo od eno uporabni-
ških do več uporabniških rešitev in tudi platform za IT & business integration. Novo pro-
gramsko orodje je že zasnovano za novi koncept avtomatizacije in hkrati ponuja servis in
diagnostiko preko spleta.

Simatic WinCC flexible združuje prednosti odprtosti in razširljivosti WinCC-ja ter enostavnost
ProTool-a. Nove inovativne tehnologije, kot so grafična konfiguracija slikovne hierarhije in HMI
blokov, ponujajo visoko zmogljivost v postavitvi projekta. Dodatne funkcije omogočajo daljin-
sko operatorsko kontrolo in nadzor tako dobro kot "plant-wide" pristop do podatkovnih poda-
tkov z uporabo Etherneta ali spleta. Za servis in diagnostični dostop do operaterskih strežni-
ških postaj lahko dostopamo preko spleta. Z avtomatskim pošiljanjem alarmov po elektronski
pošti povečamo uporabnost operaterskih strežniških postaj in zmanjšamo stroške.

Zmogljivost novega orodja spozna uporabnik že v trenutku, ko prične s konfiguracijami same-
ga sistema. Projekt odpre s samo nekaj tekstovnimi polji nato vse ostale korake opravlja preko
grafičnega urejevalnika. Že izdelane objekte in slikovne bloke lahko uporabi v drugih projektih.
Podatke lahko hitro ureja v podatkovnih urejevalnikih z uporabo "Autofill"-a pri čemer se naslo-
vi avtomatsko povečujejo. Aplikacije lahko enostavno prevede v druge jezike z uporabo tekstov-
nih knjižnic. WinCC flexible  je povezljiv sistem, npr. od mikro panelov pa vse do rešitev na PC-
jih. To pomeni, da lahko konfiguracije z ene naprave uporabi za ostale naprave. Prav tako bo v
drugem koraku razvoja WinCC flexible podpiral SCADA aplikacije za več-uporabniške rešitve.

V prihodnosti bo mogoče sedaj šele začrtane koncepte avtomatizacije, kot so npr. komunika-
cija mobilnih naprav preko Ethetneta ali brezžične mreže LAN, izvesti z WinCC flexible. Lokalni
paneli bodo povezljivi s PC-jem preko http protokola. Daljinske operacije na postajah bodo
izvršljive s Sm@rtAccess opcijo. Prav tako je predvidena rešitev za velike postaje, ki jih uprav-
ljajo z več operativnih mest in jih rešimo s samo eno postavitvijo. Naprave so povezane preko
Etherneta in procesni podatki se prenašajo preko TCP/IP povezave, kot je Intranet ali Internet.
V centralni kontrolni sobi so podatki analizirani in prikazani na WinCC flexible ali z uporabo
standardnih Office aplikacij.

Siemens

Automation and

Drives (A&D)

združuje dve pro-

gramski orodji

Simatic ProTool

in WinCC v eno

HMI programsko

orodje za oper-

atersko kontrolo

in nadzor -

Simatic WinCC

flexible



AVTOMATIKA 2546/2004

Sistemi za nadzor in vodenje

Do diagnostike in servisov uporabnik prav tako dostopa preko spleta. Daljinske
operacije na lokalnih panelih je mogoče izvesti preko Etherneta z orodjem
Sm@rtService. Web strežnik, ki je integriran v panelih, pošilja e-maile in podpira
HTML strani.

Prehodi na Simatic WinCC flexible bodo enostavni, npr. projekti ProTool V6 se
bodo prenesli brez kakršnih koli zapletov.

Na voljo bodo tudi novi paneli:
• Simatic OP 77B :operaterski panel s 4.5'' grafičnim zaslonom,
• Simatic TP 170 micro : mikro panel s 5.7'' touch zaslonom, namenjen za Simatic

S7-200 mikro PLC,
• Simatic MP 270B 6'' touch: majhen multi panel s 5.7'' TFT touch zaslonom.

Več informacij je na spletnem naslovu: www.siemens.de/wincc-flexible.

Povzeto po gradivu Siemens A&D A
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Avtomatizacija proizvodnje
otroške hrane v Kolinski

Branko Sovdat univ.dipl.inž.el., Synatec d.o.o. Idrija

AA vvttoommaattiizziirraattii  jjee  bbiilloo  ppoottrreebbnnoo  ddvvee  ppooddoobbnnii  pprrooiizzvvooddnnii  lliinniijjii,,  kkii  oommooggooččaattaa  hhkkrraattnnoo
iizzddeellaavvoo  ddvveehh  rraazzlliiččnniihh  vvrrsstt  iizzddeellkkaa..  PPrroocceess  ssee  zzaaččnnee  zz  ddoozziirraannjjeemm    ssuurroovviinn,,  kkjjeerr  ssee
ddoozziirraajjoo  iinn  vvmmeeššaajjoo  ppoottrreebbnnee  ssuurroovviinnee..  PPrriipprraavvlljjeennaa  mmaassaa  ssee  pprreeččrrppaa  vv  zzaallooggoovvnnoo

ppoossooddoo,,  oodd  kkooddeerr  ggrree  nnaa  ssuuššiillnnee  vvaalljjee,,  kkjjeerr  ssee  mmaassaa  ppoossuuššii,,  iizzddeellaann  ffiillmm  ppaa  ssee  rraazzttrrggaa  nnaa
mmaannjjššee  kkoossee  iinn  ttrraannssppoorrttiirraa  vv  mmlliinn..  TTaa    ppoolliizzddeelleekk  zzmmeelljjee,,  nnaattoo  ppaa  ggaa  jjee  ppoottrreebbnnoo  nnaassuuttii  vv
vvrreeččee,,  kkii  ssee  ttrraannssppoorrttiirraajjoo  vv  ppaakkiirrnniiccoo..  SSiisstteemm  aavvttoommaattiikkee  mmoorraa  zzaaggoottoovviittii  ttuuddii  aavvttoommaattsskkoo
pprraannjjee  ppoossoodd  iinn  cceevvoovvooddoovv  tteerr  aavvttoommaattsskkoo  ooddsseessaavvaannjjee  iinn  pprreezzrraaččeevvaannjjee..  OO  oopprraavvlljjeenniihh
ppoossttooppkkiihh,,  ppoorraabbii  ssuurroovviinn  iinn  kkoolliiččiinnii  iizzddeellaanneeggaa  ppoolliizzddeellkkaa  jjee  ppoottrreebbnnoo  iizzddeellaattii  ppoorrooččiillaa,,  iizzttoo--
ččaassnnoo  ppaa    sspprreemmlljjaattii  kkrriittiiččnnee  ffaakkttoorrjjee  vv  pprroocceessuu  pprrooiizzvvooddnnjjee..

Kolinska proizvaja

v svojem obratu v

Mirni na Dolenjs-

kem otroško hra-

no, katero proda-

ja večinoma na

tujih tržiščih.

Posodobitev

sistemov avtoma-

tizacije in razširi-

tev obrata jim je

omogočila poveča-

nje proizvodnje in

izboljšanje sledlji-

vosti dogodkov v

proizvodnji, prav

tako pa tudi

zmanjšanje mož-

nosti napak in

izpadov v proiz-

vodnji.

Proizvodnja otroške hrane je tehnološko
zahtevna proizvodnja in mora ustrezati tudi
strogim standardom, ki veljajo v živilskopre-
delovalni industriji. Omogočati mora sledlji-
vost  postopkov v proizvodnji, tako na nivoju
vhodnih surovin, kot tudi parametrov delova-
nja pri izdelavi polizdelka. Delovanje mora
biti zanesljivo, prav tako je zahtevano hitro
diagnosticiranje napake, saj izpad posamez-
nega člena v proizvodnji pomeni zaustavitev
celotne linije, v primeru daljšega izpada pa
tudi izmet večje količine pripravljene mase in
kasnejši dolgotrajni ponovni zagon. 
Proces namreč zahteva delovanje 24 ur na
dan in vse dni v tednu. Rešitev mora zagoto-
viti tudi ustrezne predpisane postopke čišče-
nja opreme in sledljivost tem postopkom.
Potrebno je bilo omogočiti celovit pregled
stanja v proizvodnji tako v nadzornem cen-
tru, kot tudi v sami proizvodnji. 

V nadzornem centru morajo pripraviti plan
proizvodnje in proizvodne postopke, zapo-
slenim na liniji pa mora biti omogočena pri-
lagoditev parametrov za optimalno delova-
nje linije v danih razmerah.

Zasnova rešitve in izbor
opreme

Na osnovi relativno zahtevanih pogojev smo
se skupaj z naročnikom odločili uporabiti
kombinacijo programske opreme za vizuali-
zacijo in upravljanje podjetja CITECT in
krmilne opreme podjetja Siemens. 
SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition) CITECT je znana po stabilnih

rešitvah na področju večjih sistemov, ki obra-
tujejo neprenehoma in je v svetovnem meri-
lu med vodilnimi proizvajalci SCADA siste-
mov. Cena obratovalne (run-time) verzije ter
programske opreme je odvisna od števila
komunikacijskih točk in je konkurenčna
glede na ostalo podobno programsko opre-
mo. Posebnost CITECT SCADA programske
opreme je v tem,  da ne potrebuje razvojne-
ga ključa, kar zmanjša stroške razvoja pro-
jekta in ne zahteva velikih vlaganj pred samo
izvedbo projekta. Uporabljen sistem že v
osnovi podpira vse potrebne funkcije (vgra-
jena podpora prikazu trendnih krivulj, arhivi-
ranje podatkov, podpora receptom, dobra
podpora za izdelavo poročil in registracija
operaterjevih posegov in seveda prikaz
napak in zgodovine napak) za izdelavo
sodobnega nadzornega sistema, vključno z
redundanco sistema. Sam razvoj projekta pa
olajšajo in pohitrijo številni čarovniki in pred-
loge slik in elementov. Tu je še bogata zbirka
že narejenih elementov, ki omogočajo hiter
začetek del na projektu. Sam projekt je bil
razmeroma velik, saj je število komunikacij-
skih točk rahlo preseglo vrednost 2500,
predvsem na osnovi velikega števila parame-
trov za upravljanje proizvodnje in podatkov
za izdelavo poročil.
Kot krmilno regulacijsko opremo je izbral
investitor Simatic S7-317, ki s posebnimi teh-
talnimi enotami Sivarex omogoča optimizira-
nje tehtalno dozirnih postopkov za potrebe
tovrstnih saržnih proizvodnih procesov.
Za potrebe vizualizacije in upravljanja je
naročnik izbral poleg standardnega računal-
nika, ki se nahaja v nadzorni sobi, dva indu-
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strijska računalnika. Industrijski računalnik podjetja Synatec ima 15 palčni zaslon, ki je občutljiv na dotik in omogoča v kom-
binaciji z industrijsko tipkovnico osebju v proizvodnji enostavno upravljanje in spremljanje delovanja procesa.

Vizualizacija in upravljanje procesa 

V proizvodnjo smo namestili tri delovne postaje s programsko opremo CITECT. Le te so na različnih mestih v proizvodnji in
zagotavljajo pregled nad dogajanjem v proizvodnji.

Omogočajo tudi nadalje-
vanje proizvodnje kljub
morebitnemu izpadu
ene od enot. Vse tri delo-
vne postaje so preko
industrijskega vodila
Profibus povezane na
Simatic, ki skrbi za
upravljanje celotne pro-
izvodnje. 
Prva postaja je v nadzor-
nem centru, kar omogo-
ča, da teče SCADA pro-
gram na standardnem
računalniku. 

Na tej postaji osebje kre-
ira recepte za pripravo

mase, nastavlja obratovalne parametre,
kreira poročila o porabi surovin in izde-
lavi polizdelka. Spremlja pa  tudi celo-
tno delovanje sistema in beležijo se kri-
tični parametri sistema tako pri obrato-
vanju proizvodnje, kot tudi pri postop-
kih čiščenja proizvodne linije.

Druga postaja je industrijski računal-
nik, ki je nameščen na  oddelku za pri-
pravo mase. CITECT programska opre-
ma, ki je nameščena na tem računalni-
ku, omogoča posluževalcem fino
upravljanje procesa. 

Tu se nadzira delovanje in stanje avto-
matskih doziranj, potek priprave mase
in stanje na sušilnih valjih. Dozirane
komponente se tehtajo v mešalni poso-
di. Da dosežemo čimvečjo natančnost
doziranja tekočih in praškastih kompo-
nent je v algoritem vgrajana korekcija
doziranja z upoštevanjem presipa v
predhodnih dozacijah. Na ta način
dosežemo zadovoljivo natančnost dozi-
ranih surovih brez zmanjševanja hitro-
sti doziranja. Doziranje se izvajajo po

Slika 1: Blokovna shema sistema

Slika 2 - Upravljanje in nadzor procesa v nadzornem centru

Slika 3 - Upravljanje in
nadzor procesa v oddel-
ku za pripravo mase
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vnešenih receptih za posa-
mezne izdelke.  

Tudi tretja postaja je industrij-
ski računalnik. Tu se izvaja
ročno odtehtavanje minikom-
ponent po vnaprej pripravlje-
nem receptu za obe proiz-
vodnji liniji.

Delavec ročno dozira kompo-
nento, ki jo od njega zahteva
sistem, ta pa poskrbi, da je
komponenta dozirana v okvi-
ru zahtevanih toleranc. Tako
sistem zagotovi kontrolo nad
dodanimi minikomponentami
in prepreči morebitne napa-
ke pri tehtanju posameznih
minikomponent.

Zaključek

Sistem deluje v okviru zahtev in pričakovanj. Za dodatno
preglednost delovanja je v pripravi direktna povezava na
poslovni sistem podjetja, ki bo omogočal takojšnji vnos
porabe surovin in izdelave polizdelka ter arhiviranje

pomembnih podatkov na sam poslovni sistem firme. S tem
se bo povečala zanesljivost in ažurnost pridobljenih poda-
tkov in zmanjšala obremenjenost osebja zaradi vnašanja
podatkov. A

Slika 4 - Ročno odtehtavanje
in kontrola procesa na tretji
postaji
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V januarju 2004 je objavljen pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih kli-
matskih naprav (UL RS št. 5/2004), ki je začel veljati 1. maja 2004 - z dnevom vsto-
pa Slovenije v EU. Pravilnik povzema direktivo Sveta o energijskem označevanju

klimatskih naprav (32002L0031) in s tem je izpolnjen eden od pogojev iz Acquis Commu-
naitera. Glede na trende povečanja deleža klimatskih naprav v porabi "Ostalega odjema"v
Sloveniji, bi sprejetje takšnega pravilnika bila dobrodošla tudi, če ne bi bil obvezen zara-
di pristopa Slovenije Evropski uniji. Zaradi specifičnih razmer pa je izvajanje tega pravil-
nika, do sedaj bilo onemogočeno tudi v državah EU. Stvari so se končno normalizirale
tako, da bo Sloveniji in drugih članicah EU energijsko označevanje gospodinjskih klimat-
skih naprav stopilo v veljavo z objavo standarda EN 14511 v katerikoli članici EU. Predvi-
doma bo Grčija prva, ki bo standard objavila, julija letos.  

Energijsko označevanje 
gospodinjskih klimatskih naprav

Edvard Ipavec, univ. dipl. inž. el., Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Za izvajanje ener-

getske politike na

področju energi-

jske učinkovitosti

gospodinjskih

aparatov (GA) so

v Evropski skup-

nosti uveljavljeni

trije pristopi:

predpisovanje

minimalne energi-

jske učinkovitosti

GA, predpisovanje

obveznega poda-

janja podatkov na

energijskih nalep-

kah in pogajanje

Evropske komisije

s proizvajalci o

"prostovoljnem"

doseganju zahte-

vanih energijskih

lastnostih

določenih gospod-

injskih aparatov. 

Energijske nalepke v funkciji
učinkovite rabe energije

Za izvajanje energetske politike na področju
energijske učinkovitosti gospodinjskih apa-
ratov (GA) so v Evropski skupnosti uveljavlje-
ni trije pristopi: predpisovanje minimalne
energijske učinkovitosti GA, predpisovanje
obveznega podajanja podatkov na energij-
skih nalepkah in pogajanje Evropske komisi-
je s proizvajalci o "prostovoljnem" doseganju
zahtevanih energijskih lastnostih določenih
gospodinjskih aparatov. 

Postopek označevanja proizvodov z energij-
skimi nalepkami je pomemben in vse bolj
razširjen. Zamisel je že preizkušena in se še
naprej uveljavlja: z zagotavljanjem točnih,
ustreznih in primerljivih podatkov o specifič-
ni porabi energije gospodinjskih aparatov,
vplivati na kupce, da se odločijo za aparate,
ki porabijo manj energije. To spodbuja proiz-
vajalce, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje
porabe aparatov, ki jih izdelujejo kar posred-
no spodbuja tudi učinkovito uporabo teh
aparatov. Proces se je izkazal za nujnega saj
samo delovanje tržnih sil brez ponujanja teh
podatkov kupcem ne bi spodbudilo smotrne
rabe energije pri teh aparatih.

V Sloveniji so energijske nalepke uvedene s
pravilnikom o energijskih nalepkah za dolo-
čene vrste gospodinjskih aparatov (UL RS
št. 104/2001) in po tem je objavljeno še
sedem "izvedbenih" predpisov za energijsko

označevanje posameznih gospodinjski apa-
ratov. Vsi ti predpisi slonijo na direktivah EU.

Direktiva o energijskem
označevanju klimatskih
naprav (32002L0031) 

Z direktivami je omogočena uskladitev naci-
onalnih ukrepov glede obveznega podaja-
nja, podatkov o porabi energije in drugih
bistvenih virov ter dodatnih informacij, ki se
nanašajo na določene tipe gospodinjskih
naprav, posebej z nalepkami in podatkovni-
mi karticami in je na ta način porabnikom
omogočena izbira energetsko učinkovitejših
naprav. Obravnavane so tiste vrste naprav v
gospodinjstvu čigar celotna raba energije je
znatna. Tudi klimatske naprave spadajo med
te, saj delež rabe električne energije za kli-
matske naprave predstavlja znaten skupnih
potreb gospodinjstev po energiji v Skupnosti
in, še posebej zadnja leta, tudi pri nas.

Pravilnik o energijskem ozna-
čevanju gospodinjskih klima-

tskih naprav (UL RS št. 5/
2004)

Pravilnik določa zahteve pri navajanju poda-
tkov o porabi električne energije gospodinj-
skih klimatskih naprav na nalepkah in poda-
tkovnih karticah ter v drugih gradivih. Velja
za klimatske naprave, ki se napajajo iz nizko-
napetostnega električnega omrežja, definira-
nimi s standardi (SIST EN 255 in SIST EN
814, oziroma s harmoniziranimi standardi iz
seznama standardov, katerih uporaba ustva-
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rja domnevo o skladnosti klimatske nap-
rave z zahtevami tega pravilnika). Pravil-
nik ne velja za klimatske naprave, ki se
lahko napajajo tudi iz drugih virov ener-
gije, klimatske naprave zrak-voda in vo-
da-voda in klimatske naprave, katerih
hladilna moč je večja kot 12 kW.

Pravilnik določa tudi obliko energijske
nalepke in podatkovne kartice za klimat-
ske naprave, vsebino tehnične doku-
mentacije, izvajalca nadzora in kot dan
veljavnosti: dan pristopa Republike Slo-
venije Evropski Uniji. 

Toda pozor: Pogled na energijsko nale-
pko objavljeno v predpisu nam pokaže,
da kupec v Sloveniji zaenkrat le nima
možnosti izbire klimatskih naprav na
osnovi njihovih razvrstitev v energijske
razrede, saj je na nalepki kot referenčni
harmonizirani standard izpisan EN XYZ,
standard, ki ga ni.

To pomeni, da se klimatske naprave ne
morejo razvrščati v energijske razrede in
opremljati z energijskimi nalepkami in
kupci prav tako ne morejo dobiti poda-
tka o količniku energijske učinkovitosti
EER (COP). Takoj povejmo, da je takšno
stanje tudi v državah Evropske skupno-
sti. 

Popravek direktive
2002L0031

od 22. marca 2002 
((CCoorrrriiggeenndduumm  ttoo  CCoommmmiissssiioonn  DDiirreeccttiivvee

22000022//3311//EECC))
Kako je prišlo do tega, za kupce in za
Evropsko komisijo, izredno neprijetnega
stanja?
Evropska komisija je aprila 2002 v Ura-
dnem listu EU objavila Direktivo 2002
/31/ES o energijskem označevanju
gospodinjskih klimatskih naprav. Kot v
vseh podobnih direktivah za energijske
nalepke so v njej bila podana pravila
glede obveznega razvrščanja klimatskih
naprav v energijske razrede in označeva-
nja klimatskih naprav na že ustaljeni
način - z energijskimi nalepkami.
Uvrstitev klimatske naprave v razrede
energijske učinkovitosti je slonela na me-
ritvah podanih z evropskim standardom
EN 814. Države članice EU so direktivo
morale prevzeti v svojo zakonodajo do 1.
januarja 2003. V 2. členu direktiva dolo-
ča, da se razvrščanje v energijske razre-
de določa z "meritvami, podanimi v har-
moniziranem standardu, katerega refe-

renčna številka je objavljena v Uradnem
listu EU". Zaradi ugotovitve, da v direktivi
citirani EN 814 to ni, je Komisija naročila
čimprejšnjo izdelavo primernega stan-
darda (EN 14511) in februarja 2003 obja-
vila popravek direktive, s katerim je bil
EN 814 izločen kot merilni standard
(uporaben je samo kot standard za dolo-
čitev tipa klimatske naprave). 

Sprejetje novega, harmoniziranega stan-
darda se je zavlekla in je že maja 2003
Evropska komisija uradno potrdila, da se
Direktiva ne more izvajati. Še v prvi pol-
ovici marca letos je držalo, da novega
standarda kljub vsej nuji ne bo do letoš-
njega junija. V CEN so le pohiteli s finali-
zacijo standarda EN 14511 tako, da je
Evropska komisija standard EN 14511
sprejela in o tem objavila sporočilo v Ura-
dnem listu EU 30. aprila 2004. 

Sporočilo Evropske komi-
sije 2004/C 115/15

V sporočilu je objavljen standard EN
14511, sestavljen iz štirih delov:  
• izrazi in definicije,
• pogoji preskušanja,
• preskusne metode,
• zahteve,
ki bodo končno omogočil uporabo pred-
pisov, s katerimi so v posameznih drža-
vah prevzeli direktivo o energijskem oz-
načevanju klimatskih naprav (32002-
L0031).
Skladno z zakonom o standardizaciji,
mora Slovenski inštitut za standardizaci-
jo prevzeti omenjeni standard kot SIST
EN 14511. Po tem bo lahko minister za
energijo v soglasju z ministrom, pristoj-
nim za trg v Uradnem listu Republike
Slovenije objavil seznam teh standardov,
katerih uporaba ustvarja domnevo o
skladnosti klimatske naprave z zahteva-
mi pravilnika o energijskem označevanju
gospodinjskih klimatskih naprav. Po
sprejetju SIST EN 14511 bo tudi objavlje-
na sprememba pravilnika, v kateri bo
besedilo "EN XYZ" zamenjano z "EN
14511".   

Kupci bodo lahko izbirali
po energijskih kriterijih

Če so do uveljavitve pravilnika dobavite-
lji klimatskih naprav, podajali le podatke,
kot so: hladilna moč, grelna moč, dimen-
zije in šumnost, ki so zadoščali pred-
vsem projektantom, morajo od sedaj
naprej nuditi tudi podatke pomembne za
potencialne kupce, zainteresirane za

Vzorec nalepke 1.1 - Nalepka za
hladilne klimatske naprave

Vzorec nalepke 1.1 - 1.2. Nalep-
ka za hladilno/ogrevalne klimat-
ske naprave
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energijsko učinkovitost. Energijske nalepke pokažejo razvrstitev klimatske napra-
ve v razrede od A (manjša poraba energije) do G (večja poraba energije).

Poglejmo si za nekatere izbrane kombinacije kakšna razmerja veljajo:
• klimatska naprava razreda A bo v primerjavi s tisto razreda B porabila do 8%

manj energije, 
• klimatska naprava razreda A bo v primerjavi s tisto razreda C porabila čez 8%

in vse do 16% manj energije,
• klimatska naprava razreda A bo v primerjavi s tisto razreda D porabila čez 16%

in vse do 23% manj energije,
• klimatska naprava razreda C bo v primerjavi s tisto razreda D porabila do 8%

manj energije in t.n. 

Energijske nalepke vsebujejo tudi podatek o energijski učinkovitosti klimatske na-
prave. To je količnik energijske učinkovitosti EER, pri klimatskih napravah name-
njenih samo hlajenju (t. i. kondicionirnih napravah), oziroma COP pri klimatskih
napravah namenjenih hlajenju in ogrevanju. Po definiciji je EER razmerje med
celotno vhodno močjo vseh komponent enote in povprečno vhodno močjo enote. 

Za kupca je pomembno vedeti, da je klimatska napra-
va učinkovitejša, ko je EER (oz. COP) višji.  

Kupec potemtakem lahko izbira saj je s konceptom obvezne uporabe energijskih
nalepk dosežena njihova medsebojna primerljivost po kriterijih energijske učinko-
vitosti. Lahko se odloči recimo za nakup klimatske naprave iz najučinkovitejšega
razreda A, saj se mu bo, po poenostavljenih izračunih, dražji nakup v primerjavi z
nakupom klimatske naprave iz razreda D povrnil v približno treh letih.

Kdaj bo energijsko označevanje klimatskih naprav
veljavno? 

Zaradi članstva v EU smo v Sloveniji morali prevzeti tudi takšno "mirujočo" direkti-
vo s sprejetjem obravnavanega pravilnika, v katerem se predpisana nalepka skli-
cuje na uporabo standarda "EN XYZ". Tak pravilnik se seveda ni mogel izvajati
dokler omenjeni standard EN 14511 ni bilo sprejet v EU in kot SIST. 

Po objavi EN 14511 v sporočilu Evropske komisije 2004/C 115/15 bo energijsko
označevanje klimatskih naprav postalo veljavno v vsej Evropski skupnosti s prvo
objavo seznama standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti kli-
matske naprave z zahtevami predpisa, s katerim so prevzeli direktivo o energij-
skem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav v katerikoli državi članici EU-
25. Kaže, da bo v Grčiji tak seznam objavljen najpozneje v juliju.   

To pomeni, da bodo kupcem v Sloveniji in v državah EU, klimatske naprave opre-
mljene z energijsko nalepko lahko ponujene šele tedaj. Do takrat so kupci prepuš-
čeni bolj ali manj posrečeni izbiri klimatske naprave. A
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Ventilatorski konvektorji

UU mmeettnnoo  pprreezzrraaččeevvaannjjee  ssttaavvbb  ppoossttaajjaa  vveeddnnoo  ppoommeemmbbnneejjššee,,  ssaajj  jjee  llee  nnaa  ttaa  nnaaččiinn  mmooggooččee  zzaaddoovvoolljjiittii  uussttrreezznnoo  uuggoodd--
jjee  vv  bbiivvaallnniihh  pprroossttoorriihh..  ZZaattoo  jjee  iizzrreeddnnoo  ppoommeemmbbnnaa  iizzvveeddbbaa  pprreezzrraaččeevvaallnniihh  nnaapprraavv  vv  oobbjjeekkttuu..  ZZaa  pprreezzrraaččeevvaannjjee
bbiivvaallnniihh  pprroossttoorroovv,,  mmoorraa  bbiittii  zzrraakk  uussttrreezznnoo  ččiisstt,,  pprriimmeerrnnee  tteemmppeerraattuurree  iinn  vvllaaggee,,  ttoo  jjee  vv  mmeejjaahh  mmeedd  4400  iinn  6600%%  rreellaa--

ttiivvnnee  vvllaaggee..  PPrrii  pprreezzrraaččeevvaannjjuu  ssee  iizz  pprroossttoorraa  ooddvvaajjaa  šškkooddlljjiivvee  ssnnoovvii,,  vv  pprroossttoorr  ppaa  ddoovvaajjaa  ssvveežžii  zzrraakk  bbrreezz  šškkooddlljjiivviihh  pprriimmee--
ssii..  VVpprraaššaannjjee,,  kkii  ssee  ppoojjaavvii  oobb  tteemm  jjee,,  kkoolliikkoo  zzrraakkaa    ddoovveessttii  vv  pprroossttoorr  iinn  kkaakkoo..  PPoozziimmii  zzrraakk  sseeggrreevvaammoo,,  ppoolleettii  ppaa  ggaa  jjee  ppoottrreebb--
nnoo  hhllaaddiittii  iinn  vv  pprriimmeerruu  vviissookkee  zzuunnaannjjee  vvllaaggee,,  ttuuddii  ssuuššiittii..  TTaakkoo  ssee  pprreezzrraaččeevvaallnnee  nnaapprraavvee  iizz  pprreepprroossttiihh  nnaapprraavv  zz  vveennttiillaattoorr--
jjeemm  zzaa  ddoovvoodd  sspprreemmeennee  vv  ddookkaajj  zzaahhtteevvnnee  nnaapprraavvee  zzaa  kklliimmaattiizzaacciijjoo..

Ventilatorski konvektorji
- del sistema inteligentnih instalacij

Miha Menard, udie., IMP Klima d.o.o.

Sodobni sistemi za prezračevanje pomenijo učinkovito in
ekonomično prezračevanje poslovnih stavb, stanovanjskih
in drugih javnih stavbah. V IMP Klimi imamo že več kot
desetletno tradicijo izdelovanja konvektorjev, tako ventilator-
skih  kot talnih. Ventilatorski konvektorji imajo veliko predno-
sti pred ostalimi načini ogrevanja: ekonomičnost delovanja,
neodvisnost regulacije, velike grelne in hladilne moči,
dober izkoristek moči, neodvisnost ogrevanja in hlajenja
med prostori, filtriranje zraka, zelo hitra nastavitev delovanja
ter prilagoditev razmeram v prostoru in okolici, že pripravlje-

na instalacija za poletno hlajenje in možnost integracije v
sistem inteligentnih instalacij. To so razlogi, da se v vedno
večji meri uporabniki in investitorji odločajo za vgradnjo
konvektorjev v poslovne prostore, restavracije, hotelske so-
be, galerije, stanovanjske hiše, trgovine, šole, itd.…V IMP
Klimi pri svetovanju uporabe sistema upoštevamo dva
temeljna dejavnika: energetsko varčno in človeku prijazno
okolje. 
Predstavljamo projekt delovnega okolja v poslovnem objek-
tu, ki je vezan v sistem inteligentnih instalacij. Projekt zdru-
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Ventilatorski konvektorji

žuje: regulacijo razsvetljave, klimatizacijo ter prezračevanje
delovnih prostorov s pomočjo centralnega krmilno - nadzor-
nega sistema.

V skrbi za ustrezne mikroklimatske pogoje v prostorih skrbi-
mo tudi za regulacijo prezračevanja prostorov. Prezračeva-
nje se vrši z dvostopenjskimi prezračevalnimi napravami, ki
v odvisnosti od senzorjev prisotnosti  oseb  in količine CO2
dovajajo ustrezno količino svežega zraka. Ekonomičnost
prezračevanja je še dodatno zagotovljena z rekuperacijo
svežega zraka in odpadnega zraka v ploščnem izmenjeval-
cu z izkoristkom okoli 60%.

Vsak delovni prostor je opremljen z  razsvetljavo, ki omogo-
ča regulacijo osvetlitve od 10 do 100 %. V prostoru se na
stropu nahaja senzor, ki sporoča (po EIB, LON komunikaci-
ji) podatke o osvetljenosti prostora ter prisotnosti oseb v
prostoru. Ti podatki služijo za konstantno regulacijo osvetlit-
ve (npr 500 luxov) ne glede na zunanje pogoje. Ob prihodu
v prostor se razsvetljava avtomatsko vklopi oziroma izklopi,
če po določenem času  ni signala prisotnosti. Možno je tudi
ročno (klasično preko stikal) upravljanje razsvetljave. S tem
načinom regulacije se gibljejo prihranki električne energije
do 50%.

Klimatizacijo prostorov izvajajo konvektorji Climmy, v katere
je integriran element inteligentne instalacije (EIB, LON), ki v
odvisnosti od temperature krmili tri stopnje ventilatorja in
magnetni ventil. Podatek o temperaturi prostora  dobivamo
preko korekcijskega tipala, ki omogoča lokalno korekcijo
temperature +/-3 °C. 
Delovanje konvektorjev nadziramo preko senzorjev priso-
tnosti ter urnika, s katerim določimo režime delovanja kon-
vektorjev. Za natančno nastavitev režima delovanja pa je
potrebno analizirati tudi toplotno karakteristiko samega
objekta.

Ventilatorski konvektorji iz družine Climmy so različnih tipov
in modelov. Ventilatorski konvektorji Climmy 3 delujejo na
principu prisilnega kroženja zraka skozi prenosnik toplote s
pomočjo ventilatorja. Prirejeni so za dvocevne in štiricevne
sisteme, želene parametre pa lahko nastavimo z regulacijo

Stropna izvedba konvektorjev
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Ventilatorski konvektorji/Inteligentni uporabniški paneli

pretoka vode (odpiranje in zapiranje ventilov s termosta-
tom) ali z regulacijo hitrosti delovanja ventilatorja. Na voljo
so vidne izvedbe ali pa skrite izvedbe (horizontalne in ver-
tikalne). Drugi tip so stropni kasetni konvektorji Climmy
Comfort, primerni za vgradnjo v spuščeni strop, z regulaci-
jo na vodni in zračni strani. Na voljo so različne izvedbe
mask, kjer projektant izbere za upih zraka bodisi valjčke,
usmerjevalne lamele ali pa šobe.

Talni konvektorji s prisilno ali naravno konvekcijo pa so
sodobna grelna telesa, ki so primerni za ogrevanje prosto-
rov za z velikimi steklenimi površinami: zimski vrtovi, avto-
saloni, poslovni in trgovski, stanovanjski objekti.

Za omenjene izdelke sta projektantom za hitri izbor in izra-
čun na voljo računalniška programa Klima CC (Climmy
Comfort) in Klima TTK 1.2 (talni konvektorji), ki sta izdela-
na v sklopu ostalih računalniških programov podjetja IMP
Klima

Računalniški program je orodje, ki omogoča preračun
toplotnih moči za hlajenje in ogrevanje za različne tempe-
raturne režime in pretoke vode, z izbiro vseh velikosti in
izvedb konvektorjev ter dodatkov, ki jih lahko uporabnik
izbere. 

Programi in katalog so na voljo na spletnem naslovu:
www.imp-klima.si A

QuickPanel CE
View & Control

Informacije: www.metronik.si 

G e Fanuc, vodilni svetovni proizvajalec opreme in
rešitev za vodenje in nadzor industrijskih proce-
sov, je predstavil novo družino inteligentnih

uporabniških panelov QuickPanel CE.  Paneli QuickPanel
CE skupaj s krmilnimi sistemi  RX3i in RX7i tvorijo novo
generacijo PAC Systems (Programmable Automation Sy-
stems) z enotnim gonilnim jedrom, ki ga je GE Fanuc
standardiziral za vse nove sisteme. 

QuickPanel View omogoča  vizualizacijo do 8000 I/O točk
in ga kljub majhnim dimenzijam lahko uporabljamo kot
zmogljiv nadzorni sistem. Sistem temelji na Windows
CE.Net operacijskem sistemu in je izredno robusten, saj ne
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Express novice - Optična miška

vsebuje  trdega diska in ostalih gibljivih delov, ki so v siste-
mih z vgrajenim PC računalnikom podvrženi okvaram.
Quick Panel lahko v Ethernet omrežju nastopa kot OPC
Client ali OPC Server, vgrajeni web server pa omogoča

tudi spremljanje spremenljivk s pomočjo standardnega spletnega brskljalnika.

Vsi paneli imajo na dotik občutljiv
zaslon. Zaslon je lahko monohromatski
(256 sivin) ali barvni, na razpolago pa
je v dimenzijah od 6 do 12 palcev. Iz-
menjava podatkov poteka preko Ether-
net vmesnika ali Compact Flash karti-
ce, USB vmesnik pa omogoča tudi pri-
ključitev zunanje tipkovnice. 

Komunikacija s krmilniki poteka preko
vgrajenega Ethernet vmesnika, serij-
skega vmesnika RS232/485 ali prek
opcijske komunikacijske kartice za

Profibus, DeviceNet ali Genius proto-
kol. Uporabnikom so na voljo brezplač-
ni komunikacijski gonilniki za krmilnike
vseh večjih proizvajalcev. Omenimo še,
da lahko več gonilnikov v panelu hkrati
komunicira s krmilniki  različnih proiz-
vajalcev, kot je to v navadi pri velikih
SCADA nadzornih sistemih.   

QuickPanel Control poleg  vizualizacije
vsebuje tudi robusten soft PLC krmil-
nik. Programiramo ga s standardnim
GE Fanucovim programskim paketom
Cimplicity Machine Edition, ki mogoča

uporabo različnih  programskih jezikov
(LD, IL, SFC), ki ustrezajo standardu
IEC 61131-3. Ker je tudi programiranje
vizualizacije integrirano v paket
Cimplicity Machine Edition ter oba
sistema, tako View kot Control, uporab-
ljata enotno podatkovno bazo, je razvoj
aplikacij za programerja hiter in enosta-
ven.       
Paneli QuickPanel CE so na voljo v raz-
ličnih konfiguracijah, kar omogoča
uporabniku  izbor cenovno  ugodnega
sistema, pisanega "na kožo" zahtevam
njegove aplikacije. A

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
...z Avtomatiko v

sodoben jutri...
...z Avtomatiko v

sodoben jutri... ...with Automation to the
contemporary tomorrow...

...with Automation to the
contemporary tomorrow...

Http://www.avtomatika.comHttp://www.avtomatika.com
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Avtomatizacija zgradb

Na prvi pogled se mogoče zdi, da je poveče-
vanja udobja ob hkratnem zniže-
vanju stroškov nemogoče doseg-
ljiv cilj, saj je za večjo udobje
potrebno več energije. Vendar pa
strokovnjaki po svetu vedno
znova dokazujejo, da se z pravil-
nim načrtovanjem in upravljanjem
da doseči tako visoko udobje kot
tudi nizke stroške za energijo. 

Po nekaterih podatkih naj bi t. i.
hišni inteligentni sistemi prihranili
do 30% energije potrebne za
ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo.
Ni težko izračunati, da se investici-
je v tovrstne sisteme povrnejo že
v prvih letih obratovanja.

Večanje cen energetskih virov, ve-
čje zakonske zahteve po energet-

skem varčevanju in vedno večja ponudba

Dandanes večji del svojega delovnega in tudi prostega časa človek preživi v za-
prtih prostorih. Vzdrževanje pravilne mikroklime v zaprtem prostoru je
potrebno prilagoditi naravnim biološkim procesom v človeškem organizmu.

Novi pogoji bivanja morajo biti čim bolj neodvisni od zunanjih klimatizacijskih spre-
memb in lokacije prostora.

Individualna sobna regulacija
s sistemom SAUTER

Boris Banfi, u.d.g.i.e., Sauter Automatika d.o.o., LjubljanaPred modernim
sistemom za avto-
matizacijo zgradb

so danes postavlje-
ne visoke zahteve

glede zanesljivosti,
energijske učinkovi-
tosti in stroškovne

optimizacije.
Sauterjev sistem
EY3600 za indivi-

dualno sobno regu-
lacijo zaradi svoje
fleksibilnosti omo-

goča arhitektom in
projektantom

neomejene možno-
sti pri uvajanju

inteligence v zgrad-
bo po željah naroč-
nika. Sistem indivi-
dualne sobne regu-

lacije se posebej
izkaže pri vodenju

hotelskih sob,
pisarn in šolskih

prostorov.

Slika 1 - Primer trenda temperature za šolske prostore z
in brez individualne sobne regulacije. Zaradi individual-
ne sobne regulacije se temperatura v prostoru izven
pouka zniža. Na ta račun je možno privarčevati do 40%
energije za ogrevanje.
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Individualna sobna regulacija

krmilno-regulacijske
opreme po sprejem-
ljivih cenah prispeva
k temu, da hišni inte-
ligentni sistemi po-
stajajo obvezna op-
rema pri gradnji raz-
ličnih poslovnih ob-
jektov, trgovskih cen-
trov, industrijskih ob-
jektov, šolah, dvora-
nah, itd.

Individualna sobna regulacija

Glavna naloga krmilno-regulacijske opreme v zgradbi je vzdrževanje mikroklime
po potrebah in željah uporabnika. To pomeni, da mora vsak ločen prostor imeti
svoj individualni regulacijski sistem. S tem dosežemo, da lahko v vsakem prosto-
ru ustvarimo drugačno klimo predvsem glede zasedenosti. 

Na termično udobje ljudi v prostoru vplivajo številni faktorji med katerimi so najpo-
membnejši: temperatura zraka, vlažnost zraka, hitrost kroženja zraka, velikost
prostora, sevalne temperature sten in okoliških površin, število ljudi v prostoru,
oblečenost ljudi, spol, starost, zdravje in trenutna aktivnost ljudi, vrsta umetne raz-
svetljave, itd. Energijske tokove v prostoru za zimsko in poletno obdobje prikazu-
je slika 3. Z regulacijo vršimo kompenzacijo vplivnih faktorjev. Delovanje vplivnih
faktorjev poteka istočasno, vendar z različno intenzivnostjo.

Slika 3 - Energijski tokovi za a) zimsko in b) letno obdobje

Temperatura različno vpliva na ljudi. Primerna temperatura v prostoru je odvisna
od zunanje temperature in se za zimsko obdobje giblje med 18 - 22 °C in za pole-
tno med 21 - 26 °C. Zaradi velikih temperaturnih razlik med zunanjo temperaturo
in temperaturo prostora v poletnem obdobju je smiselno to razliko avtomatsko
zmanjševati. Vendar pa maksimalna temperatura prostori naj ne preseže 26 °C,
saj se že pri 24 °C splošna produktivnost zmanjša za deset odstotkov, nevarnost
nesreč pri delu pa se poveča že za dvajset odstotkov.

DDC individualni sobni regulator ecos
Prosto-programabilni individualni sobni regulator ecos se odlikuje predvsem po
veliki fleksibilnosti, zmogljivosti in varnosti. Regulatorji omogočajo popolnoma
individualno prilagoditev po funkcionalnosti in zahtevam uporabnikov. Glede na
potrebe po številu vhodnih in izhodnih signalov je možno izbirati med šestimi raz-
ličnimi tipi (ecos200, ecos 201, ecos202, ecos205, ecos206). Regulatorji deluje-
jo popolnoma avtonomno tudi v primeru izpada sistemskega vodila, saj so vsi

Slika 2 - Poraba energije za ogrevanje za šolski prostor
pri običajni kotlovski regulaciji in z individualno sobno
regulacijo
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parametri, koledarske funkcije in zgo-
dovina podatkov (HDB) shranjeni v
regulatorju. 

Ecos uporablja enako sistemsko vodi-
lo in enak 32-bitni mikroprocesor kot
ostali krmilniki iz Sauterjeve družine
EY3600, kar pomeni da so ti regula-
torji popolnoma integrirani v nadzorni
sistem za vodenje in upravljanje
(CNS).

Slika 4 - DDC individualni sobni
regulator ecos200

Za upravljanje z DDC regulatorjem
služijo različne sobne enote EYB, ki
omogočajo glede na želje in potrebe
naslednje funkcije:
• meritev in prikaz dejanske tempera-

ture v prostoru,
• korekcija želene temperature (npr.

+/- 2K),
• izbira stopnje delovanja ventilator-

skega konvektorjev  (0-auto-1-2-3),
• preklop zasedenosti prostora (0-

1/2-1),
• redukcija glede na odprtost okna v

prostoru,
• zaščita pred zmrzovanjem,
• upravljanje z razsvetljavo v prostoru
Tako kot DDC regulator je tudi sobno

enoto možno parametrirat po željah
uporabnikov za vsak prostor posebej.

DDC individualni sobni
regulator 
ecolon

Po Lonmark-u certificiran individualni
sobni regulator ecolon je bil posebej
razvit za regulacijo ventilatorskih kon-
vektorjev za komunikacijo po
Lonworks protokolu. 

Za upravljanje in merjenje temperatu-
re v prostoru se uporabi sobna enota
EYB020. Regulator omogoča vode-
nje treh ventilatorskih stopenj, regula-
cijo ventila za ogrevanje in hlajenje,
vklop električnega dogrelca, redukci-
jo glede na odprtost okna,…

Sobni regulator ecolon odlikujejo
naslednje lastnoasti:
• enostavna integracija z drugimi cer-

tificiranimi LON napravami,
• kompleten "know-how" je v regula-

torju,
• izbira variant preko posluževalne

naprave preko LON-a,
• enostavno parametriranje z grafič-

nim vmesnikom preko LNS kompa-
tibilnim Plugin.

Dodatne informacije lahko naročite
po elektronski pošti sauter-automati-
ka@siol.net ali po telefonu 01/ 54 05
460.

Slika 5 - Velika izbira sobnih enot za DDC
regulator ecos

Slika 7 - Individualni sobni regulator ecolon

Slika 6 - Primer uporabe regulatorja ecos202 za vodenje ventilatorskega kon-
vektorja z ventilom za ogrevanje in hlajenje in regulacija razsvetljave ter žaluzij.

A
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Brezžična avtomatizacija stavb

Beckhoff:
brezžična avtomatizacija stavb

Bogdan Rojc, GENERA d.o.o., Ljubljana

P ri sodobnih zgradbah se po-
gosto dogaja, da je potrebno
zaradi selitve ali reorganizaci-

je podjetja predelne stene podreti ter
postaviti na novo. Da bi bile takšne
'prenove' čim hitrejše in cenejše, sno-
valci uporabljajo montažne predelne
stene. Ob vsaki prestavitvi sten pa je
potrebno spremeniti tudi električno
inštalacijo. Želja, ki se nam poraja ob
takšnih spremembah, je, da bi bila sti-
kala, tipala in podobna oprema mon-
tirana na steno brez žic, kar bi pome-
nilo spremembe prostorov brez za-
mudnih del na elektroinštalacijah.
Brezžična stikala in tipala bi bila lahko
tudi brez baterijskega napajanja, saj

bi to pomenilo, da ni nobenih kablov
in vzdrževanja (zamenjave baterij). Še
posebej elegantno bi takšna rešitev
izgledala na steklenih predelnih ste-
nah. 

V nekaterih stavbah, npr. v novi po-
slovni stavbi v Münchnu, sanje posta-
jajo resničnost, saj je takšen sistem
že vgrajen. Brezžična stikala in I/O
oprema Beckhoff tvorijo del celotne-
ga sistema zgradbe. Brezžična stikala
pošiljajo svoja stanja, sprejemni mo-
duli pa zbirajo podatke v radiju 30 m
in jih preko I/O sistema pošiljajo v
centralni sistem. Sodobno zasnovana
brezžična tehnologija EnOcean omo-
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goča tudi prenos podatkov, kot sta
dejanska in želena temperatura v
prostorih. Poraba energije je pri radij-
skem prenosu izredno majhna, zato
za napajanje zadošča majhna solarna
celica, ki je vgrajena v sprednji del
ohišja ali pa energija, ki jo prenesemo
na stikalo s pritiskom na gumb.
Stikalo pridobi energijo, ki jo potrebu-
je za oddajanje, na preizkušen način,
po principu piezo vžigalnika. Ko pritis-
nemo na tipko, aktiviramo vzmet, ki
sproži miniaturno kladivce, to pa udari
piezo kristal. Ustvarjena energija
'prebudi' elektroniko, ki prebere sta-
nje stikala in doda naslov pošiljatelja.
Ustvarjeni podatkovni paket s šifrira-
njem zaščiti pred napačnim preno-
som in pošlje. Zaradi trikratnega
oddajanja je zanesljivost prenosa še
boljša. Ob tretjem prenosu se energi-
ja porabi in naprava gre ponovno v
'stand-by' stanje. Ob izklopu stikala se
proces ponovi. 
Modul, ki pošilja podatke o želeni in
dejanski temperaturi, se napaja s
pomočjo solarne celice. Energija, ki
jo celica pridobi čez dan, zadostuje
za minimalno en dan. Temperaturno
tipalo pošilja podatke štirikrat na uro
ter ob vsaki spremembi temperature.

Minimalna poraba in vgrajena solarna
celica omogočata, da naprava deluje
brez zunanjega ali baterijskega napa-
janja.

Brezžični sprejemnik KL6023 spreje-
ma signale z brezžičnih modulov in jih
pretvori v serijske, RS485 signale, ki
so povezani s serijskim modulom
KL6021-0023. Sprejemnik je lahko od
serijskega modula oddaljen več kot
300 metrov in sicer na lokacijo, ki
omogoča optimalni sprejem. Znani
modularni sistem Beckhoff tako omo-
goča na eni strani brezžični zajem

informacij, na drugi strani pa posredo-
vanje informacij do centralnega siste-
ma preko enega od 12 področnih
vodil, ki jih Beckhoff podpira. 

Z radijskim signalom z vsaj 30 m
dometa in s sistemom, ki ne zahteva
baterijskega ali žičnega napajanja,
lahko bistveno poenostavimo ožiče-
nje stavb. Zasnova in razporeditev
zgradb sta poenostavljeni, saj name-
stitev stikala in termostatov ni več
omejena le na stene, temveč jih
namestimo tudi na pohištvo in opre-
mo. Sistem EnOcean ne določa mak-
simalnega števila oddajnikov na en
sprejemnik. V praksi se običajno upo-
rablja med 25 in 100 oddajnikov na
en sprejemnik. 

Tipala in stikala brezžično pošiljajo podatke, ki jih sprejemnik KL6023 spre-
jema in preko serijskega signala RS 485 pošilja na modul KL6021-0023.
Takšen način poenostavi izgradnjo in spreminjanje sistema za avtomatizaci-
jo zgradbe. Vodotesna in protiprašna zaščita IP65 omogoča montažo spre-
jemnika praktično kjerkoli znotraj stavbe.

Komunikacijski kabel in napajalni
kabel ali baterijsko napajanje so pri
novih stikalih in temperaturnih tipa-
lih preteklost.

Brezžični sprejemnik KL6023 sku-
paj z brezžičnimi stikali tvori sistem,
ki predstavlja nov korak pri sistemih
za avtomatizacijo zgradb podjetja
Beckhoff.

A
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Novi modeli krmilnikov 
UNITRONICS M90/M91

Informacije: Tadej Borštnar univ.dipl.inž.el., Tipteh d.o.o., Ljubljana

P odjetje Unitronics, ki razvija in proizvaja krmilni-
ke, ki imajo v istem ohišju združena PLC in ope-
raterski panel, je v začetku letošnjega poletja

predstavilo novosti v programu malih krmilnikov druži-
ne M90/M91. To so krmilniki, ki so zaradi svoje majh-
nosti in cenovne konkurenčnosti namenjeni proizvajal-
cem manjših naprav in strojev, kateri za upravljanje
potrebujejo vmesno enoto - "komandno ploščo".

Prva novost je zmanjšanje števila modelov M90 in poveča-
nje obsega modelov M91. Naj spomnimo, da je glavna raz-
lika med tema dvema serijama modelov v napajalni eno-
smerni napetosti krmilnikov. Pri M90 je le-ta 24 V, pri večini
modelov M91 pa je možna priključna napetost bodisi 12 V
ali pa 24 V.

Naslednja novost je tekstovni prikazovalnik, ki je v seriji M91
odslej dvovrstičen s 16 znaki v vsaki vrstici, pri čemer pod-
pira osem spremenljivk znotraj enega prikaza. Pri M90 osta-
ja enovrstičen prikazovalnik s 16 znaki.

Nova različica programske opreme, ki je že vključena v ceni
krmilnika, vključuje komunikacijo MODBUS, in sicer za vse
modele M91. Tako lahko uporabnik oblikuje mrežo večih
naprav in vzpostavi master-slave komunikacijo, tudi z drugi-
mi napravami, ki imajo podporo MODBUS (sistemi SCADA,
servo pogoni in druga periferna oprema). Mreža ravno tako
lahko vključuje krmilnike družine Vision, ki imajo grafično-
tekstovni prikazovalnik. Podpora MODBUS je programske-
ga izvora, zato jo je mogoče uporabiti tudi na starejših krmil-
nikih M91.

Pomembnejša novost, ki jo podpirajo krmilniki M91, je mož-
nost priključitve do 96 dodatnih vhodnih in izhodnih pri-
ključkov. Pri modelih M90 še naprej ostaja možnost priklju-
čitve do 64 dodatnih vhodov in izhodov.

Dopolnjena je tudi PID regulacija. Prejšnja, "ročna" nastavi-
tev PID parametrov je nadomeščena z auto-tuningom.

Tabela 1 - Pregled
modelov M90/M91

Krmilniki M90/M91
so idealni za manjše
avtomatizacijske sis-
teme, kot so: krmilje-
nje transportnih trak-
ov, črpalk/kompreso-
rjev, hidravličnih stis-
kalnic, regulacija pe-
či, časovno programi-
rani sistemi osvetlje-
vanja in prezračevan-
ja, namakalni sistemi,
nadzor zapornic, opo-
zorilni sistemi, … A
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Na slovenskem tržišču je že več kot 15 let prisotna e-CAD programska oprema
CADdy, ki je pred štirimi leti kot prenovljena 32 bitna Windows aplikacija z novim
lastnikom - francoskim podjetjem IGE+XAO dobila ime CADdy++electrical.

Programska oprema je izjemno priljubljena tako pri nas kot v tujini in omogoča fleksibil-
nost ter hitro in enostavno izdelavo celotne projektne dokumentacije. 

CADdy++electrical
Kako prihraniti s časom v vseh fazah priprave elektrotehniške

projektne dokumentacije

Boštjan Pevec, Tomaž Stenšak, IB-PROCADD d.o.o.

Le nekateri sodobni
elektrotehniški e-
CAD programi za
projektiranje vse-

bujejo večino
funkcij in posebnos-

ti, ki jih potrebuje
današnji elektro-

projektant  za hitro
in učinkovito izved-

bo projekta. 
Vse bolj smo

podvrženi hitremu
tempu in nenehnim

spremembam. Vsak
uspešen elektro-

projektant se mora
temu prilagajati.

Zato potrebuje
ustrezno program-

sko opremo.

Katere so pravzaprav tiste značilnosti pro-
grama, ki nam omogoča hitro ustvarjanje
projekta-od samega začetka, ko v shemo po-
stavimo prvi simbol in vse do predaje doku-
mentacije.

Pomemben je prihranek
časa

Večina strokovnjakov vidi izdelavo razumljive
in zaupanja vredne dokumentacije kot nujno
zlo, ki mora biti opravljeno v čim krajšem
času. Vsi se zavedamo, da so danes ti roki
izjemno kratki, zato vsi stremijo za tem, da bi
ravno v tej fazi priranili čim več časa. To lah-

ko dosežemo le, če vaš e-CAD sistem vsebu-
je naslednje:

1. knjižnice simbolov, knjižnice komponent
in baze proizvajalcev,

2. enostavno vstavljanje in povezovanje sim-
bolov v shemo, ter sprotno samodejno
beleženje vseh podatkov v bazi,

3. samodejno generiranje grafičnih sezna-
mov na podlagi baze podatkov, enostavno
spreminjanje in prevajanje projekta,

4. celotno dokumentacijo v digitalni obliki v
enem programu in na enem mestu,

5. možnost prelivanja podatkov v druge
Windows programe ter povezava s poslov-
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nimi ter PDM (Project Data Mana-
gement) aplikacijami.

Tak sistem nam omogoča hitro posta-
vljanje simbolov, iz že vgrajeni knjiž-
nic, v shemo, enostavno povezovanje
med simboli ter določanje tipov kom-
ponent iz baz proizvajalcev, hitro spre-
minjanje projekta, ter takojšnje, samo-
dejno generiranje grafičnih popisov in
priključnih načrtov.

Inteligentno izvajanje

Samo grafični izgledi simbolov v knjiž-
nicah niso dovolj. Funkcionalnost pro-
grama mora biti podprta z inteligent-
nem izvajanjem. Z enim samim klikom
na simbol v tokov-
ni shemi se nam
odpre pogovorno
okno z vsemi last-
nostmi kompone-
nte (od priključnih
tekstov, tipa, opi-
sa,...), ki jih lahko v
vsakem trenutku spremenimo.

Če komponenti določimo tip iz baze
proizvajalcev, ta privzame vse vredno-
sti atributov, ki so z njim določene. Ob
vsakem na novo postavljenem simbo-
lu v tokovno shemo, se vsi njegovi atri-
buti takoj zapišejo v bazo podatkov.
Ravno tako se v tej bazi zapisujejo vse
povezave, potenciali, sponke. Posebni

urejevalniki nam omogočajo spremi-
njanje lastnosti in oznak elementov
(preoštevilčevanje in preimenovanje).
Na podlagi podatkov v bazi program
samodejno generira vse popise, in pri-
ključne načrte (spončne matrike).
Vsak izpis ima obliko, ki jo sami prila-
godimo.

Knjižnice simbolov in pri-
zvodov

CADdy++electrical že vsebuje knjižni-
ce simbolov (tako električne kot tudi
mehanske) po najnovejšem standar-
du EN61346, poleg tega pa imamo
možnost kreiranja lastne knjižnice
simbolov kamor izjemno enostavno

dodajamo lastne
simbole, ki smo
jih izdelali sami,
ali pa smo jih uvo-
zili iz katerega dr-
ugega CAD prog-
rama.

Pri postavljanju simbolov na električ-
no shemo nam jih program sam ošte-
vilčuje glede na predhodno (po naših
željah) definiran način. Obenem pa
nas opozarja, če hočemo v projekt
postaviti dva ali več elementov z istim
imenom. Pri potencialih z istimi imeni
ter kontaktih relejev program samo-
dejno postavi reference.

Slika1 - Knjižnice simbolov in lastnosti elementa v tokovni shemi v CADdy++
electrical.

Ekskluzivni zastopnik in razvojni par-

tner e-CAD programske opreme fran-

coskega giganta IGE+XAO v Slove-

niji in državah nekdanje Jugoslavije je

slovensko podjetje IB-PROCADD d.o.o.
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Na podalgi izbranih proizvodov iz baze proizvajalcev hitro in učinkovito izdelamo
popis materiala z vsemi relavantnimi podatki. Na podlagi podatkov o zunanjih
merah elementav lahko avtomatično generiramo izgled postavitve komponent v
stikalnih omarah.

Samodejno generiranje popisov iz baze podatkov
Ko končamo z risanjem diagramov, ter določevanjem tipov elementom, so v bazi
vsi podatki že prisotni. Z nekaj kliki miške preverimo morebitne napake v projek-
tu, kot so podvojena imena, prezasedenost kontaktov, nepravilne povezave, kon-
takte brez povezave in drugo, v kolikor nismo upoštevali opozoril med samo izde-
lavo projekta. Na podlagi teh podatkov izpišemo sezname kot so popis elemen-
tov, povezav, dokumentov, kablov, sponk,... Največ časa pridobimo z avtomatično
generiranim grafičnim izgledom spončne letve, z vsemi informacijami, ki jih potre-
bujemo - oznake sponk, cilji, priključne žice kablov in povezav, ter mostički.

Vsak popis predhodno prilagodimo lastnim potrebam v obliki predloge, ki jo nato
uporabimo v projektu. CADdy++electrical že vsebuje tudi lastne predloge, ki pa jih
je tudi možno enostavno modificirati. 

Slika 2 - Avtomatično generirani popisi in spončna matrika v e-CAD program-
ski opremi CADdy++electrical.

Windows združljivost
Večina uporabnikov računalniških tehnologij uporablja Windows operacijski
sistem, zato je popolna združljivost z njim izjemnega pomena. Zaradi popolne
Windows kompatibilnosti je možno v CADdy++electrical zelo hitro in enostavno v
projekt vstavljati slike, Excelove tabele, izvažati sheme v rasterski format, izvažati
podatke v druge Windows programe. Omogočen je tudi izvoz ter uvoz projekta v
DWG ali DXF formatu.

Naknadne spremembe v projektu
Izjemna fleksibilnost nam omogoča, da lahko s pomočjo vgrajenih funkcij zelo
enostavno zamenjamo določen tekst v celotnem projektu, prevedemo projekt v
druge jezike, zamenjamo simbol v celotnem projektu z novim, lahko vrinemo stra-
ni in določen del prekopiramo iz že narisane sheme, zamenjamo risalno predlo-
go, ne da bi s tem vplivali na celotno vsebino projekta. 

Vse te spremembe je možno opraviti le s tremi kliki, zato s temi funkcijami prihra-
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nimo ogromno časa pri morebitnih
kasnejših nepredvidenih spremembah
v projektu! Velik prihranek časa omo-
gočajo tudi posebni urejevalniki s
pomočjo katerih lahko manipuliramo s
podatki neposredno v bazi. Njihovo
uporabnost spoznamo zlasti ob nak-
nadnem spreminjanju oznak elemen-
tov in povezav ter pri vrivanju dodatnih
sponk.

Vsekakor danes ne moremo biti kon-
kurenčni na področju priprave elektro
dokumentacije brez ustrezne e-CAD
programske opreme, ki nam omogoča
hitro pripravo dokumentacije brez
napak. 

Pri izbiri je izjemnega pomena ergono-
mija, fleksibilnost, cena ter predvsem
zanesljiva in dobra tehnična podpora,
ki Vam v vsakem trenutku lahko prisko-
či na pomoč in lahko upošteva Vaše
potrebe ter želje pri nadaljnem razvoju
e-CAD programske opreme. A
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V nasprotju z  večino konkurenčnimi izdelki dobite ob Faovih PLCjih
brezplačno programje za programiranje PLCja in brezplačno
Scada orodje za nadzor sistemov. Programje je tako enostavno in

razumljivo, da boste izvajali svoje prve programe manj kot uro po insta-
laciji!

Dvajset predefiniranih funkcij poenos-
tavljajo implementacijo najpogostejših
funkcij, zasnova programa pa je optimalna za tiste, ki jih pri
programiranju zanimajo osnove- torej začetnikom.

FAB podpira delo pri napajalnih nape-
tostih od 85 do 256V AC za izmenične
modele in od 10.2 V do 28.8 V DC za

enosmerne modele. Za vse velja možnost dela v temperaturnem območju
od -5 °C do 55 °C.

V nadaljevanju si bomo ogledali možnosti vgradnje in uporabe ter mno-
žico funkcij in sposobnosti.

PLC enote FAB
Velike zmogljivosti pri zelo nizkih investicijskih stroških! 

Informacije: Jure Strnad, SIEIest d.o.o., LjubljanaFABove PLC enote
zapolnjujejo

potrebe aplikacij
male avtomatizaci-

je, strojnega nadzo-
ra, nadzora črpalk,
prezračevalnih sis-

temov, tekočih
trakov, so pa zelo

primerni tudi za
uporabo doma. So

idealna izbira za
nadzor dvigal, sušil-
nikov, mešalnikov in

ventilatorjev. Zelo
dobro se obnesejo
v OEM aplikacijah,
če je primarni cilj

najvišja zmogljivost
pri dani ceni.
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Mere za nameščanje

Telefonska funkcija

FAB lahko povežemo na modem
in ga preko le-tega programiramo
z oddaljene lokacije. Za to seveda
potrebujemo PC in posebno pro-
gramje "Quick 2".

Ura realnega časa 

Vdelana logika omogoča tasko
glasovno snemanje in predvajan-
je, alarmiranje in varnostno stopn-
jo po portebah uporabnika. Za te
funkcije je potrebna dodatna AF-
MUL enota.

Zvočni vmesnik

FAB omogoča tako snemanje kokt
predvajanje zvočnih zapisov kar
lahko s pridom uporabimo za
glasovne napotke in opozorila
uporabniku in podobno. Za

uporabo teh funkcij potrebujemo AF-MUL enoto.

Kriptozaščita

Kriptozaščitna funkcija omogoča
varnost naloženih programov. Ko
je program enkrat tako zaklenjen,
ga je moč spremeniti ali izbrisati
samo po vnosu posebnega ključa.

Mrežne komunikacije

RS-485 vmesnik vam omogoča povezavo do 255 FABovih
enot v mrežo, ki jo lahko nadzoru-
jemo iz enega samega Pcja. To
možnost lahko izkoristimo z brez-
plačnim Scada 2.2 programjem, ki
uporablja ActiveX Control sistem.

Enostavno programiranje z brezplačn-
im programjem

Priloženo programje vas ne sili v
učenje logičnih lestev, temveč
lahko željene funkcije enostavno
sestavite iz funkcijskih blokov.
Programirate lahko tako preko

PCja kot vdelanega LCD zaslona in gumbov, simulacijo in
razhroščevanje pa opravite s programom QUICK II ali
Scada 2.2 . 

Opcijski programabilni LCD panel 

Na enoto lahko pritrdi-
mo LCD panel. Tako en-
oto lahko sprogramira-
mo preko vdelanega
vmesnika  ali s  progra-
mom  Quick II. Po kon-
čanem programiranju la-
hko LCD odstranimo,

moramo pa pred tem začasno modul izklopiti. Tako isti LCD
pozneje uporabimo pri programiranju druge enote. 

Programiranje s pomočjo funkcijskih
blokov, velika kapaciteta programske-
ga pomnilnika

S pomočjo vdelanih fun-
kcijskih blokov lahko
FAB enostavno izpolni
zahteve aplikacije brez
potrebe po velikih količi-
nah vdelanega progra-
mskega pomnilnika, ki
bi jih potreboval ustre-

zen klasični PLC, ki uporablja lestvično logiko. Povezovanje
funkcijskih blokov v željeno strukturo nam omogoča eno-
stavno realizacijo relativno kompleksnih logičnih struktur.
FAB omogoča pomnjenje struktur z do 127 funkcijskimi
bloki. Program, ki ga naložimo v EEPROM enote, je trajno
zapisan in neodvisen od električnih izpadov.
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Programje

Quick II je zasnovan na Windows okolju in je
namenjen programiranju enote, poleg tega pa
dovoljuje simulacijo izvajanja programa na PC
računalniku. Simulacija nam skrajšuje čas lov-
ljenja napak v napisanem programu in nam
omogoča praktično trenutno spreminjanje pro-
grama. Quick II lahko sprogramira tako lokalno
kot oddaljeno enoto, kateri lahko vopiše tako
delovni pomnilnik kot EEPROM.

Scada

Scada 2.2 je programska oprema, ki omogoča
skupini povezanih FAB enot, da se ob PC raču-
nalniku obnaša kot celota. Scada 2.2 omogoča
vsakemu FAB-u znotraj skupine delo v vlogi
nadzorne enote. Tak sistem enot lahko hitro
(re)konfiguriramo in tako opravljamo nadzor v
realnem času, nadzor  in zajem podatkov na
sistemu pri vsaki kkontrolni enoti. Program
podpira prikaz in shranjevanje potrebnih poda-

tkov v obliki tabel, histogramov, krivulj itd. Po želji lahko zajete podatke tudi iztiska-
mo v preformatirani obliki.

ActiveX Control

Z ActiveX Control lahko orodja za oddaljen
nadzor in krmiljenje vdelamo v uporabniški VB
ali C++ program. Tako poostane FAB zelo eko-
nomičen vmesnik do fizičnega sveta. Z mrežo
FAB enot lahko dobio na razpolago stotine ali
celo tisoče I/O točk. Nadzorujte celoten I/O
sistem iz Excel preglednice ! Izolirajte enostav-
ne I/O signale ali kompleksnejše analogne I/O
signale in jih prezentirajte v Excelu !

Analogni vhodi

FAB lahko spremlja analogne signale v obsegu
od 0V do 10V v 0.1V razdelkih in tako preko
ustreznih senzorjev in pretvornikov opravlja
nadzor različnih količin, kot denimo temperatu-
re, vlažnosti, pritiska, pretoka, nivoja tekočin
itd. Zajete veličine lahko prenašamo preko vde-
lanega RS-485 vodila do oddaljenega PC raču-
nalnika. Analogne signale lahko pripeljemo
prekko kateregakoli vhodnega vmesnika in

FAB ga bo korektno prepoznal, če je bil ta vhod naveden v funkcijskem bloku. 

Posredni rele

FAB ima možnost uporabe funkcijskih blokov
ki služijo kot posredniki med sosednimi funkcij-
skimi bloki, s katerimi tako tvorijo kompleksnej-
še celote. Tako lahko uporabljamo sestavljene
bloke in si olajšamo delo.
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PLC enote FAB

Oddaljeni nadzor in krmiljenje

Z dodatkom AF-MUL enot lahko FAB uporab-
ljamo za oddaljeni nadzor s pomočjo navadne-
ga telefona. Tako lahko preko telefona FABu
ukažemo vklop ali izklop določenih naprav. Ob
tem nam je seveda na voljo tudi možnost upo-
rabe varnostnih kod, ki tako upravljanje one-
mogočajo komurkoli. Poleg tega vam lahko
FAB enota sporoči po telefonski liniji tudi mar-
sikaj drugega z glasovnimi opozorilom, deni-

mo da je varnost napreve ogrožena (zaznan vlom ali nepooblaščeni vstop ali pa
je denimo prekoračen kak varnostni parameter-temperatura, vlaga, nivo itd). Ob
sprožitvi alarma lhako tega poosredujemo prednastavljeni telefonski številki. AF-
MUL enota lahko shrani do 98 sporočil.

Montaža

Tako FAB kot spremljajoča AF-MUL enota sta
primerni za montažo bodisi na DIN letev ali na
panel.

Uporaba v aplikacijah

• Razsvetljava
• Namakanje
• Vodnjaki
• Pretakanje

• Klimatizacija
• Alarmiranje
• Ogrevanje
• Strojegradnja

• Tekoče stop-
nice

• Nadzor
dostopa

• Upravljanje
zgradb

• Oglaševanje
• Varovanje
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Oprema za avtomatizacijo

Dodatki

AF-MUL Modul za 
glasovne funkcije

AF-LCD LCD panel

AF-CAP Ohišje

AF-C2321 Vmesnik med AF-M232 in FAB

AF-M232 Prilagoditev med modemom in AF-MUL ali AF-C232

AF-C485 Vmesnik med FAB in RS485 vodilom

AF-P485 Vmesnik med PC in RS485 vodilom

AF-CDROM Dokumentacija ter programska oprema za 
programiranje in monitoring

Povezovanje

Krmilnik FAB GIANT je res pravi gigant, saj pri svoji izredno nizki ceni nudi mno-
žico ugodnosti od izredno močnih funkcij, velikih možnosti komuniciranja in nad-
zora, enostavnega programiranja, pa do palete dodatkov, ki še olajšajo avtomati-
zacijo nekega procesa. S svojo ugodno ceno je vsekakor primeren tudi za upora-
bo v individualni hišni avtomatizaciji. A
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Takojšnja izdelava tiskanih vezij
in montaža SMD komponent s
sistemi LPKF

�

�

�

Izdelajte svoje tiskano vezje takoj.
Skrajšajte èas projektiranja. Izdelajte,
preverite in izboljšajte vaš dizajn vse v
enem dnevu.
Celostna rešitev za razvoj in takojšen
zaèetek maloserijske proizvodnje

�

�

�

�

Stroji za izdelavo tiskanih vezij in monta�o

SMD komponent

Pnevmatski napenjalni okvirji za izmenljivo

vpenjanje šablon

Laserska izdelava SMD šablon

Laserski sistemi za markiranje

LPKF Laser & Elektronika

Planina 3, 4000 Kranj, SI

T: +386 (0)4 20-13-800

F: +386 (0)4 20-13-820

info@lpkf.si

www.lpkf.si




