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SIEMENS A&D je razvil visoko zanesljiv sistem vhodno-izhodnih enot
za področja s povečanimi tveganji. SIMATIC ET200iSP (intrinsično
varna za procesno industrijo) so načrtovana za neposredno delovanje v okolju s prisotnostjo plinov in prahu; v coni 1 in v coni 21.
Sistem podpira redundantni Profibus in napajanje.

Obiščite nas na spletnih straneh www.siemens.com/et200isp

s

Spoštovani,
Še pred sejmom HEVREKA!05 bo za avtomatike še nekaj zanimivih dogodkov in kot prvega naj omenim konferenco Društva
avtomatikov Slovenije - DAS, ki bo 7. in 8. aprila v prijetnem okolju hotela Habakuk pod Pohorjem pri Mariboru. Svoje poglede na avtomatizacijo v industriji in gospodarstvu bo prispevalo kar nekaj domačih in tujih strokovnjakov s fakultet, inštitutov in
iz podjetij. Ker je tudi Avtomatika praktično stanovska revija, konferenco zelo podpiramo in vas vabimo, da se pridružite strokovnim predavanjem in prijetnemu druženju. Upajmo, da bo takrat tudi narava že v prijetnem pomladanskem dehtenju, saj bele
strmine na Pohorju običajno ne zdržijo prav dolgo ...
Kot drugo naj omenim Posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah, ki ga vsako leto tradicionalno organizira Elektrotehniško društvo Maribor v hotelu Radin v Radencih. Posvetovanje so v čast dolgoletnemu organizatorju in
predsedniku poimenovali tudi Kotnikov dnevi. Posvetovanje je namenjeno vseslovenskemu prostoru z udeležbo priznanih predavateljev iz elektrotehniških naprav, projektantskih podjetij, inšpekcijskih služb in državnih institucij. Vsebina posvetovanja je
namenjena vsem elektrotehniškim strokovnjakom in predavateljem na strokovnih šolah.
Na posvetovanju poskušajo z udarnimi temami s področja električnih instalacij, standardizacije in zakonodaje opozoriti na probleme v praksi. Pobude iz širše razprave udeležencev za reševanje odprte problematike pa se posredujejo, v smislu zaključkov
posvetovanja, ustreznim državnim institucijam.
O vsebini na kratko. Malce bolj je tokrat ”klimatsko” obarvana, malce po sili razmer, malce pa zato, ker je ravno sedaj pravi čas
razmišljati o poletnih vročinah, izdelavi projektov klimatizacije in zbiranja denarja za investicijo. Ja, tudi alternativne vire energije je potrebno uporabljati, predvsem sončno, ki je je dovolj in, vsaj za naše kratko življenje, neomejeno mnogo. Uporaba sončnih
kolektorjev ali Sprejemnikov sončne energije, kot jim pravijo pri IMP Klimatu, prav zares ni kakšna novost, novost pa je programček v Excelu, ki izračuna vse potrebne komponente solarnega sistema.
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ta izide.

Naročilnico izrežite ali fotokopirajte, jo izpolnite z zahtevanimi
podatki in jo prilepite na dopisnico (ali malo debelejši papirkarton). Takšno dopisnico brez
znamke vrzite v poštni nabiralnik! Seveda lahko izpolnete
tudi spletno naročilnico na
naslovu www.avtomatika.com!

VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računalniške opreme, INEA d.o.o., Stegne 11, Lj., e-pošta:
marijan.vidmar@inea.si
Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplikacije strežnik-odjemalec. Komunikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja lahko 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 varnostnih 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 regulatorjev, mehkih zagonov, zaščite motorjev.

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Andrej Planina, univ. dipl. ing, Špica International d.o.o., tel. (01) 5680 833
Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno računalništvo, tehnologijo črtne kode in uvajanje sistemov v proizvodnjo.
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
andrej.planina@spica.si.

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, univ.dipl.inž., tehnični direktor ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44,
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si
Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhronskih elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale nizkonapetostne stikalne opreme.
Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po epošti.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV

Janez Mohoriè, univ. dipl. inž., Elsyst d.o.o.
tel. 01/83-10-425.

mag. Janez muc, univ. dipl. inž., teh. direktor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00,

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.



Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek med 8. in 10. uro.

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

VARNOST EL. INST., STROJEV, APARATOV,...

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

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 varnosti električnih instalacij, strojev, aparatov
in naprav.Pokličete ga lahko po telefonu ali
pa mu pošljete e-mail sporočilo.

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

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David Èuk, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
david.cuk@inea.
Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih 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 epošti.

NADZORNI SISTEMI - SCADA

Strokovnjaki svetujejo

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

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

MERITVE NIVOJEV
Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh.
direktor 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, merilniki nivojev ter ostala nivojska tehnika)

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-713 ali e-mail: fbselektronik@
siol.net
Svetuje s področja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v
avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 713. Epošta: fbselektronik@siol.net

ELEKTROMOTORNI POGONI

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

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

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

Svetuje pri načrtovanju in izvedbi avtomatizacij na področjih krmiljenih in reguliranih
elektromotorskih pogonov poljubnih izvedb.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Štefan Oštir, FBS Elektronik d.o.o.,
tel. 03/89-83-712 ali e-mail:
fbselektronik@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

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.
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DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE
v sodelovanju s:
Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko iz Maribora,
Fakulteto za elektrotehniko iz Ljubljane,
Inštitutom Joef Stefan iz Ljubljane in
podjetjem METRONIK iz Ljubljane

vabi na 4. konferenco

AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI IN GOSPODARSTVU AIG'05
7. in 8. aprila 2005 v hotelu Habakuk v Mariboru.
Predsednik konference:
Boris Tovornik, FERI Maribor
Častna predsednika konference:
Karel Jezernik, FERI Maribor in Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana
Sponzorji:
METRONIK Ljubljana, SIEMENS Ljubljana, MIEL Velenje, ULTRA Zagorje ob Savi, AMI Ptuj, ARTES Velenje, ATES
Slovenska Bistrica, Cinkarna Celje, DOMEL Železniki, EVACO Maribor, INEA Ljubljana, KRKA Novo mesto, LIKO PRIS
Vrhnika, MITOL Sežana, Motoman-Robotec Ribnica, Premogovnik Velenje, SHOPS Maribor, SILKEM Kidričevo,
SYNATEC Idrija, TALUM Kidričevo, TELEM Maribor, Termoelektrarna Šoštanj, VARSTROJ Lendava
TEME:
procesna avtomatizacija, proizvodna avtomatizacija, avtomatizacija pogonskih sistemov, avtomatizacija v energetiki, digitalna tovarna, robotika, inteligentne zgradbe, industrijska instrumentacija in vgrajeni sistemi.
Poleg predstavitve člankov bo organizirana še: razstava, borza kadrov, študentska sekcija in druabno srečanje.
Otvoritev konference: minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak
Vabljena uvodna predavanja 7.4.2005 dopoldan:
• Peter Miklavčič, tehnični direktor, Krka Novo mesto:
Uvajanje novih tehnologij in avtomatizacije kot osnova za razvoj in konkurenčnost industrije - primer Krke.
• Gerd-Ulrich Spohr, Siemens AG:
Trendi v distribuiranih nadzornih sistemih - Siemens Simatic PCS7.
• Giulio Capocaccia, vodja komerciale EMEA - Software & Solutions, :
Rešitve GE Fanuca na področju avtomatizacije in inteligentnega vodenja proizvodnega procesa.
• Saša Sokolič, direktor marketinga in prodaje, Metronik Ljubljana:
Vloga proizvodne informatike na področju avtomatizacije.
popoldan:
• Harro Bosch, direktor marketinga za podro predstavništvu Omrona za Evropo
Omron Smart Platform - nove smernice v industrijski avtomatizaciji.
• RayAlmgren, podpredsenik, Product Marketing Academic Relations, National Instrumnets:
Vloga virtualne instrumentacije v avtomatizaciji.
Prispevki bodo objavljeni v zborniku referatov. Cena udeležbe na konferenci je 17.000 sit.
Podrobnejše informacije dobite na naslovu:
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, Smetanova ulica17, 2000 MARIBOR
tel.: 02-220-7160 (Boris Tovornik) - boris.tovornik@uni-mb.si
tel.: 02-220-73-00 (Karel Jezernik) - karel.jezernik@uni-mb.si
Prijavite se lahko tudi po elektronski pošti. Navodilo za pisanje člankov, vabila, prijavnico in ostale informacije o konferenci in društvu najdete na spletni strani Društva avtomatikov Slovenije: http://www.drustvo-das.si/
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Hevreka,
stičišče
sodobnih
tehnologij
in storitev
stiËiπËe sodobnih
tehnologij in storitev

24. - 28. maj 2005,
Gospodarsko razstavišče
v Ljubljani

Nova sejemsko izobraževalna
prireditev s področja sodobnih
tehnologij bo povezovala
srednjo in jugovvzhodno Evropo
Informacije: www.hevreka.si

jubljana, 23. februarja 2005 - Slovenija ima zaradi svoje zgodovine prireditev s področja sodobnih tehnologij, izkušenj na področju proizvodnje informacijske in komunikacijske tehnologije
ter geostrateškega položaja priložnost, da vzpostavi informacijski
most med jugovzhodno in osrednjo Evropo. To so na današnjem srečanju z novinarji izpostavili organizatorji nove izobraževalno sejemske
prireditve Hevreka!, ki se bo v Ljubljani odvijala konec maja. V štirih
dneh bodo razstavljavci iz Slovenije in tujine na inovativen način - v posebnih tematskih parkih javnosti približali tehnološke inovacije in novosti, ki nam bodo v prihodnje poenostavljale vsakodnevne obveznosti.

L

Organizatorja:
Infos d.o.o.
Ljubljana
Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Ljubljana
Soorganizatorji:
Zveza za tehnično kulturo Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije Združenje za informatiko in telekomunikacije in Združenje za elektroindustrijo, Mestna občina Ljubljana,
Elektrotehniška zveza Slovenije,
Konzorcij tehnoloških mrež v Sloveniji
Strateški partnerji:
Mobitel, SiOL, Si.mobil, Telekom Slovenije, Iskratel, Radiotelevizija Slovenije, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Siemens Slovenija, Gorenje.
Naslov:
Dunajska cesta 18
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 300 26 31
300 26 52
300 26 60
F: +386 (0)1 300 26 49

Janez Bešter, profesor na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko in predsedujoči
programskemu odboru nove prireditve, je izpostavil, da je "vzpostavitev nove prireditve nedvomno strateški cilj ne samo stroke, pač pa predvsem slovenskega
gospodarstva, ki bo na ta način dobilo priložnost, da predstavi svoje potenciale
AVTOMATIKA
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Pojasnilo Hevreka! telecentra

Hevreka! telecenter
Hevreka telecenter je eden osrednjih prizoriščnih prostorov na Hevreki!, njegova osrednja vloga pa je na interaktiven način združiti in vključiti v dogajanje čim večje število obiskovalcev (razstavljavcev, obiskovalcev, ...) ter na ta
način iz sejma ustvariti doživetje. Telecenter s pomočjo motivacijskih vsebin
osmišlja pogosto zahtevne vsebine produktov in storitev ter tako omogoča
lažjo in preglednejšo orientacijo na sejmu.
Telecenter ni samostojna razstavna vsebina ampak konvergenca vseh vključenih razstavljavcev in drugih deležnikov, kar omogoča bolj učinkovito promocijo izdelkov in storitev vsakega posameznega deležnika. Je mediator
med razstavljalci in uporabniki ter omogoča:
• vzdrževati rdečo nit sejmsko-izobraževalne prireditve Hevreka!
• vsebinsko povezati doslej razpršeno ponudbo razstavljalcev na sejmu
in v virtualnem prostoru v celovito ponudbo
• zanimivo predstaviti izbrane produkte in storitve (z motivacijskimi
dejavnostmi, kot so performans, delavnice, izobraževanja)
• vzpostavitev Hevreka! gibanja, ki se bo nadgrajevalo z nadaljnjimi
sejemskimi in zunajsejemskimi dogodki
Razstavljavci lahko z vključitvijo svojih izdelkov in storitev v aktivnosti telecentra, večajo svojo prepoznavnost in dosegajo učinkovito promocijo tudi izven
svojega razstavnega prostora. Pomembna značilnost telecentra je premišljen
preplet informacijskih tehnologij s socialnimi in še zlasti z umetniškimi vsebinami.

Hevreka! telecenter bodo sestavljali:
• odprti oder
bo omogočal posebno odmevne predstavitve inovativnih tehnoloških
rešitev razstavljavcev, razprave s posebnimi gosti, debate z naprednimi misleci, obiske slavnih osebnosti, gledališke igre, skeče,…
• tekmovalne delavnice in prezentacije dosežkov
bodo omogočale izbor najboljših tehnoloških in poslovnih rešitev in
izpeljavo tekmovanj iz uporabe digitalnih tehnologij v prostem času mobilne aplikacije, fotografije, filmi. Izbore in tekmovanja bodo pripravili in izpeljali pomembni strokovnjaki in mnenjski voditelji.
• "virtualna skulptura"
je glavni vizualni in medijski poudarek sejma. Nastaja postopoma iz
produktov ali sestavnih delov produktov razstavljalcev.
• multimedijske projekcije
• oglaševanja
prek displejev in svetlobnih scenskih učinkov in grafičnih elementov

Avtorska zasnova Hevreka! Telecentra: Atelje za arhitekturo 29
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na domačem, predvsem pa mednarodnem trgu. Jugovzhodna Evropa je velika poslovna priložnost za slovensko
gospodarstvo s področja informacijske in komunikacijske tehnologije." Sicer pa je Bešter tudi dejal, da bo prireditev programsko zajemala interese
najrazličnejših javnosti. "Na Hevreki!
bodo našli prave informacije tako poznavalci tega področja kot ljubitelji sodobne elektronike."
Prireditev, ki se bo odvijala med 24. in
28. majem na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, bosta organizirali podjetji Infos in Gospodarsko razstavišče,
kar bo po besedah vodilnih predstavnikov obeh podjetij zagotavljalo visoko
izvedbeno in organizacijsko raven
vseh programskih sklopov.
"Zaradi dejstva, da je v svetu v zadnjih
letih možno opazovati trend upadanja
sejemskih prireditev, smo Hevreko!
zasnovali na drugačnih temeljih. Želimo organizirati dogodek, ki bo obiskovalcem ponudil posebno doživetje in v
Ljubljani za nekaj dni ustvaril avtentično vzdušje informacijsko visoko razvite in inteligentne družbe", je izpostavil direktor Infosa Rado Stojanovič.
Ante Madjar, direktor Gospodarskega
razstavišča pa je pojasnil, da je Ljubljana mesto, ki je svojo mednarodno
prepoznavnost doseglo tudi zaradi odmevnih sejemskih prireditev. "Po daljšem obodbju je pred nami znova prireditev, ki obeta, da bo zaradi vsebinske
premišljenosti uspela Ljubljano znova
postaviti v središče pozornosti širše
mednarodne javnosti."
Prireditelji napovedujejo, da naj bi prireditev v štirih dneh obiskalo med 20
in 30 tisoč obiskovalcev iz Slovenije in
tujine, na njej pa naj bi se predstavilo
med 300 in 400 razstavljavcev, od tega
naj bi jih petina prišla iz tujine.
Hevreko! so že podprla vodilna slovenska podjetja ter ustanove s področja informacijske in komunikacijske
tehnologije: Mobitel, SiOL, Si.mobil,
Telekom Slovenije, Iskratel, Radiotelevizija Slovenije, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteta
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Siemens Slovenija in Gorenje.
A
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D-Linkova pametna
brezžična antena Super G
Informacije: Andrej Žlindra, andrejz@zak.si,
www.zak.si

Brezžična omrežja bodo dobila nov zagon, saj D-Link ponuja
tehnologijo za izboljšanje hitrosti prenosov in dometa signala.
D-Link, vodilni svetovni
proizvajalec opreme za
omrežno povezovanje,
je predstavil novo linijo
brezžičnih izdelkov, ki je
opremljena z revolucionarno pametno Super G
MIMO anteno. Le-ta skrbi za kar najboljšo jakost brezžičnega signala in njegov domet, saj
je sposobna podatke
drugim napravam pošiljati in sprejemati skozi
več kanalov (klasične
rešitve se poslužujejo le
enega).
Razlika v praksi se kaže v do osemkratnem povečanju jakosti in dometa signala
glede na obstoječa 802.11g/b brezžična omrežja, s katerimi je nova oprema tudi
povsem združljiva. D-Link Super G MIMO antena (ang. kratica MIMO pomeni "multiple input multiple output") se pri svojem delu poslužuje združevanja radijskih signalov in je sposobna samodejno določiti kot, pod katerim se poveže z drugimi
napravami. Takšno usmerjeno oddajanje in sprejemanje signala pripomore tudi k
samemu dometu, saj klasične brezžične antene oddajajo signal na vse strani z
omejenim dometom.
Nova linija brezžičnih naprav, opremeljenih z omenjeno anteno, bo nosila ime DLink Super GTM, na trgu pa bomo najprej našli brezžični usmerjevalnik D-Link DI624M ter PCMCIA kartico za prenosne računalnike, kateri je proizvajalec namenil
oznako DWL-G650M.
Pohitritve delovanja ne bodo deležni le kupci najnovejše opreme, D-Linkovi strokovnjaki zatrjujejo, da bodo z novo MIMO antento dodatne zmogljivosti pridobile
tudi njihove brezžične rešitve iz obstoječih linij Xtreme GTM ter AirPlusTM G+.
Seveda je D-Linkova Super G linija proizvodov z MIMO anteno popolno opremljena z varnostnimi mehanizmi. Med brezžičnimi varnostnimi protokoli za zasebnost
uporabnikov skrbita WEP enkripcija podatkov ter tehnologija zaščitenega dostop
Wi-Fi Prottected Access ali WPA. Še več, oprema podpira tudi najzmogljivejšo
AES enkripcijo, ki prihaja z novim 802.11i brezžičnim standardom.
Opisane novosti bodo prodajne police trgovin ugledale v mesecu marcu. V
Sloveniji prodajni program D-Link zastopa in prodaja podjetje ZAK, d.o.o., z
Miklošičeve 36 v Ljubljani.
A
AVTOMATIKA
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Progea Movicon - drugič
SCADA programska oprema na Windows CE, 98, 2000 in
XP osnovi
Jernej Tavčar, Genera d.o.o. - jernej.tavcar@genera.si
na izmed prednosti, ki jo je prinesel razvoj računalniške opreme, je zmožnost shranjevanja velike
količine podatkov, kar sodobni SCADA sistemi s pridom izkoriščajo in s tem omogočajo dostop do
trenutnih in preteklih vrednosti procesnih spremenljivk. V prejšnji številki smo spoznali lastnosti
programske opreme Progea Movicon, v tokratnem prispevku si bomo nekatere podrobneje ogledali. Ob
izdelavi preproste aplikacije bomo spoznali uporabo podatkovnih baz in funkcij povezanih z njihovo
uporabo.

E

Za primer vzemimo enostaven proces, pri katerem merimo
nivo tekočine v rezervoarju. Celotna aplikacija ima samo
eno spremenljivko, to je nivo, ki jo opazujemo na nadzornem računalniku. Želimo tudi, da se vrednosti nivoja shranjujejo v bazo in izrisujejo na grafu.
Pri delu z bazami programska oprema Movicon omogoča
enostavne in zmogljive rešitve. V celoti podpira ODBC standard (Open Data Base Connectivity) za shranjevanje podatkov v formatu katere koli druge aplikacije, ki podpira ODBC
standard. Poleg tega omogoča povezavo v realnem času z
zunanjimi bazami podatkov. S tem odpravimo težave povezane s prenosom podatkov z različnimi formati. Zapis baze
spremenljivk v programu Movicon omogoča shranjevanje v
formatu baze uporabnika, na primer MS Access. Tako lahko
10 53/2005

uporabnik sam pregleduje in ureja podatke, ki so bili zapisani v programu Movicon.

Slika 1 - Povezava podatkov po ODBC standardu

AVTOMATIKA

Progea Movicon

Za željen format zapisa baze morajo
biti nameščeni ustrezni ODBC gonilniki. Ob namestitvi programa Movicon
se namestijo ODBC gonilniki za
Access in Excel, na izbiro pa je tudi
namestitev gonilnikov za SQL Server
MSDE. Za ostale formate baz moramo
gonilnike posebej namestiti s programom ODBC Data Source, kjer pa ima
že sam operacijski sistem pod privzetimi nastavitvami naloženih veliko
ODBC gonilnikov (Paradox, FoxPro,
dBase,...), tako da je le v redkih primerih potrebno namestiti dodatne gonilnike.
Orodje za upravljanje z bazami v Movicon programskem okolju se imenuje
Data Logger. To je zmogljivo in preprosto orodje za urejanje in parametriziranje nastavitev baz. Bazo lahko
uporabimo za shranjevanje podatkov,
ki jih potrebujemo pri kreiranju poročil, obrazcev, risanju diagramov ali pri
raznih drugih analizah v projektu. Z
Data Logger orodjem upravljamo preko Data Logger Editor funkcije. V vsaki bazi moramo določiti ime baze, ime
tabele baze, imena stolpcev baze (te
predstavljajo spremenljivke), maksimalno število shranjenih vrednosti na
posamezni stolpec baze in določiti,
kdaj naj se vrednost spremenljivke zapiše v bazo. Vsaka baza lahko vsebuje več tabel, v katere se zapisujejo
spremenljivke. Podatki se zapisujejo v
bazo po določenem redu, ko je doseženo maksimalno število podatkov, se
začnejo novi podatki beležiti čez najstarejše podatke.
Do podatkov v bazi lahko dostopamo
tudi preko jezika SQL (Structured
Query Language). SQL je standard za
vse baze in je neodvisen od ODBC
formata. S SQL programskim jezikom
lahko tudi urejamo in vstavljamo
podatke v bazo. Izvršitev ukazov v
SQL jeziku kreira funkcija RecordSet.
To je seznam zadetkov, ki ustrezajo
kriteriju določenem s SQL ukazom, ki
so lahko nato prikazani ali pa se uporabijo pri nadaljnji obdelavi podatkov.
V povezavi SQL-a z VBA jezikom
(Visual Basic for Application) je mogoča izdelava zelo zmogljivih funkcij za
upravljanje z bazami.
Na podlagi podatkov shranjenih v bazi lahko izdelamo poročilo s pomočjo

Crystal Report™ programskega orodja (.rpt format), ki je eno najzmogljivejših orodij za prikaz podatkov iz baz.
Za končno predstavitev baze v aplikaciji ima Movicon vgrajen objekt Database Viewer. V oknu Database Viewer
si lahko izberemo bazo, ki jo želimo
spremljati. Okno pa ima tudi nekaj
preprostih funkcij za SQL ukaze in za
sortiranje podatkov.
Vrnimo se k našemu primeru. Kot smo
si zadali za nalogo pri naši aplikaciji,
bomo podatke, poleg shranjevanja v
bazo, tudi izrisovali na grafu. Za izris
podatkov na grafu uporabljamo funkcijo Trends, ki omogoča grafično
predstavitev ali shranjevanje podatkov. To je zmogljivo orodje za upravljanje, prikaz, analizo in shranjevanje podatkov vsebovanih v spremenljivkah,
ki poleg tega omogoča še povezavo z
Data Logger bazo podatkov. Trends
lahko shranjuje podatke tudi neodvisno od baze v .csv formatu ali pa uvaža
podatke z uporabo Data Import funkcije.
Funkcija Trends se deli na tri načine
grafične predstavitve: prvi način je
izris diagramov v odvisnosti od časa.
Ta funkcija se imenuje Time based
Vectorial Trends. Drugi način je izris
grafov v odvisnosti od poljubne spremenljivke, X os ne predstavlja več
časa, ampak kakšno drugo spremenljivko. Pri tretjem načinu pa se vrednosti spremenljivk samo izrisujejo na
zaslonu in se ne shranjujejo. V našem
primeru bomo izbrali prvi način.
Funkcija Time based Vectorial Trends
ima dve možni stanji: Start in Stop. Ko
je funkcija v stanju Start, odčituje in
prikazuje podatke na zaslonu. Podatki, ki se ne morejo izrisati na zaslonu, se shranijo v medpomnilnik (buffer), ki lahko sprejme do 10.000 podatkov. V stanju Stop pa se lahko prikazuje le vsebina medpomnilnika. Če je
funkcija povezana z Data Logger-jem,
je vsebina medpomnilnika določena z
vsebino baze. Tudi med stanjem Stop
funkcija shranjuje podatke. Stanje
Stop je namenjeno analizi zbranih
podatkov, z uporabo VBA programskega jezika lahko opravljamo razne
statistične operacije s podatki prikazanimi na grafu.
AVTOMATIKA
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Slika 2 - Shema povezanosti Time Based Vectorial Trend funkcije
V primeru naše aplikacije bomo tako
poleg animacije rezervoarja in nivoja
tekočine v njem uporabili še okno za
predstavitev baze Database Viewer in
Time based Vectorial Trends. Vrednosti spreminjanja nivoja bomo shranjevali v bazo ter jih sproti prikazovali na
grafu. Bazo smo konfigurirali z orodjem Data Logger, kot je prikazano na
sliki 3.

Westermo MDW-45
nova serija pretvornikov
Informacije: Bogdan Rojc, Genera d.o.o.

Slika 3 - Data Logger Editor okno prikazuje nastavitve baze za naš primer
Končni izgled aplikacije prikazuje slika 4.

Slika 4 - Končni izgled aplikacije za primer spremljanja nivoja rezervoarja
V opisu podatkovnih baz in grafov v
Movicon programskem okolju nismo
zajeli vseh možnosti, ki jih Movicon ponuja, spoznali pa smo nekatere funkcije povezane s podatkovnimi bazami.
Ob zahtevnejši uporabi bi spoznali, da
programski paket Progea Movicon
predstavlja optimalno razmerje med
enostavno uporabo in zmogljivostjo. V
prihodnji številki pa več o alarmnih in
podobnih funkcijah.
Podrobnejše informacije dobite pri slovenskem zastopniku za opremo Movicon, podjetju Genera d.o.o..
A
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DW-45 je pretvornik med RS-232 in RS-485/422 in nadomešča
dosedanji model MD-45. Od predhodnika prevzema dobre lastnosti in
hkrati nekatere izboljšuje: širše temperaturno območje, višja stopnja
IP zaščite in nižja cena.

M

Takšen pretvornik sodi med enostavnejše naprave v industriji,
če sodimo zgolj po osnovni funkciji, ki jo opravlja. To pa še ne
pomeni, da ni potrebno biti pozoren pri izbiri ustreznega pretvornika. Okvara pretvornika pomeni izpad komunikacije in s
tem težave v delovanju ali izpad celotnega sistema. Naštejmo
nekaj lastnosti, ki jih mora imeti kvaliteten industrijski pretvornik:
enostavna uporaba, transparentna pretvorba, robustnost, odpornost proti motnjam in prenapetostnim sunkom ter galvanska
ločitev. Skupni cilj slednjih lastnosti je čim daljše brezhibno delovanje tudi v zahtevnejših pogojih delovanja.

Slika 1 - MDW45

MDW-45 je izdelan v stopnji mehanske
zaščite IP 21, ki skupaj s širšim temperaturnim območjem (od - 40 °C do + 70 °C)
odpravlja zahtevo po ogrevani omarici.
Ohišje je tudi kompaktnejše in prav tako Slika 2 - Primer
kot predhodnik omogoča montažo na DIN uporabe pretvorniletev. Vsi pretvorniki Westermo imajo troj- ka MDW-45
no galvansko ločitev (2 KV) med obema signaloma ter med signalom in napajalnim delom. Kljub nižji ceni
od predhodnika pa MDW-45 ohranja ali nadgrajuje lastnosti, ki
omenjeni pretvornik dvigajo nad povprečje. Na voljo sta dve
izvedbi: za AC ali DC napajanje. Primer uporabe pretvornika vidimo na sliki 2.
Podrobnejše informacije nudi zastopnik za slovensko tržišče, podjetje Genera d.o.o.
AVTOMATIKA
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Nova tiskalnika nalepk Brother
P-touch QL-500 in QL-550
Informacije: TRION d.o.o.

rother je razširil program tiskalnikov P-touch s termalnima tiskalnikoma nalepk QL-500 in QL-550. Namenjen
je hitremu in enostavnemu tiskanju nalepk za najrazličnejše namene: npr. pisemske naslove, identifikacijske kartice,
nalepke s črtno kodo za embalažo, knjige, CD/DVD plošče, opozorilne table, …

B

Je idealna rešitev za vsako
pisarno ali skladišče. Dizajn
nalepk preprosto oblikujete
na računalniku s programom
P-touch Editor 4.1, na voljo
pa je tudi dodatek za tiskanje iz programov MS Word,
Excel in Outlook.

QL-500

Z novo serijo hitrih tiskalnikov nalepk QL-500 in QL-550
je Brother postavil tiskanje
nalepk na višji nivo. Tiskate
lahko na samolepilne nalepke s traku, ki je navit na kolutu. Na voljo sta dve možnosti izdelave nalepk: v obliki že vnaprej odrezanih formatov nalepk (na voljo je 6 različnih veikosti nalepk) ali
kot neskončni trak (7 različnih trakov), katerih prednost je v poljubni dolžini nalepke do 1 m. Širina, oz. višina nalepke je lahko do 63 mm, kar zagotavlja veliko površino za vsebino, ki jo želimo natisniti. Izbirate lahko med belo, rumeno ali prozorno površino, na katerem se kasneje natisne črn odtisek.
Z modelom QL-500 nalepke
odrežemo z vgrajenim ročnim rezalnikom, naprednejši
model QL-550 pa nalepke
hitro in tiho odreže samodejno. Novo razviti tiskalni mehanizem omogoča hitro tiskanje nalepk do 50 nalepk
na minuto (hitrost do 90
mm/s). Tiskalnik P-Touch
QL-500 zagotavlja visokoločljiv izpis (300 dpi) ter možnost tiskanja posameznih
nalepk ali večjih serij.

QL-550

Zaradi tehnologije neposrednega termalnega tiska odpadejo stroški nakupa
tonerja ali kartuš. Dodatno znižanje stroškov nakupa tiskalnika pa ponuja možnost, ki se jo bodo razveselili v skupinah manjših podjetjih, saj lahko tiskalnika
opcijsko nadgradite v mrežni tiskalnik. Tako je lahko na voljo za uporabo več uporabnikom. Maloprodajna cena modela QL-500 je 40.800 SIT, QL-550 pa boste
dobili za 54.000 SIT.
Brother zastopa Trion iz Ljubljane.

A
AVTOMATIKA
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Proizvodna linija opremljena s Synatecovimi grafičnimi terminali MC 15

Krmilniki Easy kot del
sistema Synapro
Avtor: Maks Tuta, uni. dipl. ing. str., Synatec d.o.o. Idrija

a učinkovito vodenje proizvodnje je nadvse pomembno, da so vodstvu za odločanje v vsakem
trenutku na razpolago podatki o stanju in o preteklih dogodkih v proizvodnji. Eno od področij,
kjer so uporabni krmilno relejni moduli Easy, je gotovo tudi nadzor delovanja strojev. Krmilnik
Easy na stroju spremlja stanje stroja in to informacijo posreduje v nadzorni računalnik, kjer programski paket Synapro obdela zajete podatke in jih posreduje uporabnikom v obliki kazalcev.

Z
Kaj je Synapro?

Synapro je proizvodni informacijski sistem, ki omogoča zbiranje in urejanje informacij iz proizvodnje. Sestavljen je iz
večjega števila prilagodljivih gradnikov, ki pokrivajo posamezna področja. Gradniki sistema Synapro (Slika 1) so:
• SynaproT, ki s pomočjo terminalov zajema podatke, ki
mu jih posredujejo delavci v proizvodnji;
• SynaproM, ki zajema podatke neposredno s strojev.
Podatki se zbirajo na časovni interval ali na izdelan kos;
• SynaproP, ki prikazuje podatke zbrane v gradnikih
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SynaproT in SynaproM, računa različne kazalce, med
njimi tudi kazalec skupne učinkovitost - SU, analizira in
pripravlja poročila;
• SynaproD, ki po potrebi dinamično sestavlja dokumentacijo in prikazuje dinamično in tudi statično delovno dokumentacijo na delovnem mestu v proizvodnji;
• SynaproK, ki zajema podatke za potrebe SPC ter za
potrebe spremljanja kakovosti;
• SynaproS, ki glede na urnike in nastavljene pogoje skrbi
za informiranje in alarmiranje ljudi.
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Vseh potrebnih podatkov za odločanje pa na enostaven
način ni mogoče zajeti avtomatsko s strojev, ker jih nekateri stroji iz današnje generacije, sploh pa starejši stroji, enostavno nimajo. Zato je potrebno podatke zbirati tudi na
druge načine, s pomočjo terminalov preko katerih delavci
vnesejo zahtevane podatke.

Zasnova sistema
Za zajemanje podatkov neposredno s strojev je na voljo več
rešitev. Ena od možnosti je uporaba krmilno relejnega
modula Easy, ki preko svojih vhodov beleži dogajanje na
stroju. Ta rešitev nam omogoča zajemanje podatkov brez
posegov v glavni krmilnik stroja. Krmilniki Easy so v rešitvah
sistema Synapro izbrani kot osnovi element pri avtomatskem zbiranju podatkov s strojev zaradi svoje enostavnosti
ter zaradi ugodnega razmerja med ceno in zmogljivostjo.
Najbolj primerni so moduli iz družine Easy 800, ker imajo
primerne računske sposobnosti in možnost komunikacije
preko procesnega vodila ProfiBus DP, CANopen, DeviceNet in serijskega vmesnika. Povezujejo pa se lahko tudi na
informacijsko omrežje Ethernet.

Slika 1 - Gradniki sistema SYNAPRO

Zajemanje podatkov
Krmilnike Easy je potrebno namestiti na vse stroje s katerih
želimo zbirati podatke. Idealno je zajemati podatke z vseh
proizvodnih delovnih mest, vendar običajno poteka
namestitev krmilnikov na stroje v več fazah in se prične z
skupino najpomembnejših strojev ali pa z enim oddelkom v
celoti.
Esay posreduje zbrane podatke po procesnem vodilu v
nadzorni računalnik z nameščenim gradnikom SynaproM.
Ta podatke obdela, opremi s časovno dimenzijo in zapiše v
podatkovno bazo (Slika 3).

Slika 2 - Krmilniki EASY
V nadaljevanju podrobno prestavljamo zajemanje podatkov
o delovanju strojev z uporabo krmilnikov Easy (Slika 2) v
okviru gradnika SynaproM.

Problematika zajemanja podatkov
Podatki o dogajanju v proizvodnji so še posebej v proizvodnih podjetjih ključnega pomena pri odločanju. Pridobivanje
kakovostnih proizvodnih podatkov pa še zdaleč ni enostavno, še posebno v večjih sistemih. Podatke je mogoče zajeti na različne načine: s pomočjo dokumentacije, ki spremlja
izdelek skozi proizvodnjo, z metodo trenutnih opazovanj ali
pa z avtomatskim zajemanjem podatkov s strojev in naprav.
Težnja je, da se čim več dogodkov zajame brez sodelovanja
delavca, tako da ima delavec s tem čim manj dodatnih
obveznosti. Poleg tega je mogoče pri avtomatskem zajemanju neposredno s strojev pridobiti podatke kot so dinamika
dela na stroju, procesni podatki za vsak izdelan kos itd., ki
jih drugače sploh ni mogoče stalno zbirati. Vsi tako zbrani
podatki so nedvoumno opisani s časom njihovega nastanka oz. trajanja.

Slika 3 - Shema sistema SynaproM s krmilniki Easy
Na podlagi avtomatskega zajema stanj, v katerih se nahaja
stroj med delovnim procesom, se lahko zbere podatke :
• o stanju stroja (deluje, zaustavljen, nastavljanje, servisiranje, čaka na obdelovanec …),
• o načinu delovanja stroja (avtomatsko, ciklično, ročno …),
• o alarmih, ki onemogočjo normalno delovanje stroja,
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• o številu vseh izdelanih kosov, dobrih kosov, izmetnih
kosov itd.,
• o trajanju posameznega stanja na stroju (normalno delovanje, servisiranje, nastavljanje, čas čakanja na vzdrževalce …),
• o izdelovalnih časih (dejanski čas izdelave, pripravljalni
čas, transportni čas …).

Predstavitev podatkov
V sklopu gradnikov Synapro za podporo poslovnega informacijskega sistema (MRP/ERP) je tudi gradnik SynaproP za predstavitev in analizo zajetih podatkov. S programskim gradnikom
SynaproP lahko vsakdo v podjetju na PC računalniku opazuje
trenutno stanje v proizvodnji, ne da bi bil potreben obisk proizvodne dvorane. Pripravljenih je cela vrsta pregledov in analiz,
dodane pa so tudi možnosti, da si uporabnik sam izdela analizo.

Slika 4 - Prikaz stanja v proizvodni hali in na liniji

Slika 6 - Prikaz rezultatov analiz

Slika 5 - Prikaz stanja za posamezen stroj

Slika 7 - Skupna učinkovitost - SU

Ti podatki sami po sebi niso nič posebnega, saj jih vodstvo
v vsakem proizvodni enoti v taki ali drugačni obliki upošteva pri odločanju. Zavedati pa se je treba, da človek lahko
pomni in upošteva pri odločanju le omejeno količino podatkov in ti podatki iz človeškega spomina za dogodke v preteklosti običajno niso časovno in vrednostno povsem jasno
definirani.
Predstavljen računalniško podprt sistem lahko poleg stanja
stroja v izbranem trenutku beleži tudi izbrane parametre
stroja (temperaturo brizganja, tlak krivljenja, napetost
usmernika,...). Zbiranje teh podatkov omogoča, da se lahko
za nazaj ugotovi pod kakšnimi pogoji je deloval stroj v preteklosti. To velikokrat pomaga pri ugotavljanju vzrokov za
izmet oz. reklamacije (Slika 4 in 5).
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Slika 8 - Skupna učinkovitost za skupino strojev
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Za tehnologijo in vzdrževanje je pomembna analiza podatkov o alarmih
na strojih, ki pomaga določiti kritične
napake v strojnem parku. Za odpravljanje motenj v delovanju stroja je zelo
pomembno ugotoviti, katere napake
se pojavljajo na posameznem stroju,
kako pogosto se pojavljajo in koliko
delovnega časa na stroju izgubimo
zaradi posameznih napak v izbranem
obdobju.
S tako analizo hitro odkrijemo, katere
napake predstavljajo pomembno oviro
pri učinkovitem delovanju stroja (Slika
6).
Synapro vključuje tudi izračun kazalcev, ki omogočajo predstavitev zbranih
podatkov z enim parametrom, ki odseva stanje v proizvodnji v izbranem obdobju. Eden takih kazalcev je "Skupna
učinkovitost - SU" (Slika 7). Koeficient
SU lahko opazujemo na posameznem
stroju, liniji ali pa na celotni proizvodnji
(Slika 8).

Prednosti
Zajemanje podatkov direktno s strojev
s pomočjo krmilnika Easy ima to prednost, da so informacije zbrane :
• brez dodatnega obremenjevanja
delavca,
• da delavec ne vpliva na postopek
zbiranja podatkov in ni filtriral ali priredil podatkov že v fazi zbiranja,
• da ni potreben poseg v glavni krmilnik na stroju,
• da so uporabljeni cenovno ugodni
krmilniki Easy,
• da se informacije zbirajo stalno in
• da so dogodki zabeleženi na časovni premici.
Sistematično avtomatsko zajemanje
podatkov s strojev in njihovo urejeno
shranjevanje je pomemben kamenček
v mozaiku uspešnega podjetja, saj so
avtomatsko zbrani podatki zelo zanesljivi in kakovostni.
A
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Express novice - Strokovna koferenca NIDAN 2005

NIDAN 2005

Strokovna konferenca o virtualni instrumentaciji
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika
Podjetje National Instruments Slovenija je tudi letos
organiziralo že osmo strokovno konferenco o
virtualni instrumentaciji NIDan 2005. Letos so
konferenco pripravili v kongresnem centru
portoroškega hotela St. Bernardin. Udeležba
je bila za obiskovalce konference brezplačna.
Konferenca NIDan 2005 se je odvijala dva dneva, v četrtek 10. februarja, ko so
bila predavanja in predstavitve, v petek, 11. februarja, pa so pripravili LabVIEW in
TestStand delavnico. Zaradi drugih obveznosti sem se konference udeležil le prvi
dan, ko so potekala zanimiva predavanja pa tudi prijetna druženja med odmori.
Konferenco je odprl direktor podjetja National
Instruments d.o.o., g. Matej Krajnc, sledila pa so
predavanja o najnovejših tehnologijah na področju merilne tehnike in avtomatizacije ter o novostih s področja virtualne instrumentacije. G.
Roman Plevnik je predstavil Programabilni avtomatizacijski sistem PAC (CompacRIO), zelo
zmogljivo vgnezdeno nadzorno platformo, ki
omogoča izvedbo distribuiranih meritev in krmiljenj v industriji. G. Plevnik je kasneje predstavil
tudi nekaj zanimivih
nasvetov za uspešno
programiranje DAQ
vmesnikov, katerih
novo generacijo je
pred tem predstavil
g. Andrej Drozg.
Novosti s področja
programske in strojne opreme za zajem
in obdelavo podatkov ter izdelavo testnih sistemov na PXI
in LabVIEW platformi
je predstavil g. Matej
Krajnc. Modularni instrumentacijski sistemi, nastali na arhitekturi odprtega industrijskega standarda PXI skupaj z zmogljivo prgramsko opremo (LabView, LabWindows/CVI, NI TestStand in SignalExpress), omogočajo visoko zmogljive, na PC
temelječe merilne in avtomatizacijske sisteme po dostopni ceni.
Konferenca NIDan 2005 se je zaključila s predstavitvijo člankov, ki so jih pripravili
uporabniki NI programske in strojne opreme ter žrebanjem praktičnih nagrad.
Precej omenjene programske in strojne opreme, ki je bila predstavljena na konferenci, smo ali še bomo predstavili tudi v reviji Avtomatika, upamo pa, da se nam
bo uspelo dogovoriti tudi za objavo člankov uporabnikov, saj govorijo o praktični
uporabi omenjene opreme. Konferenca je bila vsekakor zanimiva in z veseljem pričakujemo NIDan 2006.
A
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BOS 2005

Seminar Building Open Systems 2005 v sodelovanju
z LonMark International & LonUsers Europe
Avtor: Branko Badrljica
V Grand hotelu Union se je 3. februarja 2005
prvič v Sloveniji odvijal seminar v okviru
turneje Building Open System - BOS 2005 v
organizaciji podjetja Silon v sodelovanju z
mednarodno organizacijo LonMark International in množico domačih podjetij, ki že
gradijo svoje rešitve na odprtem interoperabilnem LonWorks standardu. Podjetje Silon
d.o.o. je tudi pooblaščeni integrator Lon-

Works omrežij v Sloveniji. Turneja po Evropi in
Združenih arabskih emiratih (Dubai) se je pričela prav v Sloveniji, nadaljevala pa v Italiji, Španiji,
Nemčiji, ... vse do Velike
Britanije v maju. Turneja
je sklop enodnevnih predavanj, ki ponujajo kakovostne informacije in
izkušnje vodilnih strokovnjakov v prijetnem okolju s pogostitvijo in osvežilnimi pijačami. Na ta
način želijo predstaviti
LonWorks tehnologijo,
ki je v svetu najbolj razširjena tehnologija za
uvajanje sistemov inteligentne hiše. Vsak uporabnik LonWorks tehnologije lahko uporablja
produkte preko 4000 različnih svetovnih proizvajalcev iz celega sveta. Poleg tega
pa ima možnost tudi sam razviti in ponuditi svetu LonWorks kompatibilne naprave.
Konferenco je pospremila tudi razstava nekaterih izdelkov v LonWorks tehnologiji (na sliki družina izdelkoc T.A.C.). Seminarji so namenjeni tako investitorjem in
upravljalcem, kot strokovnjakom, sistemskim integratorjem, arhitektom, skratka
vsem, ki odločajo pri gradnji inteligentne zgradbe.
A
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ET
200iSP
Novost na tržišču - varna in fleksibilna dislocirana enota za
potencialno nevarna okolja ("Ex" področja)
Avtor: Danijel Krašovec; Siemens A&D AS

T 200iSP je novi produkt, ki zadovoljuje zahteve strank v kemični, farmacevtski, prehrambni,
barvni, naftni industriji itd.; v glavnem za okolja kjer je potrebna višja stopnja zaščite. ET200iSP
je modularno kompakten in resnično varen Profibus Slave z IP 30 stopnjo zaščite v potencialno
nevarnih okoljih. Lahko se uporablja tako v plinskih (CONA 1) kot tudi v prašnih okoljih (CONA 21).
Senzorji, ki se priključujejo na sistem, se lahko pripeljejo iz con 0, 1, 2 in 20, 21, 22.

E

Dislocirana enota ET 200iSP se lahko
uporablja v plinskih in prašnih okoljih,
kjer je zahtevana IP30 stopnja zaščite.
Vgradimo jo lahko v cone 1 in 2 ter 21
in 22, medtem ko lahko vse signale pripeljemo še iz cone 0 in cone 20. Enoto
povežemo preko varne Profibus mreže
na standardno Profibus mrežo kot PB
Slave.
Standardna Profibus mreža se pretvori
v resnično varno PB mrežo s pomočjo
RS 485-iS coupler-ja. Enota je kompaktna in mehansko robustna. Enoto lahko
povezujemo na vse Simatic S7 sisteme
in tudi na Simatic PCS 7 sistem ter na
druge procesne sisteme.
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Primer - Načini povezave v posameznih conah
Sistem ET 200iSP je modularen. Vsebuje terminal module na katere pritrjujemo module različnih funkcij, kot so napajalniki (požarno odporen), komunikaAVTOMATIKA

cijski moduli (vmesnik za Profibus
mrežo) in elektronske module. Maksimalno lahko uporabimo 32 elektronskih modulov, ki jih lahko razvrščamo
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po poljubni kombinaciji. Zelo pomembno je, da sta mehanski in električni del med seboj ločena. Tako lahko sistem
sestavimo v nekaj korakih. Najprej pritrdimo terminal module na montažno letev, nato na priključne sponke terminala
žično povežemo signale in na koncu vstavimo module
(napajalnike, elektronske module). Ta način priključitve ima
kar nekaj prednosti. Tako lahko, preden vstavimo elektronske module, preverimo vse žične povezave. Ko prvič vstavimo elektronski modul, se terminal modul mehansko označi
s kodo, tako da prepreči vgradnjo različnega modula ob
zamenjavi. Ker so elektronski moduli ločeni od mehanskega dela, lahko module enostavno zamenjujemo.
Elektronske module in tudi napajalnike lahko zamenjujemo
med samim delovanjem. Polna funkcionalnost postaje se
prične takoj brez zamudne "Shutting Down" operacije.

Analogni moduli merijo signale iz uporovnih sond, kot sta
Pt100 in Ni 100 sondi. Poleg tega lahko merimo upornost
do 600 Ohmov. Priključimo lahko tudi termočlene tipa B, E,
J, K, L, N, R, S, T in U. Pri uporabi HART modulov lahko uporabimo analogne vhode s štiri ali dvo-žično priključitvijo. Pri
izhodnih modulih lahko uporabimo tokovne signale 0 do 20
mA ali 4 do 20 mA.

ET 200iSP ponuja HART protokol za priključitev naprav tipa
HART. V večini se ta protokol oziroma komunikacija uporablja za meritve temperature, nivoja, pritiska in pretoka. HART
moduli ponujajo tudi prenos dodatnih procesnih spremenljivk v procesno sliko. Centralna postaja lahko dostopa do
HART procesnih naprav preko Profibus DP s pomočjo "routing" funkcij. Glavni kontrolni sistem lahko tako izvaja upravljanje nad centralnih nadzorom.
Pri sestavi ET 200iSP sistema je možno uporabiti različne
kombinacije elektronskih modulov. Možno je priključiti
NAMUR vhode s štetjem impulzov do frekvence 5kHZ.

Sistem ET200iSP parametriziramo s pomočjo Step7 brez
dodatnih paketov (od Step7 V5.3 + SP1 dalje). ET 200iSP
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podpira "CiR" funkcijo ( Configuration in Run ), kar pomeni, da lahko spreminjamo konfiguracijo in parametriramo med samim delovanjem. Simatic ET 200iSP
ponuja tudi obsežne informacije o diagnostiki notranjih in zunanjih napak, kot so
npr. odprti tokokrog ali kratek stik. Vsi statusi HART komunikacij se shranjujejo v
DP V1 diagnostiko in se nato prenašajo v glavni kontrolni sistem. Za diagnostične signale PCS 7 sistema so dobavljivi standardni diagnostični gonilniki, ki obdelajo vsa relevantna sporočila za PCS 7 sistem. Vsaka napaka se takoj sporoči glavnemu sistemu.
Uporaba ET 200iSP enote prinaša kar nekaj prednosti in ugodnosti. Vhodi in izhodi se lahko locirajo bliže procesu, s čimer se zmanjša poraba ožičenja. Modularna,
resnično varna oblika enote omogoča menjavo modulov, senzorjev in ožičenja
med samim delovanjem. Menjava je lahko hitra in hkrati varna saj so elektronski
moduli mehansko kodirani. Profibus služi kot "fieldbus" sistem, kjer se parametrizacija, naloge, HART, diagnoza in procesni podatki prenašajo preko enega kabla.

ET 200iSP podpira veliko standardov, ki si jih lahko ogledate v zgornji tabeli.

22 53/2005

AVTOMATIKA

A

OPREMA ZA VARNOST PRI DELU

AZM200
Varnostno stikalo z zaklepanjem
Informacije: Stojan Mrak, Tipteh d.o.o.

arnostna stikala zahtevajo natančno ujemanje aktivatorja in samega stikala. To sicer lahko dosežemo pri
novi napravi, vendar pa lahko z uporabo skozi življensko
obdobje pride do zamaknitve in aktivator ne more več natančno vstopiti v stikalo. Posledica je uničenje obeh delov, kar povzroči zastoj in stroške.

V

Novo varnostno stikalo z zaklepanjem
iz Schmersala AZM 200 odpravlja ta
problem.
S svojo moderno in ergonomsko obliko
je AZM 200 prava izbira varnostnega
stikala z zaklepanjem za vse naprave,
pri katerih zahtevamo lep izgled.
Tri LED doide podajajo stanje naprave.
Tako lahko posluževalec vedno ve,
kdaj lahko odpre vrata.

S pomočjo novo razvite senzorske
tehnologije sta zdaj aktivator in stikalo
lahko zamaknjena za ±5 mm. To poenostavi montažo in skrajša čas nastavitve in vzdrževanja. Kot dodatno prednost ima AZM200 dve podaljšani luknji za pritrditev, kar omogoča hitro
montažo na aluminijaste profile ali jeklene okvire.
AVTOMATIKA
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Varnostno stikalo z zaklepanjem AZM
200 nudi precejšnjo prednost pred
ostalimi predvsem pri varnostni ograjah, kjer je omogočen vstop v ograjeno
območje, saj lahko s pomočjo ročke
za izhod v sili, s samo eno roko zapustimo nevarno območje hitro in varno.

AZM 200 je dobavljiv tudi v izvedbi, ki
vključuje senzorje zaprtosti vrat. V tem
primeru in zaradi lastne diagnostike
zadovoljuje AZM 200 kriterije varnostne kategorije 4, tudi če vežemo več
AZM 200 v serijo. Dodatno stikalo na
vratih ni več potrebno. Posledično
potrebujemo tudi samo en varnostno
relejski modul.
A
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IMP KLIMAT - sIMPly
Določite si svoj solarni sistem
Avtor: Peter Nose, univ. dipl. inž. str.

odjetje IMP Klimat je bilo med prvimi proizvajalci Sprejemnikov Sončne Energije (sončnih kolektorjev) - v nadaljevanju SSE. SSE je namenjen sprejemu in pretvorbi
sončnega sevanja v toplotno energijo, ki se v absorberju prenaša na tekočino za prenos toplote. Sedanji izdelki SSE tipa SISOL TI so plod znanja in dolgoletnih izkušenj, ki segajo vse od
konca 70-ih let, ko smo tudi začeli z njihovim razvojem. Serijska
proizvodnja pa se je pričela že v začetku 80-ih let. Sedaj vam
lahko ponudimo tudi vse glavne dele solarnega sistema za pripravo tople sanitarne vode, ki ga lahko sami določite in izberete s programom sIMPly. Program se nahaja na naši spletni
strani www.imp-klimat.si.

P

Slika 1 - Referenčni objekt - Hotel Delfin Izola
PREDNOSTI
Pridobljena energije s SSE je ekološka in prinaša vrsto ugodnosti. Vračalna doba
investicije je 3 leta za solarne sisteme ogrevanja bazenske vode ter 7 let za
solarne sisteme priprave tople sanitarne vode. V resnici pa je ta doba še krajša,
ker se lahko pri Agenciji za učinkovito rabo energije - (AURE) pridobi subvencijo
v višini 30.000 SIT/m2 vgrajene površine SSE. Pričakovana življenjska doba SSE
je cca. 25 let, zato se vložek vanje z ekonomskega vidika izplača. Ker pa se cene
energentov vseskozi višajo, v prihodnosti bomo morali plačevali tudi ekološko takso, se ekonomičnost investicije neprestano povečuje.
UPORABA
SSE uporabljamo za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje vode v zaprtih in
odprtih plavalnih bazenih, ogrevanje steklenjakov, sušenje kmetijskih pridelkov,
lesa in podobno ter za nizkotemperaturno ogrevanje zgradb (talno ogrevanje) ali
za ogrevanje v kombinaciji z drugimi viri energije (klasični sistemi ogrevanja, toplotne črpalke).
LASTNOSTI
Najnovejši SSE tip SI-SOL TI (2 m2 ali 1,4 m2) je visokokakovostni izdelek, ki se
AVTOMATIKA
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odlikuje s skladno obliko, kakovostnimi materiali, visokim učinkom, dolgo življenjsko, majhno lastno težo in ugodno ceno. Na bakren absorber ima nanesen
visokoselektiven nanos, ki omogoča visoke izkoristke sprejema sončnega sevanja. Razlika napram klasičnim SSE se pokaže predvsem ob šibkejšem soncu
(delno jasno vreme, jeseni, spomladi in pozimi), zato pridobimo z njimi skozi celo
leto okrog 10% energije več. Karakteristiko je bila izmerjena po strogem standardu DIN 4757.

Datoteka (File) izberite ukaz Ustvari bližnjico (Create Shortcut). Nastalo bližnjico povlecite na Namizje. Na namizju
nastali ikoni spremenite ime in po želji
zamenjajte ikono. Datoteka z ikono
simply.ico je priložena programu in se
nahaja v direktoriju, na katerega ste
namestili program oziroma se nahaja
na disketi s programom.
Programsko opremo sIMPly poženete
z dvoklikom na ikono, ki ste jo postavili
na namizje ali pa odprete datoteko
sIMPly.xls kot vsako drugo Excel datoteko. Na monitorju se pokaže naslednje okolje:

Slika 2 - SSE - Sprejemnik sončne energije ali po domače: sončni kolektor

Ob prvi uporabi programa najprej nastavite resolucijo ekrana, ki ustreza nastavitvam vašega računalnika. Ob naslednjem zagonu programa vam resolucije ni več potrebno nastavljati.

1 - pritrdilni profil
2 - gumi tesnilo
3 - kaljeno steklo
4 - tesnilo
5 - ohišje
6 - absorber
7 - izolacija zaščitena s kaširano Al folijo
8 - aluminijasta pločevina

Slika 3 - Prerez SSE
DOLOČITE SI SVOJ SOLARNI SISTEM - sIMPly
S programom sIMPly, ki se nahaja skupaj z navodili na naši spletni strani (www.
imp-klimat.si), si lahko izberete sami svoj solarni sistem za pripravo tople sanitarne
vode. Program je bil narejen v sodelovanju s Fakulteto za strojnišvo Univerze v
Ljubljani.
Program sIMPly je oblikovan kot MS EXCEL datoteka. Za uporabo programa
sIMPly potrebujete programsko kodo Microsoft Excel verzije 97 ali novejše.
Priporočeni sta ekranski ločljivosti 800 x 600 točk ali 1024 x 768 točk v vsaj 256
barvah. Priporočamo, da program namestite na trdi disk računalnika. Za lažje delo
s programom predlagamo, da datoteko sIMPly.xls postavite na namizje.
Postopek je sledeč: V Windows Explorerju označite datoteko sIMPly.xls. V meniju
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Delo s programom nadaljujete tako, da
kliknete na sliko solarnega sistema. Izbirate lahko med dvema osnovnima
konfiguracijama solarnega sistema:
• Levo na ekranu je slika solarnega sistema, pri katerem vodo dogrevamo
z električnim grelnikom. Program v
nadaljevanju izbira samo med hranilniki toplote, ki imajo samo en (solarni) prenosnik toplote.
• Desno na ekranu je slika solarnega
sistema, pri katerem vodo dogrevamo s kotlom ogrevalnega sistema
preko zgornjega prenosnika toplote
v hranilniku toplote.
Že ime samo pove, da je program
enostaven in prijazen do uporabnika. V
programu morate le izbrati (program
vam avtomatsko izpiše možnosti izbire):
• najbližji kraj postavitve sistema,
• tip SSE,
• naklon SSE (kot med SSE in vodoravno površino),
• usmerjenost SSE (idealen je jug, pri-

IZRAČUN SOLARNEGA SISTEMA

poročamo pa odmik do 15° od juga),
• število uporabnikov tople sanitarne vode,
• porabo tople sanitarne vode na osebo na dan (na izbiro
imate 4 možnosti: nizko, srednjo, visoko in komfortno),
• vrsto primarnega energenta (elektrika, EL kurilno olje,
zemeljski plin in biomasa).
• dvakratno razdaljo med SSE in hranilnikom toplote (bojlerjem)

Slika 4 - Primer izbire solarnega sistema priprave tople sanitarne vode s programom sIMPly
Po vnosu zgoraj navedenih podatkov vam program sam priporoči solarni sistem (število SSE, hranilnik toplote, obtočno
črpalko, raztezno posodo in regulacijsko enoto). Omogoči
vam pa tudi izpis poročila, ki zajema: vhodne podatke,
izbrane elemente solarnega sistema, ceno sistema, grafični
prikaz pridobljene energije po mesecih ter letni prihranek
denarja in energije.
A

AVTOMATIKA

53/2005 27

Express novice

KEYTAG
Plošček za meritev in beleženje temperature
Informacije: Robotina d.o.o. Koper
udi na področju opreme za beleženje meritev (data logging) smo priča
padanju cen izdelkov. Ta oprema je bila še pred kratkim draga in
uporabniki so se praviloma odločali za drugačne načine spremljanja
temperature, vlage in drugih vrednosti. Na tržišču pa se je pojavil nov
izdelek zelo ugodne cene in zanimivih zmogljivosti.

T

Gre za "ploščke" velikosti malo debelejše kreditne kartice, ki merijo in beležijo temperaturo v programiranih časovnih razmakih in to shranjujejo v spomin. Plošček ima
luknjo, tako da ga lahko obesimo na vsak vijak. Shranjene meritve odčitamo s čitalcem, ki ga priklopimo na serijska ali USB vrata osebnega računalnika. Spomin omogoča do 8.031 meritev, kar pomeni, da je pri meritvi vsakih 30 minut časovni razpon
beleženja 167 dni. Seveda je lahko časovni interval krajši (razreda sekund) ali daljši
(razreda ur). Časovni interval meritve, število meritev, alarmna področja in ostalo
vprogramiramo s programom, ki nam omogoča tudi izpis podatkov v obliki tabele in
arhiviranje. Temperaturno območje je od -40 do +85°C. Kmalu bo na voljo tudi plošček z zunanjim temperaturnim senzorjem in pa plošček za merjenje temperature in
relativne zračne vlage.
Področja uporabe najdemo povsod, kjer želimo spremljati spremembe temperature:
• v delovnih prostorih, kjer se delavci pritožujejo, da jim je ali premrzlo ali prevroče
ali kjer želimo optimirati stroške gretja ali hlajenja,
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• v klimatskih sistemih, kjer želimo preverjati učinkovitost regulacije v različnih točkah,
• v elektroomaricah, kjer želimo na primer ugotoviti porast temperature kot
posledico zamašenosti zračnih filtrov
ventilacijskega sistema,
• pri nadzoru delovanja hladilnih sistemov v trgovinah in diskontih,
• pri spremljanju temperature v najrazličnejših skladiščih in drugje.
Plošček ima dve LED diodi s katerima
signalizira zapolnjenost spominskega
prostora in delovanje izven določenega
temperaturnega območja.
A
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Nadgradnja serijske
komunikacije v Ethernet
Avtor: Dare Žagar, RAGA d.o.o.

zadnjem času imamo na voljo že kar lepo število različnih vmesnikov, s
pomočjo katerih standardni serijski izhod (RS232, RS422 ali RS485)
pretvorimo v standardni Ethernet izhod. Ti vmesniki so miniaturni enokartični računalniki, ki so sicer strojno res enostavni, imajo pa presenetljivo veliko
komunikacijskih in programskih funkcij in protokolov, ki jih sicer srečamo le v
večjih Ethernet strežnikih. Firma MOXA, ki je vodilna med proizvajalci omenjenih
vmesnikov, je naredila korak dalje in za razvijalce serijskih naprav razvila serijo miniaturnih
enokartičnih vmesnikov, ki so namenjeni neposredni vgradnji v serijske naprave. Tako nadgrajeno serijsko napravo lahko priključimo na lokalno Ethernet mrežo 100/10 BaseT.

V

Argumenti za nadgradnjo
Prvi argument za izvedbo nadgradnje je vsekakor povečanje komunikacijskih možnosti naprave. Nadgradnjo lahko
izvedemo na več načinov:
 Pri fiksni zamenjavi serijski izhod nadgradimo v
Ethernet. Torej iz serijske naprave dobimo Ethernet
napravo.
 V primeru, da ima naprava na voljo dva serijska izhoda, enega uporabimo za nadgradnjo in s tem dobimo napravo, ki ima na voljo obe komunikacijske
možnosti hkrati.
 Med boljše rešitve sodi predelava naprave, ko je

vmesnik narejen kot dodatni modul, ki ga vstavimo
le če to zahteva kupec, sicer ostane na voljo serijski
izhod. Ethernet vmesnik v tem primeru predstavlja
dodatno možnost izbire.
Drugi argument za predelavo je finančni. Trenutno imajo
naprave z Ethernet izhodom bistveno višjo ceno kot enake
naprava z serijskim izhodom. Razlika v ceni je večja, kot
sam strošek vgradnje Ethernet vmesnika. Za boljšo predstavo lahko navedemo primer: cena laserskega tiskalnika z
Ethernet priključkom je včasih višja za pribljižno 30.000 SIT
od enakega modela z USB ali vzporednim priključkom.
Čeprav strošek vgradnje kartice pri večjih proizvodnih seri-
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jah ne presega 10.000 SIT. Iz navedenega je razvidno, da
kupec plačuje neupravičeno visoko ceno izključno zaradi
možnosti mrežne uporabe naprave, ki jo hkrati lahko
uporablja več udeležencev v mreži.
Tretji argument za predelavo je enostavna izvedba nadgradnje, ki ne bo predstavljala večjega problema niti manj
izkušenemu razvijalcu. Marsikateri razvijalec, ki je razvil
kvalitetno serijsko napravo, je lahko na področju Etherneta
in IP komuniciranja dokaj negotov. Implementacija
Etherneta po klasični poti bi torej pogosto zahtevala pomoč
zunanjih specialistov, ki pa jih manjša podjetja običajno ne
premorejo.

Tehnični vidiki nadgradnje
Po odločitvi za nadgradnjo se lotimo izbire najbolj ustreznega načina nadgradnje serijske naprave v Ethernet napravo.
Najprej moramo razmisliti o načinu fizične vgradnje. V serijski napravi je potrebno poiskati ustrezni prostor, kamor
bomo montirali kartico in ženski konektor RJ45. Glede na
izredno majhno velikost vmesnika, ki meri le 31mm x 44mm
(nekateri modeli 40mm x 57mm), si je težko predstavljati
napravo, v kateri ne bi mogli najti mesta za montažo tako
majhnega vmesnika. Nekateri vmesniki že imajo pritrjen
RJ45 konektor, zato je nujno kartico namestiti ob ustrezni

Z uporabo že izdelanih Ethernet vmesnikov je situacija
povsem drugačna. Najbolj zahtevni problemi so že rešeni in
Ethernet vmesnik deluje zelo zanesljivo. Potrebne so le še
enostavne operacije, kot na primer mehanska montaža in
električna priključitev. Vmesnik sam, razen parametriranja,
ne potrebuje dodatnih posegov. Na samem začetku si razvijalec lahko pomaga tudi z zunanjimi vmesniki, s pomočjo
katerih preveri delovanje svoje naprave. Če mu vmesnik
povsem ustreza, se lahko odloči za naslednji korak in ga v
obliki kartice brez ohišja vgradi v svojo napravo.
Glede na zgoraj navedene argumente se bo verjetno marsikateri proizvajalec serijskih naprav opogumil za nadgradnjo in s tem naredil svojo napravo tehnično bolj popolno in
veliko bolj zanimivo za tržišče.

PRODAJNI PROGRAM RITTAL
KONTAKTNI NASLOVI

Industrijska ohišja:
Kompaktna ohišja za industrijo: iz jeklene in nerjaveče pločevine,
polikarbonatna, aluminijasta, ohišja v EX in EMC zaščiti, industrijski, komandni in upravljalni pulti, ohišja za namestitev računalnikov.

Ohišja za elektroniko:
Ohišja "rack" za namestitev elektronskih in računalniških komponent, napajalne enote, VME vodila, ohišja za inštrumente, namizna ohišja.

RITTAL d.o.o.
PRODAJA STIKALNIH OMAR
ŠMARTINSKA 152,
HALA 1
1533 LJUBLJANA

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

Hladilni sistemi, klima naprave za ohišja, toplotni izmenjevalci,
grelci, ventilatorji in rešetke.

Bakrene zbiralke, zaščita zbiralk, priključne komponente, ločilniki,
vmesniki za namestitev komponent, izolatorji, dodatki.

TEL. +386 (0)1/546 63 70
FAX +386 (0)1/541 17 10
http://www.rittal.si

Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

PE MARIBOR

Ohišja za kontrolo in nadzor komunikacij, ohišja za mreže, ohišja
za namestitev strežnikov, stenski mrežni delilniki, telekomunikacijska ohišja in optični delilniki, CMC-TC nadzor in upravljanje.

Stenska, prosto stoječa, modularna in kompaktna ohišja primerna
za vse vremenske vplive.

VODOVODNA 30
2000 MARIBOR

Fascinantna
prihodnost ...
ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.
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odprtini na ohišju naprave, skozi katero je
konektor dostopen
uporabniku. Serijsko
stran povežemo s ploščatim kablom, ki ga
priključimo na ustrezne 'pine' na vmesniku in na napravi. V
primeru, da kartice
ne moremo namestiti
blizu odprtine v ohišju, imamo možnost
izbrati kartico brez
RJ45 konektorja. Kartico montiramo kjerkoli najdemo ustrezen prostor in jo s
ploščatim kablom povecemo s konektorjem RJ45, ki ga montiramo nekje na
ohišju naprave.
Tretji način pritrditve
in priključitve vmesniške kartice je v obliki modula pritrjenega
direktno na osnovno
tiskanino naprave. Ta
način je bolj poznan
pod imenom “PiggiBack”. Izberemo vmesnik, ki ima na dveh
krajih že pripravljene
kontaktne 'pine', ki jih
potisnemo neposredno na pripravljene
“ženske” pine na tisPiggi-Back izvedba
kanini osnovne plošče. Ta varianta zahteva predelavo osnovne tiskanine naprave.
Na tiskanini moramo
predvideti priključne
'pine' v razporedu, ki
ustreza razporedu priključnih 'pinov' vmesniške kartice. Montaža kartice je hitra in
zanesljiva, kar je zelo
primerno za serijsko
proizvodnjo. Pri pravilni izvedbi lahko vmeBlok shema NE4000
sniška kartica predstavlja dodatno možnost, ki jo vključimo le na željo kupca, sicer naprava uporablja primarni serijski izhod. Spreten razvijalec bo vsekakor našel še veliko izvirnih
načinov za montažo in priključitev vmesniške kartice.

Tipični primeri namestitve vmesniške kartice
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skimi možnostmi. Firma MOXA ima v ta namen razvito
posebno serijo vmesnikov UC (Universal Communicator). Ti
uporabljajo RISK procesorje Intel Xscale IXP-422 CPU, ki
imajo zelo velike programske možnosti in so lahko kos
zahtevnim komunikacijskim problemom oziroma predprocesiranju zbranih podatkov pred prehodom na centralni sistem (vloga Front-End računalnika). V največ primerih programiranje ne bo potrebno, vsekakor pa je dobro vedeti za
to zelo koristno možnost, ki nas lahko reši iz nepredvidljive
zagate. Kratek uporabniški programček namreč lahko
nadomesti dosti bolj zapleteno in drago programsko ali
strojno rešitev.

Izbor najustreznejšega vmesnika

Posebej moramo pohvaliti proizvajalca, da je močno olajšal
postopek nadgradnje. V ta namen je za vsak tip vmesniške
kartice pripravil ustrezen komplet razvojnega orodja (strojnega in programskega). Razvojni komplet vsebuje preprosto tiskano vezje, ki simulira delovanje uporabnikove
osnovne tiskanine. S pomočjo te kartice in ostalega

Da bi bil poseg v serijsko napravo za razvijalca čim bolj
preprost, je firma MOXA izdelala 6 različnih vmesnikov, ki
zajemajo vse najbolj pogoste primere na katere naletijo
razvijalci. Razvijalec ima možnost, da izbere tisto, ki najbolj
ustreza specifičnim zahtevam vgradnje. S pravilnim izborom
lahko zmanjša delo potrebno za nadgradnjo na minimum.
Kartice se med seboj razlikujejo:
 glede na izvedbo priključkov,
 glede na tip serijske komunikacije (RS232 ali RS422
/485),
 glede možnosti dodatnega programiranja oziroma
moči procesorja.
Splošen opis različnih tipov kartic:

priloženega strojnega in programskega orodja lahko razvijalec v miru in na enostaven način predvidi spremembe, ki
jih mora narediti v svoji napravi. Cena razvojnega pribora je
izredno majhna, tako da ne predstavlja omembe vrednega
stroška.

Reševanje programskih problemov
Naslednja informacija bo verjetno zanimala le tiste, ki jim
osnovna nadgradnja serijske komunikacije v Ethernet ne
rešuje problema v celoti. Včasih se pojavi zahteva po spremembi komunikacijskega protokola ali kaki drugi vmesni
obdelavi poslanih podatkov. Takrat nam je v veliko pomoč
možnost dodajanja uporabniških programov v EEPROM
vmesnika. Dodatne programe napišemo v jeziku BORLAND TURBO C, ki je priložen na CD disku v razvojnem
kompletu. Na istem disku najdemo tudi SDK programsko
knjižnico z uporabnimi podprogrami. Pri dodajanju programov smo omejeni z velikostjo pomnilnika in procesorsko
močjo.
Če so zahteve prevelike, se moramo odločiti za drugačne
vmesnike z večjo procesorsko močjo in bogatejšimi sistem32 53/2005

4000T: osnovna izvedba, RS232, pritrditev 'Piggy-Back',
nima možnosti programiranja, procesor 80C52
4100T: RS232/TTL in RS422/485 z ADDC, 'Piggy-Back',
programiranje možno, procesor 80186
4120S: RS232, priključitev s pomočjo ploščatih kablov,
programiranje možno, procesor 80186,
4120A: RS422/485, priključitev s pomočjo ploščatih
kablov, programiranje možno, procesor 80186
4110S: RS232, že vsebuje konektor RJ45,
programiranje možno, procesor 80186
4110A: RS422/485, že vsebuje konektor RJ45,
programiranje možno, procesor 80186
Ko se odločimo za najbolj ustrezen tip kartice, je priporočljiva nabava pripadajočega razvojnega kompleta. V
primeru, da se odločamo med več različnimi rešitvami, ni
odveč nabaviti več razvojnih kompletov, kajti odločitev bo
veliko lažja s pomočjo primerjanja in preizkušanja različnih
variant. Zaradi nizke cene razvojnih kompletov to ne bo
predstavljalo večje ovire.
Pomembno je, da med procesom vgradnje vmesniške kartice prilagajamo in spreminjamo izključno serijsko napravo,
ne pa vmesnika. Na ta način si zagotovimo, da po uspešni
prototipni nadgradnji pri proizvajalcu lahko naročamo standarden tip kartic. Proizvajalec vmesnikov lahko jamči za
kvaliteto izdelave in uporabljenih materialov le pod pogojem, da uporabnik ne spreminja standardnih kartic.
A
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Mobilno računalništvo v distribuciji
prehrambenih izdelkov
Informacije: Špica International d.o.o.
V podjetju 13M SLC so z uvedbo Špicine mobilne rešitve v skladiščno poslovanje povečali storilnost in izboljšali postopke – Z mobilnim informacijskim
sistemom Frontman pa oblikovali sodoben sistem za podporo pri ambulantni
prodaji izdelkov znamke Pogrej in Pojej.
LJUBLJANA, 2.2.2005 - V podjetju 13M SLC, ki izvaja logistične storitve za živilskopredelovalna podjetja skupine 13M, so z namenom doseganja večje prilagodljivosti, storilnosti in kakovosti postopkov podprli skladiščno poslovanje z mobilno rešitvijo podjetja Špica International. Poleg mobilne podpore pri skladiščnem poslovanju
so v 13M SLC uvedli tudi mobilni informacijski sistem Špica Frontman za ambulantno prodajo izdelkov Pogrej in Pojej podjetja Proconi.
V 13M SLC izvedli informatizacijo skladiščnega poslovanja na osnovi označevanja s črtno kodo EAN 128 in rešitve za
mobilno podporo, ki so jo oblikovali v podjetju Špica International. Ta sestavlja
brezžično komunikacijsko omrežje (standard 802.11b) na osnovi baznih postaj
Symbol Spectrum 24 in brezžičnega terminala Symbol MC 9060 s čitalcem črtne
kode. Tiskanju nalepk s črtno kodo za
označevanje lokacij in blaga pa je namenjen termalni tiskalnik Datamax M4206.
»Čeprav pred uvedbo mobilne podpore pri delu v skladišču nismo izdelali podrobne analize povrnitve naložbe, ocenjujemo, da smo z uporabo enega prenosnega
terminala in brezžičnih povezav prihranili enega do
dva dodatna delavca, bistveno pa se je zmanjšalo število napak.« je dejal Gregor Slekovec, direktor v
13M SLC.
V 13M SLC so za informacijsko podporo ambulantni prodaji hlajenega programa Pogrej in pojej
uvedli mobilni informacijski sistem Špica Frontman, ki so ga razširili še na prodajo ostalega asortimaja podjetij v družbi 13M. Za potrebe ambulantne prodaje so z mobilno opremo, ki obsega dlančnik Symbol PPT8860 in tiskalnik Epson LX300, opremili devet hladilnikov za oskrbo približno 200 trgovin vsej državi. V 13M bodo ambulanto prodajo iz osrednjega
skladišča v Markišavcih razširili še na obmejne predele Avstrije in Madžarske.
»V letu 2005 načrtujemo tudi vstop na hrvaški trg, kjer bomo z ambulantno prodajo
pokrili najprej Zagreb z okolico. Na Hrvaškem že imamo podružnico z vzpostavljenim
logističnim načrtom, glede na rast poslovanja pa bomo tudi ambulantno prodajo na
Hrvaškem podprli s Frontmanom, in sicer s pomočjo špicinega hčerinskega podjetja
Špica Sustavi iz Zagreba.« je napovedal Slekovec.
Mobilni informacijski sistem Frontman prodajalcem na terenu poleg ambulantne
prodaje omogoča tudi delo komercialista, kot je vodenje zalog pri stranki ter svetovanje pri nabavi. S pomočjo sistema Frontman izvajajo tudi tedenske inventure pri
trgovcih, v prihodnosti pa bodo z njegovo pomočjo uvedli tudi pospeševanje prodaje
na osnovi analitičnega modula Frontman Reports ter podprli polnjenje avtomatov z
izdelki Pogrej in Pojej.
A
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GE Power Controls
Nizko napetostna stikalna tehnika
Informacije: Damjan Palčič in Sonja Čoso, Metronik d.o.o.

E Power Controls sodi med vodilne evropske proizvajalce nizkonapetostne stikalne tehnike, izdelkov za distribucijo električne energije v zgradbah inindustriji, izdelkov za nadzor in upravljanje ter stikalnih plošč. Letno GE PowerControls,
evropski del GE Industrial Systems, ene izmed desetih ključnih operativnih enot svetovno znane korporacije General Electric, samo na evropskem trgu ustvari preko 800
milijonov Evrov prometa. Izdelki GE Power Controls imajo uporabnike po vsem svetu,
zlasti pa jih cenijo proizvajalci opreme, izdelovalci stikalnih omar in uporabniki v industriji.

G

V Metroniku, ki je že od leta 1996 pooblaščeni distributer podjetja za Slovenijo, svetujemo uporabnikom pri projekti-ranju,
vgradnji in zagonu opreme GE Power Controls, nudimo kakovosten servis ter zagotavljamo rezervne dele. Vprispevku vam
na kratko predstavljamo del njihove ponudbe - industrijske komponente, komponente za nadzor inavtomatizacijo, komponente in razdelilce za stavbe ter industrijske razdelilne omare in sisteme.

Industrijske komponente
Kompaktni odklopniki (MCCB) Record plus
• Nudijo tokovno razmejitev in selektivnost.
• Dobavljivi v štirih velikostnih razredih:
- Velikost FD do 160 A
- Velikost FE do 250 A
- Velikost FG do 630 A
- Velikost FK do 1600 A
• Izklopne zmogljivosti do 150kA.
• Uporabni kot glavna stikala in kot stikala
za zaščito motorjev ter generatorjev.

Bremenska ločilna stikala
• DILOS - od 16 do 4000 A
• FULOS - varovalčno bremensko
stikalo od 32 do 1000/1250A

Bremenska stikala DILOS in FULOS

Komponente za nadzor in
avtomatizacijo
Kompaktni odklopnik
RECORD PLUS

Zračni odklopniki do 4000 A - M-Pact
• Tip S, 50 kA
- Velikost 1: 400 do 2500 A
- Velikost 2: 2000 do 4000 A
• Tip N, 65 kA
- Velikost 1: 400 do 2500 A
- Velikost 2: 2000 do 4000 A
• Tip H, 80 kA
- Velikost 2: 800 do 4000 A

Pomožni natični releji - serija PRC
• Miniaturni: 2 - 4 preklopni kontakti.
• Standardni 8 - 11 pinski; 2 in 3 kontakti.
• Podnožja za DIN letev 35 mm.
• Tuljave AC in DC.
• Testna tipka z možnostjo zaklenitve
z mehanskim indikatorjem.
• Interface releji (za uporabo s PLC
sistemi): 1 - 2 kontakta.

Kontaktorji dobavljivi v treh serijah,
3- in 4- polni:
•Serija M: od 6 do 9 A (AC3)
•Serija CL: od 9 do 105 A (AC3)
•Serija CK: od 150 do 825 A (AC3)

Pomožni releji serije
PRC

Motorska zaščitna stikala
• Serija SFK do 25 A.
• Surion - motorska zaščitna stikala indirektni zaganjalniki do 63 A.
• Dve velikosti: 45 in 55 mm.
• Kratkostična zmogljivost do 100 kA.
• Velika izbira dodatnega pribora.

Kontaktorji serije M, CL, CK

Zračni odklopnik M-PACT
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Preobremenitveni releji
Za namestitev na tri serije kontaktorjev:
• Serija MT: nastavljivi od 0,11 do 14 A
• Serija RT: nastavljivi od 0,16 do 110 A
• Serija RT: nastavljivi od 55 do 850 A
AVTOMATIKA
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SURIONFrekvenčni pretvorniki - VAT
• Visoko zmogljivi frekvenčni pretvorniki za asinhronske motorje s kratkostičnokletko od 0,2 do 315 kW.
Naprave za mehki zagon - ASTAT
• Elektronska naprava za mehki zagonasinhronskih motorjevs kratkostično
kletko od 4 do 600 kW (pri 380/415
V).Tipke in svetlobni javljalniki
• Industrijske tipke, stikala in signalne
lučke
• Serija P9 - 22,5 mm
• Serija 077 - 30 mm
• Ročna in nožna stikala.

Komponente in razdelilci za
stavbe
Instalacijski odklopniki - program
Redline
• Od 0,5 do 125 A - 1- do 4-polni.
• Izklopna zmogljivost od 3 kA do 50 kA.
• V skladu z IEC 60898 in IEC 60947-2.

Instalacijski odklopniki program REDLINE

Diferenčna zaščitna stikala - program Redline
• Od 16 do 100 A in od 10 do 1000 mA.
• V skladu z IEC 61008 in BS EN 61008.
Kombinirana zaščitna stikala - program Redline
• Od 4 do 40 A in od 10 do 300
mA,1P+N.
• V skladu z IEC 61009.

Tipke in svetlobni javljalniki

Svetlobni stolpi - serija NLT
Stikala za krmiljenje in nadzor tokokrogov
• Serija ML: glavna stikala in stikala za
izklop v sili.

Naprave za DIN letev - program
Redline
• Modularna stikala in tipke
• impulzna stikala
• kontaktorji
• časovna stikala
• časovni releji • transformatorji
• merilne naprave
• prenapetostni odvodniki...
Razdelilci za zgradbe - FIX-O-RAIL
• Iz umetne mase ali kovinski
• podometni in nadometni
• 2 do 144 modulov.

Industrijske razdelilne omare in sistemi

Grebenasta stikala
Senzorji in elektronski releji
• Termoplastična in kovinska končna
stikala.
• Induktiva bližinska stikala in tlačna
stikala.
• Enonapetostni in večnapetostni elektronski časovniki in releji.
• Detektorji nivoja tekočin in pretoka
ter releji za zemeljski tok.

GEA plus:
Obsežna paleta sistemskih aplikacij:
• izvlačljivi in fiksni močnostni razdelilci zzračnimi odklopniki
• distribucijske plošče v fiksni vtični verzijiz odklopniki (MCCB) in varovalkami
• centri za nadzor motorjev v vtični ali
fiks-ni tehniki za aplikacije z varovalcnimi alibrezvarovalčnimi motorskimi zaganjalniki.
Več o izdelkih GE Power Controls lahko najdete na spletnem naslovu: www.
metronik.si in www.gepowercontrols.
com. Z veseljem pa bomo odgovorili
tudi na vaša vprašanja in mnenja, ki jih
lahko pošljete na e-naslova: damjan.
palcic@metronik.si in sonja.coso@metronik.si.
A
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Prihodnost ventilatorskih pogonov
je v EC TEHNOLOGIJI - 1. del
Avtorja: Vinko BOGATAJ, univ. dipl. inž. str., Marjan HRIBLJAN, dipl. inž. str., IMP Klimat d.d.

d leta 1993 dalje IMP Klimat traiventilatorje z zunanje tekočimi ECmotorji BOZ EC in BEZ
EC pod komercialnim imenom ECAVENT. Desetletno obdobje obratovanja omenjenih ventilatorjev v realnih pogojih je dovolj dolgo obdobje, da lahko EC tehnologijo štejemo za
preizkušeno in zanesljivo. Zaradi izjemnih karakteristik omenjenih ventilatorjev in relativno
velikih moči v primerjavi s konkurenco, smo prejeli tudi že več priznanj na strokovnih sejmih
doma in v tujini.

O

ZNAČILNOSTI EC MOTORJEV
Elektronsko komutirani (EC) motorji so komutatorski motorji pri katerih je komutator izveden v elektronski obliki. Tako
ti motorji v sebi združujejo glavne značilnosti komutatorskih
motorjev, vendar brez mehanskih krtačk, ki predstavljajo
glavno slabost klasičnih komutatorskih motorjev.
Elektronska izvedba komutatorja istočasno omogoča učinkovito regulacijo motorja.
Tako imajo EC motorji v primerjavi z asihronskimi (AC)
motorji znatno boljše izkoristke in izjemno majhno maso oz.
volumen. Ne bomo veliko zgrešili, če bomo trdili, da imajo
EC motorji pri enaki moči 4x manjši volumen kot kratkostični asihronski (AC) motorji. Ta značilnost je izjemno
pomembna pri EC motorjih z zunanje tekočim rotorjem, saj
je zaradi manjšega volumna motorja izkoristek ventilatorja
znatno večji kot pri uporabi bistveno večjega asihronskega
motorja.
Ker imamo pri EC motorjih vedno na razpolago informacijo
o vrtljajih in električnem toku imamo tudi v vsakem trenutku
na razpolago tudi informacijo o trenutni moči motorja.

UPORABA EC MOTORJEV V VENTILATORJIH
IMP KLIMAT

V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja (~ leta 1992
in 1993) smo v IMP Klimatu razvili družino ventilatorjev z
zunanje tekočim EC motorji s komercialnim nazivom ECAVENT, ki se označuje na naslednji način:

Pri prvih meritvah karakteristik ventilatorjev z EC motorji so
nas izjemno navdušile izvrstne karakteristike, saj smo lahko
dosegli nekajkrat večje tlake kot pri zunanje tekočih ventilatorjih z asihronskimi motorji. Primerjava karakteristik navedenih ventilatorjev je podana na sliki 2.

Glede na navedeno majhno maso oz. volumen EC motorjev, je logično, da bomo EC motorje želeli v prvi vrsti uporabiti pri ventilatorjih z zunanje tekočim rotorjem (slika 1).
Asihronski (AC) motor

EC motor

Slika 1 - primerjava velikosti AC in EC motorjev enake moči
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Slika 2 - Primerjava karakteristik ventilatorja BEZ z vgrajenim EC motorjem in enakega ventilatorja z AC motorjem

AVTOMATIKA

KLIMATIZACIJA

EC VENTILATORJI Z NAPREJ ZAKRIVLJENIMI
LOPATICAMI
Ventilatorji z naprej zakrivljenimi lopaticami imajo značilno
"vodoravno" krivuljo konstantnih vrtljajev in poševno padajočo krivuljo konstantnih moči.
Vodoravna krivulja konstantnih vrtljajev povzroča nestabilnost obratovalne točke oz. občutljivost ventilatorja na spremembo tlačnih in pretočnih razmer v kanalski mreži. To je
tudi glavna slabost ventilatorjev z naprej zakrivljenimi lopaticami. V primeru, ko v ventilator z naprej zakrivljenimi lopaticami vgradimo EC motor z zunanjim rotorjem, dobimo
ventilator z zelo zanimivimi lastnostmi.
Ker imamo pri EC ventilatorju v vsakem trenutku, zaradi
principa delovanja EC motorja, na razpolago informacijo o
vrtljajih in o trenutni moči motorja, imamo v vsakem trenutku tudi informacijo o obratovalni točki. Obratovalna točka
ventilatorja je vedno v presečišču med krivuljo konstantnih
vrtljajev in krivuljo konstantne moči (slika 3).
To dejstvo nam odpira izjemne možnosti regulacije ventilatorjev z naprej zakrivljenimi lopaticami z direktno gnanimi
EC motorji. Pri ventilatorjih z nazaj zakrivljenimi lopaticami
zaradi vzporednega poteka krivulje konstantne moči in krivulje konstantnih vrtljajev nimamo takšnih možnosti regulacije.

Slika 3 - Obratovalna karakteristika ventilatorja z izbrano obratovalno točko
AVTOMATIKA
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VENTILATOR KOT MERILNIK PRETOKA
ZRAKA
Glede na dejstvo, da imamo pri ventilatorjih BEZ EC in BOZ
EC vedno na razpolago informacijo o vrtljajih ventilatorja in
o električnem toku, imamo zaradi tega tudi na razpolago
informacijo o trenutni moči motorja, saj velja naslednja relacija:

V primerih zahtevane filtracije so ventilatorji BOZ EC in BEZ
EC zelo pomembni tudi zaradi tega, ker nimajo jermenskega pogona in se na ta način izognemo tudi nezaželenemu
gumijastemu prahu zaradi obrabe jermena.
Poleg navpične imamo lahko pri ventilatorjih BOZ EC in
BEZ EC tudi vodoravno ali poševno karakteristiko ventilatorja. Zelo zanimiva je vodoravna karakteristika ventilatorja karakteristika konstantnega tlaka (slika 5).

P = K · I · 2π · ν
P
K
I
ν

…
…
…
…

trenutna moč motorja
konstanta
električni tok
vrtilna frekvenca rotorja

[W]
[Vs]
[A]
[s-1]

Trenutna obratovalna točka ventilatorja je vedno v presečišču krivulje konstantnih vrtljajev in krivulje konstantne moči.
Zaradi tega imamo stalno na razpolago informacijo o trenutni obratovalni točki, torej informacijo o pretoku zraka in o
totalnem tlaku, ki ga premaguje ventilator. Ta informacija je
tako natančna, kot je natančno izmerjena karakteristika
ventilatorja.
Torej lahko ventilator BEZ EC in BOZ EC uporabimo tudi kot
nekak merilnik pretoka zraka oz. tlaka. Pri tem ne smemo
pozabiti, da ventilator ne more ugotoviti na katerem elementu klimatizacijskega sistema je nastopil padec tlaka (lahko
zaznava le celotni padec tlaka).

Slika 5 - Karakteristika konstantnega tlaka
Na ta način lahko ventilator vzdržuje konstantno tlačno razliko. Pri tem je potrebno poudariti, da ventilator lahko zazna
le celoten padec tlaka ne pa tudi padca tlaka na posameznih elementih klimatskega sistema.

NAVPIČNA IN VODORAVNA KARAKTERISTIKA
Ker imamo pri ventilatorjih BOZ EC in BEZ EC vedno na razpolago informacijo o pretoku in tlaku ventilatorja, poleg
tega pa tako vrtljaje kot moč motorja krmilimo elektronsko,
lahko karakteristiko ventilatorja poljubno spreminjamo.
Na ta način lahko naprimer dosežemo manjšo karakteristiko ventilatorja, pri kateri pretok zraka ni odvisen od padca
tlaka v klimatizacijskem sistemu (slika 4).

VGRADNJA VENTILATORJEV BOZ EC IN BEZ EC
Zaradi motorja z zunaj tekočim rotorjem so ventilatorji
BOZ EC kompaktni. V primerjavi z klasičnimi jermensko gnanimi ventilatorji so
ventilatorji ECAVENT približno za 1 krajši (slika 6).

Slika 6 - Primerjava ventilatorja BOZ EC in ventilatorja z jermenskim pogonom

Slika 4 - Navpična karakteristika ventilatorja BOZ EC in BEZ EC
Navpična karakteristika je zelo pomembna, kadar imamo v
klimatizacijskem sistemu vgrajene zahtevane filtre, saj lahko
na ta način vzdržujemo konstanten pretok navkljub povečanemu padcu tlaka na filtru.
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Ker je motor z rotorjem elastično vpet na ohišje ventilatorja
preko izolatorjev vibracij, lahko ventilator vgradimo brez
amortizerjev, s čimer dosežemo še dodaten prihranek na
potrebnem vgradnem prostoru.

Deset letno obdobje obratovanja omenjenih ventilatorjev v
realnih pogojih je dovolj dolgo obdobje, da lahko EC
tehnologijo smatramo za preizkušeno in zanesljivo.

S tem preprečujemo tudi prehod strukturnega zvoka iz
motorja oz. rotorja na ohišje klimatske naprave.

IZKUŠNJE IMP KLIMATA Z EC VENTILATORJI
IMP Klimat je razvil prvo družino ventilatorjev z zunaj tekočimi EC motorji v letu 1992, v sodelovanju s podjetjem EKM
iz Ljubljane. Zaradi izjemnih karakteristik omenjenih ventilatorjev in relativno velikih moči (konkurenca je dosegla maksimalno 500W moči, mi pa cca 5 kW) smo prejeli v letu
1993 tudi nekaj priznanj oz. nagrad na strokovnih sejmih
doma in v tujini.
V omenjenem obdobju nismo odkrili bistvenih napak pri
obratovanju ventilatorjev ECAVENT.

ZAKLJUČEK
V tem prispevku smo opisali značilnosti ventilatorjev z elektronsko komutiranimi motorji in naprej zakrivljenimi lopaticami.
V naslednjem prispevku pa bomo opisali EC ventilatorje z
nazaj zakrivljenimi lopaticami in analizirali razliko med
obema družinama.
A

Od leta 1993 dalje IMP Klimat trži ventilatorje z zunanje
tekočimi EC motorji BOZ EC in BEZ EC s komercialnim
imenom ECAVENT.
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Nova vgnezdena PXI
krmilnika
National Instruments vgnezdena PXI krmilnika
povečujeta realnočasovno zmogljivost
Informacije: National Instruments Slovenija

odjetje National Instruments je danes predstavilo nova
PXI realnočasovna krmilnika za programabilen avtomatizacijski krmilnik (PAC) in deterministično zajemanje podatkov ter nadzor aplikacij za načrtovanje. Nova krmilnika v
kombinaciji z NI LabVIEW Real Time modulom prinašata deterministično, realnočasovno procesiranje za robustne, modularne PXI osnove.

P

National Instruments je danes naznanilo nova PXI realnočasovna krmilnika za programabilen avtomatizacijski krmilnik (PAC) in deterministično zajemanje podatkov
ter nadzor aplikacij za načrtovanje. Nova krmilnika v kombinaciji z NI LabVIEW
Real Time modulom prinašata deterministično, realnočasovno procesiranje za
robustne, modularne PXI osnove.
NI PXI-8187 RT je visoko zmogljiv krmilnik z 2.5 GHz Pentium 4 procesorjem in
z do 1 GB DDR (double data rate) delovnega pomnilnika RAM, ki prinaša hitrejše procesiranje. Inženirji lahko z novim
krmilnikom izkoristijo dodatno računsko
moč za kompleksnejše aplikacije ali
aplikacije za intenzivno analiziranje kot
je testiranje strojne opreme v zanki, hitro
izdelavo prototipov za nadzor in nadzor
stanja stroja. Novi PXI-8187 RT krmilnik
povečuje zmogljivost realnočasovnih
PXI aplikacij, kar pomeni hitrejše nadzorne zanke in več analize v zanki.
NI PXI-8184 je nov krmilnik srednjega
razreda z 850 MHz Celeron procesorjem. Poceni PXI-8184 krmilnik je primernejši za manj procesorsko zahtevno
industrijsko zajemanje podatkov in OEM
aplikacije. Ta krmilnik prinaša alternativo k obsežnim ali poceni aplikacijam, ki
potrebujejo zanesljivo in deterministično realnočasovno procesiranje.
A
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Nova 18-bitna M serija
DAQ vmesnikov
Nova NI 18-bitna M serija DAQ vmesnikov za PCI
vodilo povečala ločljivost za 400 odstotkov
Informacije: National Instruments Slovenija

12. januar 2005 – National Instruments predstavlja štiri nove 18-bitne večnamenske vmesnke za zajemanje podatkov (DAQ) M serije visoke ločljivosti za PCI vodilo. Novi NI PCI-628x
vmesniki omogočajo štirikrat večjo resolucijo
kot 16-bitni vmesniki ter lahko vzorčijo do 32
kanalov pri hitrostih do 625 kS/s. Vmesniki lahko merijo tudi enosmerne napetosti in sicer s točnostjo ekvivalentno 51-mestnim voltmetrom, kar izboljšuje merilno točnost senzorjev, kot so na primer
termočleni.
Novi PCI-628x vmesniki nudijo širok razpon števila kanalov, od 16 analognih vhodnih kanalov in 24 digitalnih V/I linij do 32 analognih vhodnih kanalov, štirih analognih izhodnih kanalov in 48 digitalnih V/I linij. Vsi vmesniki vsebujejo dva 80 MHz
32-bitna števca/časovnika ter omogočajo hardversko dodeljevanje časovnih značk
meritvam izvedenim preko digitalnih V/I pri hitrostih do 10 MHz na 32 linijah.
Inženirji lahko uporabljajo vmesnike v testnih aplikacijah za zagotavljanje instrumentacijske zmogljivosti ekvivalentne 51-mestnega voltmetra, 2,8 MS/s generatorja poljubnih valnih oblik in 32-bitnega logičnega analizatorja. Vmesnki so prav tako združljivi z NI opremo za predpripravo signalov (signal conditioners) in z IEEE 1451.4
inteligentnimi senzorji, zaradi česar so primerni za senzorske meritve in aplikacije
shranjevanja podatkov.
Štiri nove vmesnike, s katerimi se je skupno število večnamenskih vmesnikov M serije povečalo na 24, odlikujejo najnovejše tehnologije, vključno z NI-MCal tehnologijo
in NI-STC 2 sistemskim krmilnim vezjem. NI-MCal tehnologija izboljšuje merilno
točnost v celotnem merilnem področju z izvajanjem samodejne kalibracije pri vsakem vhodnem območju in s kompenzacijo napake nelinearnosti. NI-STC 2 čip pa prinaša zmogljivosti, ki pri prejšnjih plug-in DAQ vmesnikih niso bile možne, kot so npr.
opremanje meritev izvedenih preko digitalnih V/I s časovno značko, 32-bitni števci/časovniki z vhodi kvadraturnega kodirnika in debouncing filtri, kot tudi šest DMA
kanalov za PC procesor za vse V/I operacije.
National Instruments z merilnim programom NI-DAQmx in vmesniki za zajem podatkov ponujamo inženirjem in raziskovalcem popolno kontrolo nad njihovimi sistemi
za zajemanje podatkov in predpripravo signalov. M serija DAQ vmesnikov deluje z
vsemi razvojnimi okolji združljivimi z NI-DAQmx, vključno z orodji kot so
LabVIEW, LabWindows/CVI za ANSI C in Measurement Studio za Visual Studio
.NET. Inženirji lahko z uporabo NI-DAQmx programa pohitrijo konfiguriranje sistemov, z uporabo Plug-and-Play TEDS senzorske tehnologije, DAQ pomočnika in
LabVIEW RT krmiljenja v realnem času pa izboljšajo zmogljivosti sistemov.

National Instruments DAQ
Z integracijo komercialnih PC tehnologij in z vlaganjem v inovativne raziskave in razvoj, NI nadaljujemo z zniževanjem cen merilne in krmilne opreme ter izboljševanjem
zmogljivosti sistemov, njihove točnosti in zanesljivosti. Več o novih lastnostih M serije DAQ vmesnikov in lastnostih NI-DAQmx programa, ki pospešuje in poenostavlja
A
delo razvojnikov, lahko najdete na www.ni.com/daq.
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The Measurement
and Automation

Catalog 2005
Info: National Instruments, Celje
Pri National Instruments so
izdali The Measurement and
Automation Catalog 2005, ki
je vodilen pripomoček za inženirje in znanstvenike pri iskanju inovativne strojne in programske opreme s področja
virtualne instrumentacije.

Preoblikovan z namenom lažjega
dostopa pripravljenih informacij,
prinaša NI katalog 2005 prilagojeno vsebino in nova orodja za
pomoč pri navigaciji. Uporabniki
lahko sledijo spletnim povezavam,
ki so na voljo pri vsakem izdelku in
tako najdejo podrobne informacije
o izdelku na ni.com. Uporabniku
prijazen katalog ponuja pregled
izdelkov, najpomembnejše specifikacije, tehnične razlikovalnike in
informacije o naročanju.
The Measurement and Automation
Catalog 2005 podrobno opiše
celotno linijo NI izdelkov, vključno z
novimi izdelki, kot je NI LabVIEW
7.1 grafičnim razvojnim okoljem in
NI SignalExpress interaktivno merilno programsko opremo za avtomatizacijo testov in elektronskega
zbiranja podatkov.
Katalog prav tako vsebuje novo M
Series večfunkcijsko strojno opremo za zajemanje podatkov, ki
ponuja višjo zmogljivost ob nižji
ceni. Predstavlja tudi NI CompactRIO, majhen, robusten sistem za
industrijski nazor in zajemanje podatkov, ki ga poganja FPGA tehnologija za ultra visoko zmogljivost in
prilagodljivost.
A
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"UGANKA ZA INŽENIRJE":
Novi hladilni agregat Menerge
Aleš GAŠPARIČ, univ.dipl.gosp.inž.str., Menerga d.o.o.

N

ova serija kompaktnih hladilnih agregatov proizvajalca Menerga, z močmi od približno 40 do 400
kW, kii je bil predstavljen pred nekaj dnevi, povzroča precej tuhtanja v inženirskih glavah. Področja
upora
abe novega agregata, ki se zasnuje in proizvaja glede na zahteve posameznega projekta ter
dobavi s ko
ompletno opremo upravljanja in regulacije, je Menerga opredelila kot vsa področja v komfortni, indu
ustrijski in procesni hladilni tehnologiji, tako za nove sisteme, kot tudi za moderniziranje obstoječih sistemov.
Te naprave s svojo tehnologijo dosegajo poljubne temperature hladilnega medija npr. med 6 in 20°C in na ta način
dosegajo širok spekter uporabnosti za hlajenje klimatiziranega zraka z razvlaževanjem (6°C) do hlajenja s hladilnimi
stropovi (16 do 18°C).
V pogovoru z dr. Jürgenom Röbenom iz podjetja Menerga
Apparatebau GmbH, smo Vam razkrili nadaljne podrobnosti zgradbe in funkcije naprave. Le-ta sestoji iz funkcijskih
sklopov, kot so npr. toplotni izmenjevalnik za prosto hlajenje, zaprti evaporativni stolp s hlapilnim hlajenjem zajetega
zraka in mehanski hladilni agregat z izparilnikom in kondenzatorjem, naprava pa sicer deluje v večih stopnjah, kot
lahko vidimo na spodnji sliki 1.

1. Stopnja: Prosto hlajenje
V kolikor je mogoče, se za hlajenje hladilne vode primarnega kroga (porabni krog, neprekinjena črta v levem področju
slike) uporablja t.i. "prosto hlajenje", torej entalpija hladnega
zunanjega zraka.

V ta namen se s pomočjo ventilatorja s prostotekočim rotorjem in zvezno regulacijo moči, skozi napravo transportira
zunanji zrak v hladilni stolp. Hladilni stolp je v bistvu križnoprotitočni toplotni izmenjalnik iz dvoplastnih polipropilenskih plošč, ki tvorijo ločene kanale, skozi katere na eni strani teče hladilna voda, po drugi strani pa zunanji zrak. Pri
tem hladen zrak s pomočjo prenosa toplote odvzema odvečno toploto sekundarnemu vodnemu krogu (črtkane linije v sredinskem in desnem območju naprave) in ga na ta
način hladi. Ko voda zapusti hladilni stolp, se tako ohlajena
voda s pomočjo obtočne črpalke transportira v toplotni
izmenjalnik "prosto hlajenje" (nerjavna izvedba). Tam se
sreča z odvečno toploto povratne vode iz primarnega hladilnega kroga, torej npr. vode iz hladilnega stropa ali klimatske
naprave in le-to ohladi na želeno temperaturo predtoka.
(opomba: v tem primeru "izparilnik", kot naslednji element
sekundarnega hladilnega kroga ni v funkciji). Vsi ostali elementi in komponente naprave v tem režimu delovanja niso
v funkciji.

Slika 1 - Funkcijski sklopi novega hladilnega agregata Menerga
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2. Stopnja: Hlapilno hlajenje
Ko je zunanji zrak pretopel, da bi s prej opisanim procesom
prostega hlajenja dosegli želene temperature predtoka
porabnega hladilnega kroga, (ali pa je zahtevana zelo nizka
temperatura predtoka vode), je potrebno hladilno moč hladilnega stolpa povečati. V ta namen se vsesan zunanji zrak
hladi z vbrizgavanjem vode, s čimer se lahko sekundarnemu hladilnemu krogu odvzame več toplote. Proces je v
bistvu podoben tistemu iz 1. stopnje.

3. Stopnja: Mehanski hladilni sistem
V primeru, da stopnji 1. in 2. ne dosežeta zahtevanih hladilnih moči in temperature predtoka primarnega hladilnega
kroga, se vključi mehanski hladilni sistem, ki je v napravi
vgrajen kot naslednja stopnja za prostim hlajenjem (vijačni
kompresorji s štirimi močnostnimi stopnjami). Ta hladilna
naprava je integrirana v primarni in sekundarni hladilni krog
kot sledi:
V izparilniku hladilne naprave se voda primarnega hladilnega kroga ohladi na potrebno temperaturo predtoka. Kondenzacijsko toploto je seveda potrebno odvesti. To se vrši s
pomočjo kondenzatorja 1 in kondenzatorja 2. Najprej se
toplota vodi v kondenzator 1, kjer se le-ta prenese na odtočni zrak in z zavrženim zrakom odvede na prosto. V primeru,
da kondenzator 1 ne zadostuje (npr. pri nizkih pretočnih
količinah zraka ali previsokih kondenzacijskih temperaturah), se aktivira kondenzator 2 in preostala kondenzacijska
toplota se prenese v sekundarni hladilni krog.
Pri ekstremnih delovnih pogojih (npr. zelo visokih zunanjih
temperaturah), ko sekundarni krog s hlapilnim hlajenjem ne
zmore več prispevati k hlajenju primarnega kroga, se s preklopom tropotnega ventila prosto hlajenje primarnega hlad.
kroga izklopi. V tem primeru mehanska hladilna naprava
sama zagotavlja zahtevano hladilno moč. Sekundarni krog
se takrat uporablja za odvod kondenzacijske toplote.
Regulacija v sekundarnem krogu proizvedene in na primarni krog prenesene hladilne moči, je možna s spreminjanjem
različnih parametrov, npr. spreminjanjem vrtljajev ventilatorja in količino pretočnega zraka, spr. moči črpalke in pretoka
vode v sekundarnem hlad. krogu, kakor tudi količine vode

za hlapilno hlajenje vsesanega zunanjega zraka v hladilnem stolpu.

Dvakrat optimirano
Na tržišču je sedem hladilnih agregatov različnih velikosti, ki
se vgrajujejo v objekte, kot "optimirani glede na izkoristek"
in "optimirani glede na hladilno moč". V prvem primeru upravlja krmilni sistem napravo tako, da je vseskozi omogočena minimalna poraba električne energije, pri čem se dosegajo sistemska števila glede na želeno temperaturo predtoka od 4,4 do 6,4. V drugem primeru je naprava koncipirana
tako, da je dosežena maksimalna hladilna moč pri najmanjših možnih dimenzijah same naprave. Pri tem so sistemska
števila med 3,3 in 4,6. Kot veliko prednost novih hladilnih
agregatov navaja Menerga občutno manjšo količino zraka
za odvod kondenzacijske toplote kot pri konvencionalnih
sistemih z zunanjimi suhimi hladilnimi stolpi. Pri najmanjši
napravi (pribl. 40 kW) znaša potrebna količina zraka okrog
4.400 m3/h, pri največjem pa 19.000 m3/h. Na tak način so
naprave primerne za notranjo postavitev. Po Evropi uspešno deluje že več kot 40 naprav tega tipa.
Prednosti pred dosedanjimi sistemi priprave hladilne vode:
 raznolika področja uporabe in ekološki postopki za pripravo hladilne vode.
 Znižanje konične porabe električne energije in skupne
potrošnje energije
 Možna je celoletna uporaba "adiabatskega" hlapilnega
hlajenja. To je velika prednost pri zgradbah s celoletno
hladilno obremenitvijo, kot npr. notranje cone objektov.
 Prosto hlajenje (brez mehanskega hlad. agregata) je
možno zaradi "adiabatnega" hlapilnega hlajenja možno
tudi pri relativno visokih zunanjih temperaturah.
 Vse komponente prostega in "adiabatskega" hlapilnega
sistema hlajenja, mehanski hladilni agregat in vsa regulacijska oprema so integrirane, to pomeni majhne hidravlične in termične izgube, kakor tudi malo vloženega truda
pri postavitvi naprave in povezavi v sistem.
 S pomočjo integrirane regulacije in krmiljenja je možna
kombinacija prostega in mehanskega hlajenja.
 Kompaktni sistem je možno združiti v klimatsko centralo.

Slika 2 - Novi hladilni agregat Menerga
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Zaradi velike površine toplotnega izmenjalnika ter kombinacije odvoda toplote in vlaženja so v sistemu potrebne
minimalne količine zraka.
Optimalna izraba transportiranega zraka z maksimalnim
možnim vlaženjem v rekuperativnem hlapilnem hladilniku
in ogrevanje na kondenzatorju obeh hladilnih krogov.
Zavrženi zrak brez aerosolov in na tak način brez legionele, zaradi hladilnemu stolpu sledečega kondenzatorja.
Količina vode v cirkulaciji hlapilnega hlajenja je majhna






(veliko manjša od nazivne pretočne količine hladilnega
kroga)
Ni možno onesnaženje toplotnih izmenjalnikov (kondenzatorji in rekuperator), ker gre za zaprt sistem.
Tvorba klic v obtočni vodi je preprečena, ker se količina
vode, ki se brizga v tok zraka, redno in v celoti kaluži.
Redundanten sistem, zaradi dveh ločenih hladilnih krogov.
Najnižje možne temperature kondenzacije 35°C do 40°C
pri zunanji temperaturi 32°C in relativni vlagi 40%.
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EXPRESS NOVICE/DAQ SISTEMI

National Instruments
predstavil 200 MS/s
12-bitni PCI digitalizator
Informacije: National Instruments Slovenija
10. januar 2005 – National Instruments predstavljamo NI
PCI-5124, PCI različico svojega znanega 12-bitnega 200
MS/s PXI digitalizatorja (vmesnik za hitro večkanalno
istočasno merjenje analognih signalov). NI PXI-5124 in NI
PCI-5124 digitalizatorja uporabljata najnovejšo komercialno tehnologijo za doseganje več kot 75 dBc dinamičnega območja brez višjefrekvenčnih motenj (SFDR) na
dveh istočasno vzorčenih vhodih s 150 MHz pasovne širine. Obe napravi se
temeljita na NI SMC arhitekturi (Synchronization and Memory Core), ki jo odlikuje do 512 MB vgrajenega spomina po kanalu, hiter podatkovni prenos in
tesna sinhronizacija. Inženirji zadolženi za načrtovanje in testiranje lahko
dosežejo sinhronizacijo SMC modularnih instrumentov v nekaj deset pikosekundah tako v aplikacijah z velikim številom kanalov, kot tudi v aplikacijah z
mešanimi signali.
Visoka resolucija pri visokih hitrostih vzorčenja, ki jo zagotavljajo digitalizatorji NI
5124, je primerna za uporabo v različnih merilnih aplikacijah v različnih panogah
industrije, od širokopotrošniške elektronike, vojaške, letalske in elektronske industrije do medicinskih testnih naprav. Dodatne lastnosti teh digitalizatorjev so možnost programskega izbiranja med 50 Ω in 1 MΩ vhodne impedance, 4 GS/s RIS
vzorčenja (random interleaved sampling) za ponovljive signale ter pet načinov proženja, vključno z možnostjo proženja z video signalom.
Inženirji, načrtovalci in uporabniki merilnih sistemov, lahko poleg uporabe National Instrumentovih digitalizatorjev svoje delo pohitrijo in poenostavijo z uporabo
Express orodji, kot so NI LabVIEW, NI TestStand in SignalExpress, skozi vse faze
razvoja izdelka - od raziskovanja in načrtovanja do validacije in proizvodnje. NI
Spectral Measurements Toolkit, ki, priložen vmesnikom z 32, 256 in 512 MB,
omogoča izvedbo sofisticiranih meritev v frekvenčnem prostoru, kot so meritev
močnostnega spektra, maksimalne moči in frekvence, pasovne moči, moči sosednjega kanala in 3D spektra za NI LabVIEW in LabWindows/CVI.

Nekaj besed o NI modularni instrumentaciji
Orodja, ki jih NI nudimo za izvajanje testnih aplikacij, združujejo visokozmogljivo
strojno opremo, fleksiblne programe ter inovativne časovne in sinhronizacijske
funkcije. NI modularni instrumenti omogočajo natančne in hitre meritve v območju od DC to 2.7 GHz. V tej družini izdelkov so:








Hitri digitalizatorji visoke resolucije (8 do 14-bitni, do 200 MS/s)
Signalni generatorji (do 16-bitni, 200 MS/s)
Generatorji/analizatorji digitalnih valnih oblik (do 100 MHz)
Digitalni multimetri (do 61 mestni)
RF signalni generatorji in analizatorji (do 2.7 GHz)
Dinamični signalni analizatorji (do 24-bitni, 204.8 kS/s)
Preklopniki (multipleksorji, matrike, ...)

Za več informacij kontaktirajte National Instruments Slovenija, Kosovelova 15,
3000 Celje, Tel.: 03 425 42 00, Fax. 03 425 42 12, ni.slovenia@ni.com.
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Soltekove pametne
škatlice Qbic A.I.
Soltek bo na CeBIT-u predstavil novo
družino t.i. barebone namiznih multimedijskih sistemov - Qbic A.I.
Informacije: Toptex d.o.o.

oltek, priznani proizvajalec matičnih plošč, grafičnih kartic in barebone sistemov, bo na marčevskem
svetovnem računalniškem sejmu CeBIT
(Hannover, Nemčija) predstavil novo družino namiznih multimedijskih sistemov Qbic A.I. Angleška kratica A.I. označuje
umetno inteligenco (artificial intelligence) teh "škatlic", saj so slednje sposobne
nudenja obilo multimedijskih užitkov,
zabave, zmogljive 3D grafične obdelave
ter nasploh odličnih zmogljivosti.

S

V notranjosti računalnikov bomo našli vgrajene najnovejše tehnologije s podporo za najnovejše AMD ter Intel platforme, vsem sistemom pa so skupne naslednje lastnosti: predvajanje in snemanje radijskih in TV programov (podpira tudi vse funkcije klasičnih videorekorderjev), DVD vsebin in računalniške
glasbe. Za preklop med multimedijskim in
računalniškim delovanjem naprave je dovolj
že pritisk na gumb. Vsem multimedijskim
sistemom je priložen učinkovit in priročen
daljinski upravljalnik, informacije o predvajanih vsebinah pa se prikazujejo na večbarvnem LCD zaslonu na sprednji strani mini-računalnikov.
Zunanjost Soltekovih Qbic računalnikov je poglavje zase. Lično, stilsko ter kompaktno ohišje družine A.I. je odeto v črno barvo, prednja
stranica pa je odsevna - kot bi se gledali v
ogledalu. Za hlajenje je poskrbljeno z večimi
ventilatorji, pa tudi povezljivost z drugimi napravami je odlična - poleg mrežne kartice najdemo še kopico USB ter FireWire vmesnikov,
opcijsko pa so Qbic A.I. računalniki opremljeni tudi z bralnikom pomnilniških kartic. Nove
Soltek Qbic-e lahko v trgovinah pričakujemo
konec marca, na domačem tržišču pa jih zastopa podjetje Toptex d.o.o..
A
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EXPRESS NOVICE IZ ŠPICE

Frontman novice
Informacije: Špica International d.o.o.

Z zmanjševanjem ročnih računalnikov (dlančnikov) in pojavom operacijskih sistemov kot so Pocket PC in Palm OS se je
odprl prostor za cel spekter novih rešitev namenjenih mobilnim profesionalcem kot so trgovski potniki, terenski inženirji,
ipd. Hitro in natančno zbiranje kvalitetnih podatkov na terenu
ter njihova takojšnja konverzija v strateško pomembne informacije so postali za mnoga podjetja realnost.
Več kot petnajst let izkušenj na področju mobilnega računalništva ter številne domače in tuje
referenčne instalacije so opremile ekipo Špice
s strokovnim znanjem in dobrim poznavanjem
tržišča. To nam omogoča, da zaznamo nastanek novih potreb mobilnih profesionalcev ter
tako usmerimo svoje napore proti pravemu cilju. Rezultat je družina aplikacij za mobilne uporabnike znana tudi pod imenom FRONTMAN.
To je prilagodljiv sistem, ki je sestavljen iz več modulov, ki so med seboj povezljivi
in omogočajo učinkovito planiranje, organizacijo in realizacijo terenskih prodajnih
aktivnosti.
V tokratnih Frontman novicah vam predstavljamo nekaj zadnjih novostih mobilnega informacijskega sistema Frontman,
s pomočjo katerega lahko hitro, učinkovito in zanesljivo zajemate informacije iz terena. Frontman podpira funkcije terenskih prodajnih aktivnosti pospeševanja prodaje, zbiranja naročil in ambulantne prodaje.
Podjetje Medex International posodobilo frontno linijo
Skupini uporabnikov sistema Frontman se je v januarju
2005 pridružilo tudi podjetje Medex International. S
sodobno informatizacijo terenske prodaje načrtujejo
racionalizirati poslovanje in dobiti kvalitetnejše informacije o dogajanju na terenu.
Predvsem pričakujejo zmanjšanje števila napak in zamud pri zbiranju naročil ter
tako povečati učinkovitost dela na terenu.
Kratka sporočila v sistemu Frontman
Sistem Frontman ne predstavlja zgolj kvalitetnega in učinkovitega mobilnega prodajnega sistema, temveč je tudi dobro komunikacijsko orodje med centralo in terenom. Sedaj je v Frontmanu
mogoče pošiljati tudi kratka sporočila. Sporočila se lahko vežejo
na posameznega potnika ali na določeno prodajno mesto. Centrala lahko npr. posameznemu potniku sporoči navodilo, ki ga
potnik prejme ob prvi sinhronizaciji na zaslon dlančnika. Še bolj
zanimivo je sporočilo, ki je vezano na lokacijo, saj se bo prikazalo potniku vsakič, kadar obišče posamezno prodajno mesto. Tovrstni sporočilni sistem lahko zelo razbremeni delo s telefoni preobremenjeno vodjo prodaje.
Frontman prijaznejši za nove uporabnike
V zadnji verziji smo sistem Frontman dogradili predvsem
v smislu robustnosti uporabe. Uporabnikom sistema lahko omejimo uporabo dlančnika zgolj na sistem Frontman, ki se zažene avtomatično ob vklopu ali resetu terminala. Tako je olajšana uporaba predvsem za tiste uporabnike, ki se z dlančnikom srečujejo prvič.
S postopnim šolanjem uporabnike nato seznanimo z
vsemi možnostmi uporabe.
A
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Tehnični specialistični treningi s področja avtomatizacije
Svetovanje k proizvodni odličnosti
Didaktična oprema za pouk avtomatizacije

Programi vključujejo spoznavanje specifičnih strokovnih vsebin, pri čemer se teoretična znanja sproti
preverjajo s praktičnimi vajami na opremi:
• Usposabljanje za mehatronike
• Specialistični treningi: Nega stroja - iz delavca do operaterja; Pnevmatična krmilja; Optimalne
nastavitve in tekoče vzdrževanje; Vzdrževanje in hitra popravila pnevmatičnih sistemov;
Odpravljanje pogostih izgub v pnevmatskih sistemih; pozicioniranje s pnevmatiko; Hidravlika
Basic; Hidravlika Advanced; Elektrohidravlika; Elektrohidravlika Basic; Proporcionalna hidravlika; PLC Basic; PLC Advanced; Industrijska omrežja; Elektrotehnika; Elektronika in digitalna
tehnika; Varnostno pooblastilo obratnega električarja; Skrajševanje zastojev zaradi menjav
orodij; Energetsko varčno konstruiranje pnevmatičnih naprav idr.

ICA d.o.o. Izobraževalni center za avtomatizacijo FESTO DIDACTIC
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