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SIEMENS A&D je na tržišče izdal novi S7 300 procesor za obvladova-
nje gibanja CPU 317T. Načrtovan je za dinamično več-osno kontrolo
gibanja. Že sama procesna enota obsega hitre diskretne vhode in
izhode ter dva Profibus vmesnika. Prednost je programiranje kontrole
gibanja v okolju STEP7. Prihaja tudi CPU 315T.

Obiščite nas na spletnih straneh:  wwwwww..ssiieemmeennss..ccoomm//tt--ccppuu

s
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VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zasto-
pstva, distrib. in prodaja računalniške opre-
me, INEA d.o.o., Stegne 11, Lj., e-pošta:
marijan.vidmar@inea.si
Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA-
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplika-
cije strežnik-odjemalec. Komunikacijski proto-
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja la-
hko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete
po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV
IIvvaann  MMoorraannoo, univ. dipl. ing. el., 
vodja projektov v Robotina d.o.o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

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

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

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

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

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

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

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

MERITVE NIVOJEV
MMaarrjjaann  SSttrrnnaadd, 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, meril-
niki nivojev ter ostala nivojska tehnika)

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
MMaatteejj  ŠŠiimmoonn, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-713 ali e-mail: fbselektronik@
siol.net

Svetuje s področja uporabe induktivnih, ka-
pacitivnih in opto  senzorjev za uporabo v
avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokli-
čete ga lahko na telefon:  03 - 89 83 713. E-
pošta: fbselektronik@siol.net

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

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

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI
VViittoo  KKoopprriivvnniikkaarr, ing, tehnični direktor 
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta: 
vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje
in izvedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.

Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali
po elektronski pošti.

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

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

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

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
ŠŠtteeffaann  OOššttiirr, 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 
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EXPRESS NOVICE

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Poleg produkta W@de so bili pred-
stavljeni tudi drugi tipični produkti
tega specifičnega segmenta. Po-
sebej velja omeniti tudi g. Alberta
Marzidovška, direktorja podjetja
Telem d.o.o., ki je predstavil pro-
jekt čistilne naprave Maribor, in
njegovega sodelavca Aleksandra
Turka, ki je strokovni del predava-
nja zaključil s pregledom različnih
možnosti komunikacij na infrastru-
kturnih objektih. 

Srečanje je bilo tudi priložnost iz-
menjave izkušenj različnih stroko-
vnjakov, ki se ukvarjajo z upravljan-
jem z vodami. Posebna srečanja,
ki bi bila namenjena ravno upravl-
jalcem v vodnemu gospodarstvu,
namreč niso pogosta. V Schneider
Electricu smo lahko upravičeno
ponosni, saj je udeležba na sreča-
nju dokazala, da smo priznan part-
ner v tem segmentu.

Schneider Electric se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in trženjem izdelkov za elek-
trično distribucijo in industrijsko avtomatizacijo. Na lokalnem nivoju je prisotno
preko partnerske mreže distributerjev in sistemskih integratorjev. V segmentu vod-
nega gospodarstva je s svojimi izdelki že zgodovinsko močno prisotno z izdelki
blagovnih znamk Merlin Gerin in Telemecanique, ki zapolnjujejo vse potrebe gle-
de distribucije električne energije in nadzora ter krmiljenja procesov na objektih
(odklopniki, merilniki, frekvenčni pretvorniki, stikalna tehnika, PLC-ji, komunikacij-
ski terminali, tipkovni program, operacijski paneli,...). 

Strateška razvojna usmeritev podjetja pa je naravnana k nenehnem dopolnjevan-
ju in izboljševanju svojega produktnega spektra tako, da bi se temu pomembne-
mu segmentu kar najbolj prilagodili. Eden takšnih produktov je prav W@de. Na
slovenskem tržišču je ta produkt v fazi uvajanja in bo kmalu tudi lokaliziran, s slo-
venskim prevodom grafičnega uporabniškega vmesnika. Ravno močna lokalna
prisotnost pa je najmočnejši adut podjetja Schneider Electric d.o.o., ki lahko s svo-
jimi izobraženimi in izkušenimi strokovnjaki poskrbi za optimalno naložbo v  opre-
mo za električno distribucijo in industrijsko avtomatizacijo.

Podjetje Schneider Electric d.o.o. je v Ljubljani, dne 15. marca 2005,
organiziralo strokovno srečanje, namenjeno vsem, ki se tako ali dru-
gače ukvarjajo z upravljanjem z vodami (vodovodi, čistilne naprave,

črpališča,...). Jedrni del srečanja je bila predstavitev produkta W@de, ki jo je
izvedel francoski sodelavec podjetja Schneider Electric, g. Jose Chavez.
W@de je namenski produkt, ki združuje funkcionalnost RTU (Remote Termi-
nal Unit) in določeno stopnjo nadzornih in krmilnih funkcij, ki natančno ustre-
zajo tipičnim aplikacijam v vodnem gospodarstvu. 

WW@@ddee  iinn  uupprraavvlljjaannjjee  zz  vvooddaammii

A

g. Jose Chavez
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CAD/CAM/CAE SISTEMI

Hišne instalacije oz. House installation modul je prven-
stveno namenjen vsem elektro projektantom, katerih delo
sega tudi na področje hišnih instalacij. Integrira se v
CADdy++ electrical programsko okolje, kjer lahko izkorišča
vse funkcionalnosti, ki mu jih CADdy++ omogoča, pred-
vsem seveda pri izdelavi enopolnih shem in popisov mate-
riala. Lahko pa deluje tudi povsem samostojno in nevezano
na električne sheme. 

Njegova prednost je nedvomno enostavna uporaba in
nudenje funkcij enostavnega načrtovanja tlorisov prostorov,
predvsem pa tesna povezljivost z ostalimi CAD programi
preko uvoza in izvoza v standardne oblike zapisov datotek. 

Uporabnikom omogoča izdelavo tlorisov in shematskih
načrtov, povezljivost z obstoječimi bazami proizvodov,
avtomatsko sestavo popisa materiala in kosovnic, velik
nabor elektrotehničnih simbolov, enostavno sestavljanje in
povezovanje elementov, delo z ravninami, avtomatičen
izračun potrebnih dolžin kablov...

V novi različici Hišne instalacije dopolnjujejo svoj nabor
funkcionalnosti z novimi možnostmi, česar se bodo prav
gotovo razveselili vsi bolj zahtevni uporabniki.

Konstruiranje prostorov je izvedeno na še bolj uporabnikom
prijazen in pregleden način preko dinamičnega postavljan-
ja zidov prostora, vrat, oken in ostalih elementov, kjer

CADdy++ electrical - 

HOUSE INSTALLATION
Informacije: IB-PROCADD d.o.o., Ljubljana

CADdy++ electrical programsko opremo verjetno ni treba posebej predstavljati. Stro-
kovni javnosti je CADdy++ poznan kot vrhunsko orodje za izdelavo elektrotehničnih načr-
tov in shem. S svojim intuitivnim izgledom, lahkim uporabniškim vmesnikom in funkcional-

nostjo je najbolj uporabljena programska oprema v elektrotehnični stroki. Tokrat predstavljamo
nov, še dodatno izpopolnjen modul Hišnih instalacij za CADdy++, ki izdelavo dokumentacije dvig-
ne na povsem drug nivo. 
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CADdy ++ Electrical - HOUSE INSTALLATION 

CADdy++ avtomatično zaznava orientiranost v prostoru in
temu primerno ponudi tudi postavitev opreme v ta prostor.
V primeru spreminjanja dimenzij prostora, se pri popravkih
samodejno popravijo izgledi in povezave kotov prostora,
dolžine in kvadrature prostora. 

Dodatno je izpopolnjen prenos datotek, predvsem zapis v
DXF in DWG format, ki sedaj omogoča zapis tudi v novejše
formate in prenos oblike pisave. V nadaljevanju je preko
posebnih funkcij v instalacijah možno uporabiti že vnaprej
definirane tipične tokokroge glede na vrsto sobe (dnevna
soba, spalnica, kopalnica,…), kjer program samodejno
generira enopolne sheme za vsak tokokrog posebej. Pri
tem obstajata dva uveljavljena načina prikaza podatkov, t.i.
tabelarični in grafični prikaz. Če so pri tem podane moči
porabnikov, upošteva tudi izračun porabe moči za vsak
tokokrog oz. skupni seštevek vseh. 

Pri tem se poslužuje svoje baze podatkov, kjer je brez težav
možno dodajati in spreminjati skupine elementov, skupaj z
njihovimi lastnostmi.

Električni načrti in Hišne instalacije

Kot smo vsi uporabniki programske opreme CADdy++
Electrical že vajeni, jedro sistema predstavljajo pravzaprav
baze podatkov, tako že v program integrirani simboli in
proizvodi, kakor tudi uporabniško vneseni podatki in izrisani
načrti. Le-to nam omogoča avtomatizirano projektiranje in
je izvor podatkov za različne grafične sezname, ki jih prila-
gajamo glede na uporabnikove potrebe. Tako lahko v
vsakem trenutku preprosto izpišemo seznam materiala,
kontaktov, sponk, kablov, projektnih strani in drugih
podatkov, tako v Načrtih kot tudi v instalacijah. Vendar je
šele z integrirani urejevalniki vseh teh podatkov pravzaprav
omogočeno pravo projektno delo z pregledi in urejanjem
vseh atributov elementov v seznamih. Tovrstno urejanje je
pregledno in enostavno, spremembe pa se takoj odražajo v
projektu. Vsakemu elementu je moč določiti tip, ki se ga
izbere iz baze artiklov, kjer se nahajajo proizvodi proizvajal-

cev različne stikalne opreme z lastnostmi, ki definirajo
posamezen element. Te tipe produktov je moč enostavno
uvoziti iz MS Excelovih tabel ali ECADovih norm. Zato je tudi
velik interes proizvajalcev stikalnih naprav in druge elektro
opreme, da so njihove baze proizvodov dodane k program-
ski opremi. 

Slika 2 - Izračun potrebne moči v tokokrogih in tabelarični
prikaz

Slika 3 - Grafični prikaz inštalacij

Vsekakor je naveza CADdy++ electrical Električni načrti
skupaj z modulom Hišnih instalacij prava rešitev za vse
elektro projektante. CADdy++ Electrical omenjene lastnosti
združuje v pregledno in uporabnikom prijazno delovno
okolje, kar ga trenutno uvršča v sam vrh CAD/CAE pro-
gramske opreme, ne samo na Slovenskem ampak tudi na
globalnem tržišču. 

Vse informacije o cenah
paketov in naši ostali ponud-
bi lahko dobite na naši splet-
ni strani http://www.ib-pro-
cadd.si oz. na telefonski
številki 01 565-72-50.

Slika 1 - Hišne instalacije v CADdy++ electrical House Ins-
tallation

A
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SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE

Cilj snovalcev SCADA sistemov je izdelati pregleden vmesnik med človekom in strojem. Posebej paz-
ljivi moramo biti pri količini podatkov, ki jih bo SCADA sistem posredoval človeku, predvsem pa na
njihov način prikaza glede na pomembnost. SCADA sistem mora operaterju zagotoviti čim več

podatkov, vendar pa mora hkrati zagotoviti, da so podatki, ki pomembno vplivajo na proces, prikazani
tako, da jih operater ne bo spregledal. V prejšnjih številkah smo spoznali SCADA programsko opremo
Progea Movicon in si podrobneje ogledali funkcije povezane z bazami. V tokratnem prispevku sledi pred-
stavitev alarmov in sporočil. 

Progea Movicon - tretjič
SCADA programska oprema na Windows CE, 98, 2000 in

XP osnovi

Jernej Tavčar, Genera d.o.o. - jernej.tavcar@genera.si

Za obveščanje o stanju sistema loči Movicon dva tipa obve-
stil. Prva so navadna sporočila, ki le obveščajo o stanju
sistema, drugi tip obvestil pa so alarmi. Za razliko od navad-
nih sporočil je potrebno alarme potrditi in resetirati. 

Za kreiranje sporočil in alarmov uporabljamo funkcijo
"Alarms and Messages editor". S pomočjo te funkcije lahko
v celoti določimo lastnosti alarma ali se nanaša na digitalni
ali analogni signal, določamo histerezo, različne nivoje pro-
ženja alarma, opise alarma in podobno. Movicon omogoča
tudi pošiljanje E-mail, SMS, fax, glasovnih ali MSN
Mesenger sporočil ob sprožitvi alarma, potrditvi, resetiranju
ali izklopu alarma. Alarmom lahko določamo prioriteto za
lažje razlikovanje po pomembnosti. Še posebej, ko imamo

opravka z velikimi sistemi, nam za izboljšanje preglednosti
Movicon dopušča združevanje alarmov in sporočil v skupi-
ne. Poljubno konfigurirane alarme lahko shranimo kot
"Template" v Movicon knjižnico, od koder jo lahko kadar
koli ponovno spet naložimo v projekt. Za prikazovanje spo-
ročil in alarmov na zaslonu uporabljamo sporočilno in alar-
mno okno ("Message Window" in "Alarm Window").

Sporočilno okno vsebuje le dva gumba, prvi je za pomoč in
omogoča prikaz obrazložitve sporočila, drugi pa je name-
njen dodajanju komentarjev k sporočilom. Alarmno okno
vsebuje malo več informacij, ob vsaki sprožitvi alarma se
izpiše opis alarma, ime naprave, čas sprožitve alarma, čas
potrditve alarma, prioriteta alarma in stanje alarma. Poleg
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Progea Movicon

tega vsebuje okno tudi gumbe za
potrditev, resetiranje, vklop zvočnega
signala, dodajanje komentarjev in
pomoč. Alarmi, ki še niso potrjeni,
zaradi lažje prepoznavnosti v oknu
utripajo, določimo pa jim lahko tudi
različno barvo in obliko pisave. Okni
za sporočila in alarme imata možnost
delovanja kot "banner".

Za izgradnjo naprednejših sistemov,
ki ne potrebujejo stalne prisotnosti
operaterja, imamo navoljo E-mail,
SMS, fax, glasovna ali MSN Mesenger
sporočila za obveščanje operatejev o
stanju sistema. V primeru alarma
Movicon pošlje sporočilo, v katerem
operater dobi informacijo o pomemb-
nosti alarma. Če gre za preprosti
postopek, se lahko operater poveže z
Movicon serverjem preko mobilnega
telefona (v primeru, da uporablja Wap
SCADA kit), dlančnika ali domačega
računalnika z Movicon Internet Client
tehnologijo ter mu
tako ni potrebno biti
vedno prisoten ob
delovni postaji. Za
nastavitev pošiljanja
sporočil je potrebno
konfigurirati nastavit-
ve projekta, nastavit-
ve uporabnika in nas-
tavitve na posamez-
nem alarmu.

Pošiljanje SMS spo-
ročil je mogoče pre-
ko spletnih storitev, ki
jo ponujajo mobilni
operaterji ali pa dire-
ktno preko GSM

modema. Za večjo zanesljivost SMS
sporočil operaterji mobilne telefonije
ponujajo posebne pakete, ki omogo-
čajo prioritetno dostavo poslanih spo-
ročil.

Movicon vsebuje tudi orodje za sinte-
zo govora, tako lahko pošiljamo glaso-
vna sporočila, ki jih Movicon generira

iz napisanega teksta. Orodje podpira
osem jezikov, na žalost ne slovenske-
ga in ima sposobnost različnega
naglaševanja. Generira lahko tudi
moški, ženski ali otroški glas. 

Spomnimo se aplikacije, ki smo jo
imeli v prispevku v prejšnji številki. Na-
men aplikacije je bil spremljanje nivo-
ja tekočine v rezervoarju, podatki so
se izrisovali na grafu in shranjevali v
bazo. Sedaj jo lahko še dopolnimo z
alarmnim sistemom. Recimo, da želi-
mo, da se na zaslonu izpiše sporočilo,

Slika 1 - Okno za prikaz alarmov

Slika 2 - Primer aplikacije spremljanja nivoja tekočine v
rezervoarju
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ko bo nivo rezervoarja pod 10% in nad
90%, ter sproži alarm, ko bo rezervoar
prazen oziroma napolnjen. K aplikaciji
iz prejšnjega članka sta dodani še okni
za prikaz sporočil in alarmov. Izgled
prenovljene aplikacije je prikazan na
sliki 2 na prejšnji strani. 

V tokratnem prispevku smo videli, da
je izdelava nadzornega sistema v
Movicon programskem orodju eno-
stavna, saj so funkcije že zgrajene in
jih je potrebno le parametrizirati. Kadar
pa želimo nadzorni sistem še izboljšati,
lahko z uporabo VBA programskega
jezika kreiramo zahtevnejše nadzorne
funkcije, ki jih lahko uvozimo v Movi-
con knjižnico za uporabo v kasnejših
projektih. 

Za popolno razvejanost in dostopnost
nadzornega sistema pa Movicon ponu-
ja še integracijo mobilne tehnologije,
dlančnikov in interneta, s čimer imamo
na voljo skoraj neomejene možnosti za
izgradnjo zanesljivega avtomatizacijs-
kega sistema, ki poveča zmogljivost in
poceni stroške delovanja.

Enostavnost, preglednost, stabilnost in
možnost integracije nadzornega siste-
ma v sistem javnega komuniciranja so
ključni kriteriji, ki nakazujejo kvalitetno
nadzornega sistema. Movicon SCADA
programsko okolje vse te kriterije v
celoti izpolnjuje in ponuja možnost
izgradnje praktično vseh vrst aplikacij.

Podrobnejše informacije dobite pri slo-
venskem zastopniku za opremo
Movicon, podjetju Genera d.o.o..

Informacije: Bogdan Rojc, Genera d.o.o.

Podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. oskrbuje z vodo
skoraj 60.000 prebivalcev. V vodovodnem omrežju, ki
obsega 600 kilometrov cevovodov, je 32 vodnih virov,
44 črpališč in 79 vodohranov. V šestih občinah, ki jih
komunalno podjetje oskrbuje z vodo, je tudi preko
1000 obrtnih in industrijskih podjetij, med njimi tudi
nekaj velikih industrijskih odjemalcev. Letno dobavijo
približno 3,5 milijona kubičnih metrov vode. Vodovo-
dni sistem takšnega obsega zahteva kvalitetno krmi-
ljenje in nadzorni sistem. 

Podjetje Elteh d.o.o., ki je specializirano za vodovodne
aplikacije, je v preteklih letih pogosto sodelovalo pri
izgradnji ali obnovi avtomatizacije in nadzornega sis-
tema vodovodnega omrežja, ki je pod okriljem podjet-
ja Komunala Novo mesto d.o.o.. V vodovodni sistem je
vgradilo 35 krmilnikov Beckhoff, ki tvorijo jedra na
posameznih črpališčih, vodohranih ali vodnih virih.
Krmilniki delujejo kot samostojne enote, hkrati pa
preko serijskega vmesnika in modemov komunicirajo
z nadzornim centrom ter med seboj. Modemi za seri-
jsko komunikacijo so različni, največ je radijskih, nekaj

Voda je pomemben in nezamenljiv vir življenja. Večina se s s pitno vodo sre-
ča, ko odpremo pipo, nekaterim izmed nas pa je zagotavljanje pitne vode
vsakdanja služba. Tokratni prispevek je namenjen predstavitvi uporabe

krmilnika v podjetju, v katerem je ena izmed osnovnih dejavnosti priprava in doba-
va zdrave pitne vode.

A

Beckhoff BC8100 v
vodovodnih aplikacijah

G. Božo Ropret, direktor
podjetja Elteh d.o.o.: ''S
krmilniki Beckhoff smo
pričeli delati pred štirimi
leti in v tem času so se
izkazali za zelo cenovno
ugodno in fleksibilno re-
šitev. Zanesljivost delo-
vanja je na ustreznem
nivoju, kar je v vodovod-
nih sistemih nujno.''

Vodohran
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pa tudi optičnih in žičnih. Jedro krmilnikov Beckhoff tvori procesni modul BC8100,
na katerem so dodani vhodno izhodni moduli. Procesni modul ima že v osnovi ser-
ijski vmesnik RS232, ki je priključen na modem, možna pa je tudi dodatna komu-
nikacija preko modula za seri-
jsko komunikacijo KL6001. Pro-
sto programirni serijski port
omogoča snovalcu sistema ši-
roko izbiro načina komunikacije
— od standardnih, kot je npr.
Modbus, do lastnih komunika-
cijskih protokolov. Preko digital-
nih in analognih vhodnih ali
izhodnih modulov je krmilnik
povezan na tehnološke napra-
ve. Tako odčitava nivoje, preto-
ke in stanja naprav, krmili črpal-
ke, ventile in podobno. Procesne sig-
nale pošilja na nadzorni sistem, od
tam pa sprejema parametre delo-
vanja in komande. Krmilno nadzorni
sistem vodovodnega omrežje je zas-
novan kot homogena enota, kjer pa
ima posamezni del zagotovljeno tudi
samostojno delovanje v primeru
izpada komunikacijskih povezav.

Pri tovrstnih aplikacijah se krmilniki
Beckhoff izkažejo za odlično rešitev.
Procesni moduli podpirajo 12 različ-
nih področnih vodil, kar uporabniku
zagotavlja neodvisnost pri integraciji
opreme Beckhoff v sisteme. Modu-
larnost krmilnikov pa omogoča veli-
ko fleksibilnost pri izgradnji sistemov
ter enostavno nadgradnjo sistemov.
Na voljo je 150 različnih vhodnih in
izhodnih modulov. Tako digitalni kot
analogni moduli so eno-, dvo-, štiri-
ali osem-kanalni, kar zagotavlja mini-
malno ceno na signal in malo neiz-
koriščenih vhodov ali izhodov.
Aplikacije v vodovodih so le en
primer uporabe krmilnikov Beckhoff,
ki jih sicer srečamo v strojegradnji,
industriji, avtomatizaciji stavb in dru-
god. 

Opremo Beckhoff v Sloveniji zasto-
pa podjetje Genera d.o.o.. A
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Protieksplozijska zaščita v prašnem okolju

V tem članku se bomo
posvetili vzrokom in na-
stankom eksplozij ter
zakonski osnovi, ki to
področje ureja, v dru-
gem delu pa bomo po-
drobneje spoznali vrste
protieksplozijske zašči-
te in ukrepe, ki jih mo-
rajo zagotoviti proizva-
jalci in uporabniki elek-
tričnih naprav v poten-
cialno eksplozivni praš-
ni atmosferi.

Protieksplozijska zaščita
v prašnem okolju - 1. del

Avtor: Vili Granda,  uni. dipl. ing. el., Elsing d.o.o.

V preteklosti protieksplozijski zaščiti v prašnem okolju na področju zakonodaje niso posvečali posebne
pozornosti. Tudi v prašnih okoljih so se namreč pojavljale enake oblike protieksplozijskih zaščit kot jih
poznamo iz plinskih eksplozijskih atmosfer. Razvoj znanja na tem področju in nekaj večjih nesreč, ki so se

zgodile v zadnjih desetletjih, pa so strokovnjake in snovalce zakonodaje opozorile, da je potrebno to področje obra-
vnavati ločeno in ga kot takšnega tudi zakonsko urediti.

Slika 1 - Posledice prašnih eksplozij v Blayu
(Francija, 1998)

Slika 2 - Posledice prašne eksplozije v Wichiti 
(ZDA, 1998)

Primer verižne prašne eksplozije
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Vzroki za nastanek eksplozij
Kot pri eksplozijah v plinski atmosferi morajo biti tudi za
pojav prašnih eksplozij izpolnjeni trije pogoji:
• mešanica prahu mora predstavljati potencialno eksplo-

zivno snov;
• prisoten mora biti kisik (v zraku);
• pojaviti se mora vir vžiga (iskra, visoka temperatura na

površini naprave ipd.).
Za razliko od plinskih eksplozij imajo prašne eksplozije pov-
sem drugačen časovni potek, kar lahko privede tudi do pre-
cej drugačnih posledic. Pri eksplozijah v plinski atmosferi
pride do trenutnega pojava, pri katerem se praviloma takoj
po eksploziji stanje eksplozije zaključi in umiri. Plinske eks-
plozije so tako zaključene po nekaj milisekundah.

Popolnoma drugačen potek zaznamo pri prašnih eksplozi-
jah. Kot primer vzemimo nanos prahu, ki ga dvige zračni
vrtinec in v povezavi s kisikom dobimo vnetljivo prašno
zmes. V kolikor se pojavi tudi vir vžiga, se pojavi v tej meša-
nici lokalna eksplozija. Eksplozija posledično povzroči hiter
pretok zraka, ki dodatno zavrtinči nov nanos prahu — poja-
vi se še ena eksplozija. Na enak način se lahko eksplozije
nadaljujejo po celotnem prostoru — te tako imenovane
verižne eksplozije imajo lahko celo hujše posledice oz.
lahko povzročijo na napravah, opremi in stavbah celo več
škode kot plinske eksplozije.

Pri oceni dejanske nevarnosti nas seveda predvsem zani-
ma, katere izmed industrijskih panog so dejansko najbolj
ogrožene. Pred pripravo standardov so v ZDA naredili pre-
glednico vseh prašnih eksplozij glede na vrsto prahu in
glede na vir vžiga v zadnjih letih. Rezultati so prav gotovo
zanimivi, čeprav ni nujno, da bi analize v slovenskem okolju
pokazale povsem enake rezultate. Čeprav so se tudi v
Sloveniji že pojavile prašne eksplozije, nismo uspeli pridobi-
ti podatkov ali se je kdo v našem prostoru že organizirano
ukvarjal z analizo tega problema.

Slika 3 - Področje prahu, kjer se eksplozije najpogosteje
pojavljajo

Slika 4 - Viri vžiga pri prašnih eksplozijah

Definicije
In kako je prah sploh definiran? Uporabimo lahko razlago
po standardu SIST EN 50281-1-1: ”Pod izrazom prah razu-
memo majhne trdne delčke v atmosferi, ki se zaradi lastne
teže posedajo po podlagi, pred tem pa se lahko določen
čas zadržujejo v zraku kot zračna prašna zmes.” Seveda
vsak prah še ne predstavlja potencialnega prašnega eks-
plozivnega okolja, ki je po istem standardu definirano na
naslednji način: ”Mešanica gorljivih snovi v obliki prašne
mešanice v zraku, ki lahko v določenih atmosferskih pogo-
jih ob prisotnem viru vžiga povzročijo eksplozijo”. Prah
mora biti torej prisoten v ustreznih atmosferskih pogojih
(tlak, temperatura), imeti mora eksplozijsko sposobnost, us-
trezno koncentracijo (med spodnjo in zgornjo eksplozijsko
mejo) in druge lastnosti. 

Za izpolnitev ostalih pogojev, ki lahko privedejo do eksplo-
zije, moramo torej upoštevati še naslednje: 
• atmosferski pogoji, ki so običajno predvideni: pritisk 0,8

do 1,1 bar, temperatura okolice od -20 °C do +60 °C;
• najmanjša vžigna energija (mJ, mWs) — to je najnižja ener-

gija izvora vžiga, ki lahko povzroči vžig prašne mešanice;
• vžigna temperatura prašnega oblaka (Tvžig) — to je najniž-

ja temperatura površine na steni naprave, ki lahko pov-
zroči vžig prašne mešanice;

• temperatura tlenja nasutega prahu (Ttli) — to je najnižja
temperatura, pri kateri nasuti prah pri določenih pogojih
začne tleti.

Zakonske osnove
Posebno pozornost prahu kot možnemu izvoru eksplozije je
v resnici prinesla šele evropska zakonodaja iz leta 1994
(direktiva ES/94/9, ki jo poznamo tudi pod imeni ATEX
100a oz. ATEX 95), ki predstavlja osnovo za porazdelitev
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con in prinaša tudi osnovne vrste zašči-
te za električno opremo v potencial-
nem prašnem eksplozivnem okolju.
Naslednji pomembni zakon je iz leta
1999 (direktiva ES/99/92, ki jo srečuje-
mo tudi pod imeni ATEX 118a  oz. ATEX
137), kjer so navedene obveznosti pro-
izvajalcev in uporabnikov električnih
naprav v eksplozi jsko ogroženem oko-
lju. Obe direktivi sta služili kot osnova
za izdajo slovenskega pravilnika o
protieksplozijski zaščiti (Uradni list
RS št.: 102/00 in 91/02), ki skladno z
evropskimi direktivami regulira to
področje v Sloveniji.

Domnevo o skladnosti z veljavno zako-
nodajo ustvarja uporaba harmonizira-
nih evropskih standardov, kjer so nave-
dene podrobne tehnične specifikacije.
Harmonizirane standarde za področje
elektrotehnike in protieksplozijske za-
ščite pripravlja CENELEC (evropska or-
ganizacija za elektrotehniško standar-
dizacijo). Harmonizirani standardi mo-
rajo biti sprejeti kot nacionalni standar-
di v vseh članicah evropske unije. Tako

so že sprejeti tudi nekateri slovenski
standardi (npr.: SIST EN 50281-1-1 in
SIT EN 50281-1-2). Uporaba standar-
dov je neobvezna. 

Izbira električnih naprav
Električne naprave za prašno protieks-
plozijsko okolje izbiramo po naslednjih

kriterijih:
1. Določimo ustrezno skupino oziroma

kategorijo naprave.
2. Ugotovimo lastnosti prahu, tempera-

turo vžiga in
tlenja. Kot pr-
aktično mejo
standardi do-
ločajo debe-
lino prahu 5
mm kot tisti
nanos, za ka-
terega so pr-
eračunane st-
andardne vre-
dnosti kot so
vžigna tem-
peratura in te-
mperatura tle-
nja.
3. Določitev
največje dov-
oljene tem-

perature na površini naprave (upoš-
teva se nižji pogoj): 

• v primeru oblaka gorljivega pra-
hu: tmax1 = 2/3 tvžig; 

• V primeru nasutega prahu debe-
line nad 5mm: tmax2 = ttli - 75k.

Pri večjem nanosu prahu obstajajo po-
sebne krivulje, ki določajo dodatne
omejitve pri uporabi električnih naprav.

Zaključek
V prihodnje bo torej protieksplozijska
zaščita v potencialno ogroženi prašni
atmosferi pridobivala na svojem pome-
nu. Zaradi tega bomo tej temi tudi v pri-
hodnji številki namenili nekaj prostora.
Spoznali bomo klasifikacije ogroženih
prostorov, vrste protieksplozijskih zaš-
čit in ukrepe, ki jih morajo upoštevati
proizvajalci in uporabniki pri vgradnji
električnih naprav. A

Tabela 1 - Razdelitev con in skupin naprav skladno z direktivo ES/94/9

Grafikon 1 - Omejitve temperature na površini električnih naprav
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OMRON Smart Platform
Nove smernice v industrijski avtomatizaciji

Andrej Rotovnik, univ. dipl. inž., MIEL Elektronika, d.o.o.
www.miel.si, andrej.rotovnik@miel.si

Povečanje de-lokalizacije proizvodnje vpliva na nižje stroške vodenja, v ekonom-
skem smislu pa predstavlja priložnost za t.i. proizvodnjo brez odstopanj. Omron
nudi način, kako lahko dosežemo oboje - zahvaljujoč inovativni Smart Platformi, ki
omogoča razvoj strojev brez potrebnih ekspertov ali specialistov na področju
avtomatizacije.

Prihodnost proizvodnje brez odstopanj
Vedno več proizvodnje se de-lokalizira zaradi nižjih stroškov
dela. Medtem, ko to daje takojšnji ekonomski učinek, to ne
sovpada ugodno s trendi in potrebami, ki se pojavljajo v
strojegradnji, kjer se proizvajalci strojev trudijo znižati raz-
vojne stroške in skrajšati dobavne čase, pri vsem tem pa
uporabniki strojev zahtevajo proizvodnjo s čim manj odsto-
panji.

Proizvodnja brez odstopanj
Proizvodnja brez odstopanja je zgrajena na konceptu
zmanjševanja potrebnega časa proizvajanja in vzdrževanja
končnih produktov brez napak. To dandanes pomeni, da
takšna proizvodnja brez odstopanj nujno potrebuje kom-
pleksne naprave, v smislu zahtevnih avtomatiziranih siste-
mov, in širšo paleto zmogljivih programirljivih naprav. Ne
samo to, da proizvajalcem strojev zmanjšuje stroške in čas
razvoja, takšen koncept omogoča tudi enostavnejšo in
manj zahtevno vzdrževanje
Stroji, zgrajeni z namenom doseči proizvodnjo brez odsto-
panj, v splošnem združujejo zmogljive avtomatizirane siste-
me za proizvodnjo in kontrolo kvalitete, vse to na račun
zmogljivih in natančnih laserskih meritev, barvnega zazna-
vanja in strojnega vida. Za izboljšanje fleksibilnosti mehan-
sko avtomatizacijo in močno ožičene avtomatizirane siste-
me nadomeščajo inteligentne naprave, kot so omrežne
vhodno-izhodne naprave in servo sistemi.
Prav tako igrajo pomembno vlogo pri nadzoru in povišanju
produktivnosti MES (Manufacturing Execution Systems),
SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition) in HMI
(Human Machine Interface) sistemi. Končna rešitev mora
biti modularno zgrajena ali skalabilna, da lahko omogoča
enostavno modifikacijo na stroju in da zadostuje vsem
potrebam.
Za proizvajalce strojev kompleksnost avtomatizacije v
osnovi predstavlja visoko ceno na račun učinka in časa raz-
voja. Tehnično upravljanje in vzdrževanje takšnih naprav ni
vedno enostavno in zahteva specialista na področju avto-
matizacije in konec koncev tudi lokalnega vzdrževalca, ki
pa pogosto ni na voljo v potrebnem trenutku.

Smart Platform
Vsa ta nasprotja je Omron odpravil zahvaljujoč inovativni
Smart Platform-i (slika 1), ki prinaša prednosti enotnega
programskega orodja za celoten projekt avtomatizacije,

popolnoma transparentno avtomatizacijsko arhitekturo, inte-
grirano programiranje za 'Plug&Work' avtomatizacijo in po-
polno odprtost sistema.
Medtem, ko mnogo proizvajalcev zagotavlja totalno integri-
rano avtomatizacijo, Omron dejansko izpolnjuje to obljubo s
Smart Platformo, ki ponuja edinstveno uporabno povezavo
med vsemi Omron proizvodi, kar omogoča preprosto in
učinkovito povezljivost, uporabnikom pa postane skrb glede
hierarhične strukture avtomatizacije odvečna.

Slika 1 - Smart Platform združuje programsko in strojno
opremo in omogoča t.i. Plug&Work delovanje

Enotno programsko okolje
Najbolj jasen dokaz totalno integrirane avtomatizacije je CX-
One programsko orodje (slika 2) - enotno programsko orod-
je za celotni avtomatizirani sistem proizvodnje.
Uporabniku prijazni grafični prikaz celotne strukture avtoma-
tiziranega sistema CX-One omogoča skladno programiranje
in konfiguriranje vsakega Omronovega produkta.

Slika 2 - Enotno programsko orodje za celotni avtomatizira-
ni sistem proizvodnje



Hitrost razvojnega časa za kreiranje avtomatiziranih rešitev zmanjšuje potrebe
izobraževanja, pomaga pri odpravljanju možnih človeških napak in poenostavlja
sistemsko podporo. Glede na naprave, ki so konfigurirane v sistemu - od senzor-
jev do temperaturnih regulatorjev, programirljivih krmilnikov in servo sistemov ter
nadzornih panelov; CX-One omogoča dosleden način programiranja. Programsko
orodje prav tako omogoča, da se kompleksni podatki več različnih komponent
integrirajo v enotno podatkovno datoteko, ki jo shranimo na poljuben medij.

Konec koncev CX-One daje enotno povezovalno točko za povezavo kompletnega
projekta ali aplikacije na lokalnem ali daljinski nivoju. To določa neomejen dostop
do vseh informacij v vseh napravah, vključno s podatki za konfiguriranje, progra-
mi, operativnimi podatki ali informacijami za vzdrževanje - od katerekoli lokacije na
svetu; zmanjšan je torej čas in stroški tehnične podpore ter vzdrževanja kompleks-
nega sistema.

Integrirano programiranje — 'Plug & Work'
Ena od karakteristik zmogljivega kompleksnega sistema ni samo veliko število
naprav v sistemu ampak tudi povečana porazdelitev inteligence strojev. To pome-
ni ne samo potrebnih nastavitev naprav ampak tudi komunikacijo med njimi (slika
3). To  Smart Platform seveda omogoča.

V CX-One programski opremi je integrirano veliko število programirljivih objektov,
ki omogočajo preprosto 'Drag&Drop' programiranje krmilnikov, servosistemov,
naprednih senzorjev, procesnih regulatorjev in nadzornih panelov. 

Slika 3 - V kompleksnem stroju so združeni gradniki na različnih nivojih

Predhodno definirani in testirani funkcijski bloki poenostavljajo zahtevano funkci-
onalnost; od osnovnih do najzahtevnejših funkcij vseh Omron naprav. Ker je
potrebno le poiskati in vstaviti funkcijske bloke za enostavno ali zelo kompleksno
sistemsko strukturo ter dodati potrebne vhode in izhode, je čas razvoja in testira-
nja precej krajši. Na voljo je standardna knjižnica s funkcijskimi bloki, ki podpira
temperaturne regulatorje, vision sisteme, servo pogone in pametne senzorje. 

Uporaba HMI za nadzor različnih naprav v sistemu je v Smart Platformi prav tako
poenostavljena z inovativnostjo, t.i. Omron Smart Active Parts (SAP) - to so pred-
programirani vizualizacijski objekti z vgrajeno komunikacijsko kodo. Ti predhodno
definirani in testirani objekti sistema kot npr. frekvenčni pretvorniki, senzorji in tem-
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peraturni regulatorji se lahko samo povlečejo in spustijo na
HMI zaslon, kar omogoča direkten nadzor nad napravo z
minimalnim programiranjem in brez potrebnega pisanja
kakršnegakoli programa za krmilnik. S temi dodanimi mož-
nostmi in pametnimi aktivnimi komponentami (SAP) je
omogočeno enostavno upravljanje naprav preko več om-
režnih nivojev, kar predstavlja HMI kot vmesnik za popolno
upravljanje stroja — 'machine management', z možnostjo
enostavne konfiguracije, nizkimi stroški vzdrževanja naprav
in modulov na sistemu. Ni potrebe po kakršnemkoli progra-
miranju krmilnika ali dodatnemu delu na račun različnih
komunikacijskih omrežij.

Vedno večji nabor funkcijskih blokov in komponent SAP je
brezplačno na voljo registriranim uporabnikom, ki so upo-
rabni za skoraj vsako aplikacijo.

Transparentna arhitektura - resnična infor-
macijska avtocesta
Omron naprave za avtomatizacijo so razvite z integriranimi
skupnimi protokoli, ki omogočajo direktno komunikacijo in
povezavo med posameznimi sklopi, celo v primeru, ko so
na različnih omrežnih nivojih ali različnih lokacijah. To omo-
goča, da je tradicionalno kompleksna hierarhična omrežna
topologija enostavno zamenjana s transparentno 'informa-
cijsko avtocesto'. Ne samo, da se je programiranje, konfigu-
riranje in vzdrževanje zelo poenostavilo, tudi operacijske
informacije so enostavneje dostopne, kar še poveča ciklič-
no hitrost naprav in zmanjša programsko kapaciteto.

Omron prav tako gre korak naprej s standardiziranim delo-
vanjem in dokazano združljivostjo, kar omogoča tudi t.i.
skalabilnost. Že sedaj mnogo Omron produktov uporablja
'produktne profile', kjer je pomembna karakteristika shra-
njena in dostopna z uporabo enostavnih ukazov in kjer je
informacija predstavljena v zgoščenem formatu. To pomeni,
da bo trenutna konfiguracija naprave delovala tudi pri novi
napravi, ki bo razvita v prihodnje. Omronova obveza zago-
tavlja, da bodo vse produktne skupine kmalu podprte s svo-
jimi profili, kar bo zagotovilo resnično avtomatizacijo prihod-
nosti.

Integrirano vzdrževanje - reduciranje zahte-
vanega časa
Glede na to, da proizvajalci težijo h konceptu minimalne
tolerance, je bistvo zmanjševanja časa vzdrževanja skupna
tema vseh industrij in sektorjev. Ker avtomatizirani sistemi
uporabljajo vedno bolj kompleksne rešitve z vedno več inte-
ligentnimi napravami, je doseganje minimalnega časa vzdr-
ževanja najpomembnejše za vzdrževalni sektor. 

Edinstvena prednost Omron strojne opreme je — že vgraje-
na možnost vzdrževanja posameznih naprav. Med proizvod-
nim parametriranjem so limite in vrednosti postavljene za
široko paleto parametrov, ki so pomembni za delovanje
naprave. Ta vzdrževalna funkcionalnost je na voljo širokemu
spektru 'pametnih' (Smart) naprav.

Slika 4 - Integrirana avtomatizacijska platforma

Seveda je vse to brez pomena, če Smart Platform-a ne bi
zagotavljala primerno, zaprto rešitev. Zato je Omron zave-
zan odprtim standardom; programsko orodje CX-One us-
treza standardu IEC 61131-3, za povezavo v MES pa je Om-
ron aktivni član OPC združenja.

Omron v okviru CX-One programskega orodja teži tudi k
popolnoma aktivni podpori proizvodov drugih proizvajalcev,
od enostavnih komponent do najzahtevnejših kompleksnih
krmilnih naprav, ki lahko formirajo ključne dele kompleksne-
ga sistema.

To bo doseženo s popolno podporo FDT/DTM (Field Devi-
ce Type/Device Type Manager) — vmesniki programskega
paketa, ki zagotavljajo, da CX-One resnično postaja edino
programsko orodje potrebno za kompletno avtomatizacijo
sistema.

Zaključek
Mnogi inovativni pristopi uvrščajo Omron med vodilne na
področju avtomatizacije v preteklih petdesetih letih. Vrh te
inovativnosti je prav gotovo Smart Platform. Dejansko
Omron, z uvajanjem najnovejših tehnologij in široke palete
produktov, ki združuje senzoriko, vision sisteme, laserske
merilnike, temperaturne regulatorje, programirljive krmilnike
(PLC), servo sisteme, omrežne naprave, nadzorne panele
(HMI) ter komunikacijsko in industrijsko programsko opre-
mo (slika 4), ne obljublja samo edinstveno integrirano avto-
matizacijsko platformo, temveč je edino podjetje, ki takšno
platformo dejansko ima.

Literatura:
[1] Omron Database, January 2005 A
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Avtor: Andrej Brečko, Siemens A&D 

Proizvajalci strojev in tovarniške opreme se vse pogosteje srečujejo z izzivom, kako tržišču po
ugodni ceni ponuditi prilagodljive in kvalitetne stroje. To se odraža tudi v porastu iskanja cenov-
no ugodnih rešitev krmilnih sistemov. Prav tako se vse več zahtevnih mehanskih prenosov nado-

mešča z osmi z ločenimi pogoni. Tako se pojavljajo nove naloge pri avtomatizaciji, predvsem na področju
vodenja gibanja v povezavi s tehnološkimi funkcijami. V odgovor na novo postavljene zahteve je Siemens
A&D ponudil tehnološko procesno enoto z oznako CPU 317T-2 DP. Ta tehnološka procesna enota zdru-
žuje poleg centralne procesne enote še funkcionalnost vodenja gibanja.

SIMATIC TECHNOLOGY
CPU 317T-2 DP - procesna enota s tehnologijo ter vodenjem gibanja

Že vrsto let SIMATIC S7-300 dokazuje svojo zanesljivost in
uporabnost pri reševanju najrazličnejših nalog na področju
avtomatizacije. Veliko zadovoljnih uporabnikov v različnih
panogah industrije potrjuje zanesljivost in uporabnost seri-
je SIMATIC S7-300. V tem pogledu tehnološka procesna
enota CPU 317T-2 DP ni izjema, saj ima v osnovi enako
funkcionalnost kot standardna procesna enota CPU 317.
Tehnološka procesna enota CPU 317T-2 DP omogoča
zadovoljitev zahtev po visoko učinkovitem PLK-ju, kot tudi
zahtev po vodenju gibanja do 32-ih osi. Zaradi teh lastnosti
je tehnološka procesna enota CPU 317T-2DP primerna  za
uporabo na področjih, kot so:

• procesne linije,
• montažne linije,
• embaliranje,
• transportni sistemi,
• navijalni stroji,
• naprave za etiketiranje,
• leteče škarje in drugo.

Po zaslugi integrirane funkcionalnosti CPU 317T-2 DP se
izognemo stroškom, ki jih povzročijo dodatni funkcijski
moduli za tehnološke operacije in za vodenje gibanja.
Posledično to pomeni manjše stroške pri vzdrževanju in

zagotavljanju nadomestnih delov. Vse funkcionalnosti cen-
tralne procesne enote in funkcionalnosti vodenja gibanja so
združene v samo en uporabniški program. Tehnološko pro-
cesno enoto lahko programiramo s programskim jezikom
STEP7 in ni potrebno pridobivanje dodatnih znanj o pro-
gramskih jezikih. Na ta način se zmanjšajo stroški izobraže-
vanja, odpadejo tudi negotovosti pri uporabi novih izdelkov.
Ker je CPU 317T-2 DP standardna SIMATIC S7-300 proces-
na enota, je omogočena uporaba že obstoječih S7-300 pro-
gramov. 

Povezovanje CPU 317T-2DP s pre-
ostalimi komponentami

CPU 317T-2 DP vsebuje dva PROFIBUS vmesnika:
• MPI/DP vmesnik (uporaba kot MPI ali kot DP vmes-

nik) in
• DP(DRIVE) vmesnik za priključitev pogonov.

Vmesnik MPI/DP je namenjen povezovanju s komponenta-
mi, kot so PG, OP, krmilniki, dislocirane vhodno izhodne
enote in drugo. Vmesnik DP(DRIVE) je optimiziran za pri-
ključitev pogonov. Podprto je delovanje s spodaj navedeni-
mi pogoni in komponentami.

PROCESNA ENOTA ZA VODENJE GIBANJA
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Pogoni z vodenjem hitrosti: 
• MICROMASTER 420/430/ 440,
• COMBIMASTER 411 in
• SIMOVERT MASTERDRIVES VC.

Pogoni z vodenjem položaja in mož-
nostjo sinhronizacije: 
• SIMODRIVE 611 U,
• SIMOVERT MASTERDRIVES MC,
• SIMODRIVE POSMO CD/SI/CA in
• SINAMICS S 120.

Ostale PROFIBUS komponente:
• PROFIBUS DP senzor SIMODRIVE,
• vmesni modul ADI 4 za priključitev

analognih pogonov,
• TM15/17 terminal modul z SINA-

MICS CU 320 ,
• ET 200M z IM 153-2 High Feature in
• ET 200S z IM-151-1 High Feature

(S7-Technology V2.0 ali višja).

Na voljo so še štirje integrirani digital-
ni vhodi in osem integriranih digitalnih
izhodov. Ti so namenjeni za uporabo
s tehnološkimi funkcijami, kot so
zaznavanje referenčne točke, ter za
hitre izhodne signale. Digitalni vhodi
oziroma izhodi se lahko v omejenem
obsegu uporabijo tudi znotraj STEP7
uporabniškega programa.

Konfiguriranje in pro-
gramiranje

Konfiguriranje in programiranje tehno-
loške procesne enote poteka s pro-
gramom STEP7 in z uporabo opcij-
skega programskega paketa S7-

Technology. Zato ni potreben dodatni
programski jezik za programiranje
vodenja gibanja. 

Celotna konfiguracija strojne opreme,
vključno z omrežjema DP/MPI ter
DP(DRIVE) se izvede s programskim
orodjem HW Config. S7-Technology
opcijski programski paket se ob
namestitvi popolnoma integrira v pro-
gramsko okolje STEP7. Ta programski
paket je sestavljen iz aplikacije S7T
Config namenjene konfiguriranju in
parametriranju tehnoloških objektov
ter knjižnice tehnoloških funkcijskih
blokov S7-Tech. Konfiguriranje poteka
v uporabniku prijaznem okolju ter na
intuitivnem nivoju. Podatki o tehnolo-
ških objektih so shranjeni v podatkov-
nih blokih, ki so dosegljivi v uporabni-
škem programu. 

Za namene diagnostike ponuja S7T
Config kontrolno ploščo za spremlja-
nje in spreminjanje ključnih parame-
trov o delovanju posamezne osi. Na
razpolago je tudi osem kanalni merilni
sistem za zajem veličin o delovanju
sistema v realnem času. Seveda pa so
na voljo tudi običajna orodja za dia-
gnostiko v okolju STEP7. Knjižnica S7-
Tech vsebuje funkcijske bloke za pro-
gramiranje posameznih operacij pri
vodenju gibanja. 

Ti funkcijski bloki so v skladu z med-
narodnim standardom PLCopen in se
preprosto vključijo v uporabniški pro-
gram. Tako kot pri vseh SIMATIC cen-
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tralnih procesnih enotah so tudi pri CPU 317T-2 DP na razpolago tri metode pro-
gramiranja LAD, FBD in STL. Lahko pa se uporabi tudi S7-GRAPH in S7-SCL. 

V drugi polovici leta 2005 bo na voljo cenovno še ugodnejša tehnološka proces-
na enota CPU 317T-2 DP,  namenjena vodenju gibanja do 8-ih osi. Več informa-
cij o tehnoloških procesnih enotah lahko najdete na spletnem naslovu www.sie-
mens.com/t-cpu. A
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Nova serija operaterskih pultov predstavlja prvo stopnjo
koncepta "Vision 1000"  s katerim vstopa Mitsubishi Electric
v novo obdobje industrijske vizualizacije. V novih enotah so
vključene napredne Mitsubishijeve tehnološke rešitve, kot
na primer obsežna podpora komunikacijam, kar vključuje
omreženje, Internet, možnost pošiljanja SMS sporočil - kot
tudi ostale uporabne lastnosti - na primer večjezikovna pod-
pora ali sočasno delovanje dveh gonilnikov.

V serijo E1000 so vgrajeni najsodobnejši procesorji, kar
omogoča implementacijo zapletenih ap-likacij z visoko
stopnjo podatkovne varnosti. Matična plošča v vseh petih
modelih je narejena na osnovi Intel Xscale procesorja, 32
MB internega StrataFlash pomnilnika in 64 MB RAM pom-
nilnika. Povezava Xscale procesorja in StrataFlash omogo-

ča uporabo Intelove tehnologije PSM (Persistent Storage
Manager), ki omogoča zanesljivo zaščito proti izgubi poda-
tkov v slučaju izpada napajanja.

Mitsubishi Electric je za osnovo izbral Microsoft Windows
CE operacijski sistem, kar omogoča upo-rabnikom odprtost
za standardne aplikacije, poznan PC grafični vmesnik in
veliko mero prilagodl-jivosti od pomnilnika do možnih do-
datkov. Serija E1000 pušča še veliko rezervnih možnosti za
na-jzahtevnejše krmilne in vizualizacijske zahteve tudi v pri-
hodnosti. Glede na združljivost nove serije z napravami dru-
gih proizvajalcev lahko trdimo, da predstavlja resnično uni-
verzalno rešitev na po-dročju vizualizacije.

Serija E1000 je trenutno na voljo v petih različicah. Vse

VMESNIKI ČLOVEK/STROJ

Nova doba vizualizacije 
Mitsubishi Electric predstavlja novo serijo

operaterskih pultov E1000

Avtor: Filip Zmrzlikar, INEA d.o.o.

Vse zahtevnejši industrijski procesi zahtevajo zmogljivejše naprave za njihovo vizualizaci-
jo. Nova serija E1000, ki jo je predstavil Mitsubishi Electric vsebuje najnovejše strojne
in pro-gramske rešitve, ki omogočajo široko uporabnost, odprtost ter hkrati uvajajo

nove stan-darde na tem področju. Mitsubishi Electric je trgu ponudil pet novih modelov v najviš-
jem zmogljivostnem razredu.
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NOVA DOBA VIZUALIZACIJE

enote imajo TFT zaslon visoke resolucije s 65,536 barvami
in vgrajeno osvetlitvijo kar omogoča dobro vidljivost tudi v
slabih pogojih. Tu so tri variante z zaslonom občutljivim na
dotik (Touch Screen) velikosti zaslona 6.5", 10.4" in 15" ter
dve varianti s tipkami  velikosti zaslona 6.5" in 10.4". Obliko-
vno privlačno in uporabniku prijazno tanko ohišje zahteva
minimalni inštalacijski prostor. Robustno aluminijasto ohišje
pa omogoča uporabo tudi v zahtevnih industrijskih okoljih.

Vgrajeni vmesniki RS-232, RS-422/485, USB verzija 1.1 in
Ethernet omogočajo hitro in enostavno povezavo. Tu sta še
dve spominski reži, notranja in zunanja za pomnilnik tipa
Compact Flash. Notranja reža omogoča razširitev uporab-
niškega pomnilnika do 1GB, medtem ko zunanjo režo lahko
uporabimo za shranjevanje projektov, receptov, trendov,
alarmnih sporočil  in za HTML da-toteke.

Vizualizacijske rešitve za vsako
aplikacijo
Mitsubishi Electric je celoviti dobavitelj gradnikov industri-
jske avtomatizacije. Obsežen nabor pro-duktov vsebuje vse
od pogonske tehnike do krmilnikov in industrijskih robotov,
vzdolž različnih naprednih krmilnih sistemov v proizvodnji in
strojegradnji ter vizualizacijo procesov. Proizvodnja danes
potrebuje natančnejše informacije o vodenih proizvodnih
procesih in napravah ter s tem možnost dohajanja vse
zapletenejših industrijskih procesov in vse višjih standardov
kvalitete. Mit-subishi Electric nudi širok nabor sistemov za

vizualizacijo od enostavnih tekstovnih zaslonov do industri-
jskih PC računalnikov. Serije GOT, E1000 in IPC1000 vse-
bujejo enote s tekstovnimi prikazi, grafičnimi zasloni, s
funkcijskimi tipkami ali zasloni občutljivimi na dotik (Touch
screen), kot tudi industrijske PC-je v različnih variantah in
konfiguracijah.

Serija E1000 ponuja preko 100 gonilnikov za povezavo na
industrijsko opremo vodilnih svetovnih proizvajalcev.

Več informacij lahko dobite pri zastopniku INEA d.o.o.
Ljubljana, Stegne 11, tel. 01/5138 130 ali na spletni strani
www.inea.si. A
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Tehnični specialistični treningi s področja avtomatizacije 

Svetovanje k proizvodni odličnosti 

Didaktična oprema za pouk avtomatizacije

ICA d.o.o. Izobraževalni center za avtomatizacijo FESTO DIDACTIC 
Mestni trg 18 • 3210 Slovenske Konjice • Tel: 03/7592611 • Faks: 03/7592612 • E-mail:marketing@ica.si • www.ica.si

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 hidravli-

ka; 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.
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W@de
oprema za daljinsko vodenje in nadzor naprav ter objektov v vodnem gospodarstvu

Informacije: Matjaž Kopač, Brane Stefančič, Jože Perko, Schneider Electric d.o.o., ime.priimek@si.schneider-electric.com

Podjetje Schneider Electric že dolgo ne pristopa na tržišča avtomatizacije zgolj s program-
sko in strojno opremo, temveč uporabnikom ponuja inovativne, kvalitetne in celostne
rešitve. Eno od največjih globalnih podjetij se tokrat predstavlja z opremo in rešitvijo, ki

združuje in učinkovito izrablja napredne tehnologije na področju procesnega vodenja in komuni-
kacij. Telemecanique W@de je sklop izdelkov, ki končnemu uporabniku močno povečuje vpliv na
izdelavo sistema vodenja in na njegovo morebitno preoblikovanje v skladu s spremenjenimi
potrebami. Telemecanique W@de rešitev je bila zasnovana z mislijo na optimiranje stroškov kas-
nejšega vzdrževanja. Lastniki in uporabniki obstoječih sistemov vodenja se vedno bolj zavedajo,
da je začetni vložek v opremo velikokrat zanemarljiv v primerjavi z vlaganjem v vzdrževanje.

W@de je okrajšan angleški opis za Water Application And
Distributed Equipment; kar smiselno odgovarja opremi za
distribuiran nadzor in krmiljenje v vodnem gospodarstvu in
vodni komunali. Oprema W@de je torej namenjena specifič-
nemu segmentu upravljanja z vodami. Natančno je prilagoje-
na tipičnim aplikacijam v tem segmentu, hkrati pa uporablja
sodobne komunikacijske tehnologije in zato optimizira začet-
ne investicijske in dolgoročne operativne stroške.

W@de pa je tudi skupno ime treh osnovnih gradnikov siste-
ma vodenja:

W320 RTU enote, ki združuje v enem ohišju funkcije
vnaprej programiranega kompaktnega krmilnika in
modema,
W330 spletnega strežnika z vgrajeno namensko
SCADA aplikacijo ter možnostjo komunikacijske pove-
zave z dodatnimi krmilniki in
W502 večnamenskega spletnega portala s katerim
uporabnik konfigurira kompaktne daljinske postaje
W320 in s pomočjo vgrajene namenske SCADA apli-
kacije kasneje tudi upravlja z napravami v sistemu
vodenja.

Tipični objekti, ki jih srečujemo v vodnem gospodarstvu v
ciklu pridobivanja, priprave in prenosa pitne vode so črpališ-
ča, prečrpališča, čistilne naprave, tlačne postaje in vodohra-
ni. V ciklu prenosa in čiščenja odpadnih voda pa srečujemo
predvsem prečrpališča in čistilne naprave. W@de oprema je
namenjena krmiljenju naprav v vseh naštetih objektih, razen

v čistilnih napravah, ki v večini primerov zahtevajo zaradi bolj
zapletene tehnologije drugačen pristop k zasnovi sistema
vodenja.

Našteti objekti istega tipa so si med seboj podobni glede na
vgrajeno strojniško in električno opremo, razlike se pojavlja-
jo le v njihovem številu, velikosti oziroma moči. Zato so si tudi
aplikacije krmiljenja opreme v teh objektih zelo podobne.
V opremi W@de so programske in komunikacijske aplikacije
za krmilnik in nadzorni sistem že izdelane, prav tako tudi gra-
fični prikazi, ki so nepogrešljivi za učinkovit nadzor in vode-
nje sistema vodnega gospodarstva. Glede na tip objekta in
število naprav v njem se bo uporabnik oziroma snovalec
sistema odločil, katere W@de gradnike bo uporabil.

Kompaktna daljinska postaja W320 (RTU)
Wade modul W320-i (slika 1) je klasičen RTU, kompakten
krmilnik z vgrajenim modemom in že izdelano programsko
opremo. Za zagon RTU-ja programiranje ni potrebno, zado-
stuje pravilna prilagoditev parametrov izbrani aplikaciji.
Parametriranje se izvaja v HTML okolju, lokalno ali daljinsko
preko spletnega portala W502.

Za delovanje daljinske postaje zadostuje običajna omrežna
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napetost. W320-i ima 12 klasičnih digitalnih vhodov, 6 števč-
nih vhodov, 8 relejskih izhodov in 3 mešane digitalne ali 8-
bitne tokovne analogne vhode. V primeru, da na objektu ni
električnega vira ali ob izpadu le-tega, je možno RTU napa-
jati iz zunanjih 12V baterij.

Za aplikacije, ki odstopajo od predvidenih je primerna tudi
okrnjena verzija W320-E, ki ima zgolj 6 števčnih vhodov,
dodan pa je komunikacijski vmesnik RS485 za priključitev
dodatnega krmilnika.

Slika 1 - Primer komunikacije z daljinsko postajo W320

W320 podpira komunikacijski protokol Modbus, informaci-
je med objektom in nadzornim centrom pa lahko prenaša-
mo preko klasičnega telefonskega omrežja, radijskih zvez
ali mobilnega telefonskega omrežja (slika 1).

W330 spletni strežnik (web server)
Modul W330 (slika 2) je uporabljen v
povezavi s klasičnimi krmilniki v zahtev-
nejših objektih, kjer sta število naprav in
njihova kompleksnost večja. V teh aplika-
cijah opravlja W330 več funkcij. Modul
podpira protokole TCP/IP in PPP, kar
uporabniku omogoča izrabo številnih
programov in storitev, npr.: Internet Ex-
plorer, FTP, SNMP Manager, storitve ele-
ktronske pošte, itd.. 

Pomembne funkcije W330:
integrirane vnaprej izdelane spletne
strani za lokalni ali daljinski nadzor in
vodenje preko internetnega brkljalni-
ka,
zajem in priprava podatkov za klasič-
ne SCADA-e,
lokalno upravljanje alarmov (klic, e-
mail, SMS,..)
izdelava poročil,
lokalno shranjevanje meritev, alarmov. Slika 2
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upravljanje s podatki za potrebe vzdrževanja,
podpora daljinskemu dostopu in programiranju krmilni-
kov na objektu preko Modbus RTU protokola na TCP/IP 
podpora daljinskemu dostopu in programiranju spletnih
strani na W330 preko FTP.
vgrajeni komunikacijski vmesniki za Ethernet 10/100
Base Tx, serijsko komunikacijo (RS232 ali RS485/RS-
422), in PSTN ali GSM/GPRS,
SUB-D9 priključek za zunanji modem,
en digitalni vhod in en tranzistorski izhod za potrebe
lokalne signalizacije ali signalizacije izpada krmilnika.

Slika 3 - Primer komunikacije s strežnikom W330

W502 strežniški portal
Spletni portal W-
502 je grafični
vmesnik, ki je na-
menjen konfiguri-
ranju, spremljanju
in upravljanju pro-
cesov na največ
8000 daljinskih
postajah tipa W-
320 ter upravlja-
nju s komunikaci-
jo in arhivom po-
datkov, ki jih zaje-
ma iz le-teh. Sple-
tni portal temelji
na Java internetni
tehnologiji, zato
na inštalaci jski
zgoščenki poleg
osnovne aplikaci-
j e n a j d e m o š e
Apache Tomcat
vsebnik strežniš-
kih programov in
spletnih strani, ter
programsko raz-
vojno orodje Java

2 SDK. Pojem SCADA je danes že tako razširjen, da bi tudi
naš strežniški portal brez sramu poimenovali kar internetna
inkarnacija SCADA-e. Grafični objekti so že vnaprej definira-
ni in povezani s podatkovno bazo.

Seveda je izgled portala že definiran in ga tako lahko začne-
mo uporabljati takoj po inštalaciji. Ko zaženemo portal, se v
okvirju spletnega brkljalnika pojavi osnovno okno, oziroma
v žargonu interneta "domača stran". V tem oknu izberemo
možnost komunikacije, ki je lahko neposredna do posa-
mezne naprave ali daljinska, do ene ali več naprav, preko
klasičnih telefonskih, mobilnih ali radijskih zvez. V osnov-
nem oknu se tudi predstavimo sistemu, ki nam na podlagi
našega uporabniškega imena in gesla dovoljuje dostop do
treh različnih nivojev informacij.

Lokalni dostop navadno izberemo ob prvem parametriranju
daljinske postaje W320, shranjevanju nastavitev in prvem
testiranju. Vse možnosti za spreminjanje parametrov v da-
ljinski postaji in dostop do programa v krmilniku pa so seve-
da omogočene tudi v daljinskem dostopu.

Ob uspešni prijavi v portal, se prikaže osnovni nabor pove-
zav ali menujev, preko katerih dostopamo do posameznih
prikazov, kot so na primer prikazi stanja naprav na objektih,
preglednica alarmov in dogodkov v sistemu in preglednica
informacij za vzdrževalno osebje (časi obratovanja naprav,
število vklopov naprav in energetskih stikal, itd..). Na koncu
moramo omeniti tudi stran, ki je namenjena upravljalcu sis-
tema in kjer se določajo parametri podatkov, naprav in
objektov ter pravice dostopa uporabnikov.

Ker internetno okolje kar kliče po povezavah na raznovrst-
ne dokumente, je v strežniškem portalu zelo enostavno
izdelati in uporabljati lastno knjižnico tehnične dokumenta-
cije v elektronski obliki. V spletnem portalu ima uporabnik
možnost ustvariti nove objekte na podlagi vnaprej definira-
nih 16 osnovnih modelov objektov, uporabnik se mora
samo odločiti katere parametre modela bo uporabil in jim
nato določiti vrednost. Primer definiranja objekta je prika-
zan na diagramu poteka (slika 4).

Parametriranje objekta preko spletnega portala poteka na
enak način, kot parametriranje objeka na spletnem strežni-
ku W330. To pa pomeni, da lahko parametre, ki smo jih
vnesli na eni od naprav, prenesemo in uporabimo v drugi
napravi. Vsak objekt parametriramo le enkrat.

In še več kot to, če imamo več podobnih objektov, lahko
parametre osnovnega objekta samo preslikamo in shrani-
mo pod novim imenom.

Delo s podatki
Spletni portal W502 nam omogoča razvrstitev podatkov v
štiri razrede. Uporabnik jih lahko razvrsti poljubno, na pri-
mer glede na pomembnost, na pripadnost določeni opremi
ali sklopu opreme ali kako drugače. Ko ustvarjamo poda-
tek, izberemo objekt, iz katerega izvira, določimo njegov tip
(fizični podatek ali spremenljivka v procesu,..) ter njegov
morebitni vpliv na naprave v drugih, sosednjih objektihSlika 4
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sistema. Določimo mu naslov, razred, princip alarmiranja, arhiviranje in njegovo
pojavno ime v listah in prikazih. Pri analognih in števčnih podatkih pa je potrebno
vpisati še nekaj dodatnih parametrov, npr.: način arhiviranja (ob prehodu mejne
vrednosti ali ciklično), histerezo, proženje ob pojavitvi zunanjega signala ...

Kot se za pravo SCADA-o spodobi, tudi v W@de portalu W502 lahko meritve pri-
kažemo v obliki trendov, diagramov ali krivulj. Vsi podatki v sistemu vodenja so
opremljeni s časovno značko, ki jim jo dodeljuje daljinska postaja W320 ali splet-
ni strežnik W330. Časovna sinhronizacija v sistemu poteka iz spletnega portala
W502.

Slika 5 - Grafični pri-
kaz objekta v splet-
nem portalu

Nastavitev parametrov komunikacij
V tovarniški izvedbi spletnih strani je omogočen dostop do parametrov izbranih
komunikacij:

nastavitev Modbus naslova,
nastavitev parametrov GSM, telefonskega ali radijskega modema,
nastavitev neposredne RS232 povezave in
nastavitev neposredne RS485 povezave.

Nastavitev parametrov alarmiranja in obveščanja
Spletna stran za upravljanje z alarmi omogoča uporabniku definiranje nivojev alar-
mov in njim pridruženih postopkov in načinov obveščanja. Na tem mestu se vpi-
šejo telefonske številke in/ali naslovi elektronske pošte upravljalcev sistema, ki
morajo biti obveščeni v primeru pojavitve alarmnega stanja, vrstni red obveščanja
v primeru nedosegljivosti predhodnega upravljalca, število ponovitev klicanja in
podobno.

Zaključek
Prednost vnaprej izdelanega sistema upravljanja v primerjavi s klasičnimi krmilni-
ki in SCADA-o se kaže predvsem v izjemni enostavnosti in hitrosti izdelave aplika-
cije. Za izdelavo aplikacije poznavanje programiranja krmilnikov ni nujno potreb-
no, prav tako se uporabniku ni potrebno ukvarjati z iskanjem napak v delovanju
aplikacije, vzpostavitvijo in preverjanjem komunikacij, kar je lahko včasih dolgo-
trajnejše od same izdelave programa v krmilniku. Zaradi možnosti daljinskega
dostopa do parametrov in programov v krmilnikih odpadejo nepotrebni stroški
potovanj. W@de temelji na uveljavitvi internetne tehnologije in njenem nezadrž-
nem prodiranju v različna področja avtomatizacije. Ta tehnologija, o kateri bomo
v prihodnjih številkah še pisali, je v podjetju Schneider Electric poznana pod imeni
Factory Cast™ in Transparent Ready™.
In še namig: Java programska koda je odprta, ob inštalaciji portala W502 se
namesti tudi razvojno orodje za Java strežniške aplikacije skupaj s knjižnico tako
imenovanih servletov. Iz strogo namenske aplikacije za upravljanje z vodo, kot je
W@de, je možno relativno enostavno izdelati aplikacijo za čisto drugačne potre-
be... A
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Osnovni predpogoj za dolgoročni ob-
stoj podjetij s proizvodno funkcijo pred-
stavlja doseganje tehnološkega nivoja,
ki je primerljiv z najboljšimi tekmeci v
panogi. Za poslovno uspešno in stabil-
no poslovanje pa morajo - ne glede na
to, ali proizvajajo lastne izdelke ali so
eden izmed dobaviteljev v dobaviteljski
verigi - celovito obvladovati vse vidike
upravljanja proizvodnje, da lahko dose-
gajo ustrezno:

kakovost, 
časovno odzivnost in
stroškovno učinkovitost,

kot jo od njih zahteva trg. Dodatno
morajo podjetja zagotavljati sledljivost
materialov, ki jih vgrajujejo v svoje izdel-
ke, svojim kupcem morajo znati doka-
zati kdaj, kako in na katerem stroju so
izdelke izdelali, kakšne kakovostne
karakteristike dosegajo izdelki iz dolo-
čene serije ali celo posamično. Čedal-
je pogostejše so zahteve, da spremlja-
jo svoje izdelke skozi njihov celotni živ-
ljenjski ciklus na trgu in da poskrbijo za
njihovo ekološko neoporečno razgrad-
njo. Take in podobne zahteve so lahko
pogojene s panogo, v kateri podjetje
posluje (primer prehrambena industri-
ja), razvojno-tehnološko zahtevnostjo
izdelka (elektronska, avtomobilska in-
dustrija, strojegradnja) ali pa podjetje s
tem dvigne raven storitve za kupca.

Problem obvladovanja
proizvodnje z informacij-
skega vidika
Informacije, ki so potrebne za upravlja-
nja podjetja, se v veliki meri zajemajo,
strukturirajo in obdelujejo v poslovnem
informacijskem sistemu (Enterprise
Resource Planning - ERP). V informacij-
sko in tehnološko urejenih podjetjih v
ERP sistemu obstaja celotna struktura
podatkov in relacij za vodenje proizvod-
nje, brez katerih si danes poslovanja

podjetja ne moremo več niti predstav-
ljati: sestava izdelkov, materiali, stroji,
postopki in normativi za izdelavo,... Ti
podatki so osnova za izračune stroš-
kovne cene izdelkov. Te so seveda za
vodstvo podjetja zelo pomembne, saj
na njih temeljijo taktične in tudi strate-
ške poslovne odločitve.
ERP sistem potem, ko se razpiše delo-
vne naloge za izdelavo proizvodov v
naročenih količinah in rokih, s samo
proizvodnjo "nima nič", ampak samo
"čaka" na prevzem gotovih izdelkov na
skladišče. Vmesno dogajanje v proiz-
vodnji pa je še kako pestro.
Vodstvo proizvodnje potrebuje informa-
cije kot na primer:

ali je popoldanska izmena naredila
načrtovano število kosov izdelka?, 
ali bomo lahko jutri kupcu odposlali
naročeno blago?,
ali je slaba kakovost izdelkov nastala
po prispetju nove sarže vhodnega
materiala?
kakšna je produktivnost dela nočne
izmene?,
kateri delavci delajo bolje in jih je
potrebno dodatno nagraditi?
...

Slika 1 - Kakšen je prenos informacij
med poslovnim in proizvodnim nivo-
jem?

Veliko podatkov se v proizvodnji zapi-

suje ročno na razne namenske obraz-
ce kot npr. za spremljanje produktivno-
sti dela delavcev in strojev, za zagotovi-
tev povratnih informacij o statusu posa-
meznih delovnih operacij, o proizvede-
nih količinah, ipd. Če se zbrane poda-
tke vpiše v ERP sistem, se jih tam lahko
obdela in interpretira. Tak pristop je v
podjetjih trenutno najbolj pogost. Za-
radi velike dinamike sprememb je na ta
način težko ugotoviti odmike in obvla-
dovati proizvodnjo.Ni namreč nujno, da
se proizvodnja odvija v planiranih okvi-
rih porabe časa, materiala, energije,
vloženega ročnega in strojnega dela. 
Običajno obstaja v podjetju več tehnič-
nih sistemov ( avtomatizacija strojev in
naprav, regulacija in nadzor pomemb-
nih tehnoloških parametrov, kontrola
kakovosti, ...), od katerih vsak skrbi za
določen segment proizvodnje. Zaradi
njihove nepovezanosti je težko obvla-
dovati celoto. 
Še večji problem je v tem, da se pri roč-
nem zbiranju podatkov pojavljajo napa-
ke. Vnos podatkov v računalniški
sistem in njihova obdelava vzame veli-
ko dodatnega časa. Posledica tega je,
da je vodstvo prisiljeno večkrat ukrepa-
ti na podlagi zelo pomanjkljivih infor-
macij o dejanskem stanju v proizvodnji.

Integracija poslovnega in
proizvodnega informacij-
skega sistema
Robotinin sistem predstavlja vez med
poslovnim informacijskim sistemom
podjetja in podatki o proizvodnih pro-
cesih. V sistemu zbiramo in med sabo
v realnem času povežemo podatke
poslovnega informacijskega sistema z
vsemi podatki iz proizvodnje, ki so za
podjetje pomembni:

o dejanskem izvrševanju delovnih
nalogov,
o produktivnosti delavcev, 

" Kako izboljšati proizvodnjo "
z uporabo sistema za sledenje in podporo vodenju proizvodnje

Hubert Golle, Robotina Inženiring d.o.o., hubert.golle@robotina.si

V zaostrenih pogojih konkurenčnega boja na mednarodnih trgih se podjetja srečujejo s
čedalje hujšimi pritiski. Z odpiranjem meja in vključevanjem Slovenije v evropski prostor
se bo zahtevnost za podjetja samo še stopnjevala.
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o doseganju kakovostnih zahtev,
podatki o izmetu,
o obratovanju posameznih strojev in
naprav, doseganju produktivnosti na
strojih, 
o posamični in skupno izkoriščenost
strojnega parka v oddelku in celotni
tovarni,
podatki pomembni za načrtovanje in
izvajanje vzdrževanja strojev,
sistematično spremljanje zastojev v
proizvodnji,
zagotavljamo sledljivost toku materi-
ala in polizdelkov skozi proizvodnjo,
skupaj s podatki o kontroli in zago-
tavljanju kakovosti izdelkov zagotav-
ljamo zapise in sledljivost vseh
pomembnih parametrov za izdelek 

Slika 2 - Integracija poslovnega in pro-
izvodnega informacijskega sistema

Podatke v proizvodnji zbiramo na avto-
matiziran način preko industrijskih ter-
minalov in z uporabo črtne kode kot
nosilca informacij, kot tudi z zajema-
njem pomembnih podatkov neposred-
no na strojih in v proizvodnih procesih.
Zbrani podatki dobijo pravo uporabno
vrednost s tem, ko jih opremimo z zapi-
som časa dogodkov in jih v strukturira-
ni bazi podatkov povežemo s poslovni-
mi podatki iz ERP sistema. 
Temelji zasnove sistema za spremljanje
proizvodnje so uporaba standardnih
vmesnikov za prenos podatkov, upora-
ba standardne infrastrukture in odpr-
tost na standardne sisteme. Taka
zasnova omogoča stabilnost delovanja
sistema, neodvisnost od dobaviteljev
opreme in razširljivost. 
Osnovni pogoj uspešne uporabe siste-
ma za sledenje proizvodnje namreč je,
da so industrijski terminali dostopni pri
strojih povsod tam, kjer se zahteva
vnos podatkov. Sistem ne sme povzro-
čati dodatne obremenitve delavcev in
vodij, ampak mora zagotavljati enosta-
ven in hiter vnos. 

Za pokrivanje celotnega proizvodnega
oddelka se lahko kasneje doda poljub-
no število terminalov, ki vsi komunicira-
jo preko Ethernet mreže s strežnikom in
enotno bazo podatkov. Terminali služi-
jo samo za prikaz ekranskih slik in za
zajem vhodnih podatkov, aplikacija se
v celoti izvaja na strežniku. Na ta način
je zelo poenostavljeno vzdrževanje
sistema. 
Sistem za spremljanje proizvodnje se
lahko povezuje tudi z drugimi sistemi v
proizvodnji ( SCADA, avtomatizacija,
meritve, kontrolne priprave, sistemi za
upravljanje energetike v tovarni, lokal-
ne baze podatkov..., sistemi za registra-
cijo delovnega časa, ipd.). Možno je
realizirati tudi javljanje sporočil preko
GSM aparatov.
S sistemom se preko Ethernet računal-
niškega omrežja zagotavljamo pretok
informacij v pravem času na pravo
mesto in tistim uporabnikom, ki jih
potrebujejo pri svojem delu in so za to
pooblaščeni. 
S tako zasnovo je zagotavljeno optimal-
no razmerje med ceno in funkcional-
nostjo sistema.

Celovit sistem za slede-
nje in podporo vodenja
proizvodnje HYDRA®
Lasten sistem za zajem, obdelavo in
strukturirano hranjenje podatkov Integ-
ra ARTIS smo nadgradili s celovitim si-
stemom za sledenje in podporo vode-
nja proizvodnje HYDRA®. 

Standardni moduli HYDRE pokrivajo ši-
roko področje funkcij za podporo izva-
janja in vodenja proizvodnega procesa:

izvajanje delovnih nalogov,
spremljanje dela zaposlenih,
obvladovanje strojev,
celovit sistem zagotavljanja kakovo-
sti (CAQ)
obvladovanje orodij,
upravljanje numerično krmiljenih
strojev (DNC),
zajem procesnih podatkov,
operativno razvrščanje delovnih ope-
racij,
logistika materialov in polizdelkov,
delovni čas zaposlenih

HYDRA ima izdelane standardne vme-
snike za izmenjavo podatkov z drugimi
informacijskimi sistemi: 

nadrejenimi poslovnimi informacij-
skimi sistemi kot so SAP, BaaN, Ora-

cle in mnogi drugi,
namenskimi podsistemi kot so npr.
kontrola in zagotavljanje kakovosti,
registracija delovnega časa, nadzor
strojev in procesov, ...

Slika 3 - HYDRA s svojimi standardnimi
moduli zapolnjuje vrzel med poslovnim
in proizvodnim nivojem podjetja in
omogoča učinkovito vodenje proizvod-
nje

Zagotovljena je integracija HYDRE v
informacijsko okolje podjetja. HYDRA z
orodji za analizo in uporabo podatkov
daje nazoren in celovit vpogled v doga-
janje v proizvodnji ter omogoča učinko-
vito vodenje proizvodnje.

Koristi uvedbe proizvod-
nega informacijskega
sistema za podjetje
Z uvedbo sistema za spremljanje proiz-
vodnje podjetje pridobi informacije o
vseh pomembnih vidikih proizvodnje v
realnem času.

Na operativnem nivoju sistem omogo-
ča vodstvu in strokovnim delavcem
uspešnejše:

obvladovanje proizvodnje in
izpolnjevanje zahtev kupca.

Z zapisom in arhiviranjem vseh
pomembnih podatkov o dogajanjih v
proizvodnem procesu v bazo podatkov
pa vodstvo pridobi možnost, da na
osnovi realnih podatkov:

analizira vse pomembne vidike pro-
duktivnosti v proizvodnji, 
načrtuje usmerjene ukrepe za izbolj-
šanje upravljanja proizvodnje in
spremlja učinkovitost realiziranih
ukrepov.

Na ta način je podprt tudi sistem vode-
nja podjetja v skladu s standardom
ISO9001:2000, ki poudarja procesni
pristop. Vodstvo se selektivno osredo-
toča na področja, kjer pričakujejo naj-
večjo korist. A
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Družina RX7i predstavlja najzmogljivej-
še krmilnike nove generacije. Na voljo
sta dve procesni enoti CPE010 in
CPE02, s hitrostjo delovanja procesor-
jev do 700 Mhz in vgrajenim pomnilni-
kom10 MB. Procesni enoti imata dva
serijska vmesnika, ki omogočata ko-
munikacijo po Modbus protokolu, vgra-
jen pa je tudi 10Mbit Ethernet vmesnik.
Novo industrijsko VME64 vodilo druži-
ne RX7i omogoča  štirikrat hitrejši pre-
nos podatkov glede na obstoječa PLC
vodila GE Fanuc krmilnikov serije 90-
70. Odprtost VME64 vodila omogoča
tudi uporabo vhodno-izhodnih modu-
lov drugih proizvajalcev, hkrati pa je
GE Fanuc ohranil združljivost z obsto-
ječimi sistemi, saj lahko na vodilo pri-

ključimo tudi module serije 90-70. Novi
krmilniki podpirajo  Ethernet, Profibus-
DP, DeviceNet in Genius omrežja. 

Najnovejšo pridobitev nove generacije

krmilnih sistemov PAC Systems pred-
stavlja družina RX3i. Krmilnik RX3i je
zasnovan na hitrem PCI vodilu in 300
MHz Pentium procesorju z 10 MB delo-
vnega spomina. Odlikujejo ga hitri vho-

PAC SYSTEMS

PAC SYSTEMS - nova generacija
krmilnih sistemov GE Fanuc

Informacije: Metronik d.o.o.

PAC SYSTEMS (Programmable Automation Controllers) predstavlja nov pristop GE Fanuc-
a pri razvoju krmilnikov. Nove generacije krmilnikov so zgrajene na različnih platformah
(CPU, vodila), vsem pa je skupno enotno gonilno jedro in operacijski sistem, ki ga je GE

Fanuc standardiziral za vse nove sisteme. To omogoča uporabniku razvoj programa, ki ni vezan
na posamezno družino krmilnika. Vse nove sisteme programiramo z enotnim programskim orod-
jem Proficy Machine Edition, razviti program pa lahko uporabnik brez dodatnih dodelav prene-
se na izbrano platformo. 
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dno - izhodni moduli z razširjeno diag-
nostiko in interrupti, kakor tudi mož-
nost menjave I/O modulov med delo-
vanjem (hot swap). Nov sistem omogo-
ča vgradnjo napajalnikov v redundanč-
ni konfiguraciji na istem podnožju, kar
dodatno povečuje zanesljivost siste-
ma. Z novo CPU enoto PAC Systems
RX3i lahko na enostaven način nad-
gradimo tudi obstoječe sisteme, zas-
novane na krmilnikih serije 90-30. Pri
tem zamenjamo le CPU enoto in vodilo
ter enostavno konvertiramo aplikativni
program, obdržimo pa lahko vse ob-
stoječe I/O module serije 90-30. 
Programiranje celotne palete GE Fa-
nuc krmilnih sistemov omogoča uni-
verzalno programsko orodje Proficy
Machine Edition. Vsebuje programski

modul za programiranje PLC in PAC
krmilnikov (Logic Developer PLC),
modul za programiranje soft PLC krmil-
nikov (Logic Developer PC), modul vi-
zualizacije sistemov (View) in program-
ski modul za programiranje krmilnikov
motorskih pogonov (Motion Develo-
per). Vsi programski moduli uporablja-
jo skupno podatkovno bazo in uporab-
niški vmesnik. Enoten uporabniški vm-
esnik zagotavlja uporabniku lažje in hi-
trejše programiranje, saj je program-
sko okolje tudi pri programiranju novih
naprav znano in enako. 

Z uporabo ene podatkovne baze je
enostavnejše tudi programiranje kom-
pleksnejših sistemov (krmilnik, prikazo-
valni panel, sistem vizualizacije), izklju-
čene pa so napake, ki so navadno po-
sledica konverzije med različnimi po-
datkovnimi bazami pri programiranju
sistemov. Osnovni programski modul
(Logic developer - PLC) omogoča pro-

gramiranje vseh družin GE Fanuc kr-
milnikov (VersaMax-Micro, VersaMax,
90-30, 90-70, PAC) pa tudi konverzijo
programov, napisanih v starejši pro-
gramski opremi VersaPro in Logicmas-
ter. Že osnovni programski paket omo-
goča konfiguracijo vseh GE Fanucovih
komunikacijskih vmesnikov za Ether-
net, Profibus DP, Modbus, Device Net
in Genius, tako, da nakup dodatne pro-
gramske opreme za uporabo vmesni-
kov ni potreben. Programiranje je mo-
goče v različnih jezikih (LD, FBD, IL,
SFC, ST, C bloki), vsi pa ustrezajo stan-
dardu IEC 61131. Uporaba programske
opreme je zaradi bogatega interaktiv-
nega sistema pomoči, ki uporabnika
med programiranjem opozarja na stor-
jene napake, enostavna tudi za manj

izkušenega
programerja.
Posebna po-
zornost je na-
menjena tudi
orodjem za
o d k r i v a n j e
napak v delo-
vanju progra-
ma. Med de-
lovanjem lah-
ko program-
er spremlja
stanje in zgo-
dovino spre-
menljivk kr-
milnika v ob-

liki grafov, možen pa je tudi prikaz
spremenljivk preko Internet Eksplorer-
ja na vseh PC sistemih , ki so povezani
v Ethernet omrežje krmilnika. Program-
ski modul View je namenjen programi-
ranju prikazovalnih panelov, omogoča
pa tudi vizualizacijo na PC računalniku
in je primeren za enostavnejše nadzor-
ne sisteme. 

Vabimo vas na predstavitev novosti s
področja GE Fanuc Automation, ki bo
19. aprila 2005 v Ljubljani. Predstavili
bomo novo generacijo sistemov PAC
Systems RX3i, RX7i in QuickPanel
CE ter prednosti, ki jih ponuja enoten
programski paket Proficy Logic deve-
loper 5.0.

Dodatne informacije glede predstavit-
ve ali krmilnih sistemov GE Fanuc lah-
ko naročite po elektronski pošti
info@metronik.si ali po telefonu 01/514
08 00. A
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Radialni ventilatorji z nazaj zakrivljenimi lopaticami imajo v
primerjavi z ventilatorji z naprej zakrivljenimi lopaticami
naslednje značilnosti:
• manjše število (8-12) nazaj zakrivljenih lopatic
• prirastek tlaka nastopi že v samih lopaticah
• pri isti obratovalni točki (enak pretok in tlak) imajo ti ventila-

torji v primerjavi z naprej zakrivljenimi  ca. 2x večje vrtljaje
• nekoliko višji izkoristek
• večja šumnost (hrup)
• krivulji konstantne moči in konstantnih vrtljajev sta prak-

tično vzporedni (slika 7)

Radialni ventilatorji z zunanje tekočimi 
EC motorji (NOZ, NEZ)

Ker imajo radialni ventilatorji z nazaj zakrivljenimi lopaticami
pri eneki obratovalni točki (pretok, tlak in moč) približno
dvakrat večje vrtljaje kot ventilatorji z naprej zakrivljenimi
lopaticami, bomo ob enakem navoru motorja dosegli 2x
večjo moč. To je velikegapomena pri vgradnji EC motorja,
kjer je običajno omejitveni faktor navor motorja.
Zaradi tega lahko pri ventilatorjih NOZ EC in NEZ EC doseg-
amo bistveno večje moči (in s tem seveda večje pretoke in

tlake) kot pri ventilatorjih z naprej
zakrivljenimi lopaticami BOZ EC in BEZ
EC.
Zaradi vzporednega poteka krivulj kon-
stantnih moči in krivulje konstantnih
vrtljajev pri ventilatorjih NOZ EC in NEZ
EC nimamo možnosti samoregulacije
ventilatorja kot smo to imeli pri ventila-
torjih BOZ EC in BEZ EC.
Ker imajo ventilatorji z zunanje tekočimi
rotorji motor vgrajen v sam rotor (slika
8), motor moti natok (vtok) zraka in s
tem slabša karakteristiko ventilatorja.

Slika 8 - Rotor NO z vgrajenim zunanje
tekočim EC motorjem

Prihodnost ventilatorskih pogonov
je v EC TEHNOLOGIJI - 2. del

Značilnosti radialnih ventilatorjev z nazaj zakrivljenimi lopaticami

Avtorja: Vinko BOGATAJ, univ. dipl. inž. str., Marjan HRIBLJAN, dipl. inž. str., IMP Klimat d.d.

Od leta 1993 dalje IMP Klimat traiventilatorje z zunanje tekočimi ECmotorji BOZ EC in BEZ
EC pod komercialnim imenom ECAVENT. Desetletno obdobje obratovanja omenjenih ven-
tilatorjev 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.

Slika 7 - Karakteristika ventilatorja z nazaj zakrivljenimi lopaticami
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Negativen vpliv motorja na tokovne razmere in izkoristek
ventilatorja NOZ je tudi glavna slabost teh ventilatorjev, saj
so EC  motorji z izjemnim izkoristkom vgrajeni v sistem s
povprečnim izkoristkom. To slabost smo odpravili z novo
družino radialnih ventilatorjev z EC motorji, ki smo jih razvili
v sodelovanju z podjetjem Domel iz Železnikov. 

Radialni ventilatorji z nasadnimi 
elektronsko komutiranimi EC motorji

Ventilatorji družine NO EC (z nazaj zakrivljenimi lopaticami)
združujejo prednosti elektronsko komutiranih motorjev in
prednosti ventilatorjev z gredjo za jermenski pogon. 

Pogonski motor je nameščen direktno na gred in zaradi
tega motor nima lastnih ležajev, temveč za vležajenje motor-
ja uporabljamo ležajna ohišja in ležaje ventilatorja z gredjo.
Zaradi tega, ker je motor nameščen izven ventilatorja,

motor ne moti vtoka zraka in ne zmanjšuje izkoristka
samega ventilatorja. Zaradi direktnega pogona odpadejo
izgube jermenskega prenosa. Ker imajo elektronsko komu-
tirani motorji izjemno veliko specifično moč, je njihov volu-
men oz. masa približno 4x manjša kot masa enako močne-
ga asihronskega motorja. Zaradi tega premer EC nasedne-
ga motorja ni večji od premera običajne pogonske jer-
menice, torej tudi njegov vpliv na natok zraka ni večji od
vpliva pogonske jermenice pri jermensko gnanemu ventila-
torju (slika 9a in 9b). Zato imajo ventilatorji družine NO EC
z nasadnimi elektronsko komutiranimi motorji od vseh
izvedb ventilatorjev najvišje izkoristke.

Slika 9a - Princip konstrukcije radialnih ventilatorjev z nasa-
dnimi EC motorji

Slika 10 - Primerjava ventilatorja NO brez pogona ter venti-
latorja NO z EC pogonom

Slika 9b - Izgled ventilatorja z nasadnim EC motorjem
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Primerjava izkoristkov

Glede na to da radialni ventilatorji z nasadnimi EC motorji
nimajo nobenih motečih vplivov (motor je zunaj ventilatorja
in ne moti pretoka zraka, ventilator nima izgub prenosa
moči), je tudi izkoristek ventilatorja z motorjem izjemen, saj
smo združili dva po izkoristkih izjemna elementa (ventilator
v spiralnem ohišju in EC motor). 

Primerjava izkoristkov posameznih izvedb ventilatorjev za
nek tipičen primer (V= 4.000 m3 /h;  ∆pt=1200 Pa; PM= 2,2 kW)
je podana v tabeli 1.

Tabela 1 - Primerjava izkoristkov različnih vrst ventilatorjev

Moči navedene v tabeli 2 se nanašajo na maksimalne vrtl-
jaje po tabeli. Pri nižjih vtljajih je maksimalna moč na gredi
proporcionalno manjša.

Izbor ventilatorja

Ker motor ne ovira vtoka zraka, se lahko za izbor ventilator-
jev NO EC  uporabljajo diagrami za jermensko gnane venti-
latorje oz. izborni program PROVENTIZ. 
Upoštevati je potrebno le omejitve pri moči motorja.

Tabela 2 - Tehnični podatki

Izborni program PROVENTIZ
za ventilatorje v windows
okolju

• Omogoča izbor poljubne konfiguraci-
je ventilatorja

• Izbere optimalno velikost ventilatorja
• Prikaže risbo ventilatorja z vsemi

potrebnimi merami
• Izdela izračun vseh potrebnih para-

metrov

Slika 11 - Izborni
program (izra-
čun ventilatorja)

Zaključek

Ventilatorji z nazaj zakrivljenimi lopaticami in nasadnim
elektronsko komutiranimi EC motorji NO EC in NE EC pred-
stavlja popolnoma nov pristop pri konstrukciji ventilatorjev z
izjemno visokim izkoristkom. V teh ventilatorjih smo združili
dobre lastnosti radialnih ventilatorjev v spiralnem ohišju in 

KLIMATIZACIJA
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Slika 12 - Izborni program (določitev obratovalne točke ven-
tilatorja)

dobre lastnosti
EC motorjev z
izvirno rešitvijo
prenosa moči.
Ker je motor pri-
grajen na gred
ventilatorja po-
trebujejo venti-
latorji z nasad-
nim EC motorji
bistveno manj
vgradnega pro-
stora kot jerme-
nsko gnani ven-
tilatorji. Glede na to, da imajo ventilatorji NO EC in NE EC
vsaj 10% boljši izkoristek od do sedaj poznanih sistemov,
bo o teh ventilatorjih v prihodnje še precej govora. A

Slika 13 - Izborni program (risba ventila-
torja)
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KNK-L2 je krmilnik namenjen krmiljenju konvektorskih (fan-
coil) naprav za zagotavljanje optimalne sobne temperature.
Uporabljen je lahko kot samostojna enota ali pa kot LON
mrežna enota, kar omogoča dodatno fleksibilnost in oddal-
jeno nadziranje ter upravljanje sistema. Za zadovoljevanje
individualnih potreb je na voljo tudi časovno aktiviranje in
delovanje po urniku. V primeru nezasedenosti sobe se sis-
tem izklopi, kar pripomore k zniževanju stroškov in ener-
getskega razsipavanja.

Z njegovo pomočjo se lahko regulira dvo ali štiricevni sis-
tem. Na voljo so trije izhodi za izbiro hitrosti ventilatorja in
izhodi za ventile (dvo ali štiricevni sistem). Na vhodni strani
so 3 digitalni vhodi. Ti so namenjeni:

senzorju zasedenosti (occupancy),
vhodu za mikrostikalo, ki opozarja na odprtost okna,
in v tem primeru izklopi delovanje klimata,
prosti digitalni vhod.

Poleg mrežne povezave FTT-10 ima tudi poseben priključek
za sobno enoto KNT-L5.

OPIS DELOVANJA:

KNK-L2 je LON kontroler namenjen kontroliranju sobne
temperature s pomočjo dvo- ali štiri-cevnih fan-coil naprav.

Krmili se lahko eno, dvo ali trihitrostne ventilatorje. Sam
kontroler je popolnoma operabilen že sam po sebi, s po-
močjo standardnih Echelon-ovih konfiguracijskih orodij pa
se zlahka prekonfigurira tudi za bolj specifična opravila.

Skupaj s sobno enoto (KNT-L5) ponuja: 
setpoint nastavitev - željena temperatura
nastavitev hitrosti ventilatorja

KNT-L5 je sobni
termostat za vo-
denje sobnih kon-
vektorjev. Preko
sobnega termos-
tata lahko uporab-
nik lokalno izbira
delovanje hitrosti
ventilatorja in spr-
eminja temperatu-
rno nastavitev v
določenih mejah
(Npr. ±4 °C).

Termostat KNT-L5 na podlagi merjene sobne temperature
odpira ventil na konvektorju in vključuje ventilator. Ko sobna
temperatura doseže nastavljeno mejo se ventilator avtomat-
sko izklopi.

Režim delovanja:

režim "zasedeno"

IMP Klima d.o.o. iz Godoviča, proizvodnja klima sistemov, nudi znotraj poslovne enote Pro-
jektiva, inženiringa in servisa tudi proizvode in storitve s področja centralno nadzornih siste-
mov. Predstavljamo krmilnike, namenjene krmiljenju konvektorjev za ogrevanje in hlajenje.

Enota za krmiljenje konvektorja
Miha Menard, udie, vodja projektov v IMP Klima d.o.o.



KLIMATIZACIJA

To je običajni delovni režim za sobo,
ki je zasedena. Kontroler lahko pos-
tavimo v ta režim s pomočjo mrežne-
ga ukaza, senzorja zasedenosti ali
pa s pritiskom gumba na stenski so-
bni enoti. V tem režimu je FCU kon-
troliran v odvisnosti od nastavitev na
sobnem modulu oz. v odvisnosti od
kontrolnega algoritma, v primeru če
je sobna enota nastavljena na "av-
tomatsko". Ventilator se lahko nasta-
vi, da ostane vklopljen ali da se iz-
klopi v brezenergijskem pasu.

režim "standby"

V tem režimu delovanja kontroler
zmanjša zahteve po gretju in hlajen-
ju v obdobju, ko je soba začasno
nezasedena. V brezenergijskem
pasu je ventilator izklopljen.

režim "nezasedeno"

Uporabljeno za daljša časovno ob-
dobja, ko soba ni zasedena, npr.
ponoči, čez vikend ...

režim "odprto okno"

Če je na kontroler priklopljeno za-
znavanje odprtosti okna se v pri-
meru, da je okno odprto izklopi gret-
je oz. hlajenje dokler se okna ne za-
pre. A
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Merjenje hitrosti delcev
v stroju za peskanje

Gorazd Bombek, Aleš Hribernik - Univerza v Mariboru-
Fakulteta za strojništvo; Aleš Jurman - Gostol-T.S.T

Ideja: Izdelava invazivnega zaznavala, temelječega na mikrofonih, ki omogoča
merjenje hitrosti v toku delcev.

Uporabljena oprema: DAQCard 6062E, BNC-2120 LabVIEW 6,1

Dobili smo nalogo, da izmerimo hitrost delcev v stroju za peskanje. Meritve smo
izvajali v podjetju Gostol-TST d.o.o. Tolmin katero se ukvarja z projektiranjem in
proizvodnjo peskalnih strojev, transportnih sistemov livarske opreme in zahtevnej-
ših zvarjencev (www.gostol-tst.si). Večji del meritev se je izvajalo na novi turbini
PEP 300 in PEP 380 z ukrivljenimi lopaticami. Peskalni stroj uporablja za pospe-
ševanje delcev rotor z ustreznim številom lopatic. Število lopatic se giblje od 4 do
8, vrtilna frekvenca rotorja pa v večini primerov znaša 50 Hz. Frekvenca vzpodbu-
de je zmnožek med vrtilno frekvenco elektromotorja in številom lopatic, kar v
našem primeru pomeni, da pričakujemo frekvenco vzpodbude med 200 in 400
Hz. Za ustrezen popis razmer ob trku delcev v zaznavalo bi potrebovali zaznavalo
z lastno frekvenco približno 5000 Hz (vsaj desetkrat višjo kot je frekvenca vzpod-
bude). Takšna frekvenca vzpodbude pomeni, da za merjenje hitrosti ne moremo
uporabiti mehanskih sistemov za merjenje sile (impulz sile je produkt hitrosti in
masnega toka delcev). Zaradi velike količine prahu in drobnih delcev v testni
komori odpade tudi uporaba optičnih metod. Dodatni razlog, da ne uporabimo
optičnih metod je možnost, da odbiti delci poškodujejo občutljive optične elemen-
te. Odločili smo se za razvoj mehanskega zaznavala, ki izkorišča izrazito pulzno
delovanje rotorja. Rotor, ki pospešuje trdne delce deluje podobno kot vodna črpal-
ka, s to razliko, da se delci nahajajo samo na tlačni strani lopatice, v prostoru med
lopaticami pa jih ni, oziroma so zelo redki. To ima za posledico, da delci potujejo
v izrazitih valovih. Ideja pri snovanju merilnega sistema je, da izmerimo časovni
zamik med udarci delcev iz istega vala v dve tarči, ki sta nameščeni na znani raz-
dalji in je prikazana na sliki 1.

Slika 1 - Ideja za izvedbo meritve hitrosti delcev

Izdelali smo zaznavalo, ki je hkrati robustno, da prenese za-
detke delcev s hitrostjo okoli 75 m/s, ima visoko lastno fre-
kvenco in dušenje, da lahko loči zadetke med katerimi mine

0,05 milisekunde, neobčutljivo na bočne zadetke in tresljaje
ter poceni. Signale smo zajeli z večfunkcijsko kartico DAQCard
6062E in obdelali v LabVIEW-u.
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Zaznavalo udarcev trdnih delcev
Vibracije in tresljaje lahko merimo s pospeškomeri ali preko
mejenja deformacij. Če pospeškomer namestimo na ele-
ment v katerega trkajo delci, mu povečamo maso. To pome-
ni, da znižamo tudi lastno frekvenco sistema. Lastno frek-
venco sistema lahko povečamo z uporabo bolj togega vpet-
ja elementa, kar pa ima za posledico majhne hode elemen-
ta in velik prenos vibracij iz elementa na nosilec in obratno.
Prenos vibracij je nezaželen, saj oteži obdelavo rezultatov,
majhni hodi pa otežijo zaznavanje pospeškov. Podobno
velja za merjenje deformacij. Togo vpetje pomeni minimal-
ne deformacije, ki jih v večini primerov sploh ne moremo
zaznati, dodatno pa še velik prenos vibracij. 

Odločili smo se, da bomo trenutek zadetka določili s
pomočjo zvoka, ki ga odda element, v trenutku ko ga zade-
ne delec. Element v katerega se zaletavajo delci bomo v
nadaljevanju imenovali glava. Preskusili smo več izvedb
zaznavala za zaznavanje udarcev trdnih delcev. Končna ver-
zija zaznavala je prikazana na Slika 2.

Slika 2 - Zgradba
zaznavala trdnih
delcev

Kot je razvidno s
slike 2 je zgrad-
ba zaznavala ze-
lo preprosta. Os-
novni gradniki so
jeklena glava, mi-

krofonska kapsula in gumijasta cev. Mikrofonska kapsula in
glava sta nameščeni v gumijasto cev s tesnim ujemom.
Tako smo preprečili dostop drobnih delcev in prahu do
mikrofonske membrane, hkrati pa gumijasta cev tudi odlič-
no duši vibracije in omogoča zanesljivo določanje trenutka
zadetka. Iz same ideje merilne metode izhaja, da potrebuje-
mo najmanj dve zaznavali. V našem primeru smo uporabili
tri in jih namestili v gumijasti blok kot je prikazano na sliki 3.
Gumijasti blok smo uporabili, da kar najbolj zmanjšamo
prenos vibracij iz ogrodja na zaznavalo.

Slika 3 - Nosilec zaznaval

Na slikah 2 in 3 smo zaradi preglednosti izpustili prikaz ele-
ktričnih vodnikov in drugih elektronskih komponent. Prav
tako ni prikazana pritrditev na koordinatni merilni sistem ki
omogoča pozicioniranje nosilca z zaznavali in usmerjanje
zaznaval v smer gibanja delcev. Električne vodnike smo na-
mestili v nosilne cevi za pritrditev v koordinatni merilni sis-
tem. 

Testiranje zaznavala udarcev trdnih
delcev
Obnašanje vsakega zaznavala smo preskusili na različne
načine. Z nihalom smo simulirali udarec jeklenega delca
premera 1mm s hitrostjo 70 m/s. Zanimala nas je amplitu-
da signala ob trku v glavo in prenos vibracij na sosednja
zaznavala. Prav tako smo izvedli tudi test v primeru trka v
nosilno cev zaznavala. Želja pri snovanju zaznavala je bila,
da naj ima zaznavalo kar najvišjo amplitudo v primeru
zadetka v glavo, čim manjši prenos vibracij na sosednja
zaznavala in čim manjšo občutljivost na zadetke v nosilno
cev. Teste smo izvedli na zaznavalih nameščenih v nosilec,
da bi kar najbolj verodostojno popisali dejanske razmere.
Primer udarca v glavo zaznavala 1 in prenos vibracij na
zaznavali 2 in 3 je prikazan na sliki 4.

Slika 4 - Zadetek v glavo zaznavala 1 

Na sliki 4 je prikazano, da je amplituda v primeru zadetka v
glavo približno 2 V, prenos vibracij na sosednji zaznavali pa
povzroči spremembo signala v velikosti okoli 0,01 V, kar je
zanemarljivo malo. Čas potreben za umiritev signala je pri-
bližno 0,2 ms in je dovolj kratek za pričakovano frekvenco
vzpodbude okoli 300 Hz. 

Zaznavalo udarcev trdnih delcev v stroju za peskanje
Signal zaznavala nameščene v stroju za peskanje je prika-
zan na sliki 5. Rotor na katerem smo izvajal meritve je imel
6 lopatic, tako da je bila pričakovana frekvenca vzpodbude
300 Hz. 

Slika 5 - Izsek signala zajetega v stroju za peskanje 

Na sliki 4 je prikazano, da zaznavalo v enem valu zadene
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več delcev. To je neugodno iz stališča obdelave, zato smo
razvili algoritem za določitev povprečne intenzitete udarca.
S frekvenco 100kHz smo zajeli 10 sekund signala, določili
frekvenco vzpodbude in iz nje izračunali koliko merilnih
točk ustreza enemu vrtljaju rotorja. Intervale z ustreznim šte-
vilom točk smo preložili enega preko drugega kot je prika-
zano na sliki 6.

Slika 6 - Prekrivanje 450 vrtljajev rotorja

Če izračunamo povprečno vrednost signala v posamezni
točki, dobimo diagram povprečne  intenzitete signala, ki je
prikazan na sliki 7.

Slika 7 - Povprečna intenziteta signala

Časovni zamik, pa lahko iz podatkov prikazanih na sliki 7
določimo ročno-vizualno ali pa s pomočjo križne korelacije
in ga uporabimo za izračun hitrosti, pri čemer je razdalja
med zaznavali prikazana na sliki 3.

Zaključek
V članku je prikazana merilna metoda za merjenje hitrosti
delcev v izrazito pulzirajočem dvofaznem toku. Zasnova
merilnega sistema omogoča, da je neposrednemu delova-
nju delcev izpostavljeno samo razmeroma ceneno zaznava-
lo, občutljivejša oprema pa je lahko na varnem. 

Algoritem predstavljen v članku omogoča analizo rezultatov
na mestu merjenja, saj izračun hitrosti zahteva približno 20
sekund (prenosni računalnik Celeron 1 GHz). Predstavljeni
merilni sistem omogoča tudi sklepanje o obremenitvah
posameznih lopatic, smeri izmeta delcev in drugih značilno-
stih rotorja.

Informacije:  National Instruments Slovenija

Brezplačen
Introduction to LabVIEW
Interactive Training CD

V podjejtju National Instruments smo razvili LabVIEW
Training CD, ki vsebuje interaktiven, samostojen multi-
medijski tečaj, kateri vas nauči osnove programiranja z
LabVIEW razvijnim okoljem.

Ta CD je idealen za študente,
akademsko uporabo in nove
uporabnike programskega oko-
lja LabVIEW. Introduction to LabVIEW Interactive Training
CD vsebuje interaktivna navodila in uporabniške vmesnike
s pomočjo katerih boste spoznali osnove programskega
okolja LabVIEW. 

CD združuje zvočno, slikovno in tekstovno gradivo posame-
znih lekcij. Lekcije lahko ustavite, previjate nazaj ali presko-
čite tako, da si učenje priredite, kot vam najbolje ustreza.
CD vsebuje tudi nekaj vaj za nove uporabnike spomočjo ka-
terih lahko preverite svoje znanje.

Na CD-ju so vsebovane naslednje teme: 

Osnovno programiranje
Podprogrami
Zajemanje podatkov
Polja, Zanke, Grfi in delo z datotekami
Povezovanje, Skupine, obravnava napak, pogojne in
zaporedne sekvenčne strukture

Vašo kopijo brezplačnega Introduction to LabVIEW Inter-
active Training CD lahko naročite pri National Instruments
še danes preko telefona +386 3 425 42 00.

A

A
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RITTAL d.o.o.
PRODAJA STIKALNIH OMAR

ŠMARTINSKA 152, 

HALA 1

1533 LJUBLJANA

TEL. +386 (0)1/546 63 70

FAX +386 (0)1/541 17 10

http://www.rittal.si

PE MARIBOR

VODOVODNA 30

2000 MARIBOR

TEL. +386 (0)2/320 14 90

FAX +386 (0)2/320 14 91

PRODAJNI PROGRAM RITTAL

Ohišja za elektroniko:
Ohišja "rack" za namestitev elektronskih in računalniških kompo-
nent, napajalne enote, VME vodila, ohišja za inštrumente, namiz-
na ohišja.

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

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

Komponente za električne razvode:
Bakrene zbiralke, zaščita zbiralk, priključne komponente, ločilniki,
vmesniki za namestitev komponent, izolatorji, dodatki.

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

Ohišja za zunanjo uporabo:
Stenska, prosto stoječa, modularna in kompaktna ohišja primerna
za vse vremenske vplive.

ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.

Fascinantna 

prihodnost ...
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Inteligentne zgradbe
priložnosti in pasti

Miha Erklavec, Silon d.o.o.

V naravi obstajajo samo odprti sistemi. Če bi bila narava zaprti sistem, ne bi bilo napred-
ka in evolucije. Zaprti sistemi so človeška iznajdba in služijo samo funkciji zaprtega sis-
tema. Sklep: Odprti sistemi so v osnovi boljši, ker se zaprti sistemi ne morejo razviti

drugam kot v odprte sisteme. Tehnologija napreduje. Če obstajajo produkti, ki brez dodatnih
stroškov, zmanjšujejo  celotne stroške življenjske dobe in istočasno opravljajo več funkcij hitre-
je in varneje, so taki produkti enostavno boljši. V zgornjih stavkih se skrivajo vse priložnosti in
pasti načrtovanja, izvedbe in uporabe sistemov, ki jih imenujemo pod skupnim imenom "odprti
sistem inteligentne zgradbe". 

Uvod
Na začetku avtomatizacije zgradb
so veljali pri načrtovanju in delu
principi, ki veljajo za avtomatizacijo
procesov. Predvsem se je razmiš-
ljalo in upravljalo s podsistemom, ki
ga poznamo s tujo kratico "HVAC".
To je podsistem za ogrevanje, pre-
zračevanje in klimatizacijo.
Uporabljali so se programabilni
krmilniki za vodenje klimatskih
naprav. Največkrat so bile naprave avtonomne, ali pa pri
večjih in nekoliko zahtevnejših sistemih vezane v tako ime-
novan Centralni Nadzorni Sistem.

Sčasoma so se pričeli avtomatizirati in povezovati v mreže
tudi ostali sistemi v zgradbah. Lažje in ceneje je postaviti
komunikacijski protokol, kot pa ožičevati vsak element. Ti
otoki so se potem hočeš/nočes povezovali v CNS. Ali ja to
sploh mogoče ali ne pa se je ugotavljalo šele pri izvedbi.

Inteligentna zgradba se prične že pri načrtovanju oziroma
že pri idejnih projektih. Investitor mora že na začetku dobiti
vse potrebne informacije, kaj mu lahko odprti sistemi, ki jih
vgradi v svojo zgradbo prinesejo pri investicij in dolgoročno
pri obratovanju. Zvedeti mora kaj je to inteligentna zgradba,
kaj lahko z njo pridobi in kaj bi ga to stalo. Potrebno je nare-
diti kompromis, ki ga vsi dobro poznamo. 

To je kompromis
med ceno investi-
cije in stroški živ-
ljenjske dobe ob-
jekta. Okleščena
investicija pona-

vadi prinese za sabo visoke vzdrževalne in operativne stro-
ške in obratno. Nekaj več denarja za investicijo nam lahko
bistveno zmanjša kasnejše stroške.

Načrtovanje
Ko se uporabnik nekako odloči kaj bi želel se lahko prične
načrtovati objekt. Tu pridemo do prve velike pasti pri načr-
tovanju inteligentne zgradbe. 

Ta past izhaja iz zgodovine. Nekdaj so se projektirali posa-
mezni podsistemi in se kasneje povezovali ali pa tudi ne v
CNS. Na ta način se tudi danes naredi veliko projektov. Vsi
ti projekti imajo nekaj skupnega. Niso usklajeni ne glede
želja investitorja ne glede potrebne opreme in nikakor
glede izbire tehnologije. 

Iz tega izhaja priložnost, da se posebej načrtujejo sistemi
inteligentne zgradbe. Posamezni projektanti tehnologije
morajo samo določiti funkcije, ki jih mora njihova oprema
zagotavljati. Klima naprave morajo dosegati določene tem-
peraturne parametre, pretoke zraka, vlago, tlake in podo-
bno. Predpisati morajo predvideno porabljeno energijo in
ostale parametre. Projektanti razsvetljave morajo predvideti
osvetljenost prostora, željeno, minimalno, varnostno. Podo-
bno je z varovanjem, protipožarom in še drugimi podsiste-
mi.

Vse te funkcije pa se obdelajo v posebnem projektu, ki ga
lahko imenujemo načrt inteligentne zgradbe. Tu se določi
kakšno tehnologijo bomo uporabili za vsak posamezni nivo,
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kakšni elementi morajo
biti vgrajeni v posamezne
podsisteme in podobno.
Načrtovanje odprtega si-
stema inteligentne zgrad-
be je lahko zahteven pro-
jekt. Že sama izbira teh-
nologije je pogojena z
zgradbo, podsistemi in tu-
di velikostjo projekta. Na
trgu je več tehnologij od-
prtih sistemov. Nekateri
imajo pokrivajo vse pod-

sisteme drugi samo nekaj njih. Mnogo je tudi tehnologij, ki reklamirajo odprtost, v
bistvu so pa zaprti sistemi, ki jih lahko preko vmesnika priklučiš na elemente odpr-
tega sistema. Izbrali bomo torej tako tehnologijo, ki nam ne postavi nobenih ome-
jitev pri izbiri opreme, ima širok spekter dobaviteljev pri vsakem vgrajenem ele-
mentu in nam v celoti pokrije vse potrebe. Ena od največjih napak je da izberemo
sistem, ki je odprt ne moremo pa preko njega povezati v odprto omrežje vseh ele-
mentov.

Izvedba
Ko so projekti za izgradnjo narejeni je potrebno izbrati izvajalce del. Investitor se
ponavadi odloči za enega generalnega pogodbenika, kateremu preda dela. Ti
potem dela oddajajo podizvajalcem kot na primer izvajalcem električnih in izvajal-
cem strojnih inštalacij. Tu je druga velika past. 

Vsak od teh izvajalcev do-
bi svoje projektne mape,
svoje popise in kot smo
videli prej ti ponavadi,
vsaj kar se tiče sistema
inteligentne zgradbe, ni-
so usklajeni med seboj.
Vsak potem poišče svoje-
ga podizvajalca, ali pa
sam izvaja v kolikor ima ta
znanja. Taka rešitev poleg
tega, da je neučinkovita,
ponavadi tudi nepotreb-
no poveča ceno.

Če pa imamo posebej obdelan projekt inteligentne zgradbe lahko generalni
pogodbenik sklene direktno dogovor z integratorjem, ki bo zagotavljal funkcije, ki
so zahtevane v projektu. Poleg same izvedbe bo moral imeti integrator tudi nad-
zor nad elementi inteligentne zgradbe, ki jih dobavljajo posamezni izvajalci del.
Elemente naj bi še vedno dobavljali posamezni izvajalci in ne integrator. Ta mora
smo nadzorovati ali ti elementi ustrezajo zahtevam tehnologije, ali dajo potrebne
podatke, ali so res povezljivi in odprti in podobno.
Kupovanje klasičnih zaprtih sistemov je bilo vedno težavno.Vsak od takih siste-
mov ima množico vmesnikov, tako softwerskih kot hardwerskih, ki jih lahko upora-
bimo samo če je sistem načrtovan v celoti. Močno je omejena faznost izgradnje,
širitve in podobno. Pri današnjem razvoju in zahtevah investitorjev pa je skoraj
nemogoče že v startu predvideti vse funkcije, ki naj bi jih sistem inteligentne
zgradbe pokrival. Širjenje in dograjevanje zaprtih sistemov pa pomeni finančni rizi-
ko za investitorja, oziroma ponavadi odrekanje ter težave pogodbenikov in izvajal-
cem, ker stvari ni mogoče enostavno dograditi.

Trije razlogi zakaj vgraditi odprti sistem
Cenjši kot zaprti sistemi
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INTELIGENTNE ZGRADBE - PRILOŽNOSTI IN PASTI

AVTOMATIZACIJA V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH PROSTORIH
Bartec je razširil že znani program avtomatizacije v Ex okolju in ga dopolnil z dvema novima grafičnima terminaloma
BAT 300 in BAT 800 ter najnovejšo serijo grafičnih PC terminalov serije POLARIS.

Tako paleta izdelkov zajema že znani tek-
stovni terminal BDT 5 za enostavne pro-
cese, do bolj zahtevnih grafičnih termi-
nalov, za najbolj zahtevne aplikacije pa
PC terminale POLARIS z Windows ope-
racijskim sistemom, s katerim je bartec
kot prvi ponudil brezžično Bluetooth po-
vezavo neposredno v Ex okolju.

Vsi grafični terminali omogočajo vse komunikacijske protokole, seri-
ja BAT in POLARIS pa še neposredni priklop barkode čitalnika
na terminal brez vseh barier.

Tudi na področju identifikacije predstavlja bartec nov brezžični ročni čitalnik črtne kode BCS307, ki 
prestavlja visoko stopnjo odpornosti in  enostavno uporabo brez motečega kabla.

Za zahtevne računalniške sisteme pa sta na voljo računalnik in daljinska postaja z 15 ali 18¨ moni-
torjem ter ohišjem iz nerjaveče pločevine za čiste prostore. V kratkem pa bo bartec predstavil novo
serijo Ex računalnikov z 1GHz procesorjem.

Cesta 9. avgusta 59, Zagorje ob Savi, Tel: 03 56 64 366, Fax: 03 56 64 167 Internet: www.bartec.si, E-mail: info@bartec-varnost.si

Več funkcij za isto ceno
Možnost širitev v prihodnosti

Standardizacija elementov
Standardizacij funkcij in elementov ponuja večjo fleksibilnost
pri povpraševanjih oziroma tenderjih. Standardni elementi, ki
jih nudi večje število proizvajalcev - dobaviteljev nudi kupcu
preglednost cen za posamezne element ter varnost. Načrti in
tudi dodelave ali spremembe so poenotene glede na funkci-
je in so modularni in širljivi. Uporaba standardnih elementov
in tehnologij za izvedbo personaliziranih rešitev nudi večjo
varnost načrtovalcem, izvajalcem in investitorjem.

Standardi, ki
se posodab-
ljajo oziroma
se razvijajo so
dobra izbira

tako za uporabo kot za razvoj. Odprti sistemi so prisotni in so
v fazi certificiranja mednarodnih organizacij za standardizaci-
jo. Odprti sistemi inteligentnih zgradb so možnost izbire pri
načrtovanju in uporabi zgradb. Odprti sitemi nudijo spekter
produktov in rešitev na vseh nivojih od izvršilnih elementov
avtomatizacije, krmilnih sistemov, sistemov uporavljanja s
procesi, sistemov zajemnaj podatkov in sistemov odločanja.
Vsak tak sistem je lahko nabavljen in integriran posebej. Od-
prti sistemi inteligentnih zgradb so zaradi enostavnosti pre-
nosa podatkov in izredno malega števila vmesnikov zelo do-

bra izbira. Naj povzamem v nekaj točkah kako bi se lahko
izrabilo priložnosti, ki jih nudi odprti sistem inteligentne
zgradbe:
1. Sistem je treba načrtovati hkrati z idejnim projektom. Inves-

titor mor vedeti izraziti svoje želje in spoznati vse možnosti
2. Inteligentna zgradba je multidisciplinarna, zato je lahko ve-

lika težava, če se posamezni podsistemi projektirajo brez
usklajevanja. Najbolje bi bilo, če je posebej narejen projekt
inteligentne zgradbe, ki zajema in usklajuje vse podsiste-
me.

3. Za integratorja izbrati izvajalce, ki lahko nudi širok izbor
integracije lementov in ni vezan na določene proizvode in
proizvajalce. Integrator mora imeti znanja za integracijo
vseh certificiranih standardnih elementov.

4. Integrator naj bi bil pogodbeni partner glavnemu izvajalcu
ali pa investitorju, ker ima lahko samo tako nadzor na do-
bavo in izvedbo posameznih podsistemov.

5. Nobena programske opreme ne sme biti del dobave podi-
zvajalcev strojnih ali električnih inštalacij. Vsa programska
oprema je v rokah integratorja, ki daje garancijo za delova-
nje sistema.

6. Potrebno vgrajevati samo certificirane produkte ali produk-
te, ki jih odobri integrator, ki je odgovoren za projekt.

7. Zgradbo in sisteme je potrebno zasnovati modularno in
čim bolj elementarno. Čim več vgrajenih perifernih ele-
mentov (frekvenčni pretvorniki, črpalke, konvektorji) naj
bodo inteligentni in standardizirani.

Nadaljevanje prihodnjič...
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