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Siemens  v svojem spektru industrijske senzorike ponuja bogat nabor merilcev nivoja:

Nivojska stikala v obliki vibracijskih vilic ali rotacijskih elementov, ultrazvočna nivojska stikala ter
nov izboljšan kapacitivno frekvenčni način preklopa. Slednja stikala  je možno uporabiti tako, da se
jih medij niti ne dotika ali pa so v drugem skrajnem primeru polna oblog - v obeh primerih dobimo
zanesljivo indikacijo nivoja.
Kapacitivni program merilcev deluje v rangu do 35m, poleg natančnosti ki jo zagotavljajo novi
patentirani principi delovanja, pa zanesljivo delujejo pri 525 barih in temperaturah do 450°C.
Ultrazvočne rešitve s področja merjenja nivoja imajo spekter od preprostih kompaktnih rešitev, do
kompleksnih merilcev ki merijo hkrati do 10 nivojev v rangu od 0 do 60m, kalkulirajo volumne,
upravljajo s črplkami, merijo pretok odprtih kanalov in nanose na dnu bazenov, ter omogočajo
veliko načinov komunikacije in prenosa podatkov na daljavo.
Radarski program se začne pri nizko cenovnih radarskih sondah za monitoring hlaplijivih in agre-
sivnih snovi, do najsodobnejšiih rešitev z frekvenčno-moduliranim zveznim valovanjem frekvence
24GHz, ki postavljajo nove stndarde v industrijah, kjer je veliko prašenja, katerega spremljajo viso-
ki tlaki in temperature.

Več informacij: matej.kupljenik@siemens.com  tel. 0011  4477  4466  112255

SIEMENS

nivo
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Založba: HYDRA & Co. d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@hydra-co.si - http://www.hydra-co.si
tel. 01/5428-571 - tel/fax: 01/5428-570

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

Urednik in tehnični urednik: Dragan Selan
e-mail: studio@hydra-co.si

Naslov za pošiljanje materialov in dopisov:
Hydra & Co. d.o.o.
Revija AVTOMATIKA, P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje
e-mail: stik@hydra-co.si

Grafična oprema filmi in tisk: Tiskarna MA - TISK d.o.o., Maribor

Cena 1.000 SIT, za celoletno naročnino priznavamo 10% popust, poštnina za SLO in DDV sta vključena v ceno. Naročnikom je brezplačno
priložena zgoščenka z elektronsko revijo AVTOMATIKA Online v kolikor izide ob izidu revije!
Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen samo z dovoljenjem založnika in vedno z navedbo vira. Nepodpisane
fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 11-krat letno, julij/avgust je dvojna številka.

Spoštovani,

Ta številka revije Avtomatike je obenem tudi zbor-
nik referatov, predstavitev in delavnic na prireditvi
Dnevi Avtomatike in Elektronike 2005, ki se odvi-
ja v kongresnem centru hotela Ajda v Naravnem
parku Terme 3000 - Moravske toplice. Moravske
toplice nismo izbrali naključno, pač pa po precejš-
njem tehtanju med solidno oddaljenostjo in na
drugi strani vsemi mogočimi ponudbami, ki jih ta
prostor daje. Dokončanje avtoceste do Maribora, je
premaknila tehtnico v prid Moravskim toplicam in
njihovemu kongresnemu centru. 

Ko to berete, je prireditev že v teku in uspeh je odvi-
sen zgolj od vas obiskovalcev in seveda zanimive
ponudbe sodelujočih podjetij - kreatorjev prireditve.
Prijavilo se je petindvajset podjetij, kar daje slutiti,
da je takšna strokovna, ozko usmerjena  prireditev
potrebna in dobrodošla, še posebno v jesenskem
delu, ko se srečujejo poslovni partnerji in sklepajo
pogodbe za naslednje leto. 

Sejemska prireditev Hevreka! je sicer dobrodošla
popestritev nekdanjega sejma Sodobna elektroni-

ka, ki pa ne more prinesti tistega seminarskega
vzdušja, povezanosti in možnosti druženja, kot ga
ponuja turistični center z vso svojo ponudbo.

Ta zbornik je namenjen vsem razstavljavcem in
nastopajočim moderatorjem na prireditvi Dnevi
Avtomatike in Elektronike. Nekaj je tudi člankov,
ki so nadaljevanje iz prejšnje številke, nekaj pa je
prispevkov podjetij, ki zaradi časovne stiske niso
uspela pripraviti nastopa, vendar se bralcem in
obiskovalcem predstavljajo po tej poti. Tudi ta pod-
jetja smatramo kot sodelujoča podjetja, ki so s svo-
jim prispevkom podprla prireditev.

Prireditev nameravamo organizirati dvakrat letno v
takšni ali podobni obliki, morda v različnih, trenut-
ku primernih krajih. Na napakah se bomo učili,
vedno pa se bomo, skupaj s sodelujočimi podjetji,
trudili ponuditi kar največ gostu, zaradi katerega
pravzaprav vse to delamo...

Vaš D.Selan

Dnevi Avtomatike in Elektronike 2005



S
t

r
o

k
o

v
n

ja
k

i 
s

v
e

t
u

je
jo

VIŠJI NIVOJI VODENJA
mmaagg..  MMaarriijjaann  VViiddmmaarr, 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

DDaammiijjaann  JJaaggeerr, 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-pošta: ivan.morano@robotina.si.

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

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. FFrraanncceelljj  TTrrddiič, 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  MMoohhoorriič, 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.

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  Čuukk, 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  SSookkoolliić, 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. 03/89-83-700 ali e-pošta: 
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 

Podjetje /pravna oseba/:

Kontaktna oseba:
Ime:
Priimek:
Ulica: št.
Pošta:
Tel.: Fax:
Ident. št. za DDV:
E-mail:
Domača stran /podjetja/:

• Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov.
Celoletno naročnino v višini 10.000 SIT/kpl* za ___ izvodov
bomo poravnali v 8 dneh po prejemu ponudbe.

• Nepreklicno naročam(o) zgoščenko AVTOMATIKA Arhiv in
sicer naslednje številke: Arhiv 1 (1 - 22) ___ izvodov, Arhiv 2
(12 - 33) ___ izvodov, Arhiv 3 (23 -  44). Kupnino v višini 2.500
SIT/številko + PTT stroške bomo poravnali v 8 dneh po preje-
mu ponudbe.

Podpis: M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjen(i) s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk! Vse cene vsebujejo DDV!

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.

P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

VVssaakk  cceelloolleettnnii  nnaarrooččnniikk  nnaa
rreevviijjoo  AAVVTTOOMMAATTIIKKAA  pprreejjmmee
ttuuddii  tteekkooččoo  šštteevviillkkoo  zzggooššččeennkkee
AAVVTTOOMMAATTIIKKAA  CCDD  AArrhhiivv  vv  vvrreedd--
nnoossttii  22..550000  SSIITT  oobb  pprrvveemm
nnaarrooččiilluu  iinn  oobb  vvssaakkii  oobbnnoovvlljjeennii
nnaarrooččnniinnii!!  PPoolleegg  tteeggaa  pprreejjmmee
ttuuddii  bbrreezzppllaaččnnoo  zzggooššččeennkkoo  CCDD
HHYYDDRRAA,,  kkii  nnoossii  sspplleettnnii  rreevviijjii
EELLEEKKTTRROONNIIKKAA  OOnnlliinnee  iinn
AAVVTTOOMMAATTIIKKAA  oonnlliinnee,,  kkaaddaarr  llee
ttaa  iizziiddee..

Naročilnico izrežite ali fotokopi-
rajte, jo izpolnite z zahtevanimi
podatki in jo prilepite na dopis-
nico (ali malo debelejši papir-
karton). Takšno dopisnico brez
znamke vrzite v poštni nabiral-
nik! Seveda lahko izpolnete
tudi spletno naročilnico na
naslovu www.avtomatika.com!

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
DDrraaggoo  MMeettlljjaakk,,  uunniivv..  ddiippll..  iinngg..  eell..  tteehh..,,  
PPSSMM  dd..oo..oo..,,  tteell..  0011  5511  5500  111155,,  ee--mmaaiill
iinnffoo@@ppssmm..ssii

Svetuje na področju uporabe procesne sen-
zorike (sila, tlak, moment, pomik...) in pro-
cesne elektronike pri avtomatizaciji v indus-
triji in nadzoru procesov spajanja in preob-
likovanja.
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SEZNAM OGLAŠEVALCEV
ABIT ......................................................................................... 50
ALKATRON ............................................................................ 37
BARTEC VARNOST ............................................................. 41
BELMET MI ........................................................................... 48
CADCAM LAB ...................................................................... 30
ELECTRIC .............................................................................. 22
ELEKTRONIK INVENT ........................................................ 39
ELEKTROSPOJI ................................................................... 29
EXOR ETI ............................................................................... 39
FBS ELEKTRONIK .............................................................. 47
FDS RESEARCH .................................................................. 46
FIBERNET .............................................................................. 39
HYDRA&CO. ......................................................................... 43
HOBOTNICA ........................................................................ 31
IB-PROCADD ...................................................................... 30
ICA FESTO DIDACTIC ........................................................ 45
IMP KLIMA - TKR ................................................................. 51
IMP KLIMAT ........................................................................... 40
INEA ........................................................................................ 35
INTEC TIV .............................................................................. 49
KIVI ......................................................................................... 31
LPKF ........................................................................................ 49
MALI ELEKTRONIKA 48
MEM ........................................................................................ 35
MENERGA ............................................................................. 39
METREL ................................................................................. 47
METRONIK ........................................................................... 42
MIEL ELEKTRONIKA ......................................................... 47
MOTOMAN ROBOTEC ....................................................... 44
NATIONAL INSTRUMENTS .......................................... 42
NETSI.NET ............................................................................. 43
PROMIKRA ........................................................................... 44
PS ............................................................................................. 44
PSM ......................................................................................... 40
RAGA ................................................................................... 37 
RITTAL ................................................................................ 36,45
ROBOTINA GROUP ...................................................... 40
SAUTER AUTOMATIKA .................................................... 43
SCHNEIDER ELECTRIC .................................................... 41
SIEIEST .................................................................................. 46
SIEMENS ................................................................................ 2
SILON ..................................................................................... 42
SISTEMI IN-ES ....................................................................... 37
SMARTEH ............................................................................. 38
SYNATEC ........................................................................... 43
TIPTEH .................................................................................... 47
VOLJATEL .............................................................................. 52
WEDASOFT SOFTWARE .................................................. 34

EXPRESS NOVICE
Uvodnik ...................................................................................... 3
Strokovnjaki svetujejo ............................................................ 4
Seznam oglaševalcev in kazalo prispevkov ................... 5
Seznam sodelujočih podjetij in razpored 
razstavljavcev ........................................................................... 6
Dnevi Avtomatike in Elektronike
Urnik predavanj po konferenčnih dvoranah .................... 8
Kazalo za tematski sklop Avtomatika ................................ 9
SREČANJE SCHNEIDER ELECTRIC ................................. 28
Dnevi Elektronike ................................................................... 31

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
Iste vhodno/izhodne enote za različne 
industrijske mreže ................................................................... 10
Integriran zajem in obdelava slike na 
področju avtomatskih optičnih kontrol ............................. 11
Z izboljšano kakovostjo in produktivnostjo do 
večjega tržnega deleža ........................................................ 13
Centralni hladilni sistemi ...................................................... 16
Sodobne vtiskovalne enote ................................................. 26
Nadzor kakovosti pri vtiskovanju in spajanju .................. 27
National Instruments predstavlja nove vmesnike 
za nadzor PXI/CompactPCI s prenosnim 
računalnikom ............................................................................ 28

MOTORSKI POGONI
NOVI FREKVENČNI PRETVORNIK ATV 71 ..................... 19

PROIZVODNA INFORMATIKA
PI System - prave informacije v pravem trenutku .......... 19

OPREMA ZA PROCESNE KOMUNIKACIJE
LANTRONIX - Poveže, upravlja, nadzoruje ...................... 23

AVTOMATIZACIJA ZGRADB
FREEZMO centralno nadzorni sistem brez 
programiranja  I. del .............................................................. 24

RAZVOJ IN PROIZVODNJA ELEKTRONIKE
Predstavitev podjetja Hobotnica ........................................ 32
Intec TIV - Nova organiziranost ......................................... 33
Integriteta signala in EMC analiza 
na tiskanih vezjih .................................................................... 34

DDnneevvii  AAvvttoommaattiikkee  iinn  EElleekkttrroonniikkee
SSeezznnaamm  ooggllaaššeevvaallcceevv  iinn  kkaazzaalloo  pprriissppeevvkkoovv
Spoštovani bralci, spoštovani obiskovalci prireditve Dnevi Avtomatike in Elektronike, tokratna številka revije Avtomatika je
malce drugače oblikovana in urejena, saj je namenjena prireditvi, informiranju obiskovalcev, ne nazadnje tudi vsem ostalim
bralcem in dragim naročnikom.

Spodaj je običajno kazalo vsebin v reviji/zborniku, ter seznam oglaševalcev, v nadaljevanju pa je objavljen urnik predavanj in
tem, ter seznam in kratka predstavitev na prireditvi sodelujočih podjetij.
Vsebina je razdeljena na dva sklopa, tako kot že samo ime prireditve pove: AAvvttoommaattiikkaa in EElleekkttrroonniikkaa. Lahko bi se potrudili in
za vsak sklop pripravili poseben zbornik, vendar pa število prijavljenih podjetij s področja elektronike tega ne opravičuje. Kljub
temu verjamemo, da bodo prispevki zanimivi, saj imajo sodelujoča podjetja kaj povedati!

Vse vas, ki se tokratni prireditvi v Termah 3000 niste utegnili pridružiti, pa vvaabbiimmoo na spomladansko srečanje avtomatikov in
elektronikov. Kje, pa naj zaenkrat ostane skrivnost!
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Moto tokratnega srečanja je druženje! Druženje obiskovalcev z razstavljavci, druženje na
zanimivih seminarjih, predstavitvah, delavnicah, druženje ob kavici ali prigrizku, druže-

nje v prijetni prekmurski naravi na golfu, morda kolesarjenju, ali celo na poletu z balonom.
Prav zaradi tega smo izbrali prireditvene prostore tako, da so srečanja pravzaprav obvezna
in je nemogoče zgrešiti kogarkoli. Prostor v dunajski kavarni je povezan s teraso, le to s
preddverjem in konferenčnimi sobami, generalni pokrovitelj - Rittal d.o.o. - pa je eno od de-
lavnic celo postavil v prijeten ambient hotelske taverne...

Informacije: wwwwww..aavvttoommaattiikkaa..ccoomm

DDnneevvii  AAvvttoommaattiikkee  iinn  EElleekkttrroonniikkee
SSeezznnaamm  ssooddeelluujjooččiihh  ppooddjjeettiijj  iinn  rraazzppoorreedd  rraazzssttaavvlljjaavvcceevv

SSeezznnaamm  ssooddeelluujjooččiihh  ppooddjjeettiijj

ABIT d.o.o.
Zasavska cesta 95, 1231 LJUBLJANA
Tel.: 01 56 36 300, Fax: 01 56 26 049
E-mail: info@abit.si, Spletna stran: www.abit.si

ALKATRON d.o.o.
Mestne njive 15, 8000 NOVO MESTO
Tel.: 07 33 75 470, Fax: 07 33 75 472
E-mail: alkatron@siol.net
Spletna stran: www.phoenixcontact.com

BARTEC VARNOST d.o.o.
Cesta 9. avgusta 59, 1410 ZAGORJE OB SAVI
Tel.: 03 56 64 666, Fax: 03 56 64 167
E-mail: rudi.asic@bartec-varnost.si
Spletna stran: www.bartec-varnost.si

BELMET MI d.o.o.
Cesta ljubljanske brigade 23A, 1000  LJUBLJANA
Tel.: 01 51 88 810, Fax: 01 51 88 820
E-mail: public@belmet.si
Spletna stran: www.belmet.si

CADCAM LAB d.o.o.
Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
Tel:  +386-(0)1-4267-333, Fax: +386-(0)1-2518-036
E-mail: rbrekalo@cadcam.hr
Spletna stran: www.cadcamlab.si

CVS d.o.o.
Parmova 41, 1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 (01) 436516
Fax: +386 (0)1 436 51 65
E-mail: info@cvs.si
Spletna stran: www.cvs.si

Celotna prireditev Dnevi Avtomatike in Elektronike se odvija v poslovnem centru v  I. nadstropju hotela AJDA v dveh kon-
ferenčnih sobah, preddverju, dunajski kavarni in na obeh terasah 
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ELEKTROSPOJI d.o.o.
Trnovski pristan 6, 1000  LJUBLJANA
Tel.: 01 511 38 10, Fax: 01 511 16 04
E-mail: elektrospoji@siol.net
Spletna stran: www.elektrospoji.si

EXOR ETI d.o.o.
Šmartinska 152, BTC Hala 1, 1533 LJUBLJANA
Tel.: 059 51 358
E-mail: matjaz.berce@exor-eti.si
Spletna stran: www.exor-eti.si

FDS Research d.o.o.
Suhadolčanova 28, 1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 54 66 370, Fax: 01 54 11 710
E-mail: info@rittal.si
Spletna stran: www.rittal.si

HOBOTNICA d.o.o.
BRITOF 204, 4000 KRANJ
Tel.: (04) 2042149, Fax: (04) 2041084
E-mail: hobotnica@siol.net
Spletna stran: www.hobotnica.si

ib-PROCADD d.o.o.
Dunajska 106, 1113 LJUBLJANA
Tel.: +386 1 565 72 50, Fax: +386 1 568 45 78
E-mail: info@ib-procadd.si 
Spletna stran: www.ib-procadd.si

INTEC TIV d.o.o.
Ljubljanska cesta 24a, 4104 Kranj
TEL.: +386 4 280 86 00, FAX: +386 4 280 86 10
E-pošta: tiv@intectiv.si
Spletna stran: www.intectiv.si

KIVI d.o.o.
Kidričeva 3, 2380 SLOVENJ GRADEC
Tel.: 02 883 94 00, Fax: 02 884 11 19
E-mail: janez.stern@kivi.si
Spletna stran: www.kivi.si

MALI ELEKTRONIKA
Marjan Mali s.p., Moše 6, 1216 Smlednik
Tel: 01 36 27 059, 36 28 103, Fax: 01 36 28 101
E-mail: info@mali-sp.si
Spletna stran: www.mali-sp.si

MENERGA d.o.o.
Zagrebška cesta 102, 2000 MARIBOR
Tel.: 02 450 31 00, Fax: 02 450 31 99
E-mail: info@menerga.si
Spletna stran: www.menerga.si

METREL d.d.
Ljubljanska 77, 1354 HORJUL
Tel.: 01 7558 200, Fax: 01 7549 226
E-mail: metrel@metrel.si
Spletna stran: www.metrel.si

METRONIK d.o.o.
Stegne 9A, 1000 LJUBLJANA
Tel.: 0, Fax: 0
E-mail: info@metronik.si
Spletna stran: www.metronik.si

PS,  d.o.o., Logatec
Kalce 38b, 1370 LOGATEC
Tel.: 01 750 85 10, Fax: 01 750 85 29
E-mail: ps-log@ps-log.si
Spletna stran: www.ps-log.si

PSM d.o.o.
Runkova 10, 1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 515 01 15, Fax: 01 515 01 15
E-mail: info@psm.si
Spletna stran: www.psm.si

RITTAL d.o.o.
Šmartinska 152, BTC - Hala 1, 1533 LJUBLJANA
Tel.: 01 54 66 370, Fax: 01 54 11 710
E-mail: info@rittal.si
Spletna stran: www.rittal.si

SAUTER AUTOMATIKA d.o.o.
Kajuhova 20, 1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 540 54 60, Fax: 01 524 76 45
E-mail: sauter.automatika@siol.net 
Spletna stran: www.sauter-automatika.si

SIEIEST Ltd.
Brnciceva 13, 1231 LJUBLJANA
Tel.: +386 1 561 49 40, Fax: +386 1 561 28 88
E-pošta: info@sieiest.com
Spletna stran: www.sieiest.com

SIEMENS d.o.o.
Bratislavska cesta 5, SI-1000 LJUBLJANA
Telefon: +386 (1) 47 46 100, Fax: +386 (1) 47 46 135
E-pošta: info@siemens.si 
Spletna stran: www.siemens.si

SILON d.o.o.
Cesta na Vrhovce 33, SI-1000 LJUBLJANA 
Tel.: +386 1 256 20 10, Fax: +386 1 42 33 795
E-pošta: info@silon.si, 
Spletna stran: www.silon.si 

TKR d.o.o. Inženiring, avtomatizacija in servis
Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana
PE Godovič, Godovič 150, 5275 Godovič
Tel.: + 386 5 37 43 164, Fax: + 386 5 37 43 133
E-pošta:infotkr@imp-klima.si

WEDAsoft Software GmbH
Ing. Ernst Wurzer EDA Software, Rathgasse 18
A-2500 Baden bei Wien, Avstrija
Phone: +43 (2252) 49944-0, Fax: +43 (2252) 49944 - 4
E-Mail: office@wedasoft.at, Web: www.wedasoft.at A
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Poslovni center hotela AJDA - Velika konferenčna dvorana: I. nadstropje
12.10.2005 09.00 - 10.00  Hydra & CO. + sodelujoči  Otvoritev in predstavitev organizatorjev
Sreda 10.30 - 11.30 Bartec Varnost d.o.o. Vizualizacija v eksplozijsko ogroženih okoljih
Dan Avtomatike 12.00 - 13.00 FDS Research d.o.o. Integriran zajem in obdelava slike na področju 

avtomatskih optičnih kontrol 
13.30 - 14.30 PSM d.o.o. Nadzor poteka sile 
15.00 - 16.00 ALKATRON d.o.o. Predstavitev proizvodov Phoenix Contacta in letošnje

novosti 
16.30 - 17.30 SAUTER Automatika d.o.o. Integralni pristop pri projektiranju in izvedbi centralno-

nadzornih sistemov 

13.10.2005 09.00 - 10.00 PSM d.o.o. Sodobne vtiskovalne enote
Četrtek 10.30 - 11.30 ABIT d.o.o. Postopki informatizacije proizvodnih procesov
RITTALov dan 12.00 - 13.00 PS, d.o.o., Logatec Univerzalni reg. Unidrive SP in prog. paket POZ-PRO

13.30 - 14.30 ib-PROCADD d.o.o. Sistemi in rešitve zaokroženega procesa priprave, sprem
ljanja, obdelave in upravljanja elektrodokumentacije 

15.00 - 16.00 RITTAL d.o.o. Rittal v avtomobilski industriji 
16.30 - 17.30 RITTAL d.o.o. Centralni hladilni sistemi + delavnica v TTAAVVEERRNNII  

14.10.2005 09.00 - 10.00 HOBOTNICA d.o.o. Izdelava TIV in Opremljanje s SMD in THT elementi - 
Petek predstavitev 
Dan 10.30 - 11.30 BELMET d.o.o. Plavajoče meritve z oscil. in nova generacija signalnih gen.  
Elektronike 12.00 - 13.00 BELMET d.o.o. Aplikacije osciloskopov in logičnih analizatorjev pri 

načrtovanju sodobnih elektronskih vezij 
13.30 - 14.30 HOBOTNICA d.o.o. Anodiziranje-eloksiranje in barvanje aluminija ter 

Izdelava aluminijastih napisnih plošč 

Poslovni center hotela AJDA - Mala konferenčna dvorana: I. nadstropje
12.10.2005 09.00 - 10.00 METREL d.d. Ocena ekoloških razmer na delovnem mestu
Sreda 10.30 - 11.30 METREL d.d. Ocena ekoloških razmer na delovnem mestu

12.00 - 13.00 METREL d.d. Ocena ekoloških razmer na delovnem mestu
13.30 - 14.30 METREL d.d. Ocena ekoloških razmer na delovnem mestu

13.10.2005 10.30 - 11.30 Bartec Varnost d.o.o. Vizualizacija v Ex ogroženih okoljih 
Četrtek 12.00 - 13.00 WEDAsoft Software GmbH Integriteta signalov in EMC analiza na tiskanem vezju 

15.00 - 16.00 Smarteh d.o.o. Rešitev inteligentnih inštalacij z opremo podjetja Smarteh

Dneve smo poimenovali po vodilnih temah. Tako je prvi dan posvečen avtomatizaciji in smo ga poimenovali Dan Avtomatike,
avtomatizaciji in v manjši meri elektroniki je posvečen tudi drugi dan, ker pa je podjetje RITTAL d.o.o. generalni pokrovitel
popoldanskega banketa je to RITTALOV dan. Zadnji dan bodo obravnavane predvsem teme s področja elektronike, zato Dan
Elektronike. Seveda so to le dogodki v konferenčnih dvoranah, na razstavnih prostorih pa se boste lahko pogovorili o vsem,
kar vas zanima s prisotnimi razstavljavci!

Pridržujemo si pravico do spremembe urnika v dogovoru s predavatelji, če je to v interesu prireditve in nemotenega izvaja-
nja programa! A

DDnneevvii  AAvvttoommaattiikkee  iinn  EElleekkttrroonniikkee
UUrrnniikk  pprreeddaavvaannjj  ppoo  kkoonnffeerreennččnniihh  ddvvoorraannaahh

Prireditev se odvija v poslovnem centru hotela Ajda, ki obsega eno večjo konferenčno dvorano, dve manjši in nekaj sejnih sob.
Zasedli smo predvsem prostore v I. nadstropju, kjer se nahajata največji konferenčni dvorani in Dunajska kavarna. Razstavni
prostori so v Dunajski kavarni in v preddverju, kjer je pretok gostov največji. Cilj takšne postavitve je čimveč druženja gostov
z razstavljavci. V nadaljevanju je urnik za predavanja, predstavitve ali delavnice v obeh dvoranah, za vsako posebej:

Informacije: www.avtomatika.com
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Kazalo za tematski sklop Avtomatika

Stran Naslov/Avtor

10 Iste vhodno/izhodne enote za različne industrijske mreže
Alojz Kaferle, ALKATRON d.o.o., Mestne njive 15, Novo mesto

11 Integriran zajem in obdelava slike na področju avtomatskih optičnih kon-
trol - SX1Embedded kot rezultat razvoja Sony - FDS Research
Francelj Trdič, FDS Research d.o.o., Suhadolčanova 28, Ljubljana

13 Z izboljšano kakovostjo in produktivnostjo do večjega tržnega deleža
Vinko Bogataj, IMP Klimat d.d., Ljubljana

19 PI System - prave informacije v pravem trenutku
Anton Lozar, INEA d.o.o., Ljubljana

23 LANTRONIX - Poveže, upravlja, nadzoruje
Janez Štern, KIVI d.o.o., Slovenj Gradec

24 Centralno nadzorni sistem brez programiranja - FREEZMO
Aleš Bombek, MENERGA d.o.o., Maribor

26 Sodobne vtiskovalne enote
Drago Metljak, PSM d.o.o., Runkova 10, 1000 Ljubljana, info@psm.si

27 Nadzor kakovosti pri vtiskovanju in spajanju
Drago Metljak, PSM d.o.o., Runkova 10, 1000 Ljubljana, info@psm.si

16 Centralni hladilni sistemi - Bodočnost hladilnih sistemov v avtomatiziranih
sistemih industrijske proizvodnje
Matjaž Miškec, RITTAL d.o.o., Ljubljana

19 Srečanje Schneider Electric/Novi frekvenčni pretvornik ATV 71
Jože Perko, SCNEIDER Electric d.o.o., Ljubljana

Dnevi Avtomatike

Dnevi Avtomatike in Elektronike 2005
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Phoenix Contact je daljnjega leta 1984 razvil prvo industrijsko
mrežo - Interbus.  Še vedno ga izpopolnjuje v skladu s trendi
avtomatizacije: manjše, hitrejše, fleksibilnejše in  ekonomič-
nejše. Danes je Interbus v nekaterih vejah industrije nepogreš-
ljiv. V drugih vejah so se uveljavili drugi protokoli. Zaradi širo-
ke razprostranjenosti tudi v avtomatizacijo vse bolj prodira
Ethernet. Zato je Phoenix Contact nekatere družine odprl za
vse najpomembnejše protokole:

Ko je pomembna prilagodljivost:  Inline

Družina Inline ponuja največjo prilagodljivost. Inline postajo
sestavimo iz komunikacijskega modula, ki poskrbi za vključi-
tev postaje v mrežo ter iz do 63 vhodno/ izhodnih modulov s
po 2 do 16 vhodi.

Komunikacijski moduli  podpirajo naslednje protokole: Inter-
bus, Profibus, Can, Sercos, DeviceNet, Ethernet in Profinet.

Slika 1 - INLI-
NE postaja: le-
vo komunika-
cijski modul,
desno vhodni
in izhodni mo-
duli.

Poljubno konfiguracijo modulov, ki imajo  obliko nekoliko
večjih vrstnih sponk, sestavimo na montažni letvi. Izbiramo
med analognimi  in digitalnimi vhodi in izhodi, motorskimi
stikali, števci, absolutnimi in inkrementalnimi enkoderji, AS-i
ter RS-232, 485 in 422 vmesniki. Segmentni moduli omogo-
čajo poljubno segmentiranje signalnih skupin z ločenimi
napajanji. 
Ethernet, Profinet in Interbus po potrebi izvedemo z optični-
mi kabli, saj so na voljo komunikacijski moduli z optičnimi
vhodi. Nova družina optičnih vmesnikov PSI-MOS pa omogo-
ča povezavo z optičnimi kabli  v vseh mrežah. 

Za Profinet  bo kmalu na voljo brezžična WLAN povezava. 

Ko je pomembnejša cena: Inline Block  

Za standardne konfiguracije, ki jih ne mislimo spreminjati,
uporabljamo manj fleksibilno, vendar cenovno ugodnejšo
družino Inline Block, kjer je  komunikacijski modul z določe-
nim številom vhodov in izhodov vgrajen v skupno ohišje.

Slika 2 - nova
g e n e ra c i j a
pretvornikov
za opt ične
kable se odli-
kuje po vgra-
jenem merje-
nju kvalitete
kabla in po
močnejšem
signalu.

Ko je najpomembnejša  vodotesnost:
Fieldline

Slika 3 - Mod-
uli  družine Fi-
eldline so na-
menjeni delo-
vanju v ekstre-
mnih pogojih
(IP 67)

Vodotesna (IP 65/67)  družina Fieldline  je namenjena mon-
taži v delovnem območju strojev. Imamo dve možnosti: pri
mali gostoti signalov izberemo V / I enote z vgrajenim komu-
nikacijskim modulom,  pri večjih gostotah pa na komunikacij-
ski modul priključimo ustrezno število V / I modulov.

Alojz Kaferele, ALKATRON d.o.o., Novo mesto
alkatron@siol.net

Od vrste aplikacije in od zahtev naročnika je odvisno, kateri način prenosa podatkov med periferijo in krmilniki
bomo uporabili. Protokoli so med sabo nekompatibilni. PHOENIX CONTACT je poskrbel, da  za vse najpogostej-

še protokole lahko uporabimo iste vhodno/izhodne enote. Le ustrezne komunikacijske module uporabimo.

Iste vhodno/izhodne enote za
različne industrijske mreže

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Vhodno/izhodni sistemi

A
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Francelj Trdič, FDS Research d.o.o.
Suhadolčanova 28, Ljubljana

Pri projektiranju avtomatskih optičnih kontrol je običajno na prvem
mestu odločitev o izbiri ustrezne strojne opreme za zajem in pred-

vsem obdelavo slike. Uporaba standarne namizne ali industrijske izvedbe
PC računalnika zahteva prostor za postavitev ter integracijo različnih
komponent, kot je kamera, vmesnik za zajem slike, periferne enote za
krmiljenje sistemov osvetlevanja in vsa pripadajoča napajanja.  
Odločitev o konfiguraciji strojne opreme je kompromis med procesno mo-
čjo, ki jo na eni strani zahteva problem in na drugi omejuje predvsem pro-
gramska oprema ter  okolje v katerega je ta strojna oprema vgrajena.
S koncem tega leta je na trg vision sistemov prišel nov izdelek, ki ponuja
povsem PC  združljivo rešitev, podprto s standardnim operacijskim siste-
mom XPEmbedded in vsebuje visokozmogljivo CCD zanavalo.

Integriran zajem in obdelava
slike na področju

avtomatskih optičnih kontrol
SX1Embedded kot rezultat razvoja Sony - FDS Research

Gre za zelo integrirano enoto, kjer sta kamera in  procesno
računalniški del združena v izjemno majhnem ter kompak-
tnem aluminijastem ohišju, dimenzij komaj 55 x 55 x 110
mm. SX1 s tem predstavlja enega najmanjših PC računalni-
kov, zagotovo pa najmanjšo tovrstno PC temelječo vision
enoto na svetu. V enoto je vgrajeno matrično CCD zaznava-
lo z visoko ločljivostjo, ki se sestoji iz 1280 x 1024 slikovnih
elementov s progresivnim zajemom slike in fizično velikost-
jo zaznavala 1".
Enoto poganja Pentium II združljiv procesor AMD Geode
GX2 pri taktu 400 Mhz, oziroma pod določenimi pogoji do
533 Mhz. Vsebuje 128 MB delovnega pomnilnika, do 2 GB

kompaktnega diska ter vse standarne PC priključke, kot so
priključki za tipkovnico, miško in monitor v SXGA ločljivo-
sti, 10/100Mbps ethernet, RS232 ter digitalne vhodno izho-
dne signale. Med njimi je tudi zunanji prožilni signal za eks-
pozicijo, kar pride v poštev predvsem pri spremljanju izdel-
kov med gibanjem ter izhodni signal za proženje osvetlitev
sinhrono z ekspozicijo.

Potrebno se je zavedati, da je procesna moč enote primerlji-
va s procesno močjo računalnikov, ki smo jih še do pred
nekaj uporabljali za delovne postaje na svojih mizah. Zaradi
vgrajenega kompaktnega diska in nizke porabe v enoti ni gib-
ljivih delov, kot je to naprimer trdi disk ali ventilator za hla-
jenje, kar izjemno povečuje uporabnost predvsem v indu-
strijskih aplikacijah.

SX1 je namenjen najrazličnejšim aplikacijam na področju
strojnega vida, kot so naprimer razpoznavanja izdelkov, na-
tančna merjenja, razpoznavanja površinskih napak, stopro-
centni optični kontrolni izdelkov, področju robotskega vida,
itd. Zaradi visoke procesne moči je enota uporabna v aplika-
cijah vse od enostavnih do nivoja srednje oziroma višje zah-PPrriivvzzeettoo  nnaammiizzjjee  eennoottee  SSXX11EEmmbbeeddddeedd
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tevnosti. Posebej je potrebno izpostaviti visoko ločljivost za-
znavala, ki bistveno presega konkurenčne izdelke. Ta zajema
matriko s 1280 x 1024 slikovnimi elementi, progresivnim na-
činom zajema slike ter zmožnostjo lokalnega branja iz CCD-
ja s čimer lahko enota doseže zajem tudi nekaj sto slik na se-
kundo, seveda pri zmanjšani ločljivosti.
Glede na to, da enota vsebuje ethernet vmesnik jo lahko upo-
rabljamo tudi kot visokoločljivo TCP/IP kamero.
Enota s predinštaliranim aplikativnim FDS programskim
nivojem predstavlja povsem konfigurabilno okolje, zgrajeno
na RAS (Rapid Application Setup) tehnologiji, kar pomeni
zmožnost izjemno hitre postavitve aplikacije brez potrebe
po programiranju aplikacije.

Na XPEmbedded  različici enote teče v osnovi operacijski
sistem Windows XP, ki ima v postavljeni konfiguraciji zelo
podoben uporabniški vmesnik kot ga poznamo pri XP, vse-
kakor pa z omejenim naborom programskih modulov. Za
tiste, ki se še niso srečevali z okoljem Embedded naj omeni-
mo, da gre za operacijski sistem XP, kjer je delovna inštala-
cija skonfigurirana iz nabora več kot 11000 standardnih in
specifičnih programskih komponent omenjenega operacij-
skega sistema in s namensko prirejenim gonilniškim nivojem
operacijskega sistema. Osnovna konfiguracija operacijskega
sistema tako vključuje standarni uporabniškii vmesnik, več-
ino najpogosteje uporabljenih programskih komponent iz
nadzorne plošče, NTFS datotečni sistem, celotno mrežno
podporo ter dodatni module, ki skrbijo za daljšo življensko
dobo kompaktnega diska na tak način, da reducirajo vpis na
isto lokacijo na minimum.

SSttaannddaarrddnnoo  FFDDSS  pprrooggrraammsskkoo  ookkoolljjee  nnaa  SSXX11EEmmbbeeddddeedd

SX1Embedded je rezultat sodelovanja pri razvoju med Sony
in FDS. Glede na to, da je FDS imel izkušnje na razvoju
funkcionalno enake enote, vendar na prvotni verziji proce-
sorja GX1, sta Sony in FDS družila moči. FDS je prevzel raz-
voj  programske platforme za Windows različico enote, kar
je prvenstveno zajemalo razvoj vseh sistemskih gonilnikov
za vgrajeno strojno opremo. 

Drugi del programskega razvoja je bil vezan na pripravo
konfiguracije XP Embedded. S tem je bila pripravljena celo-
tna programska podpora, to je vse od komponent operacij-
skega sistema, preko gonilnikov do nivoja aplikativnega pro-

gramske opreme. Za aplikativni nivo je bil uporabljen stan-
dardni programki paket FDS Imaging Software v prirejeni
različici. Neglede na prirejeno različico pa lahko na enoti
teče povsem polna različica te programske opreme, vključno
z vso VBA podporo. Aplikativni nivo programske opreme je
opcijski, saj je na enoti možno poganjati večino standarnih
Windows aplikacij, seveda ob upoštevanju zmogljivosti stroj-
ne preme. SX1Embedded  bo v kratkem nadgrajen tudi s
realno časovnim podaljškom.

PPoogglleedd  nnaa  eennoottoo  zz  zzaaddnnjjee
ssttrraannii,,  vvkklljjuuččeennii  ssoo  vvssii  ssttaann--
ddaarrddnnii  PPCC  pprriikklljjuuččkkii

Če upoštevamo velikost, tehnič-
ne značilnosti in ceno, je s pro-
duktom SX1 prišla na trg iz-
jemno zmogljiva PC vision eno-
ta z vsemi osnovnimi kompo-

nentami operacijskega sistema XP. S produktom so vsekakor
največ pridobili že obstoječi uporabniki FDS rešitev. Za njih
ostaja programsko okolje povsem nespremenjeno. Ravno
tako ostajajo koncepti krmiljenje sistemov osvetlevanja in
komunikacija s perifernimi enotami združljivi z vsemi pred-
hodnimi rešitvami. 

SSXX11  ss  vvhhooddnnoo  iizzhhooddnniimm  vvmmeess--
nniikkoomm  FFDDSS77227700  zzaa  vvggrraaddnnjjoo
nnaa  ssttaannddaarrddnnoo  iinndduussttrriijjsskkoo
lleetteevv

Kot najpomembnejše je pa ni-
zka cena, saj znaša le ta brez
programske opreme na apli-
kativnem nivoju 2.480€, ven-
dar z vključenim operacijskim
sistemom in gonilniškim nivo-
jem. 

Prodaja produkta v Windows različici se pričenja s koncem
tega leta in pod blagovno znamko Sony, FDS pa bo ob tem,
da nadalje razvija programske rešitve za Sony, dobavlja izde-
lek za Slovenijo, del srednje in celotno vzhodno evropo.

PPrriivvzzeettoo  nnaammiizzjjee  eennoottee  SSXX11EEmmbbeeddddeedd

A
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Vinko Bogataj, IMP Klimat d.d.

Vtorek, 20. septembra 2005 je IMP Klimat, Ljubljana izdelal 100.000 radialni ventilator (TZR B2- 560), ki je bil izdelan
za nemškega partnerja "Gebhardt Ventilatoren". Sto tisoč naših radialnih ventilatorjev brezhibno deluje na različnih

delih sveta od Dublina do Vladivostoka in od Iraka do Malezije, kar dokazuje njihovo nesporno kakovost, je ob
priložnostni slovesnosti izjavil vodja programa ventilatorjev g. Borut Novšak.

Z izboljšano kakovostjo in produk-
tivnostjo do večjega tržnega deleža

IMP Klimat danes prodaja radialne
ventilatorje z naprej in nazaj zakrivlje-
nimi lopaticami za vgradnjo v klimat-
ske naprave kupcem na nemškem, ma-
lezijskem, italijanskem, irskem, mad-
žarskem, beloruskem in ruskem tržiš-
ču. Ti radialni ventilatorji se vgrajujejo
v klimatske naprave na različnih kon-
cih sveta, zaradi tega mora biti kako-
vost izdelanih ventilatorjev zelo visoka
in konstantna.

IMP Klimat proizvaja radialne ventila-
torje za vgradnjo v klimatske naprave
že od leta 1974. Na začetku je bila pro-
izvodnja radialnih ventilatorjev name-
njena le za vgradnjo v lastne klimatske naprave in za potrebe
takratnega jugoslovanskega trga. Prelomnico pri proizvodnji
radialnih ventilatorjev je pomenilo sodelovanje s priznanim
nemškim proizvajalcem ventilatorjev Gebhardt Ventilatoren
iz Waldenburga leta 2000.

Podjetje Gebhardt Ventilatoren se je leta 2000 na osnovi meri-
tev karakteristik Klimatovih ventilatorjev z naprej zakrivljeni-
mi lopaticami, zaradi njihovih izjemnih izkoristkov in dobre
hidravlike odločila,da opusti lastno proizvodnjo ventilatorjev
z naprej zakrivljenimi lopaticami in te ventilatorje kupuje v
Klimatu. 
Ker je Gebhardt Ventilatoren na svetovnem trgu priznan kot
eden najkakovostnejših proizvajalcev ventilatorjev si seveda
ne more privoščiti napak v kakovosti. Zaradi tega tudi IMP
Klimat posveča veliko pozornost stalnemu dvigu kakovosti
proizvedenih ventilatorjev. Pri tem je IMP Klimatu v veliko
pomoč sistem vodenja kakovosti ISO 9001, ki so ga uvedli leta
2001 in tesno sodelovanje s strokovnjaki iz Gebhardta pri uva-
janju sodobnih metod izpopolnjevanja kakovosti.

IMP Klimat bo v letu 2005 proizvedel cca. 12.000 radialnih
ventilatorjev za vgradnjo v klimatske naprave. V naslednjih le-
tih se zaradi visoke kakovosti in ugodne cene pričakuje porast
prodaje radialnih ventilatorjev za cca 25 % letno. IMP Klimat
lahko ponudi kupcem ventilatorjev ugodne cene, ker znaten
del elementov za radialne ventilatorje izdela v svojem podjet-
ju v Bosni in Hercegovini, kjer je na voljo kakovostna in
cenovno konkurenčna delovna sila.

PREHOJENA POT

Brez naporov ni napredka
Da smo lahko zapisali zgoraj navedene be-
sede smo morali prehoditi dolgo pot, ki je
bila na trenutke tudi precej naporna. Res-
nica je pač taka, da je pot do uspeha vedno
tlakovana z naporom in znojem. Tudi viso-
ke kakovosti in produktivnosti se na da
doseči brez stalnih naporov za boljše delo
na vseh področjih, ki predstavljajo različne
vidike kakovosti.

Prepričanje, da se boljše kakovosti ne da
doseči z boljšimi kontrolnimi postopki am-
pak edino le z boljšim delom na vseh

področjih, pa je prvi temeljni kamen na naporni poti dviga ka-
kovosti.

Zahteven kupec je najboljši kupec
Za uspešen razvoj in stalen dvig kakovosti izdelkov in storitev
mora podjetje imeti potrebno število zelo zahtevnih kupcev,
saj le tako lahko posveti zadovoljivo pozornost stalnemu dvi-
gu kakovosti in zmanjševanju proizvodnih stroškov. Na začet-
ku sodelovanja z nemškim partnerjem na področju proizvod-
nje radialnih ventilatorjev smo se zavedali pomena kakovosti
izdelkov za tako zahtevnega kupca kot je to Gebhardt Ventila-
toren.
Zato je postopek preizkušanja vzorcev, izdelave tehničnih spe-
cifikacij in kontrolnih planov trajal več kot eno leto. Temu je
sledilo naročilo več poskusnih serij radialnih ventilatorjev, ki
jih je nemški kupec temeljito pregledal. Ugotovljene napake
smo sproti analizirali in uvedli po našem mnenju ustrezne
ukrepe. Po dobrih dveh letih od začetka sodelovanja so zače-
la prihajati naročila v planiranem obsegu.
Ko smo bili prepričani, da je vse v najlepšem redu, so se zače-
le pojavljati reklamacije. Z vodjem oddelka montaže radialnih
ventilatorjev smo analizirali reklamacije in sprejeli po naši
oceni ustrezne ukrepe, vendar so kljub temu reklamacije na-
raščale.

Določitev pričakovanega dviga nivoja kakovosti
Na osnovi zahtev nemškega kupca smo začeli z aktivnostmi
na pripravi ukrepov za dolgoročno odpravo vzrokov ponavlja-
jočih napak. Aktivnosti za dvig kakovosti procesa montaže

SSlliikkaa  11  --  KKrraattkkaa  sslloovveessnnoosstt  oobb  iizzddeellaavvii  ssttoo
ttiissooččeeggaa    vveennttiillaattoorrjjaa  --  nnaa  sslliikkii  lleevvoo  ggeennee--
rraallnnii  ddiirreekkttoorr  IIMMPP  KKlliimmaatt  dd..dd..  RRaažžeenn
JJaanneezz  uu..dd..ii..ss..  iinn  vvooddjjaa  ssiisstteemmaa  kkaakkoovvoossttii
VViinnkkoo  BBooggaattaajj  uu..dd..ii..ss..
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radialnih ventilatorjev smo združili z aktivnostmi za dvig pro-
duktivnosti, saj sta to pravzaprav dve plati iste medalje. Tako
smo dvig kakovosti in produktivnosti procesa montaže radial-
nih ventilatorjev vključili v 2. fazo projekta RACIO, za katere-
ga smo na javnem razpisu pridobili sofinanciranje s strani
Ministrstva za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
Pristop k racionalizaciji procesa montaže radialnih ventilator-
jev je v principielni obliki prikazan na sliki 2. 

Postavili smo si naslednje cilje :
nič napak (maximalističen cilj)
zmanjšanje stroškov napak na letnem nivoju vsaj za 20%
dvig produktivnosti na letnem nivoju vsaj za 5%

Sprejetje odločitve vodstva o izvedbi projekta
Na osnovi predloga projekta oz. na osnovi pričakovanih rezul-
tatov je vodstvo družbe v začetku leta 2003 sprejelo odločitev
o realizaciji projekta. Pri tej odločitvi so imele zanesljivo velik
vpliv zahteve nemškega partnerja po visokem nivoju kakovosti
procesa izdelave radialnih ventilatorjev.
Metode dela predvidene v predlogu projekta so bile "teamske"
in so zahtevale "odsotnost" članov teama z rednega dela. Če-
prav se del aktivnosti pri teamskem delu lahko realizira tudi
izven delovnega časa, mora podjetje kljub temu pri teamskem
reševanju problemov žrtvovati precej delovnih ur za dosego
kakovostnih rešitev.

Vodstvo, ki se zaveda, da s teamskih reševanjem problemov
pravzaprav implementiramo stalno delovanje članov teama na
izboljševanju poslovnih procesov, ne bo obžalovalo za delo v
teamih porabljenega časa.

Slika 2 - Pristop k racionalizaciji procesa montaže radialnih
ventilatorjev

UPORABLJENA ORODJA 

Pri izvedbi racionalizacije oz. dviga kakovosti montažnega
procesa smo uporabili metodo "RACIO -PAK", ki je v bistvu
kombinacija posameznih metod (Vrednostna analiza - VA;
Analiza možnih napak in njihovih posledic - FMEA; Analiza
vzrokov in posledic - ISHIKAWA; Racionalizacija procesa -
RACIO - P; racionalizacija operacij RACIO - O; Metoda hitrih
menjav - SMED). Pri izpopolnjevanju kakovosti montaže radi-

alnih ventilatorjev sta bili najpomembnejši orodji FMEA ana-
liza in Analiza vzrokov in posledic.

Analiza vzrokov in posledic - ISHIKAWA
Diagram vzrokov in posledic (imenovan tudi ISHIKAWA ali
diagram ribje kosti - slika 3), je grafična predstavitev, ki vzro-
ke prikaže v logično urejeni strnjeni obliki. Metodo pripisuje-
jo Kaoru Ishikawi, ki jo je v začetku 50-tih let prejšnjega sto-
letja vpeljal v Japonsko železarstvo.
Po izkušnjah Ishikawe določen učinek redko temelji na enem
samem vzroku. Možne vzroke je potrebno večinoma iskati na
sledečih področjih: človek, stroj, metode dela in material.

Slika 3 - Primer diagrama vzrokov in posledic ob problemu sla-
bo zbalansiranega rotorja

Za ugotovitev vzrokov za nastanek določenih posledic, je
pomembno sestaviti seznam vseh možnih vzrokov. Preveriti je
potrebno pogostost vzrokov in izločiti vzroke, ki niso možni.
Najprej vpišemo raziskovani problem desno na konec hori-
zontalne črte. Glavne skupine vzrokov so odcepi v obliki ribje
kosti. Pri analizi vzrokov uporabljamo kreativne teamske teh-
nike npr. brainstorming. Poleg znanih utemeljenih ugotovitev
so izrecno zaželjene tudi nenavadne ideje; njihovo relevant-
nost za raziskovani problem lahko preverimo kasneje.
Vzroke, ki smo jih odkrili, zapišemo kot stranske puščice v
diagram in s tem opozorimo na glavne vzroke. Pogosto se
izkaže, da so vzroki, ki jih odkrijemo, učinki zaradi določene-
ga prejšnjega vzroka, to je mogoče prikazati z nadaljnimi raz-
vejitvami v diagramu.

Diagram vzrokov in učinkov, ki je izdelan v skupini oz. z bra-
instormingom se lahko univerzalno uporablja pri:

pojasnjevanju izboljšav procesa z namenom optimizacije
produktivnosti
analiziranju napak, reklamacij in drugih nenavadnosti

FMEA (Analiza možnih napak in njihovih posledic)

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je sistematična me-
toda preprečevanja napak, ki je bila sredi 60-let razvita in vpe-
ljana v projekt Apollo (NASA). Od konca 70-tih let se je uve-
ljavila v avtomobilski industriji in je zaradi tega njena upora-
ba zelo razširjena.
FMEA je uporabna povsod tam, kjer poteka razvoj kompleks-
nih izdelkov in procesov. Ta metoda je primerna tako za pre-
gled napak, preden je določen izdelek razvit oz. izdelan, kakor
tudi za analizo možnih napak konkretnega procesa. Zaradi
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splošno veljavne oblike lahko to metodo smiselno uporabimo
tudi pri poslovnih odločitvah na področju storitev in uprave. 
Metodo delimo na dva dela in sicer na FMEA izdelka in
FMEA procesa.

Potek FMEA - analize
Namen FMEA analize je, da potencialne napake in tveganja:

prepoznamo
ocenimo
z ustreznimi ukrepi odpravimo

Izvajanje FMEA analize praviloma poteka v 5-tih zaporednih
korakih (slika 4).

Slika 4 - Koraki pri izvedbi FMEA analize

1. korak: elementi in struktura sistema 
Sistem (Izdelek) sestavljajo posamezni elementi sistema
(ES), ki služijo za opisovanje in razčlenjevanje koncepta izdel-
ka in so razporejeni v drevesno strukturo. Ta struktura razvr-
šča posamezne ES na različne nivoje. Poleg tega opisuje ob-
stoječe povezave med posameznimi ES v obliki presekov. Na
ta način lahko strukture funkcij in poteke procesov zelo dobro
predstavimo. Na sliki 5 je prikaza razčlemba sistema (izdelka)
za radialni ventilator BO (TZR).

Slika 5 - Razčlemba sistema (izdelka) za radialni ventilator
BO (TZR)

2. korak : Funkcije in strukture funkcij
Predvsem pri kompleksnih sistemih je strukturirana predstavi-
tev funkcij zelo pomembna ,saj omogoča dober pregled nad
celotnim sistemom in izbiro kritičnih poti in presečnih mest,

ki jih obravnavamo s pomočjo FMEA (slika 6). Predstavitev
je pomembna pri začetku uporabe FMEA, tako za FMEA iz-
delka kot tudi za FMEA procesa.

Slika 6 - Strukturirana predstavitev funkcije za radialni ventila-
tor BO (TZR)

3. korak: Analiza napak
Pri določenem obsegu izvajamo analizo napak  v okviru delo-
vne skupine  (teama). Pri tem kot možne napake obravnava-
mo vse opazovane elemente sistema oz. korake procesa.
Predvidevamo, da do napake lahko pride vendar to ni nujno.
Vsak element sistema  pri vsaki funkciji lahko vsebuje eno ali
več  nepra - vilnosti pri delovanju. Ko nepravilnost v delova-
nju  obravnavamo kot napako, pa ima lahko le ta eno ali več
napačnih posledic.
Vsaka napaka  ima lahko enega ali več vzrokov. Vse te ugoto-
vitve vnesemo v obrazec ali direktno v software za uzvedbo
FMEA analize. Ukrepe za preprečevanje in odkrivanje, ki so
predvideni v okviru obstoječega ali načrtovanega sistema   vkl-
jučimo v obrazec ali software za uzvedbo FMEA analize.
Upoštevati moramo tudi to,da se obrazec oz rač. program
uporablja kot banka znanja in podatkov, zato mora biti takšen,
da mu lahko  sledimo .

4. korak: Ocena tveganja
V obrazec nato vpišemo oceno pomembnosti, oceno verjetno-
sti pojava  in verjetnost  odkritja  napak. Na verjetnost pojava
napak vplivajo predhodni ukrepi za preprečevanje napak, na
verjetnost odkritja napak pa  predhodni ukrepi preverjanj.
Iz ocen pomembnosti B,pogostosti pojava A in verjetnosti
odkritja E, določene napake izračunamo prioritetno število
tveganj  PŠT (PŠT = B x A x E ). Vrednost ocen  B, A in E se
nahajajo v območju med 1 in 10. 

5. korak : Optimizacija  (določanje ukrepov
za zmanjšanje tveganja)
Tveganja,ki niso sprejemljiva spoznamo po visokih vrednostih
PŠT ali visokih vrednostih B, A in E. Za ukrepe, ki smo jih
določili, izvedemo ponovno določanje vrednosti, da lahko
ocenimo pričakovani uspeh. Ukrepi, ki niso bili izvedeni tudi
ne opravičujejo izdatkov za FMEA, zato je pomemben nadzor
nad roki izvajanja posameznih  ukrepov.

Nadaljevanje v naslednji številki...
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Matjaž Miškec, Rittal d.o.o., Šmartinska 152, BTC - Hala 1, Ljubljana

Vsi govorijo o prihodnosti, Rittal pa jo že ustvarja - še posebej na področju klimatizacije v avtomatiziranih sistemih
industrijskih proizvodnje. Razvoj tovrstnih naprav je usmerjen v celovite rešitve klimatskih sistemov, z namenom

doseči čim boljše zaščite proizvodno krmilnih enot, ob najmanjši možni porabi energije.

Centralni hladilni sistemi
Bodočnost hladilnih sistemov v avtomatiziranih sistemih 

industrijske proizvodnje

Moderno zasnovane hladilne naprave z odličnimi zmogljivost-
mi in dovršenimi vmesnimi tehnologijami, skupaj s konceptom
hlajenja s tekočimi mediji, ponujajo uporabnikom nove perspe-
ktive hlajenja elektronskih komponent v bodočnosti. To dejstvo
je odločilno in uporabno tako v industrijskem kot v informacij-
skem tehnološkem okolju. Tako vam Rittal skupaj z vsemi raz-
vojnimi oddelki prihaja nasproti in vam ponuja individualne re-
šitve pri reševanju tovrstnih problemov pri načrtovanju moder-
nega koncepta hladilnega sistema. Zahvaljujoč vedno novim
razvojnim rešitvam na področju klimatskih naprav, Rittal ust-
varja tehnologijo, ki je ekološko prijazna in energetsko varčna,
kar je tudi velik doprinos za prihodnost in s tem ohranitev prist-
nosti narave tudi za bodoče rodove.

Značilnosti
Hladilni sistemi je naprava, ki poskrbi za ohladitev hladilnega
medija (ponavadi vode) na primerno temperaturo in jo preko
vodovodne napeljave pošilja na zrak/voda temperaturne izmen-
jevalce ali pa direktno hladi neki drug tekoč medij (voda, hladil-
na emulzija, olje). V primeru, da želimo hkrati hladiti več nap-
rav v nekem proizvodnem sistemu, jih preko vodovodne napel-

jave povežemo na en centralni hladilni sistem. Prostorska loč-
ljivost med pripravo hladilne vode in procesnim hlajenjem je
dosežena s centralnim hladilnim sistemom. V praksi to pome-
ni, da je v ločenem prostoru od proizvodnih procesov name-
ščen hladilni sistem, manjše ali večje moči, ki nam pripravi
hladilno vodo na želeno temperaturo. V tem prostoru se zaradi
kompresorskega načina delovanja hladilnega sistema poveča
temperatura okolice, ki pa ne pride v proizvodnji prostor. Od-
večno temperatura, ki pa nastaja kot posledica delovanja krmil-
nih elementov znotraj omar, pa učinkovito odvedemo s pomo-
čjo zrak/voda toplotnimi izmenjevalci iz omare. Pri tem prepre-
čimo, da bi povečana temperatura iz omare prešla v proizvod-
nji proces. To pomeni, da z uporabo centralnih hladilnih siste-
mov dodatno ne onesnažujemo že tako temperaturno obre-
menjenih proizvodno tehnoloških procesov. Hladilni sistemi z
ločenimi temperaturnimi izmenjevalci so izredno učinkoviti za
proizvodne prostore, kjer je povečana umazanija, prah ali hlapi
od hladilne emulzije. Tak način hlajenja je primeren tudi v pro-
izvodnih procesih z ekstremno povečano temperaturo, saj lah-
ko toplotni izmenjevalec deluje od +20°C do +70°, kar je za 15
°C več kot kompresorska klima naprava.  

Raznovrstnost uporabe centralizirane hladilne tehnologije

Hlajenje omar

V povezavi z zrak/voda toplo-
tnim izmenjevalcem je upora-
ba takega sistema garancija za
optimalni odvod povečane
temperature iz notranjosti
omare tudi pri ekstremno po-
večanih temperaturah in ones-
naženosti okolice. 

Hlajenje tekočega medija

Posredno in neposredno hla-
jenje tekočine je bistveno za
zanesljivo, precizno in hitro
delovanje stroja. 

Hlajenje proizvodnih procesov

Pri visoki kvaliteti obdelave
materialov, kot je laserska iz-
delava izrezov,  pri kateri se
razvijejo visoke temperature,
potrebujemo natančno defini-
rano hlajenje periferne tehno-
logije.
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Enota z omarami

Na primer; hladilni sistem je lahko direktno pritrjen na sestav
omare. Hladilni sistem tako tvori kompaktno garnituro za hla-
jenje strojev ali proizvodne opreme.

1. Hladilni sistem
2. Strešni- zrak/voda toplotni izmenjevalec
3. Stenski zrak/voda toplotni izmenjevalec
4. Dodatni razvod npr. hlajenje stroja

Prostorsko ločen

Nepogrešljiv v proizvodnih obratih z povišanotemperaturo,
umazanijo in tam,  kjer nočemo še dodatnega temperaturne-
ga povečanja. Tako lahko, zahvaljujoč ločenemu hladilnemu
sistemu, postavimo hladilno enoto v nek hladnejši prostor in
hladen medij pripeljemo do toplotnega vira.

1

2

2

1

4

3

3

2

Ugodnosti

Enojni hladilni sistem omogoča učinkovito hlajenje notranjosti omar, procesne in strojne opreme in hlajenje hladilne tekočine:
Integracija, vrstno spojenih omar
Individualna projektna zasnova hladilnega sistema glede na zahteve
Strokovnost in servisiranje

Pomembno:

Hladilna moč Rittalovih hladilnih sistemov je računana in podana pri temperaturi okolice 32°C, za temperaturo medija 10°C,
18°C za vodo in 20°C za olje.
Primer za mini hladilni sistem SK3320600 (400, 3~, 50/60/460, 3~, 60)
Hladilna moč pri:

TV=10°C/TO=32°C 2650 W/3000W TV= temperatura vode
TV=18°C/TO=32°C 3000 W/3400W TO= temperatura okolice
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Primer 1

Proizvodna linija
Visoko kvalitetna materialna
proizvodnja zahteva visoko
stopnjo temperaturne natan-
čnosti z istočasnim hlajenjem
večjega števila perifernih
enot. Ta zahteva je izvedena s
centralnim hladilnim siste-
mom v industrijskem ohišju,
kar ponuja cenovno ugodno
rešitev različnih elementov v
proizvodi liniji. Ta isti hladilni
sistem istočasno preko zrak/
voda hladilnih sistemov hladi
komandne omare.

Primer 2

Preizkuševalni laboratorij
Vsak posamezni proizvod je
podvržen temeljiti funkcional-
ni in kakovostni notranji kon-
troli. Da se doseže tekoče de-
lovanje takega kontrolnega
procesa, je potrebno zagotovi-
ti ustrezno hlajenje krmilnih
omar in testnih miz preko
zrak/voda toplotnih izmenje-
valcev. Hladilni sistem v tem
primeru je v TS8 ohišju, s či-
mer dosežemo vizualno po-
enoten zunanji videz hladilne-
ga sistema s krmilno omaro.

Primer 3

Upravljalna soba
Komunikacijske in računalni-
ške omare, ki se nahajajo v
upravljalni sobi, se hladijo s
pomočjo Mini hladilnega sis-
tema v povezavi z zrak/voda
toplotnim izmenjevalcem. Za
preprečitev vdora umazanije v
omare in dodatnih toplotnih
pregrevanj prostora, je hladil-
ni sistem postavljen v ločen-
em prostoru.

Primer 4

Proizvodnja orodij
Toplotne izgube, ki nastajajo
na strojih za izdelavo orodij
(kot so vodno hlajeni vrtalni
stroji z visoko frekvenčnimi
pogoni), morajo biti čimbolj
učinkovito odvedene. V tem
primeru se to izvede s sten-
skim Mini hladilnim sistem-
om, ki istočasno hladi krmil-
no omaro z občutljivo elektro-
niko, po drugi strani pa direk-
tno hladi stroj.

A
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Teh podatkov pa je navadno veliko in preveč podatkov hkrati nam zopet ne da
ustreznih informacij za učinkovite odločitve. Zato je potrebno te podatke v realnem
času tudi ustrezno obdelati, analizirati in iz njih izluščiti prave informacije. Potreb-
no jih je pripeljati do pravih ljudi v podjetju in jim jih nazorno prikazati tako, da
lahko v realnem času tudi ustrezno ukrepajo.
Če pa  jih povežemo še z ostalimi podatki v podjetju (laboratorijski, poslovni,....) le-
ti dobijo še večjo informacijsko vrednost. Hkrati shranjevanje teh podatkov na dalj-
ši rok omogoča vpogled v preteklo stanje podjetja in učenje iz zgodovine, ko se po-
javi podoben problem kot v preteklosti.

PI System je realno časovna informacijska infrastruktura, ki odpravlja časovno in
informacijsko vrzel med poslovnimi cilji in dejanskim stanjem v proizvodnji.

Slika 1 - Piramida, ki prikazuje
potek podatkov od njihovega
zajema do ukrepanja uporab-
nika

Jedro sistema je univerzalni
podatkovni strežnik, ki omogo-
ča v realnem času zbiranje po-
datkov iz najrazličnejših virov,
njihovo avtomatsko obdelavo
in analizo ter distribucijo vsem
zaposlenim v podjetju. Strež-
nik omogoča dostop do števil-
nih standardnih podatkovnih

virov (PLC, SCADA, OPC strežniki, laboratorijski sistemi, relacijske baze,...), za
kar ima na razpolago več kot 400 vmesnikov.
Strežnik je prilagojen tako, da z veliko frekvenco zbira podatke. Istočasno pa omo-
goča hiter dostop do njih -reda nekaj sekund ne glede na to ali dostopamo do poda-
tkov starih nekaj dni ali več let. Omogoča do 2.000.000 podatkovnih signalov.
Lahko pa povežemo tudi več PI strežnikov med seboj. Učinkovita kompresija omo-
goča zbiranje velikih količin podatkov na majhnem pomnilniškem prostoru. 

Igor Steiner, igor.steiner@inea.si
Anton Ložar, anton.lozar@inea.si

V današnjem svetu je vedno več informacij in podjetja, ki jih znajo izkoris-
titi lahko bistveno prehitijo konkurenco. Proizvodnja v podjetjih postaja iz

dneva v dan bolj avtomatizirana za kar pa je potrebno zajemati vedno več sig-
nalov. Tako dobimo velike količine podatkov, ki se navadno tudi končajo na
proizvodnem nivoju. Ti podatki bi lahko služili za učinkovitejše vodenje pod-
jetja na višjih - poslovnih nivojih, če bi seveda na teh nivojih bili dostopni.
Kadar so že dostopni, so navadno kot mesečna, tedenska, redko dnevna po-
ročila. Vendar pa so take informacije zastarele. Za učinkovito odločanje in
ukrepanje potrebujemo prave informacije v trenutku, ko se težave pojavijo
oziroma, ko sprejemamo odločitve na poslovnem nivoju. Torej potrebujemo
informacije v realnem času.

PI System - prave
informacije v pravem

trenutku

NOVI FREK-
VENČNI PRE-
TVORNIK
ATV 71
Jože Perko, Schneider Electric d.o.o.

Srečanje v Rogaški Slatini smo iz-
koristili tudi za predstavitev in pri-
četek prodaje novega frekvenč-
nega pretvornika ATV 71. Ta frek-
venčni pretvornik je namenjen
kompleksnim aplikacijah ali
motorjem visokih moči. 

Podrobnejšo, tehnično predstavitev

tega produkta pa pripravljamo 27.

oktobra v ljubljanskem hotelu Mons.

Takrat bo mogoče tudi praktično

preizkusiti parametriranje tega frek-

venčnega pretvornika na naši demo

opremi, prvih 60 prisotnih pa bo

dobilo praktično darilo. 

Seveda bo poskrbljeno tudi za dobro

kosilo. Informacije o tem dogodku

vam bom z veseljem posredoval,

zato me pokličite na telefonsko šte-

vilko (01) 2363552 ali pošljite sporo-

čilo na elektronski naslov:

joze.perko@si.schneider-electric.com.

A
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Poslovni sistemi in sistemi za vzdrževanje

Posebni vmesnik omogoča, da lahko s standardnimi poslov-
nimi sistemi in s sistemi za vzdrževanje (SAP R/3, JD Ed-
wards One World, MRO Software Maximo, Indus,...) dosto-
pamo do procesnih podatkov v realnem času. Prav tako pa ti
sistemi pošiljajo podatke nazaj na procesni nivo.

Namesto tradicionalnega koledarskega vzdrževanja, se le to
tako izvaja na podlagi dejanskega stanja proizvodne opreme
v podjetju, ki se kaže skozi zbrane podatke (število delovnih
ur, prevelike vibracije, previsoka delovna temperatura,…).
Na ta način lahko močno zmanjšamo stroške vzdrževanja.

Slika 2 - Primer povezave s sistemom za vzdrževanje proiz-
vodne opreme

Poslovnim sistemom omogoča dostop do podatkov o pro-
duktivnosti in porabi surovin, možno je sledenje porabe
surovin in energije skozi posamezne procese, pregled nad
zgodovino toka materialov, ključne poslovne indikatorje
lahko primerjamo s proizvodnimi učinki, možen je nadzor
zalog surovin,....

Slika 3 - Primer povezave s poslovnim sistemom

Modularna podatkovna baza

Sposobnost shranjevanja praktično neomejenih količin
podatkov je edino uporabno, če so ti podatki hitro dostopni
in pregledni. Z modularno podatkovno bazo zgradimo hie-
rarhično drevesno strukturo podatkov za celotno podjetje.
Podatke se uredi v pregledne skupine in podskupine ter
povezuje sorodne podatke med seboj in z opremo, kateri pri-
padajo. Poleg urejanja pa omogoča še shranjevanje dodatnih
podatkov, kot so razni parametri, specifikacije, opombe upo-
rabnikov, SQL stavke... Tako lahko zgradimo podatkovni
model podjetja. Modularna baza si lahko zapomni spremem-
be, kar omogoča sledljivost sprememb modela skozi čas -
verzije. 

Slika 4 - Pregledno urejeni podatki nam omogočajo hitrej-
še odkrivanje problemov in ustrezno ukrepanje

Avtomatska analiza in obdelava 
podatkov

Zbrani podatki nam neurejeni in izven pravega konteksta ne
dajo vseh informacij. Če pa jih v realnem času analiziramo,
preračunamo in ustrezno povežemo med seboj se nam poka-
že njihova prava vrednost. Za preproste izračune in obdela-
ve imamo na razpolago orodje Performance equation, ki je
že del podatkovne baze. Za zahtevnejše izračune in analize
pa se uporablja ACE (Advanced Computing Engine), ki
temelji na programskem jeziku Visual Basic oz. VB.NET.
Kar lahko realiziramo v teh dveh programskih jezikih lahko
tudi v ACE-ju; npr. učinkovitost proizvodnih sredstev, predik-
tivne modele obnašanja opreme,  analize pretoka materiala,
računanje KPI (ključnih proizvodnih indikatorjev), distribu-
cija podatkov (e-pošta, mobilni telefoni,...), finančni izraču-
ni, ... Iste aplikacijske module lahko brez sprememb upora-
bimo večkrat na različnem naboru vhodno izhodnih spre-
menljivk. Podatki so zbrani iz najrazličnejših virov, hkrati pa
lahko rezultate analize in izračunov posreduje najrazličnej-
šim sistemom, ki podpirajo VB oz. VB.NET (finančnim,
sistemom za vzdrževanje, relacijskim bazam, ...). 

Šaržno vodenje

V podjetjih s šaržnimi procesi se lahko dnevno zaključi tudi
do tisoč šarž. Izziv za podjetja je kako zmanjšati čas trajanja
posamezne šarže in povečati primerljivost kvalitete izdelkov
iz posameznih šarž. Naloga je zapletena, kajti šarža navadno
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vsebuje veliko število parametrov, ki vplivajo na kvaliteto
produkta.

PI Batch omogoča zbiranje vseh teh parametrov v realnem
času. Orodje PI Batch View omogoča, da šaržo spremljamo
v realnem času. Primerjamo jo s preteklimi šaržami oz. s šar-
žo za katero menimo, da je čim boljši približek idealni šarži.
Iz nabora lahko izberemo samo posamezne parametre, ki jih
nato v trendu primerjamo s preteklimi. Omogoča vpogled v
hierarhično strukturo šarže z vsemi podšaržami, operacijami
in fazami, kjer se nazorno vidi trajanje posameznih delov.
Pomaga nam tudi odkrivati t.i. ozka grla v procesih.

Slika 5 - Nazoren prikaz posameznih parametrov šarže
omogoča enostavno analizo

PI Process Templates na podlagi daljšega spremljanja neke
ponovljive spremenljivke izdela šablono njenega obnašanja.
Na podlagi te šablone lahko hitro zaznamo prevelika odsto-
panja od normalnega poteka.

Slika 6 - Šablono zgradimo na podlagi šarž, ki so čim bolj-
ši približek idealni šarži

Zaprtozančno vodenje

PI Control Monitor se uporablja za nadzor zaprtozančnega
vodenja. Meri se štiri standardne vrednosti: merjena veličina,
željena vrednost, izhod iz regulatorja in čas avtomatskega
vodenja. Na podlagi teh meritev izračuna različne statistične

vrednosti (povprečen izhod krmilnika, stabilnost, povprečna
napaka,...) iz katerih se vidi kako dobro so uglašene posa-
mezne zanke. Dnevno se izdela lista zank, ki ne delujejo
optimalno.

Slika 7 - Na podlagi izračunov nas sistem opozarja kdaj
vodenje ni optimalno

Statističen nadzor kvalitete

Vsaka meritev ima neko odstopanje od prave vrednosti.
Manjša t.i. naravna odstopanja so vedno prisotna, večja
odstopanja pa navadno povzročajo zunanji dejavniki. PI
SQC(Statistical Quality Control) omogoča zgodnje zaznava-
nje teh odstopanj, na podlagi avtomatskih statističnih izraču-
nov iz preteklih vrednosti. Hkrati pa omogoča hitrejše odkri-
vanje vzrokov teh odstopanj. Podprti so številni statistični
diagrami (X-bar, območje, standardna deviacija, premikajo-
če povprečje,...). Kontrolne meje, ki se uporabljajo za prikaz
v diagramu in za javljanje alarmov so lahko konstantne vred-
nosti,  merjeni signali iz PI baze ali vrednosti dobljene preko
ODBC standarda (relacijske baze, excell,..).

Slika 8 - Statistična analiza v realnem času nam povečuje
kvaliteto izdelkov

Nadzor informacijske tehnologije

Delovanje in poslovanje podjetji postaja vedno bolj odvisno
tudi od stabilnosti informacijskih povezav znotraj podjetij. IT
Monitor se uporablja za nadzor delovanja informacijske teh-
nologije. Nadzira in arhivira ključne parametre delovanja
omrežja, naprav, aplikacij in ostale informacijske opreme. Ti
parametri so: mrežni promet, odzivni čas naprav, razpolož-
ljiv prostor na strežniških diskih, parametri ki jih pošilja
SNMP agent, ... Tako kot procesni signali se tudi ti zajemajo
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in arhivirajo v originalni resoluciji. IT Monitor skrbi tudi za
varnost, saj nadzira kdo je prijavljen v naše omrežje in kate-
re vire uporablja.

Kakovosten nadzor je preventiven, torej tisti, ki zazna posa-
mezne motnje še preden te usodno vplivajo na delovanje in-
formacijske tehnologije. Hkrati pa imamo vpogled v preteklo
dogajanje, iz katerega lahko s primerjavo ključnih parame-
trov, kateri odstopajo od normalnih vrednosti, hitro ugotovi-
mo vzrok težav. Tako nam IT Monitor v realnem času daje
sliko stanja celotne informacijske infrastrukture. Povečuje
njeno učinkovitost, zanesljivost in varnost.

Slika 9 - Realna slika trenutnega in preteklega dogajanja
ključnih IT parametrov in alarmiranje v primeru težav je
pogoj za stabilno in učinkovito mrežno komunikacijo

Alarmiranje

Alarmni podsistem, ki je del podatkovne baze skrbi za pro-
ženje alarmov. Tudi alarmi se tako kot procesne spremenljiv-
ke zapisujejo v bazo. Tako imamo vpogled v zgodovino
pojavljanja, trajanja, potrjevanja in stopnje alarma. Alarmno
hierarhijo zgradimo s pomočjo skupin in različnih stopenj.
Testi, ki prožijo alarme, so lahko kombinacija aritmetično-
logičnih enačb in signalov iz podatkovne baze.

Slika 10 - Zahtevnejši pogoji za javljanje alarmov nas opo-
zarjajo na napake še preden te usodno vplivajo na proces

Orodja za analizo podatkov

Process Book je grafično orodje tipa SCADA. V njem si upo-
rabnik sam zgradi prikaz procesa, za kar ima na razpolago
knjižnico grafičnih simbolov. Statične simbole lahko spreme-
nimo v dinamične tako, da jih povežemo s signali iz poda-
tkovne baze. 

Prikažemo lahko trende različnih signalov na skupnem grafu
(časovni in xy graf), ter tako analiziramo njihove medseboj-
ne odvisnosti. Vsebuje tudi programski jezik VB s katerim
lahko zgradimo zahtevnejše dodatne aplikacije.

Slika 11 - podpora programskega jezika VB in activeX
objektov omogoča izgradnjo učinkovitega prikaza za anali-
zo in nadzor proizvodnje 

DataLink je dodatek za MS Excel. V menijski vrstici se nam
doda nov meni  s številnimi funkcijami za dostop do poda-
tkov in njihovo analizo. Excelov dokument ni statičen ampak
se podatki osvežujejo z novimi vrednostmi iz baze. S pomoč-
jo številnih Excelovih funkcij pa lahko zgradimo zahtevne
aplikacije za izdelavo raznih poročil, analizo podatkov, raz-
lične izračune,...

Slika 12 - številne funkcije za dostop in obdelavo podatkov
v kombinaciji z Excelovimi funkcij omogočajo poglobljeno
analizo in izdelavo poročil
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VARNOST
Identifikacija 
Kontrola videonadzornih sistemov
Merjenje biometričnih signalov
Spremljanje vstopnih točk
Nadzor in krmiljenje požarnih varnostnih sistemov.

MEDICINA
Merjenje pritiska
Detektor dihanja
EKG naprave
Spremljanje stanj pacientov
Respiratorji

IT/TELEKOMUNIKACIJA
Sistemi arhiviranja
Aktivna mrežna oprema
Strežniki
IP komunikacije 

AVTOMATIZACIJA V ZGRADBAH
Sistem registracije prihodov in odhodov
Upravljanje razsvetljave
Identifikacija varnostnih sistemov
Avtomatizacija dvigal
Identifikacija parametrov na področju požarne 
varnosti

INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA
Nadzor logičnih kontrolerjev (PLC)
Izvrševanje kontrole
Robotizacija
Čitalci črtnih kod
Sistemi vmesne kontrole

LOGISTIKA
Spremljanje signalov lokacij voznega parka
Nadzor prometa
Pregled opreme

Nadzor preko interneta

PI system omogoča nadzor proizvodnje in analizo podatkov tudi preko interneta. ActiveView je program, ki nadgradi internet-
ni brskalnik za pregledovanje ProcessBook prikazov. Medtem ko spletni strežnik ICE omogoča dostop do podatkov brez dodat-
nih instalacij na strani uporabnika.
Podatke  preko interneta lahko tudi zbiramo na daljavo z uporabo zakodirane t.i. VPN povezave .

KIVI d.o.o., Kidričeva 3, 2380 Slovenj Gradec, www.kivi.si

Lantronix je ameriško podjetje s sedežem v Kaliforniji (ZDA), ki nudi inovativne rešitve na področju mrežne tehnolo-
gije ter vmesnike za upravljanje in nadzor aktivne mrežne opreme. Podjetje je pionir v komunikacijskih tehnologi-

jah med napravami ("machine-to-machine/M2M") in narekuje razvoj inteligentnih omrežij ("true network intelligence").
Lantronix-ove rešitve omogočijo navidezno upravljanje z napravami preko omrežij ali interneta. Z možnostjo daljinske-
ga upravljanja, nadzora, diagnoze in kontroliranja opreme, omenjene rešitve povečajo učinkovitost dela in posledično
zmanjšujejo stroške.

LANTRONIX
Poveže, upravlja, nadzoruje

Področja uporabe:

Primeri uporabe:

UDS-10 / UDS100
External Device Servers

Produkti in rešitve (nekaj primerov):

A
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ZZrraakk,,  nnaašš  mmeeddiijj,,  jjee  kkaakkoorr  vvooddaa  zzaa  rriibboo..
LLee  nnaajjbboolljj  iizzkkuuššeennii  vvzzddrržžiijjoo  55  mmiinnuutt
bbrreezz  ppoonnoovvnneeggaa  vvddiihhaa..
Skladno z trenutno veljavnimi Pravilni-
ki se sodobne zgradbe prezračujejo z
mehanskimi prezračevalnimi sistemi z
integriranim sistemom vračanja ener-
gije zametovanega zraka. Pri tem po-
stopku gre za izjemno zapleteno funk-
cijo uravnavanja kontrole in zagotav-
ljanja parametrov kvalitete zraka v
prostoru, dovodne temperature zraka,
dovodne vlage zraka in pravega načina
razdeljevanja zraka v prostoru.

OOggrreevvaannjjee  pprroossttoorroovv  jjee  eennoo  nnaajjbboolljj
oobbččuuttlljjiivviihh  ppooddrrooččiijj  zzaa  ččlloovveekkaa..
Ogrevanje prostorov je z ozirom na
vse gradbeno-fizikalno učinkovitejše
zgradbe in velikokrat tudi zgradbe z
velikimi steklenimi površinami zelo
zahtevno.

HHllaajjeennjjee,,  ttiissttaa  uuggooddnnaa  kkoommppoonneennttaa,,  kkii
nnaašš  bbiioo  rriitteemm  ttuuddii  vv  nnaajjtteežžjjiihh  lleettnniihh  ppoo--
ggoojjiihh  uummiirrii..
Razvoj na tem področju je omogočil,
da praktično ni več sodobne zgradbe,
ki ne bi s sistemi hlajenja poskrbela za
počutje ugodja tudi v poletju.
Velika komponenta pri hlajenju je
predvsem v zadnjem obdobju, ko je
absolutna vsebnost vlage v zunanjem
zraku vse večja,  tudi razvlaževanje
zraka v letnem režimu.

SSvveettlloobbaa,,  ssoonnccee,,  lluučč  --  vvssee  ttoo  ssoo  ppooggoojjii,,
kkjjeerr  ččlloovveekk  llaahhkkoo  vv  cceelloottii  zzaažžiivvii..
Vse več pozornosti posvečamo pravil-
ni osvetljenosti na delovnem mestu in
v bivanjskem okolju. Upoštevamo vpli-
ve sončnega sevanja, vplive letnih
časov in vplive vremenskih pogojev.

Uravnavanje vseh tehničnih elemen-
tov, ki so vgrajeni v zgradbe, da krmili-
jo in regulirajo vse zgoraj navedene
parametre ter s tem zagotavljajo ugod-
je bivanja v sodobnem času vodijo in
regulirajo digitalne komponente pod-
prte z krmilnimi procesorskimi enota-
mi. 
Z natančnim pregledom delovanja
vseh tehničnih elementov na zgradbi,
kar je neobhodno potrebno, zagotav-
ljamo stalno kontrolo in preverjanje
pravilnosti delovanja.

Pogosto je potrebno v čim krajšem
času in s čim manj stroškov vzpostavi-
ti občasni ali trajni nadzor nad  siste-
mom avtomatizacije v objektih. Hkrati
pa mora biti omogočen daljinski nad-
zor preko interneta ali telefonske linije
z vpogledom v aktualne parametre ali
zgodovino v uporabniku prijazni obli-
ki. 

V ta namen je na podjetju MENER-
GA® razvit in se s pridom uporablja
mrežni prenosnik in vizualizator poda-
tkov -  FREEZMO. 

WiPort™
Wireless Embedded Device Server

XPort®
Embedded Device Servers

WiBox™
Dual-Port Wireless Device Server

SecureLinx™ SLC8/16/32/48
Console Managers 

SCS100/SCS200/SCS400
Console Management Solutions

Zastopa in prodaja:

A

Menerga d.o.o., Zagrebška cesta 102, 2000 MARIBOR
Tel.: 02 450 31 00, E-mail: info@menerga.si

Sodobne zgradbe in zgradbe, ki se gradijo v novem času opremljamo z
vedno več tehnike, ki naj služi povečanju udobja. Ena najpomembnejših

komponent v zgradbah je zagotovo ogrevanje in prezračevanje, v zadnjem
času pa vse več tudi hlajenje. Vse te komponente morajo v zgradbi delovati
sinhronizirano, prav tako pa morajo nenehno upoštevati spremenljive pogoje
v okolju. Zgradbe so nenehno izpostavljene spremembi temperature zunanje-
ga okolja, količini sončnega sevanja, absolutni vsebnosti vlage v zraku,
vetru... Uravnavanje pogojev ugodja v prostoru mora nenehno upoštevati vpli-
ve prej navedenih "motilnih" zunanjih pogojev.

FREEZMO
centralno nadzorni sistem
brez programiranja  I.del
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FFrreeeezzmmoo mrežni prenosnik in vizuali-
zator podatkov omogoča enostavno
daljinsko nadziranje enovitih sistemov
digitalne regulacije in krmiljenja
objektov, ki so opremljeni z kompo-
nentami MENERGA® in prikaz para-
metrov obratovanja skozi daljše časo-
vno obdobje - zgodovino.

Dostop do podatkov in pregledovanje
le teh je uporabniško prijazen, saj je
za to potreben samo običajen internet-
ni brskalnik. 

Vsi shranjeni parametri obratovanja
naprav in sistemov so na razpolago v
tabelarični ali interaktivni grafični ob-
liki.

Mrežni prenosnik in vizualizator Free-
zmo se priključi na vodilo sistema
MENERGA®, ki povezuje krmilniške

enote posameznih podsistemov v zgra-
dbi. Samodejno se aktivira avtomatska
inicializacija na vodilo, ki povezuje kr-
milniške enote posameznih podsiste-
mov. S tem postopkom Freezmo pre-
bere vse podatke, ki so na razpolago v
krmilnikih in samostojno razporedi
aktualne podatke v tabelarično obliko,
zgodovinske podatke pa v skladu s
tipom podatka v pregledne grafe, brez
kakršnega koli programiranja.  

Uporabniško prijazno

FFrreeeezzmmoo - modul je v osnovi kot mini
mrežni strežnik. To mu dopušča in
omogoča kontrolo vseh podatkov nad-
zorovanih naprav v realnem času. Za
nemoteno posluževanje je izključno
potrebno poznavanje uporabe Inter-
netnih brskalnikov.

Kot osnova operacijskega sistema je
LINUX. Operacijski sistem je kon-
stantno nadzorovan preko Watchdog
kontrolne funkcije, kar mu zagotavlja
stabilno obratovanje. Freezmo je pred-
viden za uporabo večim uporabni-
kom, vendar so dostopi do  posamez-
nih modulov (zajemanje podatkov,
administracija) zaščiteni z ločenimi
kodami.

Velikost pomnilnika je stalno pod nad-
zorom. Kakor hitro je 90% pomnilni-
ka polnega, sistem avtomatsko izbriše
najstarejše podatke in s tem ponovno
sprosti pomnilnik.

UPRAVLJENJE S 
CENTRALNIM NAD-
ZORNIM SISTEMOM
FREEZMO

Začetna stran
Ko se prijavimo preko spletnega brskalni-
ka ali preko modema v sistem, ki ga želimo
nadzirati, se samodejno odpre upravljal-
sko okno, ki nas na to uporabniku prijaz-
no vodi skozi pregledovanje (slika zgoraj).
Na uvodnem oknu lahko v meniju iz nabo-
ra upravljalskih enot, ki se nahajajo v zgra-
dbi izberemo željen podsistem v zgradbi
(poljubno klima napravo, poljubno toplot-
no podpostajo, poljubno hladilno podpo-
stajo, poljubni sistem upravljanja z razsve-
tljavo…). Vstopno okno omogoča tudi
izbiro jezika interpretacije in možnost
vstopa v meni za prikazovanje zgodovine. 

EEnnoossttaavveenn  iinn  hhiitteerr  vvppoogglleedd  vv  ssttaannjjee  ssiisstteemmaa
((ooggrreevvaannjjee,,  hhllaajjeennjjee,,  pprreezzrraaččeevvaallnnaa  nnaapprraa--
vvaa,,  kklliimmaa  nnaapprraavvaa……))
Z vstopom v posamezno krmilniško enoto
dobimo na prikazovalniku računalnika
identično sliko, kot je na samem krmil-
niku. Vidna so vsa ukazna in informacijska
polja. Z uporabo miške lahko upravljamo
funkcije na krmilniku kakor da smo nepo-
sredno ob krmilniku. Po storjeni spremem-
bi dobimo aktivne podatke o novem stan-
ju, ki smo ga z klikom z miško povzročili.
Ukazna in informacijska polja so opreml-
jena multifunkcijsko. Njihov status je defi-
niran z različnimi barvami, pri čemer je za
vsak status dodano tudi pisno pojasnilo.

SSee  nnaaddaalljjuujjee......
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Sodobne vtiskovalne enote 
Sodobne tehnike vtiskanja

Sodobna proizvodnja zahteva vse bolj učinkovite strojne
komponente. To velja tudi za vtiskovalne enote. Vse bolj se
uveljavljajo NC krmiljene vtiskovalne enote z integriranim
zagotavljanjem kakovosti in nadomeščajo običajne naprave
z agregati, filtri, puščanjem olja in počasnostjo. Elektrome-
hanske vtiskovalne enote se uporabljajo pri vtiskovalnih
procesih, kjer se doseže v uporabo sile, kot npr. pri vtisko-
vanju ležajev na osi oz. v ležišča, vtiskovanje puš, zapiranje
pomožnih odprtin z vtiskovanjem kroglic, natiskovanjem
zobnikov na osi ipd. Varnost takšnega spoja je pogojena s
tolerancami in površino komponent, ter konstantnost para-
metrov vtiskovanja. Zlasti zadnje je z običajnimi postopki
težko zagotoviti. Firma Dr. Staiger, Mohilo je dala na tržišče
NCF vtiskovalne enote, opisane v tem prispevku, ki na eno-
staven način omogočajo vpogled, nastavljanje in kontrolira-
nje vtiskovalnih parametrov.

Slika 1 - Primer vtisnjenega ležaja
Slika 2 - Vtiskovalna
enota za vtiskovanje
ležajev vključena v
proizvodno linijo

Na sliki 1 in 2 sta pri-
kazana obdelovanec
in vtiskovalna enota
vključena v proizvod-
no linijo pri enem iz-
med dobaviteljev v
avtomobilski industri-
ji.

Elektromehanske vtiskovalne enote 

Elektromehanske vtisne enote so celovita in modularna
rešitev. Lahko se pritrdi v katerokoli lego, na steno ali na pri-
robnico. Osrednja komponenta enote je vijačni pah, ki ga

poganja s servokrmilnikom krmiljen elektromotor. Prednost
te kombinacije je konstantna sila, neodvisna od hitrosti
(brez slip efekta), visoka dinamika in zelo visoka natančnost
pozicioniranja na celotni poti gibanja. Robustna izdelava
zagotavlja visoko razpoložljivost in dolgo življensko dobo
(3,5 mio operacij do prvega vzdrževalnega posega), majh-
ne zahteve po vzdrževanju, enostavno vzdrževanje, čisto,
ter okolju in človeku prijazno delovanje ob visoki stopnji
avtomatizacije delovanja.

Slika 3 - Shematični prikaz natančnosti pozicioniranja obi-
čajnih in NCF pogonov

Ponovljivost pozicioniranja je boljša od 0,01 mm, resolucija
je 0,5 µ. Družina enot NCF obsega enote s silo 10, 25, 35,
50, 80, 100 kN, hodi do 230 mm in hitrostmi do 160 mm/s.
Družina enot namenjenih manjšim silam NCFH obsega
enote 1, 2, 5, 10 in 15 kN, hodi so do 200 mm in hitrosti do
300 mm/s.

Senzorika 
Senzorji za pomik in silo so že integrirani v enoto. Senzor za
silo je vgrajen v notranjem ohišju, temperaturno kompenzi-
ran, kalibriran na ničelno silo. S tem je dosežena direktna
meritev sile na pahu brez vpliva motečih stranskih sil, ki se
lahko pojavijo na pahu. Senzor pomika je integriran, visoko-
resolucijski absolutni dajalnik pozicije, ki ne izgubi podatka
o poziciji niti ob izpadu napajanja. Ta integrirana senzorja
zagotavljata stalen nadzor poteka vtiskovanja in poteka sile.

Programiranje in vrednotenje - ena
enota 
Programiranje vtiskovalne enote in nadzor poteka procesa
vtiskovanja se izvaja v eni enoti, DMFP V3 imenovani, tako
da ni potrebena zunanja programabilna enota (npr. PC
računalnik). Enota omogoča enostaven vnos procesnih in
nadzornih parametrov, ki so shranjenih v programih. Naen-
krat lahko hrani do 32 različnih programov. 

S programom so določene procesne nastavitve (hitrostni
profil spajanja, korekturni faktorji in zakasnitve po vtiska-
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Zagotavljanje kakovosti pri procesih vtiskovanja in deformacijskega spajanja zahteva opremo, ki omogoča vpogled
v sam proces spajanja in vtiskovanja. Firma Burster nam nudi dvokanalni xy merilnik Digiforce 9310, ki je namen-

jen tej problematiki. 

Nadzor kakovosti pri
vtiskovanju in spajanju

Na x os je običajno priključen senzor pomika, običajno je to industrijski potenciometer, na y os pa je običajno priključen sen-
zor za silo. Ob procesu vtiskovanja oz. deformacijskega spajanja zgradi Digiforce sliko procesa na zaslonu. Krivuljo nad-
zorujemo s kontrolnimi okni, če gre skozi predpisana okna je proces v redu, sicer ne. Posebnost Digiforca 9310 je v t.i. ovo-
jnem oknu, oknu, ki sledi krivulji z nastavljenim tolerančnim odstopanjem. Z uporabo Digiforca imamo zagotovljeno 100%
kontrolo procesov vtiskovanja in spajanje ob istočasno izključenem človeškem faktorju.

Digiforce 9310 in vpogled v program
za protokoliranje

Sedaj pa je na voljo še PC program, ki
podpira delovanje Digiforca ne samo
pri funkcijah editiranja in hrambe pro-
gramov za nadzor dela, temveč tudi
funkcije kronološkega protokoliranja in
dokazovanja kakovosti posameznih.
Program Digicontrol 9310, instaliran na
enem PC računalniku z Windows okol-
jem lahko istočasno podpira do 12
priključenih enot 9310 na eni liniji.
Uporabnik lahko med ostalim izbira
med različnimi formati, v katerih se izva-
jajo vrednotenja. 

Za statistične obdelave pomembni podatki, kot so npr. vstop in izstop iz posameznega okna, se lahko shranijo v excel for-
matu. Tako se vse z Digiforcem zajete vrednosti enega izdelka shranijo v eni vrstici. Vsak stolpec vsebuje zapis posamezne
karakteristike, tako, da je možno opazovati npr. raztros vtisne sile preko vseh kosov v seriji. Nadalje je možno generirati pro-
tokol za vsak izdelani kos. Ta protokol prikazuje rezultate vrednotenja, t.j. krivuljo z okni. Za skupino več Digiforcov na liniji je
možna izdelava skupinskega protokola, ki povzema pomembne podatke posamezne vtisne postaje. 

Za enostavno iskanje posameznih protokolov omogoča program iskanje protokola po serijski številki. Ta se lahko generira v
programu na osnovi nastavljenih kriterijev, ali pa prevzame iz nadrejenega krmilnega sistema.

nju), varnostne nastavitve (izklop naparave vretena pri prekoračitvi nastavitev) in nastavitve za nadzor kakovosti (kontrolna
okna raznih tipov). 

Posebnost vtiskovalne enote je natančna nastavitev hitrostnega profila, med 3 in 15 koraki, kjer lahko za vsak korak natanč-
no določimo pospešek, pojemek in hitrost gibanja vretena. S tem lahko tudi kompleksne postopke enostavno programira-
mo. Programmiranje je zelo fleksibilno in omogoča enostavno prilagotitev na spremembo artikla. Enota DMFP omogoča
poleg programiranja procesnih parametrov še priključitev senzorjev in njihovo kalibracijo, nadzor in analizo poteka procesa
vtiskovanja, obsežne diagnostične funkcije in komunikacijo z nadrejenim krmilnikom preko Profibusa DP in drugih komuni-
kacijskih kanalov.

Zaradi vseh teh lastnosti so kupci v avtomobilski industriji zelo hitro sprejeli tovrstne enote kot standardne enote pri vtisko-
valnih procesih. A

A
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SREČANJE
SCHNEIDER
ELECTRIC

V Rogaški Slatini se je 22. in 23. septembra zgodilo tradi-
cionalno srečanje podjetja Schneider Electric d.o.o. Na
letošnjem je bilo prisotnih že blizu 250 udeležencev iz
vseh poslovnih področij, na katerih je podjetje prisotno s
svojimi izdelki in rešitvami.

Strokovne delavnice, na katerih so bile predstavljene nekatere
novosti tekočega leta, so se zaradi izjemnega zanimanja
ponovile štirikrat:

Novi frekvenčni pretvornik ATV 71
Daljinski nadzor procesov preko interneta
Servis Schneider Electric d.o.o.
Odkrivanje okvar v SN omrežjih
Stikala in vtičnice za poslovne in stanovanjske objekte

Ko se je dan prevesil v večer, se je pričel družabni del srečanja
s pokušino vin in večerjo. Ker pa ima noč svojo moč, je bilo
poskrbljeno tudi za spanje v hotelu.

Zaposleni v Schneider Electricu se iskreno zahvaljujemo vsem
prisotnim za izkazano zaupanje in vesele trenutke, ki smo jih
preživeli skupaj.

Jože Perko, Schneider Electric d.o.o.

National Instruments
predstavlja nove vme-
snike za nadzor PXI/
CompactPCI s prenos-
nim računalnikom

Novi ExpressCard ali PCMCIA vmesniki omogočajo
neposreden nadzor PXI/CompactPCI s prenosnim
računalnikom.

Inženirji imajo sedaj možnost neposrednega nadzora PXI/
Compact PCI sistema s prenosnim računalnikom z uporabo
National Instruments ExpressCard MXI in PCMCIA vmes-
nikov. Novost je idealna za prenosne in mobilne aplikacije v
različnih panogah industrije, ki zahtevajo delo na terenu, od
zajemanja in shranjevanje merilnih podatkov, merjenja para-
metrov delovanja naprav in strojev ter RF meritev.

NI ExpressCard MXI (NI PXI-ExpressCard8360) omogoča
neposreden nadzor PXI/CompactPCI sistema s prenosnim
računalnikom, ki ima ExpressCard razširitveno mesto.
Express Card predstavlja novo generacijo razširitev za
prenosnike in se že nahaja na mnogih novejših prenosnikih.
ExpressCard standard podpira USB 2.0 in PCI Express,
razširitvena mesta pa omogočajo priključitev modulov obeh
tipov. ExpressCard MXI uporablja PCI Express vmesnik za
maksimalno pasovno širino, kar pomeni prenos do 110
MB/s med PXI/CompactPCI sistemom in prenosnim raču-
nalnikom.

NI PXI-CardBus 8310 vmesnik omogoča nadzor PXI/Com-
pactPCI sistema s PCMCIA razširitvenega mesta, ki je na
voljo na večini obstoječih prenosnih računalnikih. Inženirji la-
hko z novim vmesnikom uporabijo svoje obstoječe prenos-
nike in nadzirajo PXI/CompactPCI sisteme.

Inženirji lahko razvijajo nove rešitve za prenosne računalnike
brez spreminjanja že obstoječe programske opreme za delo
s PXI/CompactPCI sistemi. ExpressCard MXI in PCMCIA
CardBus vmesnika omogočata programsko transparentno
povezavo do PXI/CompactPCI sistema, kar prinaša pro-
gramsko združljivost z vsemi gonilniki in razvojnimi okolji
aplikacij. Kot primer, inženirji lahko nove vmenike uporablja-
jo z National Instruments LabVIEW grafičnim razvojnim okol-
jem in NI modularnimi instrumenti in razvijajo prenosne, zelo
zmogljive testne sisteme za delo na terenu. Vmesnike lahko
uporabijo z ohišji z enosmernim napajanjem, moduli za zajem
in National Instruments SignalExpress iinteraktivnim merilnim
okoljem in ustvarijo mobilne datalogging sisteme. Express-
Card MXI in PCMCIA CardBus vmesnika delujeta z modular-
nimi instrumenti, moduli za zajem in vmesniki za vodila od
National Instruments, ter tudi z moduli več kot 65 proizvajal-
cev združenih v PXI System Alliance in drugih Compact PCI
proizvajalcev. 

Andreja Dular, National Instruments d.o.o.

AA
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Kazalo za tematski sklop ELEKTRONIKA

Stran Naslov/Avtor

32 Predstavitev podjetja Hobotnica d.o.o.
Hobotnica d.o.o., Britof 204, 4000  Kranj

33 Nova organiziranost podjetja Intec TIV d.o.o.
Intec TIV d.o.o., Ljubljanska 24 A, 4000 Kranj

34 Integriteta signala in EMC analiza na tiskanih vezjih
WEDASoft Software, Ing. Ernst Wurzer EDA Software, Rathgasse 18, 
A-2500 Baden bei Wien

Dnevi Elektronike
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SERIJA
WONDER WAVE

Nova družina hitrovzorčnih 
GENERATORJEV POLJUBNIH

OVOJNIC

Novi inštrumenti združujejo možnost zmog-

ljive, kompleksne digitalne pretvorbe in nad-

zora z integriteto signala analognih sinteti-

zatorjev.

Frekvence vzorčenja od  50MS/s do 1.2GS/s 

vam dajejo frequence signala od  25 MHz do 
400 MHz

Visoka ločljivost - do 16 bitov in velik pom-
nilnik - do 2Mb vam dovoljuje ustvarjanje

kompleksnih ovojnic z majhnimi detajli v

velikem nosilnem signalu.

Možnost krmiljenja s PC-jem preko

programske opreme ArtConnection - enos-

tavna kreacija ovojnic in nadzor preko

Ethernet 10/100, USB 2.0 & GPIB

Podjetje HOBOTNICA, d.o.o., Kranj je specializirano proiz-
vodno podjetje za proizvode, kateri dokazujejo svojo vrednost
v skoraj vseh industrijskih panogah in so tesno povezani s
strojništvom in elektrotehniko. Specializirani smo za podro-
čja:

galvanizacija nekovinskih materialov:
- anodiziranje-eloksiranje aluminija
- barvanje aluminija
- trdo anodiziranje-eloksiranje aluminija

izdelovanja enostranskih - dvostranskih tiskanih vezij
kompletno  opremljanje TIV z elektronskimi elementi
izdelovanja aluminijastih napisnih ploščic
izdelovanja aluminijastih krmilnih procesnih plošč 

Našim naročnikom oz. pos-
lovnim partnerjem poleg
kvalitetnih storitev in izdel-
kov nudimo tudi kvalitetno
poslovanje, kratke dobavne
roke, konkurenčne cene, ino-
vativno proizvodnjo, katera
je podprta s čvrsto organizacijsko strukturo, mladim strokov-
no usposobljenim kadrom in jasno vizijo. Poslovanje nadgra-
jujemo s pridobivanjem in vzdrževanjem certifikatov kakovo-
sti in ekologije ter certifikatov iz področja proizvodenja naših
proizvodov.

V podjetju gradimo prihod-
nost na razvoju proizvod-
nje, kvaliteti in poznavanju
ekološke problematike. Vi-
soko kvaliteto naših proiz-
vodov in poslovanja doka-
zujemo s certifikatom  ISO
9001:2000. Ekološko osveš-

čenost v našem podjetju dokazuje vsak zaposlen posebej z
upoštevanjem ekoloških določil in zakonov. Uporabljamo
okolju prijazne tehnologije. Okoljsko osveščenost pa bomo
kot podjetje dokazali s pridobitvijo ekološkega certifikata
ISO 14001:2004 .

Prejeli ste preverjeno, referenčno podprto in kvalitetno infor-
macijo o našem  podjetju. Verjamemo, da vaše zaupanje v
naše kvalitetne proizvode vodi v obojestransko zadovoljstvo. 

Predlagamo, da si ogledate prenovljeno spletno predstavitev
podjetja Hobotnica, d.o.o., Kranj na www.hobotnica.si, kjer
boste prejeli več podrobnih in kvalitetnih informacij.

HOBOTNICA
d.o.o.

Predstavitev podjetja za proizvodnjo TIV in elektronike

Hobotnica d.o.o., Britof 204, 4000 KRANJ
(04) 2042149, E-mail: hobotnica@siol.net

www.hobotnica.si

A
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Intec TIV
Nova organiziranost

Intec TIV d.o.o., Ljubljanska 24A, 4000 Kranj

Intec TIV iz Kranja je v letu 2005 dobil novo celostno podobo, saj je v skupni nastop na
trgu pritegnil še partnerja iz tujine, ki je ustanovil podjetje z imenom Intec TIV s sedežem
v Hong Kongu. Obstoječe prodajno podjetje v Nemčiji je spremenilo svoje ime v Intec TIV
Deutschland. Tako se na trgu tiskanega vezja pojavlja Intec TIV v treh državah in na dveh
celinah.

Z novo organizacijo je podjetje pokrilo
vse tržne potrebe po tiskanih vezjih;
tako količinske kot tehnološke. Podjetje
zdaj resnično lahko nudi vse vrste pro-
izvodov v različnih količinah in dobav-
nih rokih.

Podjetje v Kranju je specializirano za
kratke dobave in manjše količine. V de-
lo vzamemo tudi večje količine, kadar
najdemo s kupcem ekonomski interes.
Večje količine  plošč ponudimo v kom-
binaciji z našim partnerskim podjetjem
Intec TIV Asian Pacific preko katerega
izvedemo naročilo na Kitajskem.

Filozofija podjetja in skupine je KA-
KOVOST. Kot proizvajalec tiskanega
vezja izbiramo proizvajalce tiskanega
vezja na Kitajskem zelo previdno. Pro-
izvajalci morajo prestati naše več dnev-

no preverjanje in nam dokazovati naj-
manjše podrobnosti v proizvodnji. Pou-
dariti moramo, da so proizvajalci izbra-
ni skozi zahteve proizvajalca tiskanega
vezja in ne skozi oči neodvisne institu-
cije, ki se o tem odloča na podlagi do-
kumentov. Mi pregledujemo tehnologi-
jo, tehnološke zmožnosti, starost opre-
me, opremljenost, dobavitelje materia-

lov ipd. Eden od pomembnih kriterijev
pri izboru je tudi komunikacija in last-
ništvo v podjetju.

V izogib vsem težavam imamo dva
nivoja testiranja. Prvo testiranje opravi-
jo naši sodelavci na Kitajskem, drugo
testiranje opravimo v Kranju. Ravno
zaradi teh testiranj in garancije, ki jo
dajemo na take plošče smo nekaterim
kupcem v prvi fazi predragi. Če pa po-
gledamo, da se kupec izogne vsem ka-
kovostnim težavam v proizvodnji zara-
di neustrezne kakovosti tiskanega vez-
ja, pa cene ni previsoka. 

NOVOSTI

V letu 2004 smo v naši proizvodnji uve-
dli proces kemični Sn in v začetku
2005 HAL brez svinca. To sta dva pos-
topka, ki zagotavljata, da je površinska
zaščita tiskanega vezja v skladu z ev-
ropsko direktivo ROHS (2002/95/EC).
Tudi uporabljeni osnovni material in
spajkalna kritina izpolnjujeta zahteve
ROHS, torej ne vsebujeta PBB (poli
brom bifenil) in PBDE (poli brom bifenil
eter).

Glede novih parametrov in postopkih
HAL brez PB in spajka brez PB se upo-
rabljajo osnovni materiali, ki imajo viš-
jo Tg (150 °C), zaradi boljših termičnih
lastnosti (raztezih v Z-osi).

Nudimo pa tudi obdelavo na specializi-
ranih osnovnih materialih, ki se upo-
rabljajo pri posebnih zahtevah:

FR4; pri GHz
Al sredica (DS, ES)
ROGERS; pri microvalovni obdelavi
TEFLON; pri T >200 °C A
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Integriteta signala in EMC
analiza na tiskanih vezjih

WEDASoft Software, Ing. Ernst Wurzer EDA Software, Rathgasse 18, A-2500 Baden bei Wien

Elektronski elementi postajajo iz dneva v dan hitrejši. Zahtevane časovne tolerance so vse ožje, elementi pa vse
hitrejši. To prinaša tudi strožje zahteve tako po kakovostnem napajanju kot tudi po kakovosti prenosnih linij signala.
Kar je zanimivo, tem zahtevam se ne moremo izogniti z uporabo nižjih frekvenc delovanja, ker so posledica majh-
nih zakasnitev znotraj komponent in posledično temu kratkimi reakcijskimi časi. Strokovnjaki podjetja Wedasoft so
se udeležili seminarja, da bi nas seznanili z osnovami problemov, potrebnimi orodji in njihovo ponudbo na tem
področju...

Signal Integrity and EMC Analyses on Printed Circuit Boards

Signal Integrity Analyses is the Key of todays electronic
design. Not only because the speed of the designs goes up,
but the dies (silicon-chip) in the parts available on the market
are shrinked all 6 to 12 month, which leads into speed
accelleration byfactors of 10 and more - every half year. 

So, there is no slow part on the market anymore, even if you
think you bought a slow part, you´ll maybe get a very fast
one.

Most of the signal edges are near 1ns - around some hun-
dred MHz up to the GHz arena.

You see …… This is High speed electronics, and this has
NOTHING to do with systemspeed or clockspeeds, actually
used on a printed circuit board. 

This is the main reason, why the market booms into Signal
Integrity Analyses and Electro Magnetic Compatibility (EMC)
Analyses. 

Fast edges mean ringing, overshot, undershot, distortion,
multi-threshold-violations, multitriggering and a lot more of
"bad effects". So engineers have to take care a lot about
these phenomena NOW. It is not time to wait …. until there is
a highspeed design in the development queue, it is there
today on your desk and you maybe already suffer from SI
problems already.

Mentor Graphics HyperLynx Signal Integrity Software is the
great helper through most of these effects. HyperLynx is the
most sold software on the planet with the best price/per-
formance ratio available.

HyperLynx is devided in 2 major branches:

PreLayout - LINESIM and 
PostLayout BOARDSIM

Both engines are driven by the main fieldsolver machine and
have Signal Integrity Analyses, EMC Analyses and Crosstak
Analyses ready. 

PreLayout Analyses LINESIM is the ideal tool to make aca-
demic and predesign analyses of wiring and connection
strategies and define the designrules for the PCB Layouter.
PostLayout Analyses BOARDSIM is working with the CAD
Data of the finished board or even with an unrouted board to
verify placement. In addition to the 3 basic analyses men-
tioned above at LINESIM, there is also a multiboard analyses
and a spice integration available. BOARDSIM verifies the
physical condition of the board and its compliance to the
applicable standards e.g. CISPR or FCC a.s.o.
Analyses are done as a"contact probe" measurements or
"antenna" mesurements in a virtual absorber chamber.

Both engines can also run the GHz Option with eyediagrams,
lossy line support, jitter simulation a.s.o and give also advis-
es for correct termination of traces or cables.

HyperLynx is the ideal workhorse for Your day to day design
work and assures to be "right the first time" which enables
Your design to hit the market at the right time with the right
quality for the right price.

HyperLynx®  is a Mentor Graphics® Product of high quality
and stability.

Mentor Graphics® is distributed by WEDASoft® GmbH of
Austria.

Details can be found at:  www.wedasoft.at 
For further Information call: +43 2252 49944-51 Mira

Djurdjewic
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AVTOMATIZACIJA V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH PROSTORIH

Bartec je razširil že znani program avtomatizacije v Ex okolju in ga dopolnil z dvema novima grafi nima terminalo-
ma BAT 300 in BAT 800 ter najnovejšo serijo grafi nih PC terminalov serije POLARIS. 

Tako paleta izdelkov zajema že znani tek-
stovni terminal BDT 5 za enostavne proce-
se, do bolj zahtevnih grafi nih terminalov, 
za najbolj zahtevne aplikacije pa PC ter-
minale POLARIS z Windows operacijskim 
sistemom, s katerim je bartec kot prvi po-
nudil brezži no Bluetooth povezavo nepo-
sredno v Ex okolju. 

Vsi grafi ni terminali omogo ajo vse komunikacijske protokole, se-
rija BAT in POLARIS pa še neposredni priklop barkode italnika 
na terminal brez vseh barier. 

Tudi na podro ju identifikacije predstavlja bartec nov brezži ni ro ni italnik rtne kode BCS307, ki 
prestavlja visoko stopnjo odpornosti in  enostavno uporabo brez mote ega kabla. 

Za zahtevne ra unalniške sisteme pa sta na voljo ra unalnik in daljinska postaja z 15 ali 18¨ 
monitorjem ter ohišjem iz nerjave e plo evine za iste prostore. V kratkem pa bo bartec pred-
stavil novo serijo Ex ra unalnikov z 1GHz procesorjem. 

POLARIS

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

NOVO! 
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Tehnični specialistični treningi 
s področja avtomatizacije 
Svetovanje k proizvodni odličnosti 
Didaktična oprema za pouk avtomatizacije

Programi vključujejo spoznavanje specifičnih
strokovnih vsebin, pri čemer se teoretična znanja
sproti preverjajo s praktičnimi vajami na opremi:

• Usposabljanje za mehatronike
• Specialistični treningi: Nega stroja - iz delavca

do operaterja; Pnevmatična krmilja; Optimalne
nastavitve in tekoče vzdrževanje; Vzdrževanje
in hitra popravila pnevmatičnih sistemov;
Odpravljanje pogostih izgub v pnevmatskih
sistemih; pozicioniranje s pnevmatiko;
Hidravlika Basic; Hidravlika Advanced;
Elektrohidravlika; Elektrohidravlika Basic;
Proporcionalna hidravlika; PLC Basic; PLC
Advanced; Industrijska omrežja;
Elektrotehnika; Elektronika in digitalna tehni-
ka; Varnostno pooblastilo obratnega elek-
tričarja; Skrajševanje zastojev zaradi menjav
orodij; Energetsko varčno konstruiranje pnev-
matičnih naprav idr.

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

KONTAKTNI NASLOVI

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.
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IMP KLIMA d.o.o.
Godovi~ 150, 5275 Godovi~, Slovenija, 
T: 05 374 30 00, F: 05 37403082, E: impklima@imp-klima.si, W: www.imp-klima.si

SKUPINA IMP Klima:
celovite rešitve s podro~ja klimatizacije

- proizvodnja klima sistemov in industrijskih vrat,
- avtomatizacija in centralno nadzorni sistemi,
- raziskave in razvoj, 
- inženiring, servis in vzdrževanje.

IMP KLIMA

ROTOS

TKR

IMP KLIMAT

RTC In{titut KGH
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