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Uvodnik

Spoštovani,
bliža se konec leta, ko vsi delamo zaključke preteklih dejavnosti in obenem pripravljamo načrte za
naslednje obdobje. Kar precej dogodkov smo letos
doživeli na področju avtomatike, elektronike in
telekomunikacij. Predvsem telekomunikacije delajo ogromne korake, prenos podatkov je iz dneva v
dan večji, zanesljivejši, naprednejši, kar vse vpliva
tudi na avtomatizacijo industrijskih procesov in nasploh upravljanje proizvodnje na vseh nivojih odločanja.
Podobne trende, kot v avtomatizaciji proizvodnje
zasledimo tudi pri avtomatizaciji zgradb in strojev:
nadzorovati in upravljati, poročati, zajemati podatke, jih analizirati, obdelovati in uporabiti v različne namene. Količine podatkov - skorajda neomejene. V postopkih sodelujejo vsi načini komuniciranja, edino dimne signale smo menda izpustili ;-)
O enem takšnih informatiziranih, povezanih sistemov in prihrankih, ki jih je možno doseči, govori
tudi članek avtorja Dejana Reichmanna iz podjetja
3R.TIM d.o.o..

branžo, katero strogo pokriva tudi revija Avtomatika. Prireditev Hevreka! je obetala marsikaj, na
koncu, kljub temu, da je bila sestavljena iz treh
dokaj obiskanih sejmov, ni zapolnila niti vsega
prostora, ki ga je nekoč zasedel sejem Sodobna
elektronika, ki so ga elektroniki in avtomatiki obiskovali kot verniki Meko. Sicer dobro zastavljena
prireditev je izgubila barvo in ostrino ter še pred
koncem precej razvodenela. Je res, da je bila tokrat
prvič in v povsem drugem terminu, ki večini podjetij ne ustreza, saj so v tem času precej večji, evropski in svetovni sejmi, ki pomenijo tako po obisku
kot številu sodelujočih bistveno več.
Vsled tega, smo se v uredništvu na hitro odločili, da
organiziramo Dneve Avtomatike in Elektronike, ki
bi zapolnili jesenski sejemski termin. Odziv podjetij je bil soliden, precej slabši pa odziv obiskovalcev,
saj so Moravske toplice zares precej oddaljene, kar
niso mogle odtehtati niti dodatne ponudbe, niti organizacijske sposobnosti. Za nas je bila šola v kateri smo se marsikaj naučili in na Spomladanskih
dnevih Avtomatike in Elektronike vam bomo to
tudi dokazali.

Obrnimo se še malce na letošnje dogodke, za katere se je zdelo, da bodo odločilno vplivali na to našo

Vaš

D.Selan
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Strokovnjaki svetujejo

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računalniške opreme, INEA d.o.o., Stegne 11, Lj.
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si
Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplikacije strežnik-odjemalec. Komunikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete
po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV

tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali
e-pošta: ivan.morano@robotina.si.
Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev, mehkih zagonov, zaščite motorjev.

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

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Štefan Oštir, FBS Elektronik d.o.o.,
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta:
fbselektronik@siol.net

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

Svetuje na področju varovanja in zaščite s
svetlobnimi zavesami varnostnega nivoja 4
in varnostnega nivoja 2.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV
mag. J a n e z m u c, univ. dipl. inž., teh. direktor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00,

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712

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



Svetuje s področja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v
avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 713. Epošta: fbselektronik@siol.net

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

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

Drago Metljak, univ. dipl. ing. el. teh.,
PSM d.o.o., tel. 01 51 50 115, e-mail
info@psm.si
Svetuje na področju uporabe procesne senzorike (sila, tlak, moment, pomik...) in procesne elektronike pri avtomatizaciji v industriji in nadzoru procesov spajanja in preoblikovanja.

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

ELEKTROMOTORNI POGONI

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

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

Svetuje s področja uporabe servo pogonov,
frekvenčnih pretvornikov in pozicijskih krmilnikov.

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

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

MERITVE NIVOJEV

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI

Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh.
direktor v Robotina d.o.o.
Tel. 01/4273-855 ali e-mail: marjan.strnad@
robotina.si
Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije
za merjenje nivojev (nivojska stikala, merilniki nivojev ter ostala nivojska tehnika)

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

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

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

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

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

NADZORNI SISTEMI - SCADA

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

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

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

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

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno računalništvo, tehnologijo črtne kode in uvajanje sistemov v proizvodnjo.
Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
andrej.planina@spica.si.

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

Andrej Planina, univ. dipl. ing, Špica International d.o.o., tel. (01) 5680 833

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

št.
Fax:

• 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.

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.

• 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 prejemu ponudbe.

P.P. 5807
1261 Ljubljana Dobrunje

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

Vse cene vsebujejo DDV!

Vito Koprivnikar, ing, tehnični direktor
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta:
vito.koprivnikar@silon.si
g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje
in izvedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali
po elektronski pošti.

Vsak celoletni naročnik na
revijo AVTOMATIKA prejme
tudi tekočo številko zgoščenke
AVTOMATIKA CD Arhiv v vrednosti 2.500 SIT ob prvem
naročilu in ob vsaki obnovljeni
naročnini! Poleg tega prejme
tudi brezplačno zgoščenko CD
HYDRA, ki nosi spletni reviji
ELEKTRONIKA Online in
AVTOMATIKA online, kadar le
ta izide.

Naročilnico izrežite ali fotokopirajte, jo izpolnite z zahtevanimi
podatki in jo prilepite na dopisnico (ali malo debelejši papirkarton). Takšno dopisnico brez
znamke vrzite v poštni nabiralnik! Seveda lahko izpolnete
tudi spletno naročilnico na
naslovu www.avtomatika.com!
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Dnevi Avtomatike in Elektronike 2005

Dnevi Avtomatike in Elektronike 2005
ter priprave na spomlad 2006
Dragan Selan, Avtomatika, www.avtomatika.com

rav veliko ne bomo govorili o preteklem dogodku, saj se z vsemi silami že pripravljamo
na nasledno prireditev - Spomladanski dnevi Avtomatike in Elektronike. Naj na kratko
rečem, da so bili jesenski dnevi premierni, da nam je bila to odlična šola za naprej in da se
človek na napakah vsekakor uči. Koncept je vsekakor pravi - seminarji skupaj z razstavnimi
prostori, ki omogočajo prijetno druženje z gosti - organizacija bi bila lahko boljša, razstavljavcev je bilo za prvo tovrstno prireditev solidno - okoli 25 podjetij se je zbralo, le še obisk
bi moral biti boljši.

P

Prireditev
Lepo jesensko vreme s kratkotrajnimi jutranjimi meglicami
in celodnevnim soncem smo ”rezervirali” in držalo je ves
čas prireditve. Po letošnjih hudih poplavah, ki so prizadele
to poletje tudi ta konec Slovenije, je bilo v času prireditve
res lepo, suho in sončno vreme, ki je omogočalo uporabo
odprte terase za prijetne pogovore in poslovno druženje.
Drugi dan prireditve
je podjetje Rittal celo zaključilo s peko
kostanja z odličnim
sladkim moštom na
vrtu bližnjega bistroja, nato pa vse udeležence povabilo še
na večerno pogostitev.

Podjetje Rittal d.o.o. je bilo tudi generalni pokrovitelj dneva in je organiziralo večerno pogostitev

Kot rečeno, se je
zbralo okoli 20 podjetij s področja avtomatizacije in 5 s področja elektronike.
Večina podjetij je
razstavljala v prijetnem ambientu Dunajske kavarne, nekaj pa, zaradi prostorske omejitve, v

Rittalov in Siemensov ”Demo Bus”, parkirana pred vhodom
v hotel Ajda
6 60/2005

preddverju, skozi katerega je tekel ves promet gostov in razstavljavcev. Večino časa sta bili tudi rezervirani dvorani, v
katerih so potekale predstavitve.
Podjetje PS d.o.o.,
Logatec se je prireditve udeležilo kot
razstavljavec v Dunajski kavarni, kjer
so prikazali novosti s
področja servo tehnike, krmilnikov, planetnih reduktorjev,
magnetnih merilnih
sistemov in aplikacij,
poleg tega pa so pripravili še razstavo v
veliki konferenčni
Pri PS d.o.o. so pripravili razstavni dvorani. Prav tako so
na konferenci organiprostor in seminar
zirali predavanje o
Univerzalnem regulatorju Unidrive SP in brezplačnem programskem paketu POZ-PRO.
Podjetji Siemens d.o.o. in Rittal d.o.o. sta pripeljali tudi razstavna avtobusa, na katerih so bili nameščeni eksponati.
Parkirali sta ju neposredno pred vhod hotela. Podjetje Rittal
pa je poleg tega še postavilo prijeten razstavni prostor v
Dunajski kavarni, predstavitev v predavalnici pa raje nadomestilo z že omenjeno pogostitvijo povabljenih gostov.

Razstava podjetja PS d.o.o. v konferenčni dvorani ...

AVTOMATIKA

Dnevi Avtomatike in Elektronike 2005
Tretji dan prireditve se je zaključil zgodaj dopoldne, čeprav so obiskovalci
kapljali še vse do 15. ure.
Naslednje slikice zgovorno pričajo o
vzdušju na prireditvi, vseh razstavljavcev pa zaradi prostoske stiske ne moremo predstaviti.

Kava, sok, čaj in voda vedno na voljo ...

Obiskovalci
Povabili smo lepo število gostov, ki so
se morali predhodno prijaviti in registrirati pri prireditveni recepciji. S tem smo

METREL-ova predstavitev v mali konferenčni dvorani ...

Dobro opremljena razstavna prosotra Bartec Varnosti in Rittala

Pri A-BIT-u so pripravili le seminar v konferenčni dvorani ...
Razstavni prostori v Dunajski kavarni ...

ib-PROCADD v veliki predavalnici ...
Razstavni prostori - druga stran ...

Silonovi ”demo” kovčki ...

G.Metljak iz PSM d.o.o. razlaga delovanje
naprav ...
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Dnevi Avtomatike in Elektronike 2005
hoteli zagotoviti prav vsem enake prireditvene materiale
skupaj z zbornikom prireditve. Prijavilo se je kar solidno število gostov, ki pa vsi žal niso prišli.
Na našo nesrečo so ravno v tem času popravljali ceste med
Mariborom in Mursko soboto. Nekaj cestnih zapor je, poleg
že tako solidne oddaljenosti od centra Slovenije, pot podaljšalo z 2 in pol na 4 in več ur, zato so nekateri obiskovalci
prihajali šele po 12. uri. Očitno niso mogle niti lepote prekmurja, niti dodatna gostinska, zdraviliška in športna ponudba premagati prevelike oddaljenosti za goste iz centra
Slovenije, kaj šele za tiste, ki so prihajali s primorske, gorenjske ali dolenjske. Temu primeren je bil tudi obisk...
Kako naprej?
Ker želimo prireditev organizirati dvakrat letno, smo se morali vprašati, kaj smo pri prvi prireditvi zgrešili, kaj izboljšati,
kakšne novosti uvesti. Zato smo z zainteresiranimi podjetji

organizirali sestanek na katerem smo definirali smernice za
prihodnje prireditve, določili datum in kraj prireditve, obenem pa smo obdelali tudi organizacijske in vsebinske probleme.
Skupen zaključek je bil,
da je takšna prireditev
vsekakor potrebna, da je
Ljubljana, kot center Slovenije, ki je dostopen
več ali manj enako za
goste z vseh koncev Slovenije in da je hotel Mons, kot kongresni center
najbolj primeren za organizacijo takšne prireditve, kjer se lahko zbere okoli 100 podjetij in solidno število gostov v treh dneh. Tudi predlagani
datum 15. - 17. marec je bil soglasno sprejet.
Vabilo obiskovalcem
Spoštovani gostje, vabimo vas, da obiščete Spomladanske
dneve Avtomatike in Elektronike 2006, ki se bodo odvijali
od 15.-17. marca 2006 v Hotelu in kongresnem centru
MONS, Pot za brdom 55, Ljubljana, poleg ljubljanske
zahodne obvoznice - izhod Brdo. Dostop je izrednop lahek,
lokacija pa ima tudi zadostno količino parkirnih prostorov.
Vsebina
Čakajo vas zanimiva predavanja vabljenih predavateljev z
aktualnimi temami s področja avtomatizacije zgradb, industrijske avtomatizacije, razvoja in proizvodnje elektronike ter
predstavitve, seminarji in delavnice sodelujočih podjetij.
Prav tako se boste lahko sprehodili med množico razstavljavcev, si v miru ogledali želene eksponate ali rešitve, pokramljali o morebitnem sodelovanju in navezovali stike skozi prijetno druženje.
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Dnevi Avtomatike in Elektronike 2005
Dnevi Avtomatike in Elektronike bodo omogočili to, kar že nekaj let pogrešamo prikaz novih tehnologij, materialov in trendov z omenjenih področij na prijeten in
enostaven način. Poslušali boste lahko zanimiva predavanja strokovnjakov, sodelovali boste tudi na predstavitvah, seminarjih in delavnicah sodelujočih podjetij, ki
najnovejše tehnologije in rešitve prevzemajo neposredno od vodilnih svetovnih
kreatorjev razvoja in jih v praksi uvajajo v svojih rešitvah.
Spoštovani obiskovalci, kotizacije za vas ni! Vstop je prost, samo registrirati se
morate, s tem pa boste tudi sodelovali v vseh aktivnostih, ki jih bo pripravil
organizator skupaj s sodelujočimi podjetji. Te aktivnosti pa bomo predstavili v
naslednjih številkah Avtomatike in na spletnih straneh, kjer bo tudi urnik in razpored predavanj ter tematskih dni - www.avtomatika.com. Na tej spletni strani
bodo na voljo tudi obrazci za prijavo na prireditev.
Za jutranjo kavico bo poskrbel organizator, lahko pa pričakujete tudi pogostitve s
strani sodelujočih pokroviteljev.
Vabilo sodelujočim podjetjem
Vabimo tudi vsa podjetja, ki menijo, da imajo kaj pokazati in/ali povedati s teh
področij tehnike, da se nam pridružite na skupni prireditvi. Na voljo bo okoli sto
razstavnih mest ter dve konferenčni dvorani z vso potrebno tehniko. Predavanja
bo pomagal voditi moderator, ki bo skrbel tudi za napoved dogodkov in predstavitev.

Uvedli smo tudi tematske dneve, ki bodo prinesli predavanja vabljenih strokovnjakov, bolj koncentrirane obiskovalce in s tem več možnosti za stik z morebitnimi
kupci.
Razstavljavci, skupaj z obiskovalci, so kreatorji uspešnega dogodka, zato vabljeni
oboji!
Vse nadaljnje informacije in prijave bodo na voljo na portalu Hydra - www.hydraco.si oziroma www.avtomatika.com.
A
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Decentralizirani sistemi vodenja

Tehnologija vodil in decentralizirani sistemi vodenja
Filip Zmrzlikar <filip.zmrzlikar@tipteh.si>, Tipteh d.o.o., Ljubljana

zadnjih letih so se decentralizirani sistemi vodenja že dobro uveljavljavili. Tehnologije vodil so postale splošno
sprejete tako s strani projektantov, strojegraditeljev, sistemskih integratorjev kot tudi končnih uporabnikov. Poleg
neposrednih prednosti koncepta, kot so nižji stroški kabliranja in manjših električnih omar, cenijo sistemski integratorji predvsem posredne prednosti. Te pa so modularna gradnja, hitrejši zagon, enostavna širitev sistema ter manjša
možnost napak pri priključitvah. Stroje in linije, ki jih strojegraditelji gradijo in poskusno zaganjajo v svojih proizvodnih prostorih, transportirajo do končnega kupca in tam vključijo v proizvodnjo na ta način veliko hitreje razstavijo in
ponovno sestavijo.

V

Navedenih prednosti se zavedajo tudi ponudniki opreme za
avtomatizacijo, saj večina vključuje v svoji ponudbi tudi
opremo ki podpira vsaj en odprti standard. Podjetje TURCK,
ki je v našem prostoru poznano predvsem po senzoriki, je že
leta 1988 razvilo svoje vodilo.

Slika 2 - BL 20
- modularne
postaje za okolje IP20

Čeprav številni takrat zgrajeni sistemi še danes dobro delujejo, so se kasneje širše uveljavili odprti standardi kot so
Profibus DP, DeviceNet, CANopen in v zadnjih letih industrijski Ethernet. TURCK je s pridom izkoristil svoje izkušnje in jih prenesel na odprta vodila, tako da danes ponuja
širok spekter opreme tako za industrijsko avtomatizacijo kot
procesno industrijo (Slika 1).
Slika 1 - Postaje TURCK
za industrijsko avtomatizacijo in procesno industrijo

TURCK se ne omejuje na eno samo vodilo temveč pokriva
vsa najbolj razširjena vodila. Prednost kompletne ponudbe je
v tem, da se lahko sistemski integratorji prilagodijo željam
končnih uporabnikov po krmilnem sistemu in vodilu, kljub
temu pa ohranijo isto opremo saj zamenjajo le komunikacijski
modul (gateway).
Samostojni modul

Za procesno industrijo ponuja kompletno opremo za PROFIBUS PA in FOUNDATION vodili ter sistem EXCOM, ki je
narejen za uporabo v EX coni, deluje pa na PROFIBUS DP
vodilu. Na področju industrijske avtomatizacije pa ima
TURCK kompleten nabor opreme v stopnji zaščite IP20
(Slika 2) ter IP67 (Slika 3) in sicer tako samostojne kot modularne sisteme ter vse potrebne dodatke kot npr. kable, konektorje, spojne člene, itd.
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Vezni modul

Do 120 razširitvenih modulov

Slika 3 - Na Piconet modul lahko preko optične povezave dodamo do 120 razširitvenih modulov v stopnji zaščite IP67
Sistem BL67
Zadnja novost iz podjetja TURCK je modularni sistem BL67
(Slika 4) v stopnji zaščite IP67. Zasnova sistema ohranja pred-
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nosti modularnih sistemov tipa BL20, a
je nadgrajena s stopnjo zaščite IP67 za
neposredno montažo na napravo.
Posamezno postajo sestavljajo gateway
in razširitveni moduli. Gateway je ključni komunikacijski element in predstavlja
vez med priključenimi signali ter vodilom. Izberemo lahko Profibus DP,
DeviceNet, CANopen ter Ethernet gateway. Trenutno je na Ethernetu podprt
Modbus TCP protokol, od prihodnjega
meseca naprej pa bosta podprta še
Profinet IO in Ethernet IP. Za priključitev na vodilo uporabljajo okrogli M12
konektor za ProfiBus in CANopen, ter
7/8" konektor za DeviceNet.

in sestavljanju željene konfiguracije.

Slika 5 - Sestavo postaje, kreiranje GSD,
ESD datotek, testiranje in dokumentacijo izvedemo z brezplačnim programskim
paketom I/O Assistant

Program opozori na nelogičnosti in napake sestavljanja pri izbiri pasivnih
priključitvenih modulov,
izračunava porabo V/I modulov ter opozarja na potrebene dodatne napajalne
module. Izdela dokumentacijo postaje kar vključuje
listo komponent, grafično
sliko, tehnično risbo z dimenzijami ter listo parametrov. Avtomatsko genePostaje BL67 so primerne za vgradnjo
rira ustrezno GSD ali ESD
na avtomatske transportne linije (Slika
6), naprave za avtomatsko sestavljanje in
Slika 4 - BL67 - modularne postaje v IP67 lahko vključi- datoteko za vključitev v
sistem vodila. V fazi zagostrego ter v strojegradnji za različne namo v ProfiBus DP, DeviceNet CANopen ali Ethernet
na se lahko s servisnim
mene. Največ jih uporabljajo v avtomoomrežje
kablom priključimo na pobilski industriji ter z njo povezani indusRazširitveni moduli so sestavljeni iz akstajo ter s pomočjo programa I/O Astriji sestavnih delov, na avtomatskih linitivnega in pasivnega dela (osnove). Na
sistant nastavljamo parametre modulov,
jah v kovinskopredelovalni, lesni, prevoljo je širok nabor V/I modulov od enohrambeni ter osstavnih digitalnih (pnp ali npn) vhodov
talih vrstah induin izhodov, do prosto konfiguracijskih ki
strije.
jim lahko določimo poljubno kombinacjo vhodov/izhodov z nastavljivim vhodTovrstni sistemi
nim filtrom, načinom izhoda in elektroimajo zagotovo
nsko zaščito.
veliko prihodnoSledijo analogni vhodni in izhodni most. Samo po poduli za napetost ali tok, moduli s PT100
datkih PNO za
ali termočlen vhodi ter tehnološki movodilo ProfiBus,
duli s serijskimi vmesniki RS232, RS
se bo število PB
485/422 in SSI. Glede na aktivni modul
postaj do leta
kombiniramo pasivni del za direkno pri2007 podvojilo
Slika 6 - BL67 vgrajen direktno na transportno linijo
ključitev senzorjev, ki so lahko z M8,
na 20 milijonov
M12, M23 ali 7/8" konektorji.
spremljamo stanja vhodov, nastavljamo
enot. Znotraj teh je trenutni delež postaj
in testiramo izhode itd., ter tako izvršiv stopnji zaščite IP67 15%, vendar hitro
Programski paket I/O
mo testiranje dela linije brez povezave
narašča.
Asssistant
na master postajo. Na podoben način se
Za dodatne informacije se lahko obrneV vseh fazah uporabe je sistem zelo
lahko priključimo tudi v servisne namete na podjetje Tipteh d.o.o., ki v Slovenidobro programsko podprt. Programski
ne, saj nam vgrajena diagnostika omogoji zastopa firmo TURCK ter na spletne
paket "I/O Assistant" (Slika 5) nam najča avtomatsko razpoznavanje konfigurastrani www.tipteh.si ali www.turckprej služi kot pomoč pri izbiri modulov
cije ter hitro odkrivanje napak.
globe.de.
A
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Express novice

National Instruments predstavlja najnovejšo verzijo LabVIEW 8
22. november 2005 ob 10. uri
hotel LEV, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana

Odkrijte tehnologije LabVIEW 8:
• porazdeljeno inteligenco in komunikacijsko tehnologijo »shared variable«
• projektno zasnovano razvojno okolje LabVIEW Project
• enostavnejši nadzor instrumentov in nove funkcije za analizo
• nove kontrole- XControls
• zmogljivejši Application Builder
• in še....
Na predstavitev LabVIEW 8 se lahko prijavite:
•
•
•

na spletnih straneh
preko elektronske pošte ni.slovenia@ni.com
ali pokličite 03 4254200.

Potrditev prijave boste prejeli po elektronski pošti.
Če se dogodka ne morete udeležiti, nas pokličite, da vam lahko pošljemo informativno gradivo.

INTELLITRACK SOFTWARE WMS in DMS
Informacije: LEOSS d.o.o., Ljubljana

V podjetju LEOSS d. o. o. so sklenili ekskluzivno pogodbo s francoskim podjetjem PixiSoft, ki je ekskluzivni partner na geografskem področju Evrope. Pogodba določa, da je LEOSS d. o. o. ekskluzivni ponudnik - distributer programske opreme IntelliTrack za Slovenijo in
Hrvaško.
Po svetu uporabljajo več kot 12.000 instalacij programske opreme podjetja IntelliTrack na področju logistike, med
njimi so mnogo znana podjetja (za podrobnejše informacije kliknite na http://
www.intellitrack.net/clients.asp).
Vodilni izdelki podjetja IntelliTrack so:
• WMS (Warehouse Management System),
• DMS (Data Management System) in
• programsko orodje RFSDK (RF Software Development Kit).
S pomočjo teh izdelkov v podjetju LEOSS d. o. o. postavljajo celovite rešitve,
ki jih s strokovnim svetovanjem in znanjem uvajajo na raznih področjih poslovanja. Z izdelkom WMS bodo s strokovnim znanjem bistveno olajšali delo
vsem, ki želijo odpraviti težave pri skladiščnem poslovanju, oziroma optimizirati delovanje procesov v skladišču. Več o izdelku na http://www.intellitrack.
net/warehouse_management_system_wms.asp.
A
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Sistemi za zagotavljanje kakovosti - II. del

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

to 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. Del ukrepov za zagotavljanje stalnega nadzora kakovosti in obenem povečanja produktivnosti smo predstavili v 59. številki Avtomatike, tokrat pa nadaljujemo z ukrepi in FMEA analizo...

S

Cilji ukrepov morajo biti v:
zmanjšanju pomena napak, kar je običajno možno le s spremembo koncepta oz. konstrukcije izdelka
zmanjšanju verjetnosti pojavljanja napak, kar je možno z
ukrepi preprečevanja ali s spremembami konstrukcije ali
procesa izdelave
povečanju verjetnosti odkritja napak, kar je možno s spremembami konstrukcije ali procesa izdelave, pa tudi z ukrepi za izboljšavo odkrivanja napak

IZVEDBA FMEA ANALIZE PROCESA MONTAŽE RADIALNIH VENTILATORJEV
Formiranje teamov
Za uspešno in učinkovito izvedbo FMEA analize je ključnega
pomena pravilno oblikovanje timov, ki sodelujejo pri realizaciji FMEA analize. Za izdelavo FMEA analize procesa montaže radialnih ventilatorjev smo na začetku načrtovali oz. formirali tri time (slika 7) in sicer :
Ožji tim, ki je sodeloval skozi celotno nalogo in je bil sestavljen iz zunanjega svetovalca, vodje projekta, vodje oddelka
montaže ventilatorjev in vodje programa ventilatorjev. Ta
team je načrtoval potek in vodil izvajanje celotnega projekta.
Širši tim je bil ožji tim dopolnjen s sodelavci za posamezna
področja. Tako so pri analizi posameznih montažnih operaciji sodelovali tudi delavci, ki te operacije izvajajo. Pri
analizi možnih napak stroja pa je vedno sodeloval tudi
vodja vzdrževanja.
Racio timi, ki so sodelovali pri izvajanju potrebnih aktivnosti za zmanjšanje verjetnosti pojava napak

Slika 7 - Timi za izvedbo FMEA analize

Usposabljanje timov za izvajanje FMEA analize
Usposabljanje timov za izvajanje FMEA analize smo organizirali v obliki delavnic za člane timov in sodelavce iz ključnih
področjih, na katerih smo:
pojasnili problematiko pojava napak v procesih,
izvedli seznanitev z metodo FMEA,
izvedli nekaj učnih primerov za prikaz uporabe metode,
predstavili računalniški program RacioPak, ki računalniško podpira FMEA in
izvedli praktične vaje na računalniku.
V okviru usposabljanja smo time tudi seznanili s planom oz.
načrtom dela pri izvedbi FMEA analize.
Omejitve pri izvedbi FMEA analize
FMEA analiza lahko v praksi hitro postane preobširna in s
tem težko izvedljiva in nepregledna. Zaradi tega smo se odločili, da FMEA analizo procesa montaže radialnega ventilatorja (slika 8) nekoliko poenostavimo. Tako smo ventilator razdelili na 4 sklope, ki imajo skupaj 17 montažnih operacij. Poleg tega smo pri izvedbi FMEA analize procesa montaže ventilatorjev 5 najpomembnejših vgradnjih komponent in dispozicijski proces "od naročila ventilatorja do njegove odpreme"
obravnavali kot celote. Omenjene elemente oz. proces smo
obravnavali tako, da smo analizirali samo tiste napake, ki so
se v preteklosti že pojavile.
Opredelili smo tudi interne kriterije za ocenjevanje posledic,
verjetnosti pojava in verjetnosti odkritja napak.

Slika 8 - Radialni ventilator BO (TRZ) s sklopi FMEA analize
AVTOMATIKA
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Izvajanje FMEA analize
Analizo smo izvajali v okviru ožjega oz. širšega teama. Ocenili
smo možne napake za 5 vgradnih komponent in za celoten
ventilator. Skupaj smo analizirali 115 možnih napak. Za izvedbo same analize smo potrebovali 12 delovnih sestankov tima
oz. "delavnic". Na koncu vsake delavnice smo določili plan dela za naslednjo delavnico in določili termin in potrebne sodelavce za izvedbo le te. Vsaka delavnica je trajala cca 3 ure.
Kadar smo načrtovali obravnavo potrebnih izboljšav smo na
delavnico povabili tudi dodatne sodelavce in tako je team za
izvedbo analize prerasel v team za izvedbo racionalizacij. Za
pomoč pri izvedbi racionalizacij smo imeli še 6 sestankov delavnic RACIO teama.
Skupaj smo za izvedbo FMEA analize procesa montaže in izvedbo racionalizacij imeli 18 sestankov - delavnic teamov.

REZULTATI FMEA ANALIZE
FMEA analiza procesa montaže je pokazala, da je 25 montažnih operacij takšnih, da zahtevajo korektivne ukrepe oz. imajo
skupno oceno (PŠT) več kot 90 točk. Ker smo pri izvajanju
analize podatke vpisovali direktno v software za izvedbo analize so bili izpisi rezultatov analize in rokovnika potrebnih
korektivnih ukrepov enostavni. Rezultati FMEA analize procesa montaže ventilatorjev so prikazani na sliki 9.

Delo v timih je pomenilo tudi veliko vzpodbudo v sproščanju
inovativnih idej članov teama. Tako nam je član teama prestavil idejo o racionalizaciji procesa montaže, ki se mu je porodila že pred časom, vendar do sedaj ni bilo prave priložnosti,
da jo predstavi oz. vpelje. Porast naročil in projekt izboljšave
kakovosti montažnih operacij sta vplivala na odločitev člana
teama, da svojo idejo predstavi ostalim članom teama.
Ker je bil projekt dviga kakovosti montaže radialnih ventilatorjev odobren s strani vodstva podjetja smo idejo o navijanju
ohišij ventilatorjev okrog rotorja z gredjo lahko nemudoma
(brez dodatnih odobritev) pilotno preizkusili na tipičnem
predstavniku (BO 250). Za izvedbo eksperimentalnega navijanja ohišja okrog rotorja smo izdelali posebne vpenjalne čeljusti. Po uspešnem preizkusu na tipičnem predstavniku smo
izdelali vpenjalne čeljusti za vse velikosti ventilatorjev.
Z uvedbo navijanja ohišja okrog rotorja nam je odpadla operacija "montaža rotorja v ohišje", ki je bila najbolj zamudna in
kakovostno problematična) montažna operacija. Zaradi tega
se je skupni čas montaže pri tipičnem predstavniku (BO 250)
skrajšal iz 54 na 36 minut.
Ostali proizvajalci radialne ventilatorje montirajo tako, da najprej izdelajo (navijejo) ohišje ventilatorja, nato pa v ohišje
montirajo rotor z gredjo.

Slika 9 - Rezultati FMEA nalize procesa montaže ventilatorjev
Pogosto se v okviru FMEA analize izdelka oz. procesa ugotovlja tudi kje so možne konstrukcijske spremembe za zmanjšanje možnosti pojava napak. V našem primeru je bila konstrukcija ventilatorja določena s tehnično specifikacijo, ki nam
jo je potrdil nemški partner. Torej bi spremembo konstrukcije
moral potrditi nemški partner. Zaradi tega smo konstrukcijo
ventilatorja smatrali kot tehnično zahtevo, ki jo moramo izpolniti, možnost pojava napak pa moramo zmanjšati s kakovostnejšim procesom montaže.
FMEA analiza procesa montaže radialnih ventilatorjev je tudi
pokazala, da je glavni vzrok napak nepazljivost oz. neznanje
delavca. To smo seveda vedeli že pred izvedbo FMEA analize,
vendar je bilo teamsko obravnavanje problema za nekatere
delavce tudi velika spodbuda za izboljšanje kakovosti dela in
uvedbo racionalizacij. Tako smo med izvajanjem analize prišli
do soglasne ugotovitve, da je proces montaže potrebno in tudi
možno racionalizirati.
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Slika 10 - Izgled inoviranega postopka montaže ohišja ventilatorja okrog rotorja

Reorganizacija pretoka materiala
Nova tehnologija montaže je potegnila za sabo tudi preureditev montažne delavnice saj se je materialni tok bistveno spremenil, ozko grlo, pa se je iz montaže rotorja z ohišjem preselilo na končno montažo in pakiranje. Postavili smo nov layout
delavnice tako, da smo sledili toku materiala. Seveda smo
morali upoštevati omejitve, ki so jih predstavljali stroji z namenskimi betonskimi temelji.
Reorganiziran tok materiala in inoviran proces montaže (slika 10) je pospeši razvoj notranjih vzpodbud za kakovostno delo vseh delavcev na montaži ventilatorjev.
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UKREPI ZA ODPRAVO VZROKOV
PONAVLJAJOČIH NAPAK
Rezultati FMEA analize so pokazali, da je najpogostejši vzrok
napake nepazljivost oz. neznanje delavca, ki izvaja montažne
operacije Za odpravo teh napak smo uvedli proces kontinuiranega usposabljanja delavcev in opozarjanja na možne napake.
To izvajamo na naslednje načine :
Postavitev opozorilnih panojev z možnimi napakami
Pri FMEA analizi procesa montaže radialnih ventilatorjev
smo ugotovili, da imamo 17 delovnih (montažnih operacij ),
kjer se lahko pojavijo napake pri montaži. Zato smo na oddelku montaže postavili 17 opozorilnih panojev, na katerih so
opozorilni napisi oz. slike, k i opozarjajo delavce na možne
napake pri izvajanju montažnih operacij.
Postavitev panoja z reklamacijami kupcev
Na oddelku montaže smo postavili tudi opozorilni pano na
katerem so vse reklamacije oz. pritožbe kupcev, ki se nanašajo na napake v procesu montaže. Ker je naš glavni kupec
(Gebhardt Ventilatoren) zelo pedanten, nam vsako ugotovljeno napako argumentira z natančnim opisom in ustrezno fotografijo.
Tako imamo na razpolago ustrezno dokumentacijo za opozorilni pano z reklamacijami (slika 11)

b.) Opozarjanje na možne napake:
Vodja oddelka pokliče delavce do posameznih panojev z opozorili za možne napake oz.navodili za kakovostno delo in jih
opozori na možne napake pri izvajanju montažnih operacij.
Svetuje jim kako naj delajo, da bo možnost napake minimalna (slika 12). Vsak delavec mora preveriti kakovost predhodnih operacij in kakovost montažnih operacij, ki jih je izvedel
sam.
c.) Ponovno opozarjanje na že storjene napake:
Vodja oddelka pokliče delavce nazaj do panoja z reklamacijami in jih opozori, da so se nekatere napake pri montaži že zgodile, čeprav so bila navodila na panojih za preprečevanje napak jasna in razumljiva (slika 13).
Po uvedbi zgoraj navedenih procedur so se napake na oddelku montaže bistveno zmanjšale tako, da se sedaj v okviru zgoraj opisanih dnevnih sestankov oz. usposabljanj izvaja predvsem teamsko delo pri stalnih izboljšavah kakovosti procesa
montaže radialnih ventilatorjev.

Slika 12 - Opozarjanje izvajalcev montažnih operacij na možne
napake, oz. pogovor o načinih preprečitve napak

Slika 11 - Pano z ilustriranimi reklamacijami oz. pritožbami
kupcev
STALNO USPOSABLJANJE DELAVCEV IN OPOZARJANJE NA MOŽNE
NAPAKE PRI MONTAŽI
Vodja oddelka montaže ventilatorjev dvakrat dnevno (pred
začetkom dela in po odmoru - malici) izvede kratke sestanke
oz. usposabljanje delavcev na montaži. Pri tem vodja oddelka
seznani delavce s proizvodnim planom za tekoči dan in s pomenom neoporečne kakovosti za kupca. Pri tem še posebno
pozornost posveti naslednjim točkam:
a.) Opozarjanje na že storjene napake:
Vodja oddelka pokliče vse delavce v izmeni k panoju z našimi
napakami in jih opozori na to, da nam delo (in plačo) dajejo
zadovoljni kupci, ki ne bodo več dolgo zadovoljni, če bomo
mi še naprej delali napake.

Slika 13 - Opozarjanje delavcev na že storjene napake
REZULTATI UVEDENIH UKREPOV
Opisani ukrepi so imeli za posledico drastičen padec reklamacij. Tako so se stroški reklamacij na programu ventilatorjev v
drugem polletju 2003 v glede na prvo polletje zmanjšali za
faktor 3,9, čeprav se je fakturirana realizacija v tem obdobju
znatno povečala.
Pomemben rezultat aktivnosti na področju dviga kakovosti
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Sistemi za zagotavljanje kakovosti - II. del
procesa montaže je tudi dvig produktivnosti montaže za cca
30%.

Izjemen odziv
na predstavitvi

ATV71
Informacije: Jože Perko, Schneider Electric d.o.o.

odjetje Schneider Electric d.o.o. je v ljubljanskem
hotelu Mons konec prejšnjega meseca izvedlo tehnično predstavitev novega frekvenčnega pretvornika
ATV71.

P

Slika 14 - Primerjava stroškov reklamacij na programu ventilatorjev pred in po uvedbi ukrepov za dvig kakovosti
Vendar ni najbolj pomemben direktni finančni efekt zmanjšanja stroškov reklamacij zaradi proizvodnih napak. Bolj pomembno je, da kupci dobivajo izdelke boljše kakovosti in so zaradi
tega bolj zadovoljni. Zadovoljni kupci pa so temelj na katerem
sloni prihodnost podjetja.
ZAKLJUČEK
Nekateri evropski strokovnjaki, s področja kakovosti izdelkov
opozarjajo na nevarnost, da FMEA analiza postane "mehanična operacija" s katero pravzaprav sami sebi dokazujemo, da
skrbimo za kakovost svojih izdelkov, istočasno pa ne odpravljamo vzrokov napak, katere poznamo in za njihovo odpravo
ne potrebujemo FMEA analize. To nevarnost je potrebno vedno upoštevati in pred začetkom FMEA analize narediti seznam napak, ki jih poznamo in med izvajanjem FMEA analize
posvetiti dovolj pozornosti odpravi vzrokov teh napak.
Iskreno si moramo priznati, da s FMEA analizo procesa montaže radialnih ventilatorjev nismo odkrili nobene nove napake, za katero ne bi vedeli že pred začetkom FMEA analize.
Smo pa z izvajanjem FMEA analize naredili izjemen napredek pri:
implementaciji timskega dela,
usposabljanju delavcev za kakovostno delo,
dvigu zavesti o pomembnosti kakovostnega dela,
dvigu notranje motivacije zaposlenih za kakovostno delo,
dvigu tehnološke discipline,
dvigu produktivnosti,
uvedbi inovacij,
izboljšanju delovne klime,
implementaciji sistema stalnih izboljšav.

Produkt je namenjen zahtevnim aplikacijam, zato
je bil poudarek predstavitve na aplikativni uporabi vgrajenih funkcij in
zmogljivosti. Velika dodana vrednost tega produkta pa je v enostavni uporabi le-teh, kar so udeleženci sami preizkusili na naši
demo opremi.
Po predstavitvi je bilo poskrbljeno tudi za kosilo v hotelski restavraciji. Vsem udeležencem se iskreno zahvaljujemo za čas in verjamemo, da je bil koristno izrabljen.

LITERATURA
1. Bogataj V., Rudolf D.: Uvedba sistema stalnih izboljšav
RACIO - PACK, Ljubljana, 2003
2. Žužek I.: Vaje za možgane, Žepni priročnik za nenehne
izboljšave, SZK Ljubljana 2002
3. Juran J. M.: Jurans Quality Hanndbook, Fifth Edition
McGraw Hill, New York (1999)
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KEP OPC strežnik
Miha Božiček, INEA d.o.o.

ermin "client/server aplikacija" je zelo pogosto uporabljen na vseh področjih programske opreme in seveda v
poslovnem svetu. V industrijskem okolju največkrat pomeni vzpostavljanje vzajemne uporabe obratovalnih podatkov in podatkov iz proizvodnje, za širok nabor aplikacij - odjemalcev. Uporabniški programi, ki črpajo te podatke iz
strežnika, so na eni strani podatkovni arhivi ter vmesniki med delavcem in napravo, ki jo le-ta upravlja, na drugi strani
pa zahtevne, kompleksne MES in ERP aplikacije. Omenjeni odjemalci se morajo, v postopku pridobivanja teh podatkov, povezati s strežnikom, ki jih bo za njih priskrbel v neki standardni obliki. V industriji je neskončno naprav in sistemov, od katerih bi želeli črpati informacije, problematično pa je dejstvo, da lahko uporablja praktično vsak svoj način
komunikacije in drugačen protokol. Naloga Kepware-jevega KEPServerEX OPC strežnika je pridobiti podatke z naprav
in sistemov, jih prilagoditi in prevesti v standardni komunikacijski protokol (OPC ali DDE), ki ga lahko vsi odjemalci
sprejmejo in seveda razumejo.

T

OPC je sprva pomenil "OLE for Process Control", danes pa OPC zajema
širši pojem "Openness, Productivity and
Collaboration". OPC fundacija definira
odprte standarde oziroma odprte specifikacije. Prvi standard te fundacije se je
imenoval preprosto OPC specifikacija, kasneje se je preimenovala v "Data Access Specification", ki je rezultat sodelovanja velikega števila vodilnih svetovnih proizvajalcev opreme za avtomatizacijo in procesno vodenje, pomembno vlogo pa je odigralo podjetje Microsoft. V originalu je specifikacija temeljila na
Microsoftovi tehnologijah OLE COM (component object model) in DCOM (distributed component object model) in je definirala standarden nabor objektov, vmesnikov in metod za uporabo v aplikacijah avtomatizacije in procesnega vodenja. Dandanes je na trgu stotine OPC strežnikov in klientov, ki sledijo
tej specifikaciji.
KEPServerEX je najmlajša generacija Kepwareove OPC-strežnik tehnologije. Ustvarjen je bil za namene hitre priprave komunikacijskih povezav z nadzornimi sistemi, s pomočjo širokega spektra razpoložljivih "Plug-in" gonilnikov naprav in komponent. S preko 90 prenosljivimi gonilniki, ki podpirajo več sto
različnih modelov naprav, je pridobivanje podatkov za odjemalca hitro in enostavno.
Podpora je za praktično vse svetovne proizvajalce krmilnikov,
poleg tega pa še:
• specialne naprave (npr. Krauss Maffei MC4, Thermo Westronics analizatorji, ...)
• ODBC klient, ki zajema podatke iz baze in jih aplikaciji
predstavi kot OPC tage
• uporabniške gonilnike, ki omogoča enostavno izvedbo
komunikacijskega gonilnika poljubne naprave preko serijske
ali ethernet povezave
• InTouch klient, ki uvozi spremenljivke iz Wonderware InTouch projekta
KEPServerEX se ponaša s preprostimi in razumljivimi uporabniškimi vmesniki vseh gonilnikov, tako je uporaba prijetna in
enostavna ob vsakem ravnanju s produktom, ne glede na gonilnik, ki ga uporabljate. Dodajate lahko mnogo naprav, ki izrabljajo številne gonilnike in to vse znotraj KEPServerEX vmesni-

ka. Tako ni potrebno obvladovati novih komunikacijskih protokolov in vedno znova porabljati časa za spoznavanje različnih
uporabniških programov.
KEPServerEX tako podpira naslednje odjemalec/strežnik tehnologije:
• OPC Data Access Version 1.0a
• OPC Data Access Version 2.0
• OPC Data Access Version 2.05a
• OPC Data Access Version 3.0
• FastDDE for Wonderware
• SuiteLink for Wonderware
• DDE Format CF_Text
• DDE Format AdvancedDDE

OPC strežniki na Microsoftovi COM tehnologiji lahko delijo
podatke z oddaljenimi aplikacijami-odjemalci z uporabo
DCOM-a (Distributed COM). DCOM omogoča oskrbovanje
lokalnih odjemalcev, in tistih na oddaljenih napravah hkrati, z
uporabo enega samega OPC strežnika.
Za potrebe zanesljivejše komunikacije je na voljo "RedundancyMaster", ki omogoča konfiguracija z redundantnimi pari, tako
da komunikacija ob odpovedi enega strežnika deluje preko redundantnega.
KEP OPC strežnik se je v praksi potrdil kot dobra izbira, predvsem zaradi stabilnosti, zanesljivega delovanja ter številnega nabora gonilnikov.
A
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Iz naših podjetij - INEIN DAN

INEIN dan 2005
Avtor: Dragan Selan

NEA d.o.o je tudi letošnje leto pripravila svoj dan, na katerega je
povabila svoje zveste poslovne partnerje. Srečanje je tradicionalno,
letos je bilo prirejeno v hotelu Mons v Ljubljani. Predstavitev novosti, v prvi vrsti pa utrjevanje in ohranjanje vezi s svojimi poslovnimi partnerji skozi prijetno druženje, je razlog Ineinega dneva. In prijetno je vsekakor bilo.

I

Po jutranji kavici ali čaju smo se zbrali
v predavalnici, kjer nas je pozdravil direktor podjetja INEA d.o.o., gospod
Marjan Vidmar. Orisal je podjetje in
njene dejavnosti, ki vključujejo tako lastne tehnologije, kot tehnologije svojih
partnerjev. Razvoj lastne tehnologije
poteka tudi skozi sodelovanje v tehnološki vertikali v projektu Tehnologije
vodenja procesov.
Nato so posamezne programe predstavili ostali sodelavci podjetja. Eden največjih poslovnih partnerjev na področju
prenosnih računalnikov je vsekakor
TOSHIBA. Program notesnikov je predstavil g. Marko Škraba, lahko pa smo si
jih ogledali tudi v predprostoru predavalnice, kjer so bili razstavljeni. Toshiba
daje največji poudarek na stalnici - varovanje podatkov s Toshiba Easyguard.
Poleg programske opreme je varovanju
opreme in s tem podatkov namenjena
tudi posebna oblika z dvojnimi stenami
vogalov prenosnikov.
Prvi partner na področju industrijske
avtomatizacije, strojegradnje, robotike
in motorskih pogonov je japonsko podjetje MITSUBISHI, s katerim INEA sodeluje že dolga leta. INEA uporablja njihovo opremo, obenem pa za Mitsubishi
razvija tako opremo (krmilnike) kot
programsko opremo za krmilnike (IDR
Blok). G. Cvetko Pepelnik je predstavil
nove Mitsubishijeve krmilnike iz serije
FX3U, ki so za več kot 300% razširljivi
v obe smeri in so izredno uporabni v
strojegradnji. Izhod do 100 kHz nam-

reč omogoča krmiljenje 3 osi. Serija
FX2NC pa je ultra kompaktna in omogoča do 256 I/O linij. Modularna Q-serija omogoča do 4 procesorje na krmilnik in se uporablja v redundančnih sistemih za zahtevne aplikacije. Ima tudi
slot za PC računalnik, ki je uporaben
kot samostojen računalnik.

Nekaj novosti je tudi na področju komandnih pultov serije GOT (touch screen), frekvenčnih pretvornikov in servo
pogonov. Roboti Mitsubish so zelo uporabni v vseh pogojih, kjer je delo monotono in zahteva veliko natančnost, dobro nosilnost in veliko število osi.
Ga. Tina Baggia je predstavila nova zastopstva za industrijske 6,4” do 15” terminale z jekleno ali INOX čelno ploščo,
ki so dobavljivi tudi brez ohišja. Novi so
tudi panel PCji, za uporabo v zgradbah.
Njihova globina le 55 mm omogoča
vgradnjo v zid, 10.4” touch zaslon pa
uporabniško prijaznost in pralnost. Novo zastopstvo je tudi podjetje KEP, ki
proizvaja programsko opremo za hitre
komunikacije, znan pa je tudi njihov
univerzalni OPC strežnik, ki podpira
množico različnih formatov.

Uporabo i4PROS v praksi je prav tako
predstavila ga. Baggia. Skupaj z Inoprojektom, ki je prispeval strojni del projekta, so aplikacijo uvedli v podjetju Adria Mobil.
Kako enostavno v praksi planirati s Proectorjem je predstavil g. Mihael Krošl.
Proector je namreč programsko orodje
za razvrščanje, ki ga med drugim uspešmo uporablja tudi podjetje LIV iz Postojne. Z njim so dosegli znatne prihranke.
O kogeneraciji in novostih na tem področju je govoril g. Anton Smrdu. Gre
namreč za sočasno proizvodnjo toplote
in elektrike, kjer z učinkovito pretvorbo
energije dosežemo znatne izkoristke in
s tem velike prihranke. Največ se prav
zaradi velikega izkoristka uporabljajo
motorji z notranjim izgorevanjem, prihajajo pa tudi nove tehnologije, ki obetajo dobre izkoristke. Ena od teh je uplinjanje lesa, čez 5 - 10 let pa bodo izpopolnjene gorilne celice.
Zanimivo aplikacijo uporabe robotov v
proizvodnji peciva v pekarni Kikinda je
predstavil g. Damjan Janežič. G. Marko
Albič pa je predstavil INEO v avtomobilski industriji, konkretno v novomeškem podjetju REVOZ. Dodatna zahtevnost projektov je tudi v upoštevanju renaultovih standardo, ki so jih morali
upoštevati.

Predstavitve so izredno hitro minile in
nadaljeval se je družabni del z žrebanjem nagrad med tistimi, ki so izpolnili
nagradno anketo.
A
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Znižanje stroškov skladiščenja
Informatizacija skladišča v podjetju
Dejan Reichmann, 3R.TIM d.o.o.

otreba po informatizaciji v večjih skladiščih, se je pokazala že več kot pred desetimi leti. Odgovor na
te potrebe, so uspešne in zahtevne rešitve, ki zaradi svoje zahtevnosti v manjših trgovskih in proizvodnih podjetjih, do danes še niso zaživele. Uvajanje standardov EAN.UCC, zahteve velikih kupcev in vpetost
v preskrbovalne sisteme velikih sistemov, zahtevajo informatizacijo skladišča tudi od manjših podjetij. Kaj
to pomeni za podjetje: zgolj strošek ali dodatno priložnost?

P

Informatizacija skladišča?
Manjši proizvajalci, predvsem tisti, ki so v poslovnem odnosu z večjimi sistemi, so že začutili,
da bodo brez informatizacije skladišč in ostalih procesov preskrbovalne verige težko izpolnjevali kriterije, ki jih postavljajo njihovi kupci. Z doslednimi zahtevami kupcev po označevanju izdelkov in predvsem transportne embalaže s črtnimi kodami po standardu EAN.UCC 128
ter izpolnjevanju zahtev po sledljivosti izdelkov, je obvladovanje pretoka blaga skozi skladišče, brez dobre informacijske podpore, skoraj nemogoče. Možnost napak je velika, ogrožena
je kakovost poslovanja. Poslovanje še dodatno otežuje upoštevanje zahtev kupcev kot so preostali rok uporabnosti in dobava iste sarže.
EAN.UCC 128 in označevanje transportne embalaže
Sistem EAN.UCC je namenjen enolični identifikaciji prodajnih enot. Posledica uporabe identifikacije je označitev transportne embalaže (kartonska embalaža, palete). Danes se največ
uporablja označevanje s črtno kodo, čeprav so v uporabi tudi že drugi načini (RF identifikacija).
Sistem EAN.UCC 128 omogoča podjetjem zapis dodatnih informacij (kot so rok trajanja proizvoda, neto tež, številka partije ...) v črtno kodo. Simbologija EAN.UCC 128 vsebuje aplikacijske identifikatorje, s katerimi se identificira informacijo zakodirano v črtni kodi. S tem postanejo črtne kode daljše in vsebujejo veliko koristnih informacij, hkrati pa so oznake težje berljive brez primerne informacijske podpore. Obvladovanje blaga označenega po sistemu
EAN.UCC 128 je brez informacijske podpore neučinkovito, tako na strani trgovca kot proizvajalca.

Začetni izbor je možno prilagoditi delavcu

Povezan ali nepovezan sistem?

Izbira naročila iz Datalab@Pantheon-a

Shema povezane (on-line) rešitve za podporo skladišču z odjemalci za MS Windows, Windows
CE in spletnimi odjemalci.
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Informatizacija skladišča
V skladiščih se pojavljata dve obliki rešitev: povezana (online, RF terminali) in nepovezana (off-line, batch terminali).
V primeru povezane rešitve, deluje sistem strežnika in
mobilnih terminalov kot celota, medtem ko so v nepovezanem sistemu podatki prenešeni na mobilni terminal, do
naslednje uskladitve, ločeni od centralnega sistema. Ob
okvari enega od terminalov, je težko hitro ugotoviti zadnje
stanje pred okvaro.
V povezanem sistemu so podatki takoj po zajemu že na
strežniku, kar omogoča nadzor nad trenutnim stanjem
zalog in hitre spremembe kot so popravljanje naročil, delitev
dela med delavci, zamenjave delavcev ali strojne opreme.
Hkrati je reševanje morebitnih težav enostavnejše z oddaljene lokacije, ker je vedno dostopno zadnje stanje celotnega
sistema. Zato se večja investicija v on-line sistem lahko hitro
povrne.
Aplikacija ali sistem?

Grafični nadzor nad stanjem skladišča omogoča pregled nad
rokom trajanja in zadnjo znano pozicijo vsakega delavca.
Iz izkušenj pridobljenih v velikih in majhnih skladiščih vemo,
da je zelo težko najti v dveh različnih podjetjih dve enaki
skladišči z enakimi poslovnimi procesi, zato je potrebno
rešitev pogosto prilagoditi potrebam podjetja.

Povečan prikaz regalnega mesta v primeru skladiščenja več
različnih artiklov na enem mestu.
Na končno rešitev vpliva veliko parametrov:

•
•
•
•
•
•
•

velikost in razpored skladišča
notranji poslovni procesi
panoga, v kateri podjetje deluje
tip podjetja (trgovsko ali proizvodno)
obremenjenost skladišča
količina artiklov
opremljenost blaga z oznakami...

Pričakovanja uporabnika pa so vezana predvsem na:
• boljša vhodna in izhodna kontrola
• natančen nadzor nad stanjem skladišča s poudarkom na
zalogi po mikrolokacijah in rokom uporabnosti izdelkov
• evidenco dogodkov v skladišču , evidentiran je vsak odčitek z ročnim terminalom
• prihranek časa pri izvedbi večine poslovnih funkcij, zlasti
inventure
• možnost delne inventure (za izbrani artikel ali izbrano
lokacijo)
• možnost podpore skladiščnemu delavcu na daljavo
• prihranek prostora (s kaotičnim sistemom skladiščenja je
lahko tudi nekaj 10% celotnega volumna skladišča)
Aplikacija (program) je samo en člen uspešne rešitve. Za to,
da bi lahko ponudili rešitev za kar najnižje stroške, smo razvili celovit sistem prilagajanja aplikacij, namestitve in uvajanja. Sistem je v osnovi primeren za velikoserijsko implementacijo (avtomatska namestitev, podpora na daljavo, uporabniška prijaznost). Vgrajena poslovna logika omogoča hitro
prilagajanje in predelave, ki so nujni v skoraj vsakem skladišču. Ker imamo sistem v celoti pod kontrolo lahko na podlagi naših izkušenj z velikimi sistemi (Mercator, Živila,
Perutnina Ptuj, MIP) hitro in za sprejemljivo ceno prilagodimo poslovno logiko sistema tehnologiji skladiščenja in
poslovnemu procesu v podjetju.
Aplikacija je zasnovana tako, da podpira več jezikov (slovenski, angleški, hrvaški, srbski, albanski, nemški, madžarski,..). Možna je hitra prilagoditev poslovne logike ter izvedba dodatkov glede na zahtevo kupca. Nove, vendar že preizkušene tehnologije nam omogočajo hiter in ekonomičen
razvoj dodatkov in dopolnitev. Podpora GPRS in UMTS
omrežjem pa lahko "razširi" skladišče skoraj po celotni državi, v primerih, ko je to smiselno in potrebno.
Naša izkušnja
Večina RF sistemov je zgrajena iz dveh delov, nadzornega
dela sistema in
mobilnega sistema. Oba dela komunicirata preko
brezžičnega omrežja in delujeta
kot celota. Celotno področje, kjer
se izvajajo skladiščni procesi, mora biti pokrito z radijskim signalom,
ki omogoča ko- Podatki o artiklih v primeru skladiščemunikacijo med nja več različnih artiklov na enem remobilnimi enota- galnem mestu
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mi (terminali) in centralnim delom sistema - bazo podatkov. Za komunikacijo
lahko sistem uporablja katero koli lokalno brezžično omrežje (WLAN) po
standardu WiFi, Bluetooth ali prostrana javna omrežja (WWAN), kot so
GPRS, UMTS. V skladiščih se danes
uporabljajo predvsem brezžična lokalna omrežja (WLAN) po standardu RF802.11b.
Rezultat našega dela in izkušenj je sistem Hydra@Warehouse, ki ima centralno enoto za nadzor skladišča z grafičnim prikazom stanja blaga po regalih
in položaja delavcev in odjemalcev.
Aplikacija na mobilnih terminalih omogoča izvajanja poslovnih funkcij kot so
prevzem z vhodno kontrolo, komisioniranje, izdaja in inventura. Dodan je
spletni vmesnik, ki omogoča preglede
in izpis poročil kot je stanje zaloge po
mikrolokacijah (regalih) na kateremkoli
računalniku v podjetju. Strežnik ponuja
tudi spletno storitev (web service), ki je
lahko edini vmesnik med bazo in mobilnim delom sistema.

pogoji dela zelo težki. Tak primer so tudi hladilnice, kjer se strošek avtomatizacije skladišča zaradi prihranka prostora in manjše obremenitve zaposlenih
hitro povrne.
Pri hladilnicah je pomemben tudi prihranek energije zaradi manjšega volumna skladišča in večje kontrole pri
zapiranju in odpiranju vrat v skladišče.
Sistem Hydra@Warehouse lahko uspešno deluje tudi v avtomatskih skladiščih.
Hydra@Warehouse LT
Za primere, kjer lokacijsko vodenje ni
potrebno, zahteva pa se sledljivost in
dekodiranje EAN.UCC 128 zapisa na
kartonski embalaži, je primerna izpeljanka LT, ki omogoča samo prevzem,
izdajo in tekočo izvedbo inventure.

Sistem za zmerno ceno ponudi veliko
tega, kar nudijo veliko dražji RF skladiščni sistemi:
preverjanje vsake kode v šifrantu
ni stalnega polnjenja in praznjenja
terminala - sistema sta povezana in
delujeta kot celota
dokumentacija se izdela v ERP
(Datalab Pantheon)
poslovanje brez papirja
podpora EAN.UCC 128 standardu
enostavna uporaba
ni več prenosov podatkov med terminali in ERP
pri delu več delavcev hkrati je stanje
zaloge vedno ažurno
ob izpadu (okvari) mobilnega terminala ostanejo vsi podatki na strežniku

Primerjava razlik v funkcionalnosti je navedena v tabeli.

Strojna oprema
Pomemben člen v sistemu so tudi prenosni terminali. Hydra@Warehouse načeloma deluje z vsemi terminali, ki imajo operacijski sistem Microsoft Windows Mobile 2003 (ali novejši), oziroma
WinCE.NET 4.2 (ali novejši). Sistem testiramo z izbranimi terminali. Sistem
smo uspešno testirali s terminali Symbol PPT8800, MC9000 in Unitech PA962 in PA950. Aplikacija na terminalih
je enostavna in praktična. Potrebni čas
učenja je zmanjšan na minimum.
Avtomatska skladišča
Avtomatska skladišča so zanimiva tudi
za manjša podjetja, zlasti tam, kjer so

Vsebuje
Vsebuje z omejitvami

*Vnos serijskih številk

Prednost povezave
Hydra@Warehouse in
ERP
Ob ugotovitvi, da ERP Datalab Pantheon že podpira večino funkcionalnosti
potrebne za učinkovito informatizcijo
skladišča, smo na osnovi naših izkušenj in obstoječih preizkušenih modulov RF sistem Hydra@Warehouse, v celoti prilagodili za Datalab Pantheon. Sistem v povezavi z DataLab Pantheon,
omogoča uporabo skupnega strežnika
in celotne funkcionalnosti, ki jo podpira DataLab Pantheon. Na ta način se
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izvedena racionalnost odraža tudi v končni investiciji. Tako postane sistem, ki
bi po svoji funkcionalnost
primeren za velika podjetja in dosegljiv tudi za mala
podjetja. Sistem bo kmalu
povezan z MS Navision, v
izdelavi je tudi povezava s
SAP. Možne so tudi povezave na druge ERP sisteme.
Strošek ali investicija?
Zagotovo lahko govorimo
o investiciji, ki se hitro povrne tudi v manjših podjetjih. Povratek investicije lahko merimo v krajšem času
potrebnem za izvedbo inventur, v hitrejšem poslovanju skladišča, manjšem
številu reklamacij, krajšem
uvajanju novih delavcev.
Poveča se kakovost poslovanja skladišča v vseh točkah procesa od prevzema,
inventure do izdaje.
Pregled nad stanjem skladišča je bistveno boljši, reševanje reklamacije pa veliko hitrejše in uspešnejše.
Mobilno RF opremo je možno uporabiti tudi za druge
namene, kot je inventura
osnovnih sredstev.

Informatizacija skladišča
naj ne bo nekaj, v kar podjetje ne investira zato, ker
to zahtevajo kupci oz. dobavitelji, temveč zato, da
naredi korak bližje k poslovni odličnosti in korak pred
konkurenco.
A

FREEZMO
centralno nadzorni sistem
brez programiranja II.del
Menerga d.o.o., Zagrebška cesta 102, 2000 MARIBOR
Tel.: 02 450 31 00, E-mail: info@menerga.si

odobne 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 zunanjega okolja, količini sončnega sevanja, absolutni vsebnosti vlage v
zraku, vetru... Uravnavanje pogojev ugodja v prostoru mora nenehno upoštevati vplive
prej navedenih "motilnih" zunanjih pogojev.

S

V ta namen je bil v podjetju Menerga razvit in se tudi s pridom uporablja mrežni prenosnik in vizualizator podatkov - FREEZMO. V prejšnji številki smo si ogledali lastnosti in
začeli spoznavati način upravljanja s centralnim nadzornim sistemom Freezmo.
UPRAVLJENJE Z CENTRALNIM NADZORNIM SISTEMOV FREEZMO
Enostaven in hiter vpogled v stanje sistema (ogrevanje, hlajenje, prezračevalna
naprava, klima naprava…)
Z vstopom v posamezno krmilniško enoto
dobimo na prikazovalniku računalnika identično sliko, kot je na samem krmilniku. Vidna
so vsa ukazna in informacijska polja. Z uporabo miške lahko upravljamo funkcije na krmilniku kakor da smo neposredno ob krmilniku. Po storjeni spremembi dobimo aktivne
podatke o novem stanju, ki smo ga z klikom
z miško povzročili. Ukazna in informacijska
polja so opremljena multifunkcijsko. Njihov
status je definiran z različnimi barvami, pri čemer je za vsak status dodano tudi pisno pojasnilo.

AVTOMATIKA

Nastavljanje časov urnih kanalov
Vsaka krmilniška enota je opremljena z paleto softwareskih urnih kanalov, ki jih v fazi programiranja uporabimo, zato da definiramo
čase obratovanja sistemov, prilagodimo posamezne specifične funkcije naprave znotraj
časovnih intervalov, nadgradimo sistem krmiljenja z dodatnimi časovnimi pogoji v odvisnosti od posebnih zahtev. Elegantno omogočanje spreminjanja urnih kanalov pomeni časa, ko je neka funkcija sproščena ali zadržana, omogoča popolno optimiranje obratovanja posameznega sistema in s tem tudi optimiranja stroškov. Kot bomo videli kasneje, je
vsako spremembo, ki je bila povzročena s
spremembo časovnih urnih kanalov možno
zasledovati skozi grafično interpretacijo podatkov v segmentu, kjer prikazujemo zgodovino.
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Pregled aktualnih podatkov

Pregled zgodovine v grafični obliki

Mrežni prenosnik in vizualizator podatkov FREEZMO omogoča hiter in preprost dostop do analognih in digitalnih
vrednosti znotraj posamezne krmilne enote.
Pri analognih vrednostih dobimo podatke o vseh merjenih
vrednostih, ki jih zajemamo s pomočjo senzorjev v polju,
prav tako so nam na voljo podatki željenih vrednosti (temperatura, vlaga, tlak…), ki jih lahko s pomočjo vstopnih kod
spremenimo. Vstopne kode nam omogočajo, da lahko razdelimo nivoje dostopov in s tem tudi odgovornosti za delovanje sistema. Ob vsaki analogni vrednosti se izpišejo tudi
enote posameznega parametra in opis posameznega parametra.

Pregledovanje posameznih vrednosti iz preteklih obdobij
omogoča kvalitetno analizo delovanja sistemov in pa uvajanje potrebnih sprememb za izboljšavo že predvidenih sistemov avtomatizacije in regulacije. Predstavljajo nam nepogrešljiv vir podatkov, ki ga lahko kadarkoli uporabimo tudi
kot dokazilo za doseganje željenih parametrov.
Pregled zgodovine je ločen na prikazovanje analognih
parametrov in digitalnih parametrov.
Analogni parametri se prikazujejo v obliki diagramov, tako,
da imamo na abcisi prikazan čas, na ordinatah pa vrednosti parametrov. Lahko si izbiramo poljubna merila, tako, da
lahko posamezne vrednosti znotraj krajših časovnih intervalov opazujemo zelo natančno. To nam omogoča natančen
vpogled, kaj se je v danem trenutku v sistemu digitalne
regulacije dogajalo. Omogoča nam tudi, da sklepamo o
pravilnosti naših odločitev v času programiranja oziroma o
možnostih za spremembo programa.
Digitalni parametri prikazujejo statuse posameznih digitalnih signalov in časovno premico, ki prikazuje, v katerem
času je bil posamezen status aktiven. S tem je omogočeno
natančno sledenje npr. vklopov in izklopov posameznih
črpalk, ventilatorjev, aktiviranja tlačnih stikal, protizmrzovalnih termostatov, razsvetljavnih krogov, odpiranja vrat, odpiranja oken, dvigovanja senčil… Dani podatki omogočajo
analizo dejanskega dogajanja v objektu in potreben poseg
v morebitno spremembo programa.
Okno za vstop v prikaz analognih vrednosti

V naslednjem oknu je možen ogled digitalnih vrednosti znotraj posamezne krmilniške enote. Pri prikazu digitalnih vrednosti dobimo podatke o vseh statusih digitalnih vhodnoizhodnih signalov za posamezno funkcijo znotraj krmilniške
enote. Ob vsaki digitalni vrednosti se izpišejo tudi statusi in
opis posameznega parametra. Ob vsakem parametru je
tudi barvni gumb, ki nam dodatno podaja informacije o digitalnem signalu s pomočjo barvne oznake. Tako je na primer, če je aktivna motnja nekega varnostnega elementa,
npr. bimetala, ta gumb obarvan rdeče. Ta vizualni signal človek opazi zelo hitro in brez posebnih naporov. Na ta način
je omogočeno hitro in vzpodbujeno reagiranje za odpravo
motnje.

Prikaz analognih vrednosti samo v diagramih
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Prikaz analognih vrednosti samo v diagramih

Povzetek
Freezmo centralni nadzorni sistem brez programiranja priključimo na vodilo sistema krmilnikov MENERGA, kar omogoča zajemanje aktualnih in shranjenih parametrov preko
Internet-a, Intranet-a ali s pomočjo modema preko normalne
telefonske linije.

Okno za vstop v prikaz digitalnih vrednosti

Samo z nekaj kliki so na razpolago trenutni parametri in načini delovanja sistemov, kakor tudi parametri obratovanja
skozi daljše časovno obdobje.

Značilnosti
Freezmo centralni nadzorni sistem brez programiranja je
učinkovito informacijsko orodje, ki ponuja in dopušča obilo
možnosti pri enostavni konfiguraciji, parametriranju in posluževanju.
Najpomembnejše značilnosti:
Upravljanje priključenih sistemov preko interaktivnega
čarovnika, z možnostjo dodajanja, spreminjanja in odstranjevanja sistemov
Avtomatska inicializacija predhodno definiranih parametrov v sistemih
Prikaz digitalnih in analognih vrednosti v realnem času
Prikaz posluževalne maske v realnem času
Zgodovina - prikaz shranjenih parametrov obratovanja v
grafični obliki, glede na definiran časovni interval v urni,
dnevni ali tedenski časovni premici
Izvoz podatkov

Prikaz digitalnih vrednosti

Freezmo - učinkovito informacijsko orodje za vaš MENERGA® - sistem.
A
Izvoz podatkov
Za možne nadaljnje analize omogoča mrežni prenosnik in
vizualizator podatkov preprosti izvoz podatkov v Excelovo
datoteko. Od tod je določena možnost analize in prikazovanja podatkov z vsemi že izdelanimi orodji, ki so sestavni del
učinkovitega orodja Excel.
AVTOMATIKA
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Mala šola programabilnih
varnostnih sistemov strojev
in proizvodnih linij - II.del
Kako istočasno povečati produktivnost in varnost v vaši proizvodnji?
Avtor: Simon Šarlah, Robotina Inženiring d.o.o.

Prednosti iz ekonomskega vidika
Prednosti varnostnih programirnih sistemov se izplačajo.
To bomo dokazali v naslednjih nekaj minutah vašega branja oziroma na naslednjem primeru.
Predstavili bomo posamezne funkcionalne skupine s konvencionalno relejsko rešitvijo v primerjavi z napredno rešitvijo.

Značilnosti običajnih varnostnih rešitev:
ločeni sistemi vodil za varnostne in "periferne" signale,
časovno kritični signali so ožičeni neposredno z varnostnim krmilnim sistemom,
omrežje varnostnih PES je sklenjeno preko komunikacijskega vmesnika.

Do zdaj je slonela varnostna tehnika pri transportnih
napravah na dveh rešitvah in sicer reševanje z običajnim
varnostnim krmilnim sistemom ali s klasičnimi varnostnimi
tehnikami, kot je na primer varnostni rele.
Obe zasnovi sicer izpolnjujeta zahtevano varnost, vendar
pa sta tehnično omejeni in zaradi tega vsebujeta znatne
potenciale ekonomičnega prihranka.

V nasprotju z rešitvijo z relejem, napredna rešitev uporablja varnostne programirne sisteme in "remote-I/O" module,
ki so varnostno povezani preko etherneta.

Pregled prednosti

Na zgornji sliki vidimo klasičen pristop z releji, ki ima številne slabosti.
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Potratno vzporedno ožičenje varnostnih signalov od stikalne omare do zgornjega nivoja odpade. Poleg tega so:
manjši stroški za vmesnike,
manjši stroški za projektiranje strojne opreme,
pregledni načrti strojne opreme, da se signali ne
podvajajo,
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vse kompleksne funkcije izklopa v sili so integrirane,
preprosta integracija signalov v vseh modulih,
preprosto omrežje,
prihranek pri začetnem vložku v konvencionalni SPS,
manjša poraba prostora v stikalni omari,
drastično zmanjšanje stroškov instalacije,
povečana dostopnost zaradi manjšega obsega veznega materiala,
povečana dostopnost zaradi manjšega obsega veznega materiala,
s prihodom safeetherneta ločen sistem vodil odpade.

Napredna rešitev privarčuje v tem primeru
približno 34. Zakaj?
varnostne stikalne naprave, releji…, se nadomestijo s
krmilnimi sistemi in njihovimi "remote-I/O moduli",
dodatna povezava do standardnega SPSa odpade, s
tem pa tudi materialni stroški in stroški za izgradnjo
strojne opreme, instalacijo in zagon,
vmesnikov strojne opreme ne potrebujemo, s čemer
prihranimo materialne stroške ter stroške za izgradnjo
strojne opreme, instalacijo in zagon,
prihrani se celotna stikalna omara.

Večji delovni pomnilnik dovoljuje realizacijo tudi kompleksnejših programov v krmilnih sistemih, medtem ko funkcionalni bloki poenostavljajo programiranje in skrbijo za podrobnejšo analizo napak.
S stopnjevanjem fleksibilnosti napredne rešitve znižujejo
izdatke za načrtovanje, programiranje, zagon, ožičenje,
vzdrževanje ter delo in čas pri spremembah oziroma pri
razširitvah.
V zgoraj opisanem primeru je razvidno, kaj vse s tem pridobimo, seveda pa je pogosto finančni vidik tisti, ki odloča, in rešitev je tudi na tem področju.
Tehnološke primerjave, ki so bile predstavljene, so osnova
za sledeč ekonomski izračun:
Izklop v sili
Osnova za kalkulacije:
varnostni signali: 172 vhodov, 42 izhodov
instalacijski deleži, ki so poudarjeni v obeh opcijah,
kot na primer stikalo za izklop v
sili ali osnovna
instalacija, se ne
upoštevajo, ker
le-ti nastajajo v
obeh primerih
materialni stroški
so ovrednoteni
po ceniku
instalacija zajema drobni vezni material in stroške
ožičenja
Licenca za programsko opremo ni zajeta v kalkulaciji, ker
ne nastaja pri vsakem projektu, pač pa samo enkrat.

Iz preglednice je razvidno, kje je mogoče varčevati, kljub
temu, da pridobimo na varnosti, fleksibilnosti, hitrosti in
produktivnosti.

Zato so varnostni programirni sistemi tudi iz ekonomskega
vidika prava rešitev za Vas!

Če naredimo še povzetek, pridemo do ugotovitve, da so
varnostni programirni sistemi zanesljivi, hitri, fleksibilni,
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ekonomični in še bi lahko naštevali. Nedvomno so klasiki šteti
dnevi. O tem, kako hitro boste postali konkurenčni tudi vi, pa
boste presodili sami.
V zadnjem delu Male šole varnostnih programirnih sistemov strojev in proizvodnih linij vam bomo predstavili
standardizacijo in normative na tem področju. Ponovno
bomo naredili primerjavo klasičnega sistema in sodobnega programirnega varnostnega sistema, ki temelji na varnostnem Ethernetu-SafeEthernet-u.
Za več informacij kontaktirajte g. Strnad Marjana na tel. 01
511 11 50 ali g. Šarlah Simona na 031 301 887, preko
elektronske pošte pa na naslova info @robotina.si ali simon.sarlah@robotina.si. Internet: www.robotina.si.
A

Novice iz Robotine
Vsako leto smo se jeseni srečali na sejmu Sodobna Elektronika, ki pa ga ni več, oziroma se je z novimi vsebinami
spojil v dogodek, ki se od letos naprej dogaja v mesecu
maju. Vendar je notranja inercija po vseh teh letih nekako
ostala in kar avtomatsko v začetku oktobra pomislimo na
predstavitev novosti v našem programu. Tukaj je torej nekaj novosti, ki jim velja posvetiti pozornost.
GEFRAN - REGULACIJSKA IN MERILNA OPREMA
Gefran predstavlja dva nova instrumenta napredne generacije. To sta vrhunski regulator tip 2500 in hitri prikazovalnik z alarmi tip 2400. Pa poglejmo nekaj njunih značilnosti.
Regulator tip 2500
dva merilna vhoda (drugi kot opcija) za
vse vrste temperaturnih sond, merilnih
celic za silo ali linearnih signalov, tudi
potenciometer,
dva pomožna linearna analogna vhoda,
4 digitalni vhodi NPN/PNP,
3 analogni izhodi 0 - 10 VDC/4 - 20 mA,
4 izhodni releji,
komunikacija Modbus RTU,
3 x 5 mestni prikazovalniki, 2 stolpična indikatorja (bargraph),
dvojna PID regulacija (npr. gretje/hlajenje), diferencialni
način,
programiranje v menujski strukturi ali s pomočjo programa za PC.
Prikazovalnik tip 2400
dva univerzalna merilna vhoda (drugi kot
opcija), možna diferencialna meritev,
dva pomožna digitalna in dva analogna vhoda,
4 alarmni releji ali digitalnih izhodi (do 10 z razširitvijo tip MD8),
5-mestni dvobarvni prikazovalnik in indicator,
programiranje v menujski strukturi ali s pomočjo programa za PC,
komunikacija Modbus RTU.
A
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PROFINET
Vaš "Joker" industrijske komunikacije
Danijel Krašovec - Siemens A&D AS

PROFINET je odprt industrijski Ethernet standard za področje avtomatizacije. Temelji na klasičnem Ethernetu.
Podpira TCP/IP protokol za parametrizacijo, konfiguracijo in diagnostiko ter IT standarde. Z razliko od klasičnega
Etherneta je Profinet Real-Time Ethernet namenjen za prenos uporabniških in procesnih podatkov po istem vodu.
Kako povečati produktivnost vaše proizvodnje? To vprašanje
je postalo v današnjem času zelo pomembno. Da lahko dosežemo večjo produktivnost in razvitost kot odgovor na vse
večje zahteve trga, je potreben neprestan tok informacij na
nivoju celotne firme; od začetnega produkcijskega in razvojnega nivoja vse do vodstva firme, za izvedbo strateške odločitve. V okviru takšnega razmišljanja odigra pomembno vlogo
komunikacija v sodobni industrijski avtomatiki in to je Profinet - industrijski Ethernet. Tako imenovani industrijski Ethernet lahko danes enostavno povežemo v zelo razširjeno, nam
bolj znano, pisarniško mrežo. Zagotovimo lahko varnost med
obema mrežama za nedovoljene dostope do avtomatizacijskega sistema.
Profinet nam omogoča povezljivost raznih komponent novih
in obstoječih tehnologij. Povezujemo sisteme iz različnih
področij: varnostno tehniko (Safety Integrated), sisteme v
realnem času (Real-Time Communication), distribuirano periferijo ali inteligenco (Distributed Field Devices), sisteme kontrole gibanja (Motion Control) ipd. Možnost integracije že
obstoječih tehnologij (ProfiSafe, ProfibusPA, ProfiDrive…) se
je izkazala kot neizogibna. Povezovanje industrijskih naprav z
informacijskimi sistemi je preprosta.

Profinet, kot komunikacijska mreža v industriji, ponuja veliko
dodatnih možnosti za povezovanja modulov za avtomatizacijo v klasično Ethernet mrežo. Mrežne komponente enostavno
uporabljamo v robustnem industrijskem okolju. Na voljo imamo "FastConnect" sistem ožičenja z uporabo RJ45 tehnologije. Konfiguriram lahko "FailSafe" mrežo. Neprestano lahko
spremljamo stanja (monitoring) mrežnih komponent, npr. za
spremljanje alarmov itd.
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Industrijske komunikacije - ProfiNet
V Profinetu imamo tri družine komponent za sestavljanje industrijske mreže. Te so :
SCALANCE X, industrijski Ethernet "switch",
SCALANCE W, modul za brezžično komunikacijo,
SCALANE S, modul za zagotavljanje varnosti podatkov.
Na naslednji sliki imamo prikazan celoten povezovalni načrt z
vključitvijo že obstoječega avtomatiziranega sistema in klasičnega pisarniškega LAN.

dostop do težje
dostopnih krajev,
npr. dvigala, vozički, mostovi, itd.
Imamo dostop do
kompletne diagnostike in stanja
radio povezave.
So modularni tako da jih lahko
povežemo
oz.
integriramo v TIA
sistem.

SCALANCE S - Varnostni modul
S Siemens konceptom varnosti
vam ponujamo rešitev varovanja vaše tehnologije in
znanja v industrijski avtomatizaciji.
Pri tem so upoštevane vse specifične zahteve za varnost procesnih
podatkov.
Če si podrobneje pogledamo generacijo SCALANCE, najprej
opazimo robustno izvedbo, ker so posebej prirejeni za uporabo v industriji.
SCALANCE X - Industrial Ethernet Switch
Novi "Industrial
Ethernet Switch"
lahko uporabljamo tako na nižjih
nivojih konfiguracij mreže kot vse
do mrež z zelo visokimi zmogljivostmi in zahtevami.

Družina Scalance X obsega veliko izbiro različnih industrijskih Ethernet "switch"-ov. Ti podpirajo veliko funkcij, kot so
diagnostika preko Profineta, SNMP ali Web. Namenjeni so za
različna področja uporabe (npr.: strukture mrež, hitrosti prenosa podatkov, število portov itd.). Modularnost sistema nam
omogoča integracijo v tako imenovani TIA, Totally Integrated
Automation.
SCALANCE W - Industrijski brezžični LAN

Vse nastavitve konfiguracije so enostavne in jih lahko nastavljamo brez posebnega poznavanja IT zaščite.

Moduli Scalance W, za brezžično komunikacijo med LAN
mrežami, uporabljajo zelo zanesljivo radijsko tehnologijo za
daljinski prenos podatkov. S temi moduli se nam poenostavi
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Scalance S je modul, ki služi za varnost mreže in podatkov
znotraj vašega podjetja. Z njim se zaščitimo pred nedovoljenimi posegi in podatkovno manipulacijo ter pred dvo smerno
influenco. Lahko si aktiviramo zaščitimo zoper napak naslovov.

Več informacij dobite na : www.siemens.com/scalance

AVTOMATIKA

A

Easy800, MFD-Titan
in Easy-soft V6
Igor Jug, Synatec d.o.o. Idrija, igor.jug@synatec.si

rmilnorelejni moduli Easy so na slovenskem tržišču prisotni že sedem let. Od takrat smo bili priča
številnim spremembam funkcionalnosti modulov in pripadajoče programske opreme. Prva družina krmilnorelejnih modulov Easy (Easy400) je kmalu dobila svojega večjega brata Easy600.
Sledila sta še Easy800 in MFD-Titan. V zadnjem letu je preskok še posebno velik, saj so vse družine krmilnorelejnih modulov Easy doživele spremembe. Serijo Easy400 je nasledila serija Easy500, krmilnorelejni moduli Easy600 pa imajo naslednika v Easy700. Zadnji so bili deležni sprememb moduli Easy800 in
MFD-Titan, slednjim so bile že drugič dodane nove funkcije.

K

Razvoju in spremembam modulov so sledile tudi nove verzije programske opreme Easy-soft, ki se uporablja za programiranje in parametriranje krmilnorelejnih modulov. Zadnja
verzija omenjene programske opreme je Easy-soft V6.
Obstajata dve različici. Easy-soft V6 Basic je namenjen programiranju in parametriranju modulov Easy400, Easy500,
Easy600 in Easy700. Easy-soft V6 Pro pa je namenjen programiranju in parametriranju modulov Easy400, Easy500,
Easy600 in Easy700, Easy800 in MFD-Titan.
V nadaljevanju prispevka so podrobneje predstavljene nove
funkcije krmilnorelejnih modulov Easy800 in MFD-Titan in
spremembe v Easy-soft V6.

Novosti Easy800
Družina krmilnorelejnih modulov Easy800 je bila že pred
časom nadgrajena z novimi funkcijskimi bloki. Dodanih jih

je bilo devet: PID, pulzno-širinska modulacija, skaliranje, če
omenimo le nekatere. V sedmi verziji so Easy800 ponovno
deležni dodatnih razširitev. Dodanih je bilo sedem funkcijskih blokov:
Pogojni skok (JP - Conditional jump) omogoča preskok izvajanja funkcijskih blokov v programu, če je izpolnjen pogoj, ki
smo ga predhodno določili. Možen je samo skok naprej po
programu. V paru z blokom JP vedno nastopa funkcijski
blok LB.
Označba skoka (LB - Jump label) označuje točko od katere
naprej se programa izvaja, če je bil uporabljen pogojni skok.
Od obstoječega funkcijskega bloka skok (oznaka :) se nov
funkcijski blok razlikuje v tem, da lahko preskočimo funkcijske bloke, s prejšnjim pa samo logične sekvece (vezavo zaporednih ali vzporednih kontaktov).
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Podatkovni multiplekser (MX - Data multiplexer) omogoča
prenos 32-bitne vrednosti (double word) iz enega izmed osmih vhodov na izhod (odvisno od vrednosti parametra, ki
določa kateri vhod naj se prenese).
Impulzni izhod (PO - Pulse output) je funkcijski blok za krmiljenje koračnih motorjev. Z njim je mogoče krmiliti koračne
motorje v treh sekvencah: območje pospeševanja, območje
delovanja in območje zaviranja. Mogoče je krmiljenje motorja v obeh smereh, naprej ali nazaj. Funkcijski blok s frekvenco do 5kHz vklaplja izhoda Q1 in Q2.
Funkcijski blok serijski izhod (SP - Serial protocol) lahko pošilja podatke preko serijskega vmesnika Easy-ja, ki ga običajno uporabljamo kot programirni vmesnik. Podatke dobiva
neposredno iz funkcijskega bloka za prikaz teksta na prikazovalniku (oznaka D). Za vsak funkcijski blok D lahko funkcijski blok SP pošlje do 64 ASCII znakov. Podatki se lahko
pošljejo na različne naprave, ki podpirajo serijsko komunikacijo (tiskalnik, terminal, modem ipd.).
Pomikalni register (SR - Shift register) je funkcijski blok s katerim je mogoče pomikati bite ali dvojne besede (double
word) za eno mesto naprej ali nazaj po registru. Bitni vzorec
se premakne ob vsakem urinem impulzu. Deluje tako, da če
je na začetku registra dodan nov bit, potem koncu registra
zadnji bit izpade.
Tabela (TB - Table function) omogoča shranjevanje do 16
dvojnih besed. Za branje operandov lahko uporabnik izbira
med dvema načinoma: LIFO (vrednost, ki je bila zadnja vpisana se prva bo prva prebrana) ali FIFO (vrednost, ki je bila
prva vpisana bo prva prebrana).

Slika 1 - Easy-soft V6 urejevalnik zaslonskih slik
kcijo gumba (Button elements), tekstovni elementi (Text elements), elementi za prikaz vrednosti (Value display elements)
in elemeti za vnos vrednosti (Value entry elements). Nekaj
elementov je znanih že iz prejšnje verzije programa, številni
pa so novi.
Bar graf (Bar graph) omogoča enostaven prikaz analognih in
numeričnih procesnih veličin v grafični obliki. Spreminjanje
procesne veličine povzroči, da je stolpec na prikazovalniku
bolj ali manj zapolnjen. Vrednost je lahko skalirana, prav
tako pa je možno določiti tudi smer v kateri se stolpec zapolnjuje. Stolpec lahko prikažemo z obrobo, dodamo pa lahko
tudi skalo. Določimo lahko tudi zgornjo ali spodnjo mejo, ki
ob prekoračitvi povzroči utripanje grafičnega elementa.
Slika 2 - Bar graf

Novosti MFD-Titan
Z verzijo 5 so bili tudi procesorski moduli družine MFD-Titan deležni sprememb. Dodani so bili identični funkcijski
bloki kot pri Easy800: pomikalni register (SR), pogojni skok
(JP), označba skoka (LB) in tabela (TB). Več je tudi možnosti pri vizualizaciji, nove funkcije pa so dodane tudi pri urejevalniku za funkcije tipk.
Nove funkcije za vizualizacijo
Spremembe v urejevalniku mask (po novem Screen editor)
za prikaz na prikazovalniku MFD so vidne že takoj po odprtju programa. Različni grafični elementi so razdeljeni v pet
skupin: grafični elementi (Graphic elements), elementi s fun-
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Slikovno sporočilo (Message bitmap) uporabimo
takrat, ko želimo
ob različnih vrednostih določene spremenljivke, na prikazovalniku prikazati
različne grafične simbole. S tem operaterja z uporabo različnih grafičnih elementov obveščamo o stanjih v procesu.
Funkcija Preklopni gumbi (Latching Button) ima enako funkcionalnost, kot preklopni rele. Če ima povezana spremenljivka vrednost 1 jo s pritiskom tipke ”OK” postavimo na 0,
oziroma obratno. Na prikazovalniku ima element izgled kva-
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drata v katerem je kljukica (če je vrednost povezane spremenljivke 1) ali je
prazen (če je vrednost povezane spremenljivke 0), ob njem pa je poljubno
besedilo.

Slika 3 - Preklopni gumbi
Polje gumbov (Button field) je grafični
element, s katerim lahko operater določeni spremenljivki dodeli različne
vrednosti. Polje lahko vsebuje od 2 do
255 elementov. Ne glede na to, koliko
elementov vsebuje, so vsi povezani na
eno spremenljivko. V tem se razlikuje
od elementa Preklopni gumbi, s katerim si je na prvi pogled zelo podoben.
Na prikazovalniku vedno vidimo samo
dva elementa polja, med ostalimi se
pomikamo s kurzorskima tipkami.

Slika 4 - Polje gumbov
Premikajoči tekst (Running text) je
enovrstični prikaz teksta, ki se nenehno premika od desne proti levi strani.
Število znakov, ki jih tekst lahko vsebuje, je 63, vključujoč presledke. Premikajoči tekst je lahko tudi utripajoč
ali invertiran.

prikaže za 2 sekundi, nato ji sledi besedilo iz naslednje celice. Prikazati je
mogoče 255 celic, s tem, da vsaka celica vsebuje do 16 znakov.
Zaslonski meni (Screen menu) uporabljamo za prehod med različnimi grafičnimi prikazi oz. zasloni. Uporaba je
zelo preprosta. Uporabnik se s kurzorskimi tipkami pomika med imeni zaslonov. Ko pride do želenega zaslona,
ga potrdi s tipko ”OK”. Če je prehod
med zasloni definiran tudi programsko, ima le ta prioriteto.
Prikaz vrednosti časovnega releja (Timing relay value display) prikazuje vrednost izbranega časovnega releja (T).
Pogoj za uporabo je, da je časovni rele
uporabljen v programu. Prikaz je odvisen od nastavljenega časovnega območja časovnega releja. Na voljo so tri območja: sekunde:milisekunde (prikaz
na 7 mest), minute:sekunde (prikaz na
5 mest), ure:minute (prikaz na 5 mest). Funkcijski blok Prikaz vrednosti
časovnega releja se lahko uporablja v
paru s funkcijskim blokom Spreminjanje vrednosti časovnega releja.
Spreminjanje vrednosti časovnega releja (Timing relay value entry) omogoča
spreminjanje nastavljenih vrednosti časovnega releja. Spreminjamo lahko oba
nastavljena časa. Za vsakega potrebujemo svoje vnosno polje. Pogoj, da se čas
lahko nastavlja, je, da sta vrednosti definirani kot konstanta (NU - Constant).

Vnos datuma in časa (Date and time
entry) lahko izvedemo s pomočjo istoimenskega funkcijskega bloka, ko je
MFD-Titan v delovanju. Izbiramo lahko med različnimi oblikami prikaza
časa in datuma. Če imamo v mreži povezanih več modulov, lahko izberemo
tudi opcijo sinhronizacije časa, ki deluje identično kot funkcijski blok SC
(Send clock).
Spreminjanje časa tedenske ure (7-day
switch time entry) in spreminjanje časa
letne ure (Year time switch entry) sta
identična funkcijska bloka. S prvim lahko spreminjamo parametre tedenske
preklopne ure ”HW” (dan, ura, minuta), z drugim pa parametre letne preklopne ure ”HY” (dan, mesec, leto).
Za vsak preklop (vklop ali izklop) je
potrebno uporabiti svoje vnosno polje.

Nove funkcije tipk
Manjših sprememb je bil deležen tudi
urejevalnik tipk (Button editor). Na prvi pogled spremembe niso vidne, saj je
izgled ostal enak kot je bil. Dodane so
bile nekatere nove funkcije, nekatere
obstoječe funkcije pa se skrivajo pod
drugačnimi imeni.
Funkcija P tipke (P button function) je
vsem uporabnikom krmilnorelejnih
modulov Easy dobro poznana. Uporablja se za aktiviranje P operandov, ki
so uporabljeni v tokovnih shemah. Da

Slika 5 - Premikajoči tekst
Rotirajoče besedilo (Rolling text) omogoča enovrstični prikaz besedil, ki vsebujejo več znakov, kot jih je naenkrat
mogoče prikazati na prikazovalniku.
Besedilo, ki ga želimo prikazovati, vpišemo v tabelo. Vsaka celica tabele se
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funkcija deluje, mora biti omogočena tudi v sistemskem
meniju. Funkcija P tipke je ekskluzivna, kar pomeni, da
tipki, ki ji je dodeljena, ne moremo dodeliti druge funkcije.
Če to naredimo, se druga funkcija ne bo izvedla.
Funkcija Pojdi na prejšnji prikaz (Go to previous screen) povzroči, da se na zaslonu prikaže prejšnji prikaz, ki je bil aktiviran
preko tipk. Funkcija nima parametrov, ki bi jih morali nastavljati.

Client). OPC je standardni vmesnik za lokalno izmenjavo
podatkov, prav tako pa tudi za izmenjavo podatkov preko
modema ali mreže. Različni nadzorni sistemi ali sistemi za
vizualizacijo lahko kot OPC odjemalci dostopajo do podatkov preko OPC strežnika. Za testiranje OPC komunikacije
je na voljo tudi testni OPC odjemalec, ki se instalira ob instalaciji Easy-OPC-Serverja.

Pogojni skok za tipke (Conditional jump) omogoča preskok
funkcij prirejenih posamezni tipki. Preskok se zgodi, ko je
izpolnjen določen pogoj. Možen je samo skok naprej, do pripadajoče označbe skoka, labele. Funkcija se lahko uporablja
tudi brez označbe skoka. V tem primeru se preskočijo vse
funkcije, ki so definirane za skokom.
Označba skoka za tipke (Jump label) se uporablja v kombinaciji s pogojnim skokom za tipke. Označuje mesto od koder
naj se funkcije tipk izvajajo, če smo uporabili pogojni skok.
Funkcija Onemogočen preklop v Statusni prikaz (Disable
switch to Status display) onemogoča vnaprej definirano funkcijo na tipki ”*” (preklop v Statusni prikaz). Če tipki ”*” priredimo katero izmed drugih funkcij, nam te funkcije ni
potrebno uporabiti, saj je preklop v statusni prikaz onemogočen že s prirejeno funkcijo.
Onemogočen izbirni način (Disable selection mode) je funkcija tipk s katero lahko onemogočimo vnaprej definirano
funkcijo na tipki ”OK” na prikazovalniku MFD. S tem onemogočamo nepooblaščen vnos vrednosti. Funkcije nam ni
potrebno uporabiti, če tipki ”OK” priredimo katero izmed
drugih funkcij.

Ostale novosti EASY-soft V6
Odgovoriti moramo na pogosto zastavljeno vprašanje, kako
je mogoče krmilno relejne module Easy neposredno povezati na centralni nadzorni sistem (SCADA). Z verzijo Easy-soft
V6 je odgovor preprost: enostavno, preko OPC-ja. Na instalacijskem CD-ju Easy-Soft V6 Pro je tudi program Easy-OPCServer. Preko OPC vmesnika je tako mogoče povezati
EASY500/700/800 in MFD-Titan na OPC odjemalce (OPC

Slika 6 - Easy - OPC Konfigurator
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Slika 7 - Testni odjemalec za OPC
V povezavi z OPC strežnikom je dobrodošla novost tudi podpora za več serijskih vmesnikov (RS232). Easy-soft V6 podpira devet serijskih vmesnikov (COM1, …, COM9). Novost
je dobrodošla tudi za tiste, ki za povezavo na računalnik uporabljajo pretvornik na USB. Računalnik običajno te pretvornike zazna na višjih naslovih.
Za slovensko tržišče je zelo zanimiva tudi podpora za šumnike v funkcijskem bloku Prikaz teksta (D, Text display). Da
se šumniki izpišejo je potrebno izbrati srednjeevropske (Central Europe) znake. Naslednji možnosti, ki se tukaj še ponujata, sta invertirano besedilo ali utripajoče besedilo. Omenjene funkcije so podprte samo za Easy800.
Slika 8 - Izpis šumnikov na zaslo nu Easy800
Na objektu je včasih potrebno spremeniti program,
vendar ne želimo
izgubiti podatkov. Z remanentnimi merkerji, ki ob prenosu
programa obdržijo svojo vrednost, je Easy kos tudi temu problemu. Vse kar je potrebno narediti je, da v sistemskih nastavitvah to možnost vključimo (omogočeno samo pri Easy800
in MFD-Titan).
Zadnja novost, ki jo bomo predstavili je nov diagnostični prikaz. Vklopimo ga z dvojnim pritiskom tipke ”ALT”.
Ta način je na voljo pri modulih Easy800 in MFD-Titan.
Omogoča, da uporabnik namesto dela tokovne veje vidi celotno tokovno vejo, s tem, da ne vidi več imen kontaktov in
tuljav ampak samo kvadratke, ki so zapolnjeni, če je kontakt
sklenjen, ali prazni, če je kontakt, ki ga ponazarjajo, razklenjen.
A
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Prosto programirni
krmilniki LPC
(Longo programmable controllers)
Informacije: SMARTEH d.o.o., Tolmin,www.smarteh.si,Tel.+386-(0)5-388 - 4400

Vedno večje zahteve po prilagodljivosti krmilne in regulacijske opreme v klasični avtomatizaciji, predvsem pa
avtomatizaciji zgradb, narekujejo izbor krmilnikov, ki jih uporabnik lahko konfigurira in programira sam. LPC sistem,
kot prosto programirni krmilnik (programmable logic controller - PLC), s svojo modularno zasnovo, prav to
omogoča. Osnova LPC sistema je glavni kontrolni modul, ki je hkrati tudi LON mrežni vmesnik. Glavnemu modulu se dodaja ostale vhodno izhodne, kakor tudi specialne module, glede na zahteve posamezne aplikacije. Takšna
zasnova omogoča kvalitetne in zanesljivejše, predvsem pa cenovno najugodnejše rešitve.
Izbiro modulov v kontrolni sistem se določi s programskim
paketom LPC Composer, ki služi za konfiguracijo glede na
želeno število, tip vhodov in izhodov ter specialnih modulov.

cenovno ugodne rešitve glede na želje in potrebe
kupca

Logično delovanje sistema oziroma aplikacijo se izpiše s programskim paketom LPC Manager. Programski jezik, v katerem pišemo aplikacijo, je kombinacija lestvičnega (ladder
programming) in blokovno orientiranega programiranja.
LPC Manager omogoča branje in pisanje vhodnih, izhodnih
ter specialnih modulov, kot tudi branje in pisanje nabora
LON mrežnih spremenljivk, ki služijo za izmenjavo podatkov med vozlišči, kakor tudi s centralno nadzornim sistemom (CNS) ter hotelskim informacijskim sistemom (HIS).
LPC krmilniki so odlična rešitev pri avtomatizaciji zgradb,
kot so:
hoteli
poslovne zgradbe
individualne hiše
javne ustanove
Omogočajo upravljanje in nadzor:
notranje in zunanje osvetlitve
klimatizacije
kontrole dostopa
priprave hladilno-grelnega medija v kotlovnici
ostalih sklopov
LPC (Longo Programmable controllers) prosto programirni
krmilniki so prvenstveno namenjeni avtomatizaciji zgradb,
kakor tudi strojev in naprav ter industrijskih procesov.
Odlikujejo jih:
modularna zasnova
enostavno programiranje in fleksibilna uporaba
cenovno ugodne rešitve
širok izbor vhodnih, izhodnih in specialnih modulov
hitra in enostavna nadgradnja
povezljivost z LON mrežo
povezljivost s centralno nadzornim sistemom (CNS)

Rešitve z LPC krmilniki omogočajo poenotenje vseh gradnikov avtomatizacije in nadzora v fazah izvedbe, uporabe in
vzdrževanja:
centralno nadzornega sistema (CNS)
hotelskega informacijskega sistema (HIS)
komunikacijskega omrežja
Prednosti uporabe LPC krmilnikov so: enostavnejši elektro
načrt avtomatizacije, zmanjšan obseg elektroinstalacij, krajši
čas zagona, možnost prilagajanja in nadgradnje, varčevanje
z energijo, udobje, cenejša rešitev in vzdrževanje, manjši
obseg rezervnih delov in pregled nad celotnim sistemov iz
ene točke ter povezljivost med podsistemi.
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Inteligentni prostor ali soba

Modularnost, širok izbor modulov in
prilagajanje želji kupca

LPC sistem omogoča uporabniku upravljanje luči (vklop/izklop ali zatemnjevanje), nastavljanje željene temperature v
prostoru, upravljanje žaluzij in ostalih naprav in segmentov.
V primeru hotelske sobe omogoča tudi: kontrolo dostopa,
alarmiranje SOS, preprečevanje izlitja vode, upravljanje žaluzij, zaporo sanitarne vode, zahtevo po čiščenju oziroma
osebju hotela ter druge posebne zahteve.

Sistem je modularen in prosto programabilen. Vse to omogoča dodajanje/odvzemanje posameznih sklopov oziroma
modulov ter prilagoditev programa delovanja po želji kupca
oziroma končnega uporabnika.
LPC sistem ima širok izbor modulov (elektronski ključ, upravljanje varčnih luči, ura...) s katerimi je mogoče ugoditi zahtevam kupca. Prav tako je združljiv s proizvodi drugih proizvajalcev LON naprav. Ostala periferija (stikala, luči, vtičnice...) je standardna oziroma enaka kot se uporablja pri klasičnih inštalacijah. Periferijo lahko izbiramo med različnimi
proizvajalci in oblikami kar omogoča širši izbor in nižjo ceno.

Prek terminala lahko spremlja in nastavlja posamezne parametre in urnike. Ob pritisku na določeno tipko terminala se
ugasijo luči v hiši ali posameznih prostorih, klimatizacija se
preklopi na varčen režim delovanja ter izklopi se napetost v
vtičnicah.

Programiranje in integracija v mrežo
Rešitev in pregled nad celotnim
sistemom

Rešitev je v avtomatizaciji posameznih podsistemov (razsvetljava, vtičnice, klimatizacija,...) na osnovi združljive opreme
in povezavi posistemov med seboj ter do vmesnikov človekstroj (centralno nadzorni sistem na osebnem računalniku ali
terminalu) prek enotnega komunikacijskega omrežja.
Preko centralno nadzornega sistema oziroma terminala ima
uporabnik omogočen pregled nad celotnim sistemom in nastavljanje parametrov delovanja, spremljanja alarmov in beleženja zgodovine dogodkov. S tem ima možnost vplivati na
udobje in varčevanje z energijo.
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Programski jezik, v katerem pišemo aplikacijo, je kombinacija lestvičnega (ladder programming) in blokovno orientiranega programiranja. Omogoča enostavno programiranje,
preverjanje aplikacije in kontrolo vhodov/izhodov ter je enostaven za uporabo.
LON mreža se gradi prosto glede na zahteve in omogoča komunikacijo med krmilniki ter vmesnikom človek-stroj (centralno nadzorni sistem na osebnem računaklniku ali terminalu) kakor tudi komunikacijo z drugimi LON krmilniki in
napravami. Pri postavljanju LON mreže, je identifikacija
krmilnika enostavna in hitra, omogoča logično povezovanje,
branje in pisanje mrežnih spremenljivk. Možna je tudi integracija dodatnih gradnikov mreže ter povezljivost v obstojeA
če mreže.
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BitDefender
"neprebojen"
Virus Bulletin priznanje za mesec oktober v rokah
BitDefenderja
Inf or macije:
macije: Damjan Jar c, Par
Par ame tica d.o.o.

Iz podjetja Parametica, distributerja protivirusnega
programa BitDefender, sporočajo, da je program
BitDefender for File Servers zopet prejel priznanje
Virus Bulletin, tokrat za mesec oktober. Omenjena
različica programa je prejela t.i. VB100% certifikat,
kar pomeni, da protivirusni program v preteklem
mesecu ni klonil pred nobeno virusno grožnjo. To
kaže na izjemno kakovost BitDefender protivirusne
zaščite. Poleg tega novi HiVE modul, ki zmore odkrivati viruse in druge škodljive kode še preden so
zanje na voljo virusne definicije ter popravki, beleži
odlično statistiko.
Na tako imenovanem "zoološkem"
preizkusu odkrivanja še neznanih virusov je namreč
BitDefenderjev HiVE z detekcijo 99
odstotkov vseh groženj krepko v vrhu protivirusnih rešitev.
O programu
BitDefender:
BitDefender je zmogljiv in prilagodljiv protivirusni
program, ki deluje po načelu "namesti in pozabi".
Program namreč sam inteligentno posodablja protivirusne informacije in namešča vedno sveže protivirusne baze (vsako uro). Uporablja ga že več kot
41 milijonov domačih in poslovnih uporabnikov v
preko 100 državah. BitDefender protivirusni program je požel tudi številna priznanja s strani neodvisnih organizacij iz protivirusnega sveta - ICSA
Labs, CheckMark ter Virus Bulletin.
Programska oprema BitDefender zajema celovite
rešitve tako za Windows in Linux namizja kot tudi za
datotečne in poštne strežnike. Dodatne informacije
je moč najti na spletni strani www.bitdefender.com.
Več informacij:
http://news.bitdefender.com/NW188-en--VirusBulletin-October-Cert-Goes-to-BitDefender.html A
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Rittalova nova kompaktna ohišja

Novi sistemi kompaktnih
ohišij Rittal CM in Rittal CL
Informacije: Rittal d.o.o., Šmartinska 152, BTC - Hala 1, Ljubljana, www.rittal.si

ittal CM in Rittal CL sta rittalovi novi skupini kompaktnih industrijskih omar s preračunljivo izrabo notranjega montažnega prostora in prostora za uvod kabelskih povezav.

R

Rittal CM - Compact Medium: ohišja so alternativna ponudba za večje omare AE serije in kot nadomestilo za ukinjeno serijo
omar AK.
Rittal CL - Compact Large: ekonomična izvedba kompaktnih prosto stoječih omar serije ES 5000.
Združljivost s TS 8 montažnimi komponentami in ostalo sistemsko dodatno opremo še dodatno poveča učinkovitost in uporabnost CM in CL ohišij v vaših aplikacijah.

CM- kompaktna srednja ohišja
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Zapiralni vložek je zaščiten
pred umazanijo z zaščitnim
pokrovom. Pod pokrovčkom
iz pleksi stekla je prostor za
logotip vašega podjetja.

Strop in dno omare s pred
privarjeni vijaki za možnost
montaže nosilnih letev, svetilke, vratnega končnega stikala, omejevalca odpiranja vrat
…

Vrata z možnostjo levega ali
desnega odpiranja. Vratne letve je v 25 mm rastru izvrtin
za univerzalno montažo notranje opreme.

Hitra pritrditev: montažna
plošča je vpeta na dnu omare
zgoraj pritrjena z varnostnimi sponkami. Montažna plošča je na straneh zakrivljena.

Tesnjenje: je doseženo zahvaljujoč dvojnemu robu ohišja in optimalnemu pritiskanju
na vratne tesnilne pene nanj.

Odpiranje: sistem odpiranja
vrat "pritisni nato obrni", docela omogoča optimizirano
izrabo notranje in zunanje
montažne površine vrat.
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CM- kompaktna srednja ohišja
Material:
Jeklena pločevina
Ohišje: 1,5 mm
Vrata: 2,0 mm
Montažna plošča: 3,0 mm
Površinska zaščita:
Ohišje in vrata:
Temeljni barvni nanos z
globinskim potapljanjem. Prašno lakiran
končni premaz v barvi
RAL 7035.
Montažna plošča:
Pocinkana
Stopnja zaščite:
IP 55 pri uporabi plošč
za kabelske uvode.

CL- kompaktna velika ohišja

Montažna plošča je identična
kot pri TS 8 omari. Za enostavnejšo namestitev opreme
na montažno ploščo je v pomoč potiskan raster na obeh
straneh plošče.

25 mm raster kvadratnih in
okroglih izvrtin na nosilnem
okvirju omare omogoča enostavno montažo sistemske dodatne opreme kot je svetilka,
vratno končno stikalo, omejevalec zapiranja vrat …

Zapiranje pri dvokrilnih vratih je dodatno zavarovano s
sredinskim zapiralnim mehanizmom in ročico na spodnji
strani vrat.

Vrata so identična kot pri TS
8 omari in imajo ojačitveni
kvadratni okvir v 25 mm rastru lukenj.

Vodila zapirala zapirajo zgoraj in spodaj, kar omogoča
boljše zapiranje pri transportu in poveča odpornost
proti vibracijam.

Privarjen hrbet omare olajša
vijačno pritrjevanje omare
direktno na stroj ali steno.
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CL- kompaktna velika ohišja
Material:
Jeklena pločevina
Ohišje: 1,5 mm
Vrata: 2,0 mm
Montažna plošča: 3,0 mm
Površinska zaščita:
Ohišje in vrata:
Temeljni barvni nanos z
globinskim potapljanjem. Prašno lakiran
končni premaz v barvi
RAL 7035.
Montažna plošča:
Pocinkana
Stopnja zaščite:
IP 55 pri uporabi plošč
za kabelske uvode.

PRODAJNI PROGRAM RITTAL
KONTAKTNI NASLOVI

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

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

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

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

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

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

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

Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

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

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

PE MARIBOR
VODOVODNA 30
2000 MARIBOR

Fascinantna
prihodnost ...
ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.
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TEL. +386 (0)2/320 14 90
FAX +386 (0)2/320 14 91
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Tehnični specialistični treningi
s področja avtomatizacije
Svetovanje k proizvodni odličnosti
Didaktična oprema za pouk avtomatizacije
Programi vključujejo spoznavanje specifičnih
strokovnih vsebin, pri čemer se teoretična znanja
sproti preverjajo s praktičnimi vajami na opremi:
• Usposabljanje za mehatronike
• Specialistični treningi: Nega stroja - iz delavca
do operaterja; Pnevmatična krmilja; Optimalne
nastavitve in tekoče vzdrževanje; Vzdrževanje
in hitra popravila pnevmatičnih sistemov;
Odpravljanje pogostih izgub v pnevmatskih
sistemih; pozicioniranje s pnevmatiko;
Hidravlika Basic; Hidravlika Advanced;
Elektrohidravlika; Elektrohidravlika Basic;
Proporcionalna hidravlika; PLC Basic; PLC
Advanced; Industrijska omrežja;
Elektrotehnika; Elektronika in digitalna tehnika; Varnostno pooblastilo obratnega električarja; Skrajševanje zastojev zaradi menjav
orodij; Energetsko varčno konstruiranje pnevmatičnih naprav idr.

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

Antibakterijska ohišja za prehrambno
in farmacevtsko industrijo
Omron razvil induktivni senzor s posebnim ohišjem z antibakterijskim delovanjem za uporabo v prehrambeni in farmacevtski industriji
Informacije: MIEL Elektronika, Andrej Rotovnik

mron je razširil svoj nabor senzorjev za prehrambeno in farmacevtsko industrijo s predstavitvijo prvega induktivnega senzorja s posebnim ohišjem z antibakterijskim delovanjem, ki predelovalnim napravam pomaga pri zmanjšanju tveganja kontaminacije. Inovativno ohišje, ki je bilo razvito v sodelovanju s podjetjem Ensinger, izvedencem za lastnosti plastike, aktivno zmanjšuje število bakterij in bacilov s pomočjo
uporabe aditiva, odobrenega s strani agencije FDA.

O

Predelava hrane je industrija, za katero je značilna osredotočenost na higieno in absolutno čistost, vendar se lahko
mikroorganizmi kljub temu po daljši uporabi hitro razširijo in
razvijejo na opremi, na problematičnih delih izdelkov in
napravah kot so niti, zareze in koti. To povečuje tveganje
kontaminacije hrane, ki se proizvaja, posebej, kjer postopki
pranja niso 100% učinkoviti. Vendar je Omron z lansiranjem
anti-mikrobiotske E2F-D družine induktivnih senzorjev (priglašene za patentiranje), razvil rešitev senzorja, ki se aktivno bojuje proti tvorbam bakterij in na ta način zmanjšuje
tveganje kontaminacije hrane.

”Omron že ponuja zanesljive senzorske rešitve za aplikacije v prehrambeni in farmacevtski industriji npr. z nerjavnimi
ohišji, ki so odporna na detergente,” pravi Siegfried Glaser,
direktor Omron Manufacturing v Nemčiji in European
Sensor Business Unit, ki sta oba locirana v Nufringenu.
”Naš cilj pa je narediti še korak dlje, v zagotovitvi popolne
zanesljivosti procesov in strojev oz. naprav naših strank.”
”Sodelovanje s podjetjem Ensinger je primer naše strategije tesnega sodelovanja z inovativnimi in vodilnimi družbami
v avtomobilski, polprevodniški in prehrambeni industriji,” je
nadaljeval g. Glaser. ”Z izkušnjami, s katerimi razpolagamo,
lahko razvijamo nove pristope za naše stranke, ki jim bodo
pomagali pri izboljševanju zanesljivosti in rasti produktivnosti.”
Od predstavitve svojega prvega induktivnega senzorja leta
1959 do danes je Omron postal vodilni globalni proizvajalec, s proizvodnjo več milijonov cilindričnih induktivnih senzorjev na leto.
O Omronu
S sedežem v Kyotu na Japonskem, je Omron Corporation
globalni vodja na področju avtomatizacije. Ustanovljen je bil
leta 1933 pod vodstvom prvega predsednika Hisao Sakute.

Učinkovito deluje proti širokemu spektru mikroorganizmov,
kot so bakterije, gljivice, alge in virusi. Lastnost materiala,
da zmanjšuje število mikrobov, je bila popolnoma testirana,
zelo enostavno pa jo lahko demonstriramo, če se dotaknemo ohišja z nezaščitenim prstom.
Množice bacilov in bakterij, ki se z dotikom preselijo na
ohišje, bodo po 12 urah skoraj popolnoma odstranjene. Na
ta način v obratih za pridelavo hrane, kjer so dobri higienski
pogoji že zagotovljeni, uporaba antimikrobiotskega ohišja
E2F-D zagotavlja dodatno varnost vpeljanih čistilnih postopkov, kar povečuje skupno zanesljvost zagotavljanja higienskih standardov.
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Danes ima Omron več kot 25000 zaposlenih v 35 državah,
ki s svojim delom zagotavljajo izdelke in storitve strankam
na različnih področjih, vključno z industrijsko avtomatizacijo, industrijo elektronskih komponent ter medicinskih instrumentov. Družba je razdeljena na pet regij, vodstva pa so: za
Japonsko v Kyotu, za Azijo in Pacifiške države v Singapurju,
za Kitajsko v Hong Kongu, za Evropo v Amsterdamu in za
ZDA v Chicagu.
Za več informacij obiščite Omronovo spletno stran
www.omron.com.
A
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INVENTURA OSNOVNIH
SREDSTEV
Informacije: LEOSS d.o.o., Ljubljana

onec leta je čas inventur in letnih popisov. V različnih organizacijah (podjetjih, šolah, agencijah,...) se vsaj takrat srečamo z nalogo, da z inventuro
ugotovimo stanje osnovnih sredstev. Podatki, ki jih dobimo na podlagi inventure, vplivajo tako na višino kapitala kot tudi na višino poslovnega izida, zato
je potrebno popis natančno narediti. Popisujemo namreč vsa sredstva in
obveznosti do njihovih virov, primerjamo dejansko stanje s knjižnim. Na koncu
opravimo še ustrezno uskladitev. Na podlagi tega dobimo ustrezne podatke
za sestavo letnega poročila, ki je osnova za sprejemanje ustreznih poslovnih
odločitev.

K

Kadar je osnovnih sredstev zelo veliko, je lahko popis
zelo zamudno opravilo, s katerim za določen čas tudi
polno zaposlimo sodelavce, ki imajo sicer druge delovne obveznosti. To delo mora biti tudi natančno opravljeno, sicer so njegove koristi vprašljive. S primerno
računalniško opremo za podporo popisu ga lahko opravimo hitreje in bolj natančno.
Kaj vsebuje rešitev INVENTURA?
Pripravili smo štiri verzije programa, ki jih naložimo na
ročne terminale in določajo način popisa:
• InventuraOS
Namenjena je za enostaven popis. Na voljo sta
dva vnosa podatkov:
• vnos lokacije,
• vnos inventarnih številk osnovnih sredstev na
posameznih lokacijah.
Vnos podatkov o lokaciji kot inventarne številke posameznega osnovnega sredstva je zelo enostaven, potrebno je le vključiti v ročni terminal vgrajeni čitalnik črtne kode in postopek steče hitro in natančno. V skrajnem primeru, ko je
na primer črtna koda poškodovana ali se nahaja na takšnem mestu, da do nje
ne moremo priti s terminalom, lahko ta podatek vnesemo ročno preko tipkovnice. Pri končnem rezultatu popisa imamo za vsako lokacijo podatek o
tem, katera osnovna sredstva smo tam našli.
• InventuraOS PT Plus
Program je namenjen natančnejšemu popisu. Pred začetkom popisa terminal
s programskim modulom za prenos in prilagoditev podatkov najprej napolnimo z obstoječimi podatki o stanju osnovnih sredstev. Za vsako lokacijo je
vnaprej specificirano, katera osnovna sredstva bi morala biti na njej. Pri izvajanju popisa nas program na posamezni lokaciji opozori na to, da smo na
primer na njej našli osnovno sredstvo, ki bi moralo biti na drugi lokaciji ali da
določenega osnovnega sredstva nismo našli. Če želimo, lahko v prvem
primeru potrdimo novo lokacijo ali pa sredstvo vrnemo na prejšnjo lokacijo
(kar pomeni, da se sproti odločamo o novem dejanskem stanju). V drugem
primeru pa lahko na tej lokaciji še malo poiščemo, če pri prvem pregledovanju nekega osnovnega sredstva nismo slučajno spregledali. Z ostalimi možnostmi uporabe programa se uporabniki seznanijo iz priloženih navodil ali v
okviru izobraževanja, ki ga po želji uporabnikov tudi izvedemo.
Po končanem popisu zbrane podatke s programskim modulom za prenos in
prilagoditev podatkov prenesemo v vaš programski paket, s katerim vodite evidenco osnovnih sredstev. Na slovenskem trgu je več različnih ponudnikov
takšnih programskih paketov, naša rešitev INVENTURA pa omogoča, da jo
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povežemo s katerimkoli od njih.
Karakteristike programa InventuraOS PT Plus:
• trije načini dela:
o avtomatski način dela - omogoča maksimalno avtomatizacijo procesa,
inventure (najpogosteje uporabljen)
o pregled OS po lokacijah - primeren za preverjanje stanja na trenutni
lokaciji,
o pregled vseh osnovnih sredstev,
• v 2. in 3. načinu lahko iščemo OS po kriteriju obdelano/neobdelano,
• delo z enonivojskimi lokacijami,
• možnost sprotnega premeščanja OS med lokacijami,
• zapis datuma in ure obdelave za posamezno osnovno sredstvo,
• hitrost dela je neodvisna od količine podatkov,
• omejitev: 10.000 OS.
• InventuraOS Plus CE
Program za naprednejše uporabnike. Vsebuje vse funkcionalnosti verzije
InventuraOS PT Plus. Dodane ima funkcije, ki omogočajo preglednejši popis
osnovnih sredstev, saj sredstva lahko razdelimo v skupine (npr. stroškovna
mesta). Pri vsakem sredstvu lahko vpišemo tudi dodatne informacije.
Program je namenjen uporabi na terminalih z Win CE operacijskim sistemom,
ki omogoča uporabniku prijaznejši grafični vmesnik.
Karakteristike programa InventuraOS Plus CE:
• trije načini dela:
o avtomatski način dela - omogoča maksimalno avtomatizacijo procesa
inventure (najpogosteje uporabljen),
o pregled OS po lokacijah - primeren za preverjanje stanja na trenutni
lokaciji,
o pregled vseh osnovnih sredstev,
• v 2. in 3. načinu lahko iščemo OS po naslednjih kriterijih:
o obdelano / neobdelano,
o pripadnost osnovnega sredstva določeni skupini,
o naziv,
• delo z več nivoji lokacij (3. nivoji v osnovi, po potrebi lahko več),
• možnost dodajanja lokacij in podlokacij ter njihov prenos,
• možnost premeščanja OS med lokacijami,
• možnost premeščanja OS med skupinami,
• zapis datuma in ure obdelave za posamezno osnovno sredstvo,
• možnost dodatnih podatkov za posamezno osnovno sredstvo:
o podatki o potrebi zamenjave nalepke,
o podatek o tem ali je sredstvo za odpis,
o količina drobnega inventarja,
o opombe,
• možnost dela z velikimi količinami podatkov (omejitev predstavlja količi
na spomina),
o Število osnovnih sredstev s katerimi lahko operirate je odvisno od struk
ture podatkov, ki jih je potrebno prenesti na terminal. Število se lahko
znatno poveča, če se zmanjša dolžina naziva, ki se prikazuje na zaslonu,
• hitrost dela je neodvisna od količine podatkov.
• InventuraOS Super Plus
Vsebuje vse funkcionalnosti verzije InventuraOS Plus CE.
Namenjena je podjetjem, ki imajo zelo veliko osnovnih sredstev. Različica
programa omogoča popis do 150.000 osnovnih sredstev.
• InventuraOS MW Standard
Program za dodatno obdelavo podatkov za inventuro osnovnih sredstev
(middleware) omogoča, da podatke pripravite, filtrirate in preverite preden
jih uvozite v vaš knjigovodski program. Zaradi številnih kasnejših korekcij,
vam to lahko prihrani veliko časa. Njegove značilnosti so:
• vključuje programski modul za prenos in prilagoditev podatkov,
• neomejeno število prenosov na terminal za izvajanje delne inventure,
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• znatno olajša delo z istočasnim izvajanjem inventure z več terminali. Podatki
z vseh terminalov se najprej zberejo v tem programu in se šele na koncu prenesejo v knjigovodski program,
• možnost shranjevanja trenutnih podatkov med začetnim izvozom iz programa, skupnih podatkov iz terminalov in posameznimi terminali, kot tudi
podatkov, ki so shranjeni od prejšnjih inventur,
• pregled obdelanih podatkov po posameznih terminalih,
• pregled osnovne statistike,
• možnost izdelave različnih izpisov na ekran in tiskanje teh izpisov (dodatno
po specifikaciji stranke),
• možnost dodajanja uvoza podatkov o osnovnih sredstvih iz drugih izvorov
(dodatno po specifikaciji stranke),
• nadzor izvajanja dela popisovalne komisije (dodatno po specifikaciji
stranke),
• dodatni modul za olajšavo prve inventure (dodatno po specifikaciji stranke),
• možnost dodajanja različnih opcij v programu (dodatno po specifikaciji
stranke).
Inventura je gledano s tehnične strani zelo enostaven proces. V realnosti pa je v odvisnosti od števila in vrste osnovnih sredstev lahko zelo dolgotrajen in naporen proces. Za kupce z višjimi zahtevami smo pripravili program za dodatno obdelavo podatkov za inventuro osnovnih sredstev (middleware) InventuraOS MW Standard.
POVEZLJIVOST S PROGRAMI
Program je bil do zdaj uspešno povezan udi z naslednjo programsko opremo:
Žezlo (GRAD d.d.), Pantheon (DATALAB d.o.o.), SAP R3 (SAP), PIS Krmar (PERFTECH), Unisoft (UNISOFT), Osnovna sredstva (PRO BIT), Osnovna sredstva (HRC
Informacijski inž. d.o.o. Žalec), Osnovna sredstva (SAOP), Vasco (Vasco d.o.o.).
Reference
Krog zadovoljnih uporabnikov INVENTURE OS iz Slovenije in Hrvaške priča o
kakovosti rešitve:
Agencija za plačilni promet, Agencija za zavarovalni nadzor, Center Dolfke Boštjančič,
CVS Ljubljana, Delo d.d., Droga d.d., ENA, ETRA, HRC inf. inženiring Žalec, hoteli HIT
Alpinea, Hypo bank, Interina, Iskra Invest, Iware Informatika, Knjižnica Koper, Kolektor
Idrija, KVM Software, LB Factors, Mestna občina Ptuj, Mestni muzej Ljubljana,
Nacionalna univerzitetna knjižnica Ljubljana, Občina Domžale, Občina Jesenice, Občina
Škofja Loka, OŠ Podčetrtek, RRC Ljubljana, Rudis, Sanolabor, Slovenica, Smart,
Splošna plovba Portorož, ŠOU Maribor, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Ljubljana, Varnost Inpod Maribor, Varstveno delovni center Koper, Veterinarska fakulteta Ljubljana, Western & wireles, ZD Sežana, ZZV Ljubljana,...
Zračna luka Dubrovnik, Croatia Airlines, Klinični center Dubrovnik.
A

Kako dobro voditi evidenco o udeležencih prireditve ali dogodka?
Informacije: LEOSS d.o.o., Ljubljana, www.leoss.si
izualno dobro organiziran dogodek in natančno evidenco prisotnosti si boste zagotovili z izbiro LEOSS-ove rešitve Tiskanje ID kartic. Rešitev vključuje
oblikovanje in izdelavo ISO kartic po potrebi posamezne stranke, kreiranje črtnih kod in njihovo čitanje s kartic s pomočjo posebej prirejene programske opreme na

V
ročnih terminalih.

LEOSS-ov razstavni prostor na SAOP konferenci in na CIO konferenci so obiskali
številni poslovni partnerji, s katerimi je bilo mogoče prijetno preživeti ta družabnoposlovni dogodek.
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Obe prireditvi sta potekali v Ljubljani v
petek, 18.11.2005. Prva v hotelu Mons in
druga v GH Union. SAOP konferenca je
privabila do zadnjega kotička napolnjeno
občinstvo iz predvsem računovodskih
krogov. CIO konferenca, ki se je odvijala
na drugi strani mesta, pa je privabila številne direktorje in vodje informatike.
Dogajanje na CIO konferenci je povezovala Mojca Mavec, na SAOP konferenci
pa Alenka Kozolc in Lucija Ćirović (Fata).
LEOSS je na obeh lokacijah postregel s prikazom
svoje programske
opreme na strojni
opremi njihovih
dobaviteljev (Denso, Metrologic, Zebra,…). Udeležence so o
svoji ponudbi (izdelkih, storitvah in rešitvah)
obvestili že pred in med dogodkoma. Ob tem
pa so v LEOSS-u izdali tudi novo brošuro, ki si
jo lahko ogledate na njihovi spletni strani
www.leoss.si.
LEOSS je bil glavni sponzor CIO konference in
pomemben pokrovitelj SAOP konferenc.
A
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