
R
EV

IJ
A

 Z
A

 A
V

TO
M

AT
IZ

A
C

IJ
O

 P
R

O
C

ES
O

V,
 P

R
O

FE
S

IO
N

A
LN

O
 E

LE
K

TR
O

N
IK

O
 IN

 T
EL

EK
O

M
U

N
IK

A
C

IJ
E 

  
 IS

S
N

 1
5

8
0

-0
8

3
0

  
C

EN
A

 1
0

0
0

 S
IT

LE
TO

 2
0

0
5

  
  

 L
ET

N
IK

 5
Š

T
E

V
IL

K
A

6
1

I SSN 1580 -0830



Z izdelki ET200S COMPACT se SIEMENS ET200S distribuirano vho-
dno/izhodne enote uvrščajo v skupino zgoščenega zajema signalov.
Dva nova produkta zagotavljata diskretne vhode in izhode po zelo
ugodni ceni. Poleg navedenega je moč priključiti še 12 modulov iz
standardnega nabora družine ET200S; skupaj do 80 digitalno analo-
gnih kanalov.

Obiščite nas na spletnih straneh:  www.siemens.com/simatic-net

SIEMENS
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e-mail: stik@hydra-co.si - http://www.hydra-co.si
tel. 059/010 948 - fax: 059/011 070
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Naslov za pošiljanje materialov in dopisov:
Hydra & Co. d.o.o.
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Cena 1.000 SIT, za celoletno naročnino priznavamo 10% popust, poštnina za SLO in DDV sta vključena v ceno. Naročnikom je brezplačno
priložena zgoščenka z elektronsko revijo AVTOMATIKA Online v kolikor izide ob izidu revije!
Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen samo z dovoljenjem založnika in vedno z navedbo vira. Nepodpisane
fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 11-krat letno, julij/avgust je dvojna številka.

Spoštovani,

Tokrat smo malce več prostora namenili prihajajo-
či spomladanski prireditvi, ki smo jo pravzaprav
najavili že zadnjič in smo jo iz Dnevi Avtomatike in
Elektronike preimenovali v bolj zveneče in kratko
ime - AEFA (iz ang. začetnic ”AAutomation & EElec-
tronics FFaair). S tem želimo prireditvi povečati raz-
poznavnost in jo obenem internacionalizirati. Ok,
bodi dovolj, saj je prispevek o tem dovolj izčrpen,
naj vas pa le še povabim na obisk prireditve.

Zadnje čase se kar precej govori o VoIP telefoniji,
saj je z agresivnim nastopom podjetja T-2 d.o.o.,
ponudnika internet/telefonije/televizije preko tele-
fonskega kabla, tehnologija tudi pri nas močno
zaživela. Zato smo se odločili na kratko predstaviti
ponudbo enega od zastopnikov VoIP telefonske op-
reme, v upanju, da bo tudi T-2 omogočil priklop  ne
le tiste terminalske opreme, ki jo sami ponujajo!
Brez konkurence ni izbire!

V decembru je bilo tudi kar nekaj dogodkov in se-
minarjev s katerih na kratko poročamo. Poleg stro-
kovnega seminarja s predstavitvijo opreme za video
kontrolo podjetja SICK in odmevne obletnice dru-
žinskega podjetja AKA PCB, Lesce, ki že štirideset
let proizvaja tiskana vezja, poročamo tudi s tiskov-

ne konference podjetja Tektronix v Münchnu. Pred-
stavili so namreč nove modele serije DPO7000, ki
imajo res veliko odličnih in izredno uporabnih last-
nosti.

Mobilnost je prednost. nas prepričujejo in s tem se
strinjamo. Biti dosegljiv, poslovati od kjerkoli, pa
naj smo na službeni poti, doma, ali pa le na kosilu,
je danes že nuja. O opremi za mobilno delo in tren-
dih in novih generacijah mobilne podpore pišeta
podjetji Leoss in Četrta pot. Predvsem standardiza-
cija mobilne opreme pa je prinesla širok razmah
tudi na področju industrijske uporabe mobilnih ter-
minalov in opreme.

Nasploh je tokratna številka malce bolj namenjena
sistemom za identifikacijo in označevanje, ki pa
gredo z roko v roki z ostalimi sistemi avtomatizaci-
je v industrijskem procesu ali pa upravljanju in
nadzoru zgradb.

Ste že slišali za plinsko kromatografijo? No, zadeva
se uporablja za spremljanje kemijskih in tehnolo-
ških procesov, storitve in rešitve na tem področju
nudi podjetje Raci d.o.o., oprema pa je Simensova.
Več o tem pa seveda v članku.

Vaš D.Selan

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

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

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

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

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

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

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

MERITVE NIVOJEV
MMaarrjjaann  SSttrrnnaadd, univ. dipl. ing. el., teh. 
direktor v Robotina d.o.o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 

Podjetje /pravna oseba/:

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

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

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

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

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.

P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

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

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

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

Svetuje na področju uporabe procesne sen-
zorike (sila, tlak, moment, pomik...) in pro-
cesne elektronike pri avtomatizaciji v indus-
triji in nadzoru procesov spajanja in preob-
likovanja.
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ga hrupa in z dovolj parkirnimi pros-
tori.
Ker razstavljavci niso obemenjeni z
visokimi denarnimi stroški, zamud-
nimi pripravami itd.
Se vsi lahko udeležijo prireditve v
obsegu, ki jih zanima. Razstavljalci
niso prisiljeni biti prisotni od začetka
do konca, predavatelji lahko pustijo
svoje materiale na strežnikih organi-
zatorja, od koder si jih lahko obisko-
valci nemoteno naložijo, ne glede na
čas prihoda itd.
Ker so na voljo možnosti sodobnega
komuniciranja preko interneta (eth-
ernet, VoIP, WiFi)
Ker bodo na voljo prireditveni strež-
niki z vsemi materiali razstavljavcev.
Ker bo verjetno prvič v slovenskem
prostoru možna tudi elektronska
udeležba. Za razstavljavce to pome-
ni nalaganje materialov na naše stre-
žnike (video informacija, programi
itd), za obiskovalce pa pristop k in-
formacijam skozi naše strežnike med
in nekaj časa po prireditvi.

AAEEFFAA - Optimalna čas in kraj
22.-24. marec 2006 in kongresni cen-
ter hotela MONS sta soglasno spreje-
ta kot optimalen čas in kraj dogajanja
sejemsko/seminarske prireditve AEFA
2006 v spomladanskem času. 

AAEEFFAA - Specializirane razstave, pred-
stavitve, delavnice in seminarji
Specializirane prireditve nudijo večje
možnosti povezav, tako poslovnih, kot
strokovnih. V ta namen je na voljo pros-
tor za razstave, predavanja, konferen-
ce, seminarje in delavnice. Specializi-
rana predavanja na tematskih dnevih
pa bodo ponujala trende in možnost
pridobivanja novih znanj, spoznanj in
rešitev.

Poglejmo na kratko: Sejem Avtomatike in Elektronike s seminarji oziroma AEFA
(angl. Automation & Electronics Fair and Seminars) je prireditev, ki smo jo na-

povedali že v prejšnji številki Avtomatike in se je razvila iz prireditve Dnevi Avtoma-
tike in Elektronike.

Dragan Selan, Avtomatika, www.aefa.si

AAuuttoommaattiioonn  &&  EElleeccttrroonniiccss  FFaaiirr  aanndd  SSeemmiinnaarrss
2222.. --2244.. mmaarreecc  22000066  ••  KKoonnggrreessnnii  cceenntteerr  MMOONNSS

AAEEFFAA - Učinkovitost
Večen problem razstavljavcev je, kako
s čim manj sredstvi pokazati čim več!
To predvsem velja za, po prepričanju
večine podjetij, nepotrebne stroške
oglaševanja, nastopov na sejemskih
prireditvah in pripravo lastnih promocij-
skih dogodkov - skratka marketinga.
Doseči čim večji učinek na vložen tolar
pa je tudi motiv seminarsko/sejemske
prireditve AEFA, ki jo organizirata reviji
AVTOMATIKA in ELEKTRONIKA. 

Če združite lastne promocijske priredi-
tve s prireditvijo AEFA, namesto izdela-
ve prospektov objavite tehnične članke
v reviji, ki bo razdeljena vsem navzočim
brezplačno, vabila namesto vas razpo-
šlje organizator, obenem pa se lahko
odločite za osnovni paket razstavnega
prostora (in morebitno delavnico, pre-
davanje ali predstavitev), potem vseka-
kor lahko govorimo o učinkovitosti.

Vaša naloga pa je predvsem to, da se
pripravite na čim boljši nastop!

Zakaj torej AEFA?

Ker je AEFA ozko specializirana na
avtomatizacijo in elektroniko.
Ker so obiskovalci vabljeni iz vrst
strokovne in poslovne publike doma-
čih podjetij pa tudi iz tujine.
Ker obiskovalec razen stroškov pri-
hoda nima NOBENIH STROŠKOV*
(BREZPLAČEN vstop)!
Ker je na voljo dovolj prostora za
razstavne prostore, predavanja, dela-
vnice in neobvezno druženje.
Ker je prireditveni prostor Hotel in
kongresni center "Mons", ki je glede
svojih tehničnih možnosti in kapaci-
tet korak pred vsemi drugimi.
Ker je prireditveni prostor v središču
Slovenije, tik ob ljubljanski obvozni-
ci, v Ljubljani, vendar brez značilne-

AEFA 2006
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AEFA 2006

SSooddoobbnnaa  zzggrraaddbbaa  ••  UUččiinnkkoovviittaa  pprrooiizzvvooddnnjjaa  ••  TTrreennddii  vv  rraazzvvoojjuu  iinn  pprrooiizzvvooddnnjjii  eelleekkttrroonniikkee

Po uspešnih Dnevih Avtomatike in Elektronike jeseni 2005
smo na podlagi želja razstavljavcev in obiskovalcev naredili
korak naprej in ustvarili AAEEFFAA''0066.

Trije dnevi avtomatike in 
elektronike!

Brezplačen vstop obiskovalcev!

Nagradno žrebanje registracijskih
kuponov!

Moderirana prireditev (najave
urnikov, seminarjev, obsejemskih
prireditev, predavateljev, ...)!

Tematski dnevi:

AEFA - Sodobna zgradba (15.03.06)
AEFA - Učinkovita proizvodnja (16.03.06)
AEFA - Trendi v razvoju in (17.03.06)

proizvodnji elektronike

Več informacij najdete na www.aefa.si!

Vabimo Vas na jutranjo kavico!
Organizator:
HYDRA & CO. d.o.o.
SOSTRSKA CESTA 43C
1000 LJUBLJANA
TEL.: 059 010948, 059 010949
FAX: 059 011070
E-MAIL: stik@hydra-co.si
WEB: www.hydra-co.si
WEB: www.aefa.si

Lokacija:
Hotel in kongresni center MONS
POT ZA BRDOM  55
1000 LJUBLJANA
TEL.: 01 47 02 700
FAX: 01 
E-MAIL: info@hotel.mons.si
WEB: www.hotel-mons.com

AAEEFFAA - Tematski dnevi
Ker so nekateri obiskovalci ozko speci-
alizirani, smo pripravili tudi tematske
dneve, kjer je poudarek na določeni
veji avtomatizacije. Ker traja prireditev
tri dni, smo teme razdelili takole:

• Sodobna zgradba
Tokrat je prvi dan namenjen sodobni
zgradbi, ki je varčna, uporabniku pri-
jazna, komunikacijsko učinkovita in kar
se da udobna. Upravljanje in nadzor
energije, svetlobe, klimatskih pogojev,
varnostni sistemi, komunikacijski siste-
mi bodo teme tega dne.

• Učinkovita proizvodnja
Drugi dan je namenjen učinkoviti proiz-
vodnji. Le do skrajnosti avtomatizirana,
sledljiva in informatizirana proizvodnja
zagotavlja konkurenčen izdelek v kate-
rega bo vključeno čim manj režije,
možnih napak človeškega faktorja,
logistika pa bo skrbela za natančno
gibanje tokov izdelka od zametka do
prodajne police ali skladišča.

• Trendi v razvoju in proizvodnji 
elektronike

Elektronika, ta pri nas dokaj zanemar-
jena veja znanosti, pravzaprav omogo-
ča in vodi celoten napredek sodobne
tehnike, komunikacij, avtomatizacije.
Razvijanje novih, boljših, hitrejših, ved-
no bolj komplesnih elektronskih nap-
rav ter proizvodnja le teh kaže na teh-
nično razvitost neke sodobne družbe.
To za podjetja, ki se z razvojem elektro-
nike ukvarjajo, pomeni stalno tekmo s
konkurenco, iskanje vedno novih teh-
nologij, krajšanje časov od ideje do
izdelka na trgu.
In tretji dan bo na vrsti prav zgodba o
tehnologijah in orodjih za razvoj in pro-
izvodnjo elektronike, tudi v luči novih
zahtev ekologije.

AAEEFFAA - Kongresni center Mons -
Središče Slovenije
Prireditev AEFA sodi v center države,
tako, da je približno enako oddaljena
za obiskovalce z vseh vetrov Slovenije.
Prijetno okolje hotela MONS, ki je že v
osnovi grajen kot kongresni center, nu-
di obilo možnosti razstavnih prostorov,
seminarjev, predavanj in delavnic v so-
dobnih predavalnicah ter druženja v
stalnih in priročnih gostinskih prosto-
rih. Solidna količina parkirnih prostorov
in neposreden dostop z ljubljanske ob-
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AEFA2006/Informacijske tehnologije - telekomunikacije

Vpodjetju UScom d.o.o., se že nekaj let uspešno tru-
dijo na slovensko tržišče pripeljati kar največ sodo-

bnih rešitev na področju telekomunikacij. S prihodom
sodobnih VoIP digitalnih internetnih komunikacij preko
sramežljivih začetkov nekaterih ponudnikov, sedaj pa
zelo agresivno preko ponudnika T-2, je opisana tema še
kako zanimiva tudi za slovenskega uporabnika. Tehnolo-
gija je relativno nova, opreme pa malo, zato so dobrodo-
šle vse informacije, ki so na voljo.

V svetu je že kar nekaj let obstaja tehnologija VoIP, ki omo-
goča  prenos zvoka preko medmrežja, s tem pa posredno
tudi prenos govora. Ideja je bila zasnovana na dejstvu, da
na svetu obstaja precej veliko število takšnih ali drugačnih
priključkov, ki omogočajo uporabnikom dostop do med-
mrežja, s tem pa tudi ob podpori tehnologije telefoniranje
po celem medmrežju in s pomočjo poštnih SIP strežnikov
tudi v običajno telefonsko omrežje.

Glede na to, da je omrežje razvejano po celem svetu, in da
cena dostopa do medmrežja v posamezni državi ni ravno
pretirano draga, pa postane telefoniranje po medmrežju
takorekoč zastonj, če odmislimo stroške opreme in priključ-
ka, kar pa tako ali tako že imamo.

VoIP včeraj, danes ali jutri?

Danes ni vprašanje, ali je to tehnologija, ki bo nekoč primer-
na za uporabo, temveč se sprašujemo le še kdaj jo bomo
začeli množično uporabljati. V bljižnji prihodnosti se bo na
vizitkah mnogih ljudi pojavila še ena telefonska številka (E-
mail naslov), ki bo predstavljala medmrežni VoIP telefonski
priključek 

V podjetju UScom d.o.o. zastopajo mednarodno priznano
podjetje GRANDSTREAM, ki je predstavilo serijo telefonov
(BUDGE TONE)  in VoIP vmesnikov. Aparati podpirajo teh-
nologijo VoIP do te mere, da praktično samo priključimo
aparat na omrežje in že telefoniramo po celem medmrežju. 

Aparat BUDGE TONE-100 je narejen iz kvalitetnih materia-
lov in zagotavlja več let uporabe brez težav, kar dokazujejo
tudi izkušnje v njihovem podjetju, saj jih vsakodnevno upo-
rabljajo tudi sami.
Velika numerična
številčnica in LCD
zaslon poskrbita,
da bo vaše inter-
netno telefonira-
nje preprosto, hit-
ro in udobno.

Informacije: UScom d.o.o., Ljubljana

IInntteerrnneettnnaa  tteellee--
ffoonniijjaa  aallii  VVooIIPP

voznice omogočajo obis-
kovalcem nemoten pri-
hod na prireditev.

AAEEFFAA - Komunikacijski
otok
Prireditev AEFA zasledu-
je tudi sodobne trende v
komunikacijah. Razvoj in
vse večje kapacitete so-
dobnih procesnih komu-
nikacij seveda tudi pogo-
jujejo hiter razvoj informa-
tizacije od povsem ko-
mercialne informatike, do zadnjega izdelka v skladišču.

Tudi sama prireditev bo komunikacijsko/informacijsko mo-
čno podprta, zato bodo na voljo strežniki, ki bodo omogo-
čali hranjenje sejemskih vsebin, pa tudi brezžična in žična
ethernet omrežja za neposreden dostop do vsebin na strež-
nikih in do svetovnega spleta.

AAEEFFAA - Razstavljavci
Prireditev ustvarjajo razstavljavci, česar se zavedamo, zato
vas vabimo, da se tvorno udeležite prireditve. Na voljo so
vam:
• razstavni prostori (osnovni paket ali po želji)
• velika predavalnica, manjša predavalnica za delavnice 
• velika avla za druženje
• gostinske in hotelske

kapacitete
• zunanji prostori za raz-

stavna vozila
• strežniki za promocij-

ske e-materiale
• komunikacije
• ...

AAEEFFAA - Raj za obiskovalce
Obiskovalce smo posta-
vili na konec. Pa ne zato,
ker bi bili manj po-
membni, ampak zato,
ker se jim želimo še po-
sebej posvetiti. 

Spoštovani obiskovalci,
vabimo vas na prireditev, ki je namenjena prav vam. Oglejte
si izdelke, rešitve in storitve naših razstavljavcev, ki se vam
bodo z veseljem posvetili in vam razodeli vse, kar vas zani-
ma. Pridružite se predavanjem in delavnicam, kjer boste
tudi v živo videli delovanje izdelkov in rešitev. 

Pridite tisti dan, ko so na sporedu ”vaše” teme, ali pa se og-
lasite vsak dan, saj vstopnine ni!

Če pa boste imeli srečo, bo vaš registracijski kartonček
izžreban na nagradnem žrebanju zadnji dan prireditve. 

In da, vabljeni ste na jutranjo kavico. Resno... A
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Sprejem poziva je mogoč na dva načina:

s klasičnim dvigom slušalke, ali 
s pritiskom na tipko speakerphone.

Za res uporabniku prilagojeno telefonira-
nje je na aparatu na voljo množica klasič-
nih telefonskih funkcij, kot so zveza na
čakanju, prevezovanje klicev drugemu
uporabniku, funkcija ne moti, preusmeri-
tev klicev v primeru, da je klicani zaseden,
zapora klicev, ... S funkcijami aparata ele-
gantno poskrbimo za klicatelja, ki bi rad
prišel v stik z nami.

Aparat omogoča več načinov izbiranja številke klicanega : 
1. z uporabo navadnih in podaljšanih telefonskih številk preko SIP strežnika,
2. z uporabo direktnega klica z aparata na aparat, preko 12 mestne IP številke.   

V telefonskem aparatu GRANSTREAM vgrajeni WEB strežnik, na katerega se
lahko povežete s PC računalnikom preko IP naslova telefonskega aparata omogo-
ča, da aparat hitro in zanesljivo opašete v okolje lokalnega informacijskega omrež-
ja. Nastavitve so opisane v navodilu za uporabo, ki je seveda v slovenskem jeziku.

Podjetje GRANDSTEAM  nudi poleg  LAN telefonskih aparatov tudi ATA vmesni-
ke, preko katerih lahko v VoIP okolje integrirate tudi klasične analogne telefonske
aparate in faxe...

Preko takšnega vmesnika lahko v  VoIP okolje priključite enega ali dva telefonska
aparata.

Opasevanje pa poteka en-
ako kot pri telefonskih apa-
ratih, preko vgrajenega
WEB strežnika nastavitve
pa so skoraj identične.

Uporaba WEB strežnika je
preprosta, da bolj ne bi
mogla biti, tako da bo vsak
uporabnik, ki se vsaj malce
razume v nastavitve svoje-
ga PC računalnika skladno
z navodili lahko zlahka na-
stavil telefonski aparat. Ve-

čina nastavitev je že privzetih tako da morate običajno nastaviti le IP naslov ter
imena (SIP) strežnikov.

Uporabnik ima v meniju še nekaj opcijskih nastavitev, ki pa so več ali manj pozna-
ne že iz klasičnih telefonov (User ID is phone number, Use # as Dial Key, Voice
Mail UserID, Time Zone,....).

V podjetju UScom tudi sami uporabljajo VoIP telefonijo že kar poldrugo leto.
Vsem, ki se zanimate za integracijo telefonije v okolje lokalnega računalniškega
omrežja nudijo brezplačno svetovanje, predstavitev opreme in brezplačen preiz-
kus opreme po dogovoru. V kolikor želite prejeti več informacij, ali ponudbo, vas
vabijo, da se jim oglasite na njihove kontaktne naslove. 

Seveda pa v podjetju niso pozabili na servisno podporo. Za vse produkte iz
UScom ponudbe zagotavljajo hiter, ekonomičen in učinkovit servis. A

Telekomunikacije

ATA adapter zadnje generacije pro-
izvajalca GRANDSTREAM Handy-
Tone ATA-286.



AVTOMATIKA10 61/2005

National Instruments FPT-1015 je in-
dustrijski 15-inčni ploski zaslon na do-
tik, ki ponuja odporen barvni LCD za-
slon, občutljiv na dotik. NI FPT-1015
se povezuje preko standardnega VGA
vmesnika in USB vmesnika. Ponuja
veliko prikazno površino in zaslon na
dotik za visoko zmogljive PXI testne
aplikacije s katerimkoli vstavljenim
PXI krmilnikom ali za aplikacije stroj-
nega vida z NI CVS-145x sistemi.
Inženirji lahko z lahkoto uporabijo ta

HMI s PXI funkcionalnimi testnimi si-
stemi v tovarnah.

Inženirji lahko uporabijo National In-
struments TPC-2006 industrijski zas-
lon na dotik za vstavljene aplikacije ali
aplikacije nadzora stroja. NI TPC-2006
prinaša 5.7-inčni LCD z odpornim za-
slonom, ki poganja Windows CE .NET
operacijski sistem, ki ga lahko inženir-
ji programirajo z uporabo LabVIEW
PDA modula. Porabi malo električne

Informacije: National Instruments, Celje

Inženirji in znanstveniki lahko sedaj uporabljajo nove National Instruments
ploske zaslone na dotik, panelne računalnike na dotik in panelne vmesnike

za PC uporabnike (HMI) skupaj z NI LabVIEW grafičnim razvojnim okoljem za
razvoj uporabniških vmesnikov. LabVIEW ponuja bogato razvojno okolje za
uporabniške vmesnike z brezplačno licenčno uporabo za vmesnike z Lab-
VIEW Application Builder, prav tako vsak panel na dotik vsebuje LabVIEW Mo-
dule licenco za uporabo. Poleg okolja za razvoj uporabniških vmesnikov za
nove vmesnike lahko LabVIEW uporablja široko paleto programabilnih krmil-
nikov za avtomatizacijo (PAC), vključno z visoko zmogljivimi, na PC tehnologi-
ji osnovanimi I/O s PXI ali industrijskimi PC-ji, distribuiranimi I/O s Compact
FieldPoint, na FPGA osnovanimi hitrimi I/O s CompactRIO in distribuirane
sisteme za vid s Compact Vision System-om.

NNaattiioonnaall  IInnssttrruummeennttss
pprreeddssttaavvlljjaa  nnoovvee  HHMMII
iizzddeellkkee  zzaa  LLaabbVVIIEEWW
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HMI sistemi za LabVIEW

energije, vsebuje zmogljiv 266 MHz
Intel ARM9 procesor in čvrst design
brez gibljivih pogonov, hladilni sistem
brez ventilatorja in NEMA4/IP 65
industrijske ocene. Inženirji lahko s
pomočjo te LabVIEW PDA odobrene
naprave ustvarjajo HMI aplikacije,
LabVIEW PDA modul pa avtomatsko
prevede LabVIEW VI-je za Windows
CE in jih optimizira za najboljše rezul-
tate. 

National Instruments PPC-2015 je PC
z 15-inčnim odpornim, na dotik občut-
ljivim barvnim zaslonom in 2.0 GHz
Pentium 4 procesorjem. Panelni PC
poganja Windows XP operacijski sis-
tem z 40 GB trdim diskom in omogoča
povezljivost skozi Ethernet, USB, dva
PCMCIA priključka in dve PCI reže s
polovično dolžino. Ponuja popolnoma
delujoč HMI za vso NI PAC strojno op-
remo skozi Ethernet priključek in po-
nuja pet USB ter dva PCI priključka za
povezljivost s širokim naborom NI str-
ojne opreme, kot so industrijske, na
PCI osnovane, plošče za zajemanje po-
datkov ali zunanji USB moduli za zaje-
manje podatkov. Dve PCI reži ponujata
integracijo z opremo za vid ali gibanje.
Pomeni idealno osnovo za, na PAC
strojni opremi osnovan, nadzor strojev.

Inženirji lahko uporabijo LabVIEW
aplikacije na teh novih HMI in nato
preko Ethernet-a povežejo široko pale-
to PAC strojne opreme NI. LabVIEW
tudi omogoča odprto povezljivost z
ostalo strojno opremo skozi industrij-
ske standarde kot so Ethernet, USB,
PCI in PCMCIA. Z LabVIEW lahko

inženirji ustvarijo sisteme, ki povezuje-
jo MHI s PLC podjetij Allen-Bradley,
Siemens, GE Fanuc in mnogimi ostali-
mi OPC (OLE za nadzor procesa) NI
serverji. Inženirji se lahko ravno tako
povezujejo s tovarniškimi mrežami z
uporabo Modbus TCP/IP preko Ether-
net, DeviceNet in Can strojne opreme.
Za dodatna omrežja kot so PROFI-
BUS, Ethernet/IP in PROFINET, po-
vezljivost za HMI z industrijskimi om-
režji zagotavljajo komunikacijski pre-
hodi številnih proizvajalcev.

O podjetju National
Instruments

National Instruments (www.ni.com) je
tehnološki pionir in vodilno podjetje
na področju virtualne instrumentacije-
revolucionarnega koncepta, ki je spre-
menil pristop inženirjev in strokovnja-
kov iz industrije, vladnih ustanov in
šolstva do meritev in avtomatizacije.
Virtualna instrumentacija koristi ko-
mercialne tehnologije in tehnologijo
osebnih računalnikov in s tem poveču-
je produktivnost in zmanjšuje stroške
aplikacij za upravljanje in testiranje. 

Virtualna instrumentacija obsega pro-
gramsko opremo kot npr. LabVIEW, ki
je enostavna za uporabo ter modularno
strojno opremo za meritve in upravlja-
nje za PXI, PCI, USB in Ethernet. S
sedežem v Austinu, Texas, ima podjet-
je več kot 3600 zaposlenih in predstav-
ništva v 40 državah. V letu 2004 je
podjetje prodalo svoje proizvode več
kot 25.000 podjetjem v 90 državah po
svetu. A

Zaposleni v podjetju 
Schneider Electric d.o.o. 
želimo vsem bralcem revije
Avtomatika in njihovim bližnjim
uspešno in srečno novo leto.
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Oprema za avtomatizacijo

Miha Božiček, INEA d.o.o.

Vzadnjih letih je vse večji preboj v svet industrije dosegel Microsoft s platformo .NET, predvsem z operacijskimi sis-
temi Windows XP, Windows XP Embeeded in Windows CE.NET v industrijskih napravah.

TTeecchhmmaarrkk  iinndduussttrriijjsskkii
tteerrmmiinnaallii  iinn  

oopprreemmaa  zzaa  aavvttoommaattiizzaacciijjoo

Podjetje INEA d.o.o. predstavlja serijo industrijskih računal-
nikov in terminalov z operacijskim sistemom Windows XP,
Windows XP Embeeded in Windows CE  proizvajalca Tech-
mark, ki so namenjeni za delo v zahtevnejših industrijskih
okoljih.

Na voljo je široka paleta modelov, z različnimi konfiguracija-
mi in različnimi predinstaliranimi operacijskimi sistemi.

Proizvodi se delijo na serije:
TK-WIN-CE
TK-WIN-SYS
TK-WIN-BB
PROX
LCD monitorji

Skupen jim je nizkoenergijski procesor, kar pomeni manjše
segrevanje in ni potrebe po ventilatorju, industrijska izvedba
ter pester nabor različnih konfiguracij. Določeni modeli so
popolnoma brez gibljivih delov, ker nimajo vgrajenega trdega
diska, oziroma imajo vgrajen FLASH DISK. 

TK-WIN-CE je serija terminalov s predinstaliranim operacij-
skim sistemom MS Windows CE in velikostjo zaslona od 6,4"
do 15" z ali brez zaslona občutljivega na dotik. Vgrajeni so šte-
vilni priključki (ethernet, RS232, USB, PS2, vzporedna vrata,
VGA), nadgraditi pa jih je možno z dodatnimi komunikacij-
skimi karticami procesnih vodil Profibus, CAN, DeviceNET
in Interbus. Ker so namenjeni za delo v industriji, nimajo gib-
ljivih delov. Možni so različni načini vgradnje oz. pritrditve -
na vrata, steno ali vgradnja v obstoječi krmilni sistem.
Ta serija je namenjena programiranju Windows CE aplikacij
ali uporabi kot Windows Terminal Client.

TK-WIN-SYS je serija terminalov s predinstaliranim opera-
cijskim sistemom Windows XP ali XP Embeeded in velikosti
zaslonov od 6,4" do 15" z ali brez zaslona občutljivega na
dotik. Vgrajeni so številni priključki (ethernet, RS232, USB,
PS2, vzporedna vrata, VGA), nadgraditi pa jih je možno z
dodatnimi komunikacijskimi karticami procesnih vodil
Profibus, CAN, DeviceNET in Interbus. Standardno je vgra-
jen trdi disk 30 GB, za zahtevnejše razmere pa je možno trdi
disk zamenjati z FLASH DISKOM 1GB.

Na obeh serijah je možna predinstalirana SCADA MOVI-
CON.

PROX je serija terminalov, kjer so potrebni večji zasloni in
ISA/PCI razširitvene kartice. Prednosti te serije
so višje frekvence procesorjev, večji spo-
min in več standardnih raz-
širitvenih mest.

Kjer je potrebna več-
ja procesorska moč
in razširljivost je na
voljo serija TK-WIN-
BB osebnih računal-
nikov v škatli (Black-
Box), primernih za
vgradnjo v elektro
omare. Opremljeni
so z vrsto standard-
nih priključkov in
razširitvenih mest.

K računalnikom TK-
WIN-BB so na voljo
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industrijski LCD zasloni z ali brez zaslona občutljivega na
dotik. Z različnimi načini vgradnje so primerni za vse veje
industrije, kjer se zahteva robustna izvedba, zanesljivo delova-
nje in pralna sprednja površina.

Za konec še predstavljamo novost, ki je predvsem primerna za
poslovne objekte: TK-OIKOS - operaterski pult za vgradnjo v
steno. Osnovni model je iz serije TK-WIN-CE, ohišje pa je
izdelano za neposredno vgradnjo v odprtino v steni. S predin-
staliranim MOVICON SCADA sistemom je možno na eno-
staven način izdelati nadzorne sisteme za ogrevanje, razsvet-
ljavo in podobno, pri tem pa se ne pokvari izgled poslovnega
prostora.

Prednosti terminalov Techmark so industrijska in robustna
izvedba, zanesljivo delovanje, širok nabor modelov ter mož-
nost nadgrajevanja. Doslej so se dokazali v praksi v sistemih
avtomatizacije in informatizacije kot odličen uporabniški
vmesnik. A
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Oprema za avtomatizacijo

Konec novembra je družba Sick, inovator na področju inte-
ligentnih industrijskih senzorjev, organizirala strokovna semi-
narja v Ljubljani in Mariboru. Prvi del seminarja je bil namen-
jen predstavitvi nove tretje generacije fotoelektričnih senzor-
jev, od izzivov pri razvoju novega OES 3 čipa, do dosežkov pri
uvajanju nove tehnologije v praksi. Na osnovi priznanih in
uveljavljenih družin W18-2, W4-2 in W27-2, se je že lani
začela tretja generacija s serijo W18-3, letos pa so se ji
pridružili še senzorji družin W4-3 in W27-3. Seveda pa se bo
uvajanje nove tehnologije postopoma nadaljevalo tudi v pri-
hodnje na preostalih družinah Sickovih fotoelektričnih sen-
zorjev. Največje zanimanje pa je pritegnil drugi del, kjer so
udeleženci imeli priložnost v živo spoznati delovanje prve
tridimenzionalne pametne kamere na svetu (IVC-3D), ki je
rezultat razvoja in dolgoletnih izkušenj SICK/IVP strokovn-

jakov. Mnogi primeri uporabe, ki so v preteklosti zahtevali
komplicirane in drage sisteme kamer, specialnih osvetlitev in
računalnika za obdelavo, so z uporabo IVC-3D kamere postali
enostavno rešljivi. Predstavitev pa so še dodatno popestrili
nekateri udeleženci s konkretnimi vzorci, ki bi jih želeli pre-
verjati s kamero.

Odziv udeležencev, tako Sickovih poslovnih partnerjev kot
tudi ostalih ponudnikov, je dokaz, da tovrstnih specializiranih
seminarjev pri nas vsekakor manjka. Podjetje Sick namerava
nadaljevati tradicijo strokovnih izobraževanj tudi v prihod-
njem letu.

Informacije: SICK d.o.o., Ljubljana

KKoo  22DD  kkaammeerraa  nnii  ddoovvoolljj!!
SSttrrookkoovvnnii  sseemmiinnaarr  ppooddjjeettjjaa  SSIICCKK

A
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Sistemi za avtomatizacijo

Danijel Krašovec; Siemens A&D AS

NNoovvoosstt  nnaa  ttrržžiiššččuu::

SSIIEEMMEENNSS  SSIIMMAATTIICC
EETT  220000SS  CCoommppaacctt

PPrrooffiibbuuss  DDPP  eennoottaa  zz  žžee  vvggrraajjeenniimmii  vvhhooddnnoo//iizzhhooddnniimmii  eennoottaammii

Sistem ET200S sedaj s svojimi novimi vhodno/iz-
hodnimi enotami ET200S Compact ponuja ceno-
vno zelo ugodno rešitev. 

Na voljo sta dva nova produkta v kompaktni izvedbi :
"PURE" modul s samo digitalnimi vhodi (32DI, 24V
DC),
In kombinirani vhodno-izhodni modul (16DI, 24V DC
/16DO, 24V DC).

To sta osnovna modula, ki jih lahko tudi razširimo s stan-
dardnimi ET200S vhodno/izhodnimi enotami. Razširimo jih
lahko z 12 moduli, kar pomeni do 80 kombiniranih digital-
no-analognih kanalov. Seveda osnovna modula lahko delu-
jeta sama zase, po potrebi pa lahko dodajamo še razšir-
itvene module.

Elektronski modul vsebuje komunikacijski PROFIBUS
priključek in vhodno-izhodne enote. Ta elektronski modul
vstavimo v terminalni modul, za kar ne potrebujemo
nobenega orodja, enako tudi pri zamenjavi elektronskega
modula. Vsa ožičenja se priključijo na terminalni modul in je
neodvisen od elektronskega modula, tako da lahko ožičimo
pred vstavitvijo elektronskega modula. Terminalni modul je
dobavljiv z dvema tipoma priključnih sponk, vijačne oz.
vzmetne sponke. Na osnovni modul je možno priključiti sen-
zorje in aktuatorje  v 2-žični tehniki. Za 3-žično oz. 4-žično
priključitev je potrebno uporabiti dodatno že obstoječe
ET200S module.

Prednosti uporabe:
Standardni vhodno/izhodni moduli so sedaj na voljo
po zelo ugodni ceni.
Na voljo je celoten spekter ET200S produktov, izje-
ma so le PROFisafe F moduli, ki jih ni mogoče
uporabiti pri kompaktni različici ET200S.
Rezervni deli so vedno na zalogi.
ET200S Compact je ožje izvedbe in v primerjavi z
dosedanjimi rešitvami v obliki ET200B oz. ET200S
potrebujemo manj prostora. Primer: konfiguracija s
16DI/16DO v kompaktni izvedbi v primerjavi z
ET200S potrebuje 40% manj prostora.
Razširitev osnovnih modulov do 80 kanalov.
Ne potrebujemo napajalnega modula za ET200S
Compact, kot je bilo potrebno pri ET200S izvedbi.
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Sistemi za avtomatizacijo

Za konfiguracijo opreme potrebujemo Step7 V5.3 SP3 oz. kasnejše verzije.

Naročniške kode:

Več informacij najdete na www.siemens.si in www.siemens.com/simatic-net. A
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Izvedbe sistemov avtomatizacije

V podjetju Banini A.D. iz Kikinde, so se
v želji povečati proizvodnjo keksov in
hkrati ohraniti kvaliteto izdelkov odloči-
li del proizvodnje robotizirati. Roboti-
zacijo proizvodnje je izvedlo podjetje
INEA d.o.o. iz Ljubljane, ki ima bogate
izkušnje na področju avtomatizacije in
procesnega vodenja. 

Uporabljeni so bili roboti Mitsubishi iz
družine malih visoko zmogljivih robo-
tov, katerih paleta z dosegom roke tja
do 1384 mm in nosilnostjo do 15 kg
omogoča izvedbe zahtevnih aplikacij v
različnih industrijah.

Pred izvedbo robotizacije je bila proiz-
vodnja keksov avtomatizirana le v manj-
ši meri. V segmentu pakiranja keksov v
embalažo je delo potekalo ročno in je
predstavljalo ozko grlo celotne proiz-
vodnje linije. Z izvedeno robotizacijo se
je proizvodnja podvojila, čas obratova-
nja linije pa se je iz treh izmen zmanjšal
na dve. 

Izvedena rešitev vključuje dve robotski

celici. V vsaki celici se nahajata dva ro-
bota Mitsubishi RH-10AH85, ki delata
sinhrono. Robotski celici sta oskrbova-
ni s keksi iz enega traku in jih zlagata
vsaka v svojo linijo za pakiranje.

Izveden projekt je plod znanja Ineinih
strokovnjakov. Pri izvedbi projekta sta
sodelovali tudi partnerski podjetji INO-
PROJEKT d.o.o. iz Ljubljane, ki je
poskrbel za izvedbo strojnega dela lini-
je za transport keksov do robotskih
celic in SMC d.o.o. iz Žužemberka, ki
je sodeloval pri izdelavi robotskega pri-
jemala za prenos keksov. Tehnološka
izvedba robotskih celic je primerna za
rešitve v različnih proizvodnih okoljih,
poleg prehrambne industrije tudi v far-

maciji, avtomobilski, kemijski in elek-
tronski industriji.

Podjetje Banini A.D. iz Kikinde je uspe-
šno in hitro rastoče podjetje. Na podro-
čju prehrambne industrije postaja eno
vodilnih na področju Balkana. Osnovna
dejavnost podjetja Banini je proizvod-
nja čajnega peciva, slanega peciva in
vaflov. Tovarna v Kikindi se je uspešno
prilagodila Evropskim standardom in
ima certifikate 9001, 14001, 18001 in
HACCP. Že več kot dvajset let uspešno
razvija nove proizvode in konkurira na
mednarodnem tržišču. 
Več informacij o podjetju Banini: http:
//www.banini.co.yu/default.asp

Za dodatne informacije vam je na voljo
tržnik programa Mitsubishi g. Cvetko
Pepelnik,

INEA d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljublja-
na, Tel.: 01 5138100, GSM št. 041-378-
196, e-pošta: cvetko.pepelnik@inea.si,
spletni naslov: www.inea.si.

Informacije: Cvetko Pepelnik, INEA d.o.o., 

V zadnjem času smo priča naglemu razvoju na področju industrijske robotizacije. Roboti so postali
zanesljivi in izredno zmogljivi. Uporabni so na raziskovalnem in laboratorijskem področju še bolj pa na

industrijskem, za potrebe pakiranja, zlaganja, montaže, strežbe, varjenja, brušenja, idr. Uporabimo jih v
okoljih, ki so človeku škodljiva ali neprijazna. Njihova zmogljivost, natančnost, ponovljivost in hitrost delo-
vanja pomenijo večjo produktivnost pri manjšem številu delavcev, višjo kvaliteto izdelkov, manjši izmet,
kar vse vodi k zmanjšanje stroškov proizvodnje.

IINNEEAA  iizzvveeddllaa  rroobboottiizzaacciijjoo  pprrooiizzvvooddnnjjee  vv  ppooddjjeettjjuu  BBaanniinnii  AA..DD..  KKiikkiinnddaa

RRoobboottii  nnaa  ddeelluu  --  mmeeddnnaarrooddnnoo
ssooddeelloovvaannjjee  bbrreezz  mmeejjaa

Izvedena rešitev vključuje dve robotski celici. V vsaki celici se nahajata dva robota Mitsubishi RH-10AH85, ki delata sinhrono.

A
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Izvedbe sistemov avtomatizacije

UUppoorraabbaa  pplliinnsskkee  kkrroommaattooggrraaffiijjee
zzaa  sspprreemmlljjaannjjee  kkeemmiijjsskkiihh  iinn
tteehhnnoolloošškkiihh  pprroocceessoovv

dr. Jurij Čretnik, jurij.cretnik@raci.si
RACI d.o.o., Jamova cesta 39, 1000 LJUBLJANA

Podjetje SIEMENS je v zadnjem času
zelo razširilo paleto produktov in teh-
nično podporo uporabnikom z last-

nim razvojem in s priključitvijo uveljavljenih
podjetij. Tako v okviru procesne analitike
nudi uporabnikom produkte na področjih

(slika 1):
1. kontinuirne plinske analitike (uveljavljeni analizatorji OXY-

MAT, ULTRAMAT, FIDAMAT, CALOMAT in novi laserski
spektrometri LDS6, ki so plod nadaljevanja razvoja pripo-
jenega podjetja AltOptronic),

2. masne spektroskopije (QUANTRA), 
3. tekočinske analitike (SIPAN) in
4. procesne plinske kromatografije (MAXUM edition II,

MicroSAM).

Slika 1 - Pregled palete produktov procesne analitike
podjetja SIEMENS.

Podjetje SIEMENS je vodilno v procesni plinski kromatogra-
fiji. Ima 40 let izkušenj in je uporabnikom dobavilo že preko
15.800 kromatografov. MAXUM edition II je do sedaj naj-
zmogljivejši in najbolj vsestransko uporabljiv procesni plin-
ski kromatograf. Je plod nadaljevanja razvoja pripojenega
podjetja Aplied Automation. Procesni kromatograf MAXUM
edition II je primeren za izvedbo širokega nabora aplikacij v
kemični industriji in rafinerijah ter nudi uporabniku:

širok nabor pečic, ki omogoča optimalno rešitev za
vsako okolje in aplikacijo; fleksibilni koncept pečic:
temperaturno programirljiv in energijsko varčen, z
enojno ali dvojno izvedbo pečice,
številne detektorje in ventile (brezventilsko "live" inje-
ciranje vzorca in preklapljanje kolon),
sodobno modularno in intelegentno elektroniko,
lokalni panel in oddaljeno delovno postajo za hitro
ter enostavno vzdrževanje in upravljanje,
zmogljivo programsko opremo za najboljše rezulta-
te,
številne I/O in serijske vmesnike za interno ali cen-
tralno povezavo,
številne mrežne funkcije za daljinsko upravljanje in
zanesljiv prenos podatkov,
neomejene analitične rešitve, omogoča jih uporaba
največje aplikacijske podatkovne baze na svetu in
velik in izkušen team za pomoč uporabnikom.

Glavna prednost kromatografa MAXUMA edition II je nova
paralelna kromatografija, ki omogoča nadomestitev več sta-
rih kromatografov z enim samim MAXUM. Paralelna kroma-
tografija omogoča, da se kompleksna aplikacija prevede v
set enostavnih aplikacij. Na voljo je 6 različnih detektorskih
modulov:

8-celični detektor na osnovi termične prevodnost
(TCD) s termistorji,
2-celični detektor na osnovi termične prevodnost z
filamenti,
plamenski ionizacijski detektor (FID) in FID kombini-
ran z filament TCD,
plamenski fotometrični detektor,
Helijev ionizacijski detektor in
lovilnik elektronov, ki je še v razvoju.

Vsi moduli so dobavljivi za obe, to je zračno (Airbath) ter
brezzračno (Airless) pečico in sicer se lahko vgradi do 3
module v enojno zračno pečico in do 2 modula v dvojno
brezzračno pečico (po 1 modul v vsako pečico). To omogo-
ča, da lahko en kromatograf uporabimo za vrsto različnih
aplikacij.
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Povsem nov svet v procesni plinski analitiki odpira MicroSAM. To je najmanjši (premer 300 mm in višina 215 mm) eksplozij-
skovaren (EEx de IIC T6) online procesni plinski kromatograf, ki temelji na mikromehanskih komponentah. Je majhen (cca.
15 kg), robusten in omogoča montažo direktno na mesto vzorčenja (IP 65). 

Njegova glavna novost in tudi prednost je visoka stopnja standardizacije produktov:
en tip osnovne MicroSAM enote,
omejeno število aplikacijskih modulov,
standardizirana periferija; sistem priprave vzorca in sistemske rešitve,

kar predstavlja nov koncept prilagoditve uporbniku:
aplikacijski modul in osnovna enota sta ločeno preverjena pred dobavo,
dobava ex-works in on-site (prilagoditev produkta uporabnikovim zahtevam z uporabo enostavnih standardnih testnih
procedur),
možni tudi tradicionalni koncepti aplikaciji,
prilagoditev uporabniku ali predpreverjeno: fleksibilno dobavljivi sistemi s kratkim dobavnim rokom.

Procesni plinski kromatograf MicroSAM je cenovno ugodna alternativa za aplikacije, kjer ni potrebna fleksibilnost MAXUM
edition II. Programska in mrežna komunikacija sta pri obeh plinskih kromatografih enaki. Primerjavo obeh procesnih plinskih
kromatografov lahko strnemo v naslednji tabeli:

Več informacij najdete
na www.raci.si. A

FFrreekkvveennččnnii  pprreettvvoorrnniikkii  VVAACCOONN
VVAACCOONN,,  vvooddiillnnii  eevvrrooppsskkii  pprrooiizzvvaajjaalleecc  ffrreekkvveennččnniihh  pprreettvvoorrnniikkoovv,,
ssee  jjee  pprreeddssttaavviill  vv  HHootteelluu  MMoonnss  vv  LLjjuubblljjaannii

Ljubljana, 14.11.2005 - V kongre-
snem centru Mons v Ljubljani je
potekala predstavitev bogate

ponudbe frekvenčnih pretvornikov finskega proizvajalca
VACON. Vacon v svetu slovi kot inovativen proizvajalec
zanesljivih frekvenčnih pretvornikov, ki med vsemi proizva-
jalci v svetu beleži najhitrejšo rast. Zaradi dobre kakovosti in
servisa, kar nekaj
proizvajalcev indu-
strijske opreme Vac-
on trži pod svojo bla-
govno znamko (npr.
Honeywell, Schind-
ler, Trend Controls..). 

Metronik, ki uspeš-
no zastopa Vacon
od leta 2003, se la-
hko pohvali z več
kot 1000 vgrajenimi
frekvenčnimi pret-
vorniki v Sloveniji v
zadnjih dveh letih. 

Predstavljeno družino
pretvornikov VACON
NX odlikuje modular-
nost, razširljivost, kom-
paktnost in enostav-
nost za uporabo. Gle-
de na zahteve so na voljo različni tipi pretvornikov za moči
od 0,4kW do 3 MW v področjih zaščite IP20, IP21 ali IP 54.
Frekvenčne pretvornike Vacon nudi celo v izvedbi z vodnim
hlajenjem, kar je primerno predvsem za zelo umazana ali
celo eksplozivna okolja. Novost pa so pretvorniki z enotnim
DC vodilom za kompleksne industrijske sisteme. 

Zanimiva je tudi ponudba tovarniško izdelanih aplikacij za
zahtevnejše sisteme vodenja, kot je na primer porazdelitev
moči med več motorji na črpališču, ali sinhrono delovanje
tekočih trakov. 

Demonstracija delovanja frekvenčnih pretvornikov je pote-
kala v posebej prirejenem tovornjaku "VACON TRUCK", kjer
so si udeleženci v živo ogledali različne tipe pretvornikov in
princip delovanja. Tovornjak bo v dveh mesecih obiskal vse
evropske prestolnice.

Informacije: METRONIK d.o.o., Ljubljana

A
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Socket Communications je proizvajalec dodatkov, s kateri-
mi si je mogoče za nizko ceno dobro opremiti mobilno pi-
sarno, ki je lahka po teži, enostavna za uporabo in potrebu-
je zares malo energije. V nadaljevanju si bomo na hitro
ogledali nekaj novih izdelkov in njihovih prednosti, z  natan-
čnejšimi opisi Socketovih novosti.

Novosti:

Energija za vsak žep in za vsako pot: Energija za mobilno
pisarno na poti

Socket Mobile Power Pack

Socketovo mo-
bilno napajanje
je najlažji na-
čin, kako se
znebiti skrbi,
kadar ste nekje
na poti in mo-
rate uporabiti
svoje mobilne
naprave oziro-
ma mobilno pisarno. Energija v žepu: za vsako pot. Li-ion-
ska baterija visokih zmogljivosti (7200 mAh) omogoča
napajanje najrazličnejši naprav: od mobilnih telefonov do
dlančnikov, iPod-a in digitalnih kamer ter fotoaparatov, ki
se lahko napajajo preko USB-ja.
Področja uporabe:

kultura
logistika
šolstvo
proizvodnja
transport
trgovina
turizem
vlada in javna uprava
zdravstvo

Dodatni kabli omogočajo večje možnosti povezovanja

Socket Mobile Power Pack Accessory KIT

Adapterji in rezervni deli, namenjeni mobilnemu napajan-
ju. Paket med drugim vsebuje adapter za polnjenje
dlančnikov in iPod-ov, raztegljiv USB kabel in Socketovo
torbico.

Področja uporabe:
kultura
logistika
šolstvo
proizvodnja
transport
trgovina
turizem
vlada in javna upra-
va
zdravstvo

Kako vaš dlančnik postane ročni čitalnik črtnih kod? 

Socket Gun Scanner 2X

Spremenite svoj mobilni računal-
nik v učinkovit terminal za avto-
matski zajem podatkov. Robustni
brezžični ročni čitalnik Socket Gun
Scanner 2X se z dlančnikom ali
prenosnikom poveže s pomočjo
Socketove serijske I/O CF kartice.
Čitalnik, ki ga odlikuje izredno niz-
ka poraba energije, je ergonom-
sko oblikovan, lahek, majhen in
omogoča delo z eno roko.

Prednosti SocketScan program-
ske opreme:

prečitan zapis v črtni
kodi prepozna kot ro-
čno vnesenega v ka-
teremkoli MS Wind-
ows programu - emu-
lacija tipkovnice,
da bi se še dodatno
izognili ročnemu vno-
su, za določene uka-
ze črtnim kodam lah-
ko dodate pred- in
pripono,
Symbology Selector
avtomatsko diskvalificira katerokoli od 19 simbologij
črtne kode,
funkcija Scan Demo vašemu ročnemu računalniku
sporoči simbologijo, dolžino in podatke, zapisane v
črtni kodi.

MOBILNOST JE PREDNOST
Informacije: LEOSS d.o.o., Ljubljana

V času mobilnosti nas vse več posluje kar medtem, ko smo na poti. To je seveda prednost pred konkurenco, za nas,
za naše podjetje in je prava smer, za katero se odloča vedno več ljudi. Na ta način smo vedno v stiku s strankami in
našim podjetjem in ne izgubljamo dragocenega časa s čakanjem na letališčih. Med čakanjem opravljamo delo, ki ga

sicer ne bi opravili ali pa bi morali delati nadure.



AVTOMATIKA22 61/2005

Sistemi za označevanje in identifikacijo

Področja uporabe:
kultura
logistika
šolstvo
proizvodnja
transport
trgovina
turizem
vlada in javna uprava
zdravstvo

Natančno prečita množico črtnih kod na majhni površini: 

Socket Wand Scanner 2E

Socketov Wand Scanner je ideal-
na naprava za nemoteno hitro
odčitavanje množice črtnih kod, ki
so natisnjene na majhni površini
druga poleg druge (nabavni kata-
log, seznam dostave,...). Avtomat-
sko prepozna in odčita večino si-
mbologij črtnih
kod, je lahek,

v obliki peresa in iz nerjavečega
jekla, kar ga naredi robustnega in
primernega za delo ne glede na

okoliščine.

Izdelek, ki vaš
dlančnik in prenosni računalnik
spremeni v čitalnik črtne kode,
lahko povežete prek CF ali PCM-
CIA reže. Odlikuje ga nizka pora-
ba energije, saj za nemoteno

delovanje ne potrebujete baterij; energijo črpa iz mobil-
nega računalnika.

Področja uporabe:
kultura
logistika
šolstvo
proizvodnja
transport
trgovina
turizem
vlada in javna uprava
zdravstvo

Internet po analogni liniji kjerkoli. 

Socket 10/100 Ethernet CF Card

Zdaj ni več pomembno kje se nahaja-
mo, ko želimo dostopati do interneta. S
pomočjo Socketove 10/100 Ethernet
CF kartice se lahko povežemo v lokalno
omrežje z visoko stopnjo varnosti in
nizko porabo energije. Hitrost prenosa
podatkov je 10 Mbps. Pomemben de-

javnik izbire so lahko tudi 4 LED indika-
torji, ki prikazujejo hitrost, povezavo, ak-
tivnosti in kolizijo.

Področja uporabe:
kultura
logistika
šolstvo
proizvodnja
transport
trgovina
turizem
vlada in javna uprava
zdravstvo

Dodatna energija: 

Li-ionska baterija za polnjenje

Potrebjete dodatno ba-
terijo? Zmogljiva Sock-
etova Li-ionska baterija
za polnjenje (več kot
500 polnitev) je pogos-
to uporabljena za na-
pajanje GPS naprav, la-
hko pa jo uporabite tu-
di za Socketov brezžični modem.

Uredimo si privatno zbirko podatkov in lažje bomo našli
medije z našim najljubšim filmom ali pesmijo.

Socket OrganizeIT Suite

S pomočjo črtne kode si lahko uredimo svojo zbirko in
natančno vodimo evidenco o njej. Nikoli več ne bo težav
z iskanjem posameznih zapisov na množici video kaset,

CD-jev ali DVD-jev. Ob povezavi s
tiskalnikom natisnete črtne kode, ki
vsebujejo podatke o enem od medi-
jev iz vaše zbirke. Paket OrganizeIT
Suite poleg potrebne programske
opreme vsebuje SDIO InHand Scan
Card, ki omogoča avtomatski zajem
črtnih kod. Zajete podatke shranimo
v mobilne naprave kot je npr. dlanč-
nik in jih po potrebi prenesemo na
osebni računalnik.

Kadar pri poslovanju potrebujete tudi izpis etiket ali raču-
nov, ne pozabite na široko izbiro Zebrinih mobilnih tis-
kanikov različnih oblik in značilnosti. 
Kdo se mobilizira? Vsi. A
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Izvedbe sistemov za označevanje in identifikacijo

Za potrebe OK Koper
je LEOSS, d.o.o.,
(http://www.leoss.si/)
pripravil celovito reši-
tev za popis osnovnih
sredstev. Na njihovo
povabilo je LEOSS
celovito preučil njiho-
ve potrebe in predla-
gal učinkovito rešitev
za hitro izvedeno inventuro osnovnih
sredstev brez napak. Rešitev temelji na
uporabi črtne kode in vsebuje učinkovi-
te tehnologije zajema in obdelave
podatkov. 

LEOSS je OK Koper za-
gotovil kompletno opre-
mo za natančno opravlja-
nje popisa in izpeljal po-
vezavo na SAOP-jev pro-
gram Osnovna sredstva.
Z vrhunskim industrijs-
kim tiskalnikom etiket ZZee--
bbrraa  114400  XXiiIIIIII  PPlluuss so v LE-
OSS-ovi tiskarni natisnili
okrog 2000 primernih
obstojnih sintetičnih na-
lepk s črtnimi kodami, s
katerimi so označili vsa
osnovna sredstva. Pristojne za oprav-
ljanje popisa so LEOSS-ovi strokovnja-
ki naučili uporabljati programsko opre-
mo IInnvveennttuurraaOOSS  PPlluuss  CCEE in dlančnik
HHPP  IIPPAAQQ  HH22221100, s katerim je povezam
ročni čitalnik črtne kode CCiipphheerrllaabb
11116600  BBTT  SSccaannnneerr. Podatki, ki jih popi-
sovalec pridobi z zajemom črtne kode
z ročnim čitalnikom, se v dlančnik pre-

nesejo s pomočjo bl-
uetooth tehnologije.
Po opravljenem po-
pisu pa se podatki z
dlančnika prenesejo
v osebni računalnik
preko komunikacij-
skega podstavka.

Velika prednost upo-
rabe Cipherlab 1160 BT čitalnika pred
CF Card Scanner dodatkom, ki ga vsta-
vimo v CF režo dlančnika je ta, da je
prvi samostojna naprava, ki se v prime-

ru knjižnice lahko skozi
leto uporablja za odčita-
vanje črtnih kod, s kateri-
mi je označeno knjižnič-
no gradivo. Tako čitalnik
nima samo eno-teden-
skega letnega obratoval-
nega časa, pač pa se
uporablja vseskozi. Dru-
gega pa je mogoče upo-
rabljati zgolj v paketu z
ročnim računalnikom,
kar sicer pomeni, da gre
za kombinacijo, ki za
relativno nizko ceno
ustvari zmogljiv ročni ter-

minal, ki v knjižnicah pogosto ne pride
v poštev.

Zahtevni popisi osnovnih sredstev na
poenostavljen način: V Osrednji knjižni-
ci Koper so izrazili veliko zadovoljstvo
pri izbiri pravega ponudnika prilagodlji-
vih celovitih rešitev - LEOSS d. o. o. A

Informacije: LEOSS d.o.o., Ljubljana

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v Kopru (http://sikkp.kp.sik.si/) je knjiž-
nica II. tipa, katere celotni fond obsega več kot 300.000 enot gradiva:
monografskih in serijskih publikacij, avdiovizualnega in drugega gradiva.

V knjižnici poleg uprave ter službe za nabavo in obdelavo knjižnega gradiva, delu-
jejo tudi študijski oddelek, oddelek za mlade bralce, domoznanski oddelek, raz-
vojno-matična služba, oddelek za italijaniko, potujoča knjižnica, knjigoveznica ter
enoti v mestnih predelih Semedela in Markovec. Poleg že ustaljenih knjižničnih
uslug (izposoja na dom, čitalnice...), bralcem nudijo referalne informacije iz raču-
nalniških baz podatkov knjižničnega fonda institucij vključenih v sistem COBISS,
kar omogoča, da s pomočjo medknjižnične izposoje, v zelo kratkem času bralcem
priskrbijo gradivo tudi iz drugih knjižnic po Sloveniji.

Natančna inventura v
Osrednji knjižnici Koper
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Izvedbe motorskih pogonov

Instalacije dvigal na elek-
trični pogon so podvrže-
ne spremembam. Trendi
kažejo v smer dvigal brez
strojnice, ki jo dosežemo
z montažo frekvenčnega
pretvornika in motorja
neposredno na gred dvi-
gala. Ta način montaže
postavlja nove zahteve
po neslišnem delovanju. 

Nemškemu proizvajalcu
dvigal IBA se je VLT 5000 Flux zdel
preglasen, saj se je preklopna frekvenca
3 kHz slišala po celem dvigalu. Da bi
bila preklopna frekvenca izven slušnega

območja so pri IBA pre-
dlagali preklopno frek-
venco 12 kHz.

Po nekaj mesecih vztraj-
nih naporov je Danfoss
Drives rešil problem.
IBA je zdaj v kratkem ča-
su pridobil nove stranke
in Danfoss Drives je na-
redil pomemben korak
naprej na poslovnem ob-
močju žerjavov in dvigal,

zato si obeta dodatno povpraševanje.
Zaposleni pri Danfossu so odprti za
predloge izboljšav in korak naprej v od-
nosih v strankami. A

Informacije: DANFOSS d.o.o.

Eden izmed današnjih trendov so dvigala brez strojnice, kjer komponente, kot
sta frekvenčni pretvornik in motor, montiramo neposredno na gred dvigala,

zato mora biti delovanje neslišno. Nemški proizvajalec dvigal IBA je ugotovil, da je
motorje, ki jih poganjajo frekvenčni pretvorniki s preklopno frekvenco 3 kHz moč
slišati po celotnem dvigalu in predlagal preklopno frekvenco 16kHz. 
Pri IBA so zelo zadovoljni z rezultatom, saj so v kratkem času pridobili veliko šte-
vilo novih strank.

NNeesslliiššnnii  ppooggoonnii  zzaa  
iizzddeelloovvaallccaa  ddvviiggaall  IIBBAA

Informacije: DANFOSS d.o.o.

Smart Logic Controler (SLC) v VLT® AutomationDriveu omogoča opustitev kr-
miljenja s PLC.

PPLLCC  ooppuuššččeenn  zzaarraaddii  SSLLCC

Vsak vikend so v
središču Kopen-
hagna proslave v
kleti hotela Sa-
voy. Večerja, ži-
va glasba in ples
– brez odprtih
oken, da ne bi
motili hotelskih
gostov in stano-
valcev v bližini
hotela. 

Nadzor temperature je nujen – vendar
običajno le ob vikendih. Danfoss VLT®

AutomationDrive nalogo opravi z naj-
manjšo porabo energije, najmanjšim
hrupom in z minimalnim vzdrževa-
njem.

Hladilna enota
znamke Aireda-
le se zažene s
pritiskom na
gumb. Tlačno
tipalo prenese
informacijo o tl-
aku na sesalni
strani kompre-
sorja do frekve-
nčnega pretvor-
nika FC 302 in
njegov vgrajeni

Smart Logic Controller zagotavlja, da
je sesalni tlak stalno na nivoju, ki ustre-
za zahtevani temperaturi izhodnega
zraka.

Vsak dvig temperature izhodnega zraka

se odraža na tlaku vsesavanja. PID regu-
lator se na to odzove tako, da pospeši
pogon kompresorja in tako zniža izhod-
no temperaturo zraka. 

V primeru spremenjene obremenitve -
npr. če želena temperatura doseže spod-
njo mejo - bo Smart Logic Controller
preklopil frekvenčni pretvornik v miro-
vanje, kjer bo počakal na ponoven dvig
temperature.

Brez senzorja

Samo en kabel za vklop in hladilne cevi
povezujejo klimatsko napravo in hladil-
no enoto. Kljub temu se enota hitro
odzove na spremenjene hladilne potrebe
ter zagotavlja oprijemljive prihranke
energije in optimalno delovanje kompre-
sorja.

PLC ni potreben

Brez potrebe po zunanjem PLCju je de-
lovanje kompresorja vzdrževano znotraj
dovoljenega razpona hitrosti, ki zagotav-
lja natančno in pravilno temperaturo
zraka pri minimalni porabi energije.
»Podobno enoto smo namestili v dru-
gem podjetju, kjer Smart Logic Con-
troller vzdržuje udobno temperaturo v
dveh ločenih pisarnah brez PLC in do-
datnih povezav med sobama in enoto
HVAC,« pravi Miquel Lopes iz Glenco
A/S v Kopenhagnu, ki je instaliral enote
Airedale.

Enostaven in vsestranski

»Frekvenčni pretvornik VLT preprosto
vzdržuje sesalni tlak in tako tudi izhod-
no temperaturo na zaželenem nivoju.
Ko se obremenitev spremeni, se frek-
venčni pretvornik odzove in uravna tem-
peraturo. Dela perfektno,« pravi Miquel
Lopes. 

Primera iz Kopenhagna kažeta, kako v
frekvenčne pretvornike vgrajena inteli-
genca prevzema funkcije PLC. Eno-
stavno PLC krmiljenje VLT® je izvedeno
z Smart Logic Controllerjem – enostav-
nim in vsestranskim načinom, ki omogo-
ča frekvenčnemu pretvorniku odziv na
skoraj kakršenkoli dogodek, vključno s
stanjem samega frekvenčnega pretvorni-
ka in motorja. A
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MALA ŠOLA VARNOSTNIH SISTEMOV

Na uvodu pa nekaj besed o osnovah standardov oziroma
ločnicah. Ločimo tri vrste standardov, namenjenih za stro-
je:

tip A (osnovni varnostni standardi) podajajo osnov-
ne pojme, načela za načrtovanje in splošne smerni-
ce za načrtovanje varnih strojev;
tip B (skupinski varnostni standardi) 
Standardi tipa B2 obravnavajo varnostne priprave,
npr. dvoročno krmiljenje, zaporne priprave, naprave
občutljive na dotik, varnostne naprave …
Standardi tipa B1 obravnavajo posamezne varnost-
ne vidike, npr. varnostno razdaljo, temperaturo povr-
šine, hrup …
tip C (podrobni varnostni standardi strojev) podaja-
jo varnostne zahteve za posamezen stroj ali skupi-
no strojev.

Tokrat se bomo osredotočili predvsem na standarde tipa
B. Na koncu pa bomo nekaj besed namenili tudi standar-
dom, ki prihajajo.
Kot vidimo v tabeli 1, se varnostni standardi v splošnem
delijo na evropske in mednarodne.

Tabela 1

Standard EN954-1/2 je evropski standard, ki opredeljuje
in določa pomembnost varnostne tehnologije v strojni
industriji. Klasificiramo ga na kategorijo B,1-4. EN 954-1  in
EN 954-2 sta definirana s kategorijami in zahtevami.

Opisujeta zmožnosti varnostnih funkcij in oblikujeta nače-
la za varnostno odvisne dele pri krmiljenju. To zajema
odvisne zaščitne nastavitve in programirne sisteme, za vsa
strojna področja. Velja za vse varnostno odvisne dele krmi-
lja, v odvisnosti od uporabljene energije in uporabljenih
varnostnih funkcij v določenih primerih. Vsebujeta varnost-
no tehnične zahteve za oblikovanje, konstruiranje, progra-
miranje, delovanje, čakanje in popravila varnostno odvis-
nih delov za krmiljenje stroja. Zaradi objektivnosti in preiz-
kušenosti kriterijev so v EN 954 zajete možne napake grad-
nikov, kjer je upoštevana tudi ocena varnostno odvisnih
delov krmilja.  

Slika 1 - Riziko graf

S - teža poškodbe:  
S1 - lažje, popravljivo 
S2 - težje, nepopravljivo 

F - pogostost in/ali trajanje nevarnosti 
F1 - redkeje in kratkotrajno 
F2 - pogosteje in dolgotrajno  

P - možnosti omejitev nevarnosti 
P1 - možno pri določenih pogojih 
P2 - komaj možno

Avtor: Simon Šarlah, Robotina Inženiring d.o.o.

MMaallaa  ššoollaa  pprrooggrraammaabbiillnniihh  vvaarrnnoossttnniihh
ssiisstteemmoovv  ssttrroojjeevv  iinn  pprrooiizzvvooddnniihh  lliinniijj

IIIIII..ddeell

Kakšne standarde dosegajo varnostni
programirni sistemi?

Vpreteklih dveh številkah je bilo že veliko napisano o sodobnih varnostnih programirnih sistemih, njihovih karak-
teristikah, prednostih ter ekonomski plati. Tokrat bomo nekaj besed namenili standardom, ki so pomemben
del vsakega varnostnega sistema oziroma so tisti, ki narekujejo opremo z določeno stopnjo varnosti v vsakem

trenutku. Povedali bomo tudi v katerih okvirih so primerni varnostni programirni sistemi in v katerih primerih zadošča
klasična izvedba.
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Ocena tveganja pa je tista, ki pri samem določanju stopnje
potrebne varnosti pove največ. Tako lahko s pomočjo t.i.
riziko grafa in kriterijev, ki jih določajo, določimo, katero
stopnjo varnosti si moramo zagotoviti, da bo stroj, oprema,
sistem… v vsakem trenutku zagotavljal minimalen potreben
nivo varnosti. Riziko pa je verjetnost, ki upošteva pričako-
vano pogostost nastanka napak in težo poškodb. 

Tabela 2 nazorno opisuje kaj pomenijo posamezne kate-
gorije standarda EN 954-1.

Tabela 2

Poglejmo si primer:
Pri delu s stiskalnico lahko v najslabšem primeru pride do
smrti delavca, zato imamo zanj parameter S2; delavec, ki
pa je dalj časa oziroma pogosto v nevarnosti, je v parame-
tru F2. Pri stiskalnici brez merilnih in regulacijskih nastavi-
tev ni možnosti reagiranja, zato imamo P2. 

V riziko grafu torej dobimo iz S2, F2, P2, kategorijo 4.
Kategorije 1, 2 in 3 so možne, vendar premalo varne, rizi-
ko je prevelik in zahtevani so dodatni ukrepi. Za tak primer
je torej potrebna varnost 4. kategorije, ostale niso dovolj
varne. V tem primeru izberemo opremo, ki zagotavlja var-
nost in hkrati omogoča veliko fleksibilnost in dinamiko, var-
nostne programirne sisteme, na primer HIMA.
Lahko pride tudi do predimenzioniranja, če nudimo var-
nost 2., 3. ali 4. kategorije - na primer pri S1, ki zahteva var-
nost 1. kategorije. 
In zakaj smo za primer vzeli ravno HIMO? Hima ima na

področju varnostnih programirnih sistemov dolgoletne iz-
kušnje in je s svojo inovativno tehnologijo na evropskem
vrhu. Poleg tega, da varnostni programirni sistemi HIMA
dosegajo najvišjo kategorijo 4, so po mednarodnih stan-
dardih primerni tudi za stopnjo SIL 3, ki je definirana na
osnovi standarda IEC 61508 (tabela 3).

Področje varnosti ni nekaj novega, saj zgodovina standar-
dizacije tega področja sega nekaj desetletij v preteklost.
Varnost je bila povezana z določenim področjem - tako
smo v elektrotehniki poznali varnost električnih naprav,
varnostne usmeritve pri načrtovanju sistemov, pri projekti-
ranju smo celo pripravljali izjave o varnosti pri delu … Za
vsako izmed teh segmentov varnosti pa je obstajala lastna
standardizacija oziroma zakonodaja.

Rešitev ponuja mednarodni standard IEC/EN 61508, ki
določa varnost sistemov s strani proizvajalcev opreme in je
nadgrajen s standardom IEC/EN 61511, ki določa varnost
sistemov s strani uporabnikov in načrtovalcev sistemov.

Tabela 3

Safety Integrity Level oziroma Stopnja celovite varnosti,
SIL - IEC 61508/61511, zahteva varnost nekega sistema s
strani uporabnikov, načrtovalcev sistemov, po drugi strani
pa rezultat postopka za določevanje posameznih varnost-
nih nivojev. Na osnovi teh varnostnih nivojev proizvajalci
ugotovijo, kako določen element, ki je vgrajen v poljuben
proces, vpliva na njegovo varnost oziroma na varnost delo-
vanja celotnega sistema.  SIL je torej neposredno povezan
z varnostjo sistemov. Kategorije SIL so kategorizirane od
SIL1 do SIL4, pri čemer predstavlja višja številka višjo
zahtevo po varnosti (tabela 4). Posamezne kategorije so
prikazane v odvisnosti od možnega števila napak oziroma
njihove pogostosti pri rednem delovanju sistema, ter pri
odzivu na spremembe v sistemu, kadar je določen sistem
ali njegov element le v stanju pripravljenosti. 

Tabela 4

Sisteme, katerih varnost je opredeljena v SIL kategorizaci-
ji, najdemo v različnih aplikacijah:
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kemično procesna proizvodnja,
sistemi za izklop v sili,
sistemi za požarno varnost in nadzor prisotnosti
plina,
nadzor turbin,
indikatorji preobremenitve pri dvigalih,
varnostni in nadzorni sistemi na strojih,
farmacija,
pogonska tehnika...

Lahko pa so sistemi mnogo bolj kompleksni in zato tudi
mnogo bolj zahtevni:

sistemi za nadzor letalskega prometa,
sistemi za nadzor železniškega prometa,
varnostni sistemi v avtomobilu,
daljinski nadzor procesov,
informacijska podpora na področju varnosti...

To je le nekaj sistemov, ki praviloma izpolnjujejo pogoj, da
je v njih vgrajena več kot ena električna, elektronska ali
krmilna naprava, za njihovo delovanje pa obstaja nek dolo-
čen program. Poleg tega je zanesljivost njihovega delova-
nja neposredno povezana z varnostjo. 

Vsako področje ima svoje kriterije, za SIL je to prav gotovo
shema, na osnovi katere določimo stopnjo varnosti v dolo-
čenem sistemu (shema 1). Kriteriji, ki nam pomagajo izbra-
ti pravilno pot pri določitvi zahtevane stopnje varnosti so: 

morebitne posledice zaradi odpovedi elementa v
sistemu (C),
časovna odzivnost posledic zaradi napake v siste-
mu (F),
možnosti, da se s preventivnimi ukrepi morebitnim
posledicam izognemo (P),
verjetnost, da se napaka zares pojavi (W).

Področje varnosti je obsežno, zato je standardizacija, ki jo
obravnava, zelo široka. Pri sami zasnovi standardov za var-
nost sistemov so se avtorji odločili za dva pogleda na var-
nost posameznega sistema:

s strani proizvajalcev je celovita varnost opredelje-
na v standardu 61508,
s strani uporabnikov in projektantov pa v standardu
61511.

Zaradi tega sta si oba standarda po zasnovi podobna, a
nista neposredno primerljiva. Še enkrat lahko poudarimo,
da pri SIL obravnavamo sisteme z vidika njihove varnosti.
Takšne varnostne zanke pa pogosto srečujemo v dejan-
skih industrijskih procesih. Med bolj znanimi metodami
določevanja SIL so:

poenostavljeno preračunavanje,
drevesna analiza napak,
Markova analiza.

Osnova vseh metod je preverjanje tveganja, ki ga sistem
pri svojem delovanju dopušča. Ker so računski modeli
izredno kompleksni, so metode le približek, ki ga lahko
uporabimo v praktičnem okolju.

Vsi si želijo čim bolj varen sistem, ki se hitro odziva in

dopušča veliko dinamiko. Pri tem pa naletimo na dva
pojma, ki si že v osnovi nasprotujeta. Rešitev je tu ponov-
no HIMA. Podobna pravila veljajo tudi v industrijskih siste-
mih in njihovih posameznih varnostnih zankah. Zato je pre-
soja nivoja varnosti vedno povezana tudi s stroškovno ana-
lizo, ki nam pokaže, koliko dodatnih stroškov zahteva višji
nivo varnosti. Realna varnost sistemov torej predstavlja
nekakšen kompromis med obema pogledoma.
Razmerja so pričakovana, saj obstaja najnižja možnost za
pojav napake pri povsem redundantnem sistemu, najbolj
pogosto pa se napaka pojavlja pri sistemu, kjer podvoje-
nih elementov sploh ni. Pa poglejmo še z vidika časa. V
tem primeru kriterij obrnemo in opazujemo zanesljivost de-
lovanja sistema. 

Uvrstitev v kategorijo SIL je bila narejena na osnovi zanes-
ljivosti sistema skladno s standardom IEC 61508. Pomem-
ben pokazatelj za določitev tega razmerja je čas, v katerem
bo pri določenem elementu predvidoma prišlo do napake
(MTBF - Mean Time Between Failure).
Verjetnost pojava napake je tako bistven pokazatelj, ki vpli-
va na uvrstitev določenega elementa v eno izmed stopenj
celovite varnosti. Za verjetnost napak pri različni redundan-
ci istega sistema obstaja shema varnostnih nivojev, ki vse-
buje tudi kriterije, po katerih izbiramo pot do določenega
nivoja.

Shema 1

Kriteriji so naslednji:
1. Morebitne posledice zaradi odpovedi elementa v siste-

mu (C)
C1 = poškodba ene osebe, zanemarljive posledice v
okolju
C2 = težke, nepopravljive poškodbe pri eni ali več ose-
bah, smrt ene osebe, težke in težko odpravljive posledi-
ce v okolju
C3 = smrt več oseb, težke in dolgotrajne posledice v
okolju
C4 = smrt velikega števila ljudi

2. Časovna prisotnost potencialne nevarnosti (F)
F1 = redko ali kratkotrajno
F2 = pogosto ali dolgotrajno

3. Možnosti, da se s preventivnimi ukrepi morebitnim
posledicam izognemo (P)
G1 = možno pod določenimi pogoji
G2 = praktično nemogoče

4. Verjetnost, da se napaka res pojavi (W)
W0 = praktično je ni
W1 = zelo nizka
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W2 = majhna
W3 = relativno velika
W4 = stalna

Na osnovi teh kriterijev je  vsekakor mogoče določiti, kate-
ro stopnjo varnosti SIL moramo zagotoviti. Kategorija SIL
je torej dejansko določeno varnostno območje, kjer se po
eni strani srečajo varnostne zahteve načrtovalcev siste-
mov, po drugi strani pa zmožnost proizvajalcev, da zagoto-
vijo proizvode, ki bodo takšen nivo varnosti dejansko omo-
gočali.

V tem članku smo poskušali predstaviti določanje varnost-
nih stopenj, tako z vidika elementov sistema kot tudi z vidi-
ka zahtev okolja, v katerega je ta sistem postavljen. Na
splošno smo naredili pregled nad dvema povsem različni-
ma področjema opreme in sistemov, ki pa se jima v bodo-
če piše skupna prihodnost. S poudarkom na "piše"!
Prihodnost so varnostni programirni sistemi in standard
ISO 13849, ki naj bi združil lastnosti oziroma določila stan-
dardov EN 954 in IEC 61508. Kot je razvidno iz Sheme 2
in Tabele 5, združuje tako stopnjo učinkovitosti in tveganja
kot tudi povprečno število možnih napak na enoto časa. 

Shema 2

Tabela 5

Kje lahko dobite vse podrobne podatke o standardih?

Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o
skladnosti, je objavljen v zadnji izdaji standardov za stroje
v Uradnem listu RS, št. 55/03.

Vedno veljaven in sprotno dopolnjen seznam standardov
najdete na spletni strani http://zakonodaja.gov.si, še več
podatkov pa lahko najdete na spletni strani Slovenskega
inštituta za standardizacijo: http://www.sist.si. Če želite sle-
diti tekočim novostim v EU, lahko standarde po posamez-
nih evropskih direktivah poiščete na spletni strani:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newappro-
ach/standardization/harmstds.

Za več informacij se lahko obrnete na g. Šarlah Simona,
031 301 887 in po elektronski pošti na naslova info@robo-
tina.si ali simon.sarlah@robotina.si.

Novice iz Robotine

UniOP eTOP B-generacije 
Prihajati so pričeli prvi naročeni pane-
li iz B-generacije UniOP. Pomembno
se mi zdi poudariti, da je ena izmed
sprememb tudi ta, da SSFDC spomin-
ska kartica sedaj ni več v dobavi, ker
se program shrani v notranji spomin

(Flash EEPROM). Spominska kartica se lahko naroči po-
sebej za morebitne posodobitve operacijskega sistema
ali same aplikacije. 

Za uspešno delo s paneli nove generacije je seveda
potreben tudi novejši program UniOP Designer ver.
6.05. Programski paket sedaj vsebuje že preko 200
gonilnikov (driverjev) za skoraj vse poznane krmilnike in
kontrolerje.

Napovedujemo nov operaterski panel z zaslonom na
dotik! Lastnosti: 

diagonala 3,5",
TFT zaslon 256 barv,
resolucija 320 x 240,
delovni spomin 1 MB,
ostale značilnosti kot pri modelu eTOP03

Vse tehnične informacije so dostopne na naslovu:
www.exor-rd.com.

SOLCON MEHKI ZAGONI
SOLCON je
zaključil to
poslovno le-
to kot proiz-
vajalec naj-
bolj popol-
ne izbire
mehkih za-
gonov. 
Proizvaja jih
ne le kot
svojo blago-

vno znamko, temveč jih najdemo tudi pod drugimi zelo
znanimi imeni v svetu industrijske avtomatizacije. 

A

A

A
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Registracijski
terminal DOG20

Info: Špica International

Špica International pred-
stavlja nov, izpopolnjen mo-
del priljubljenega terminala
za registracijo delovnega ča-
sa. Čeprav na pogled izgleda
enako kot prejšnji model,
vsebuje kopico novih last-
nosti. 

Novi model DOG20 ima izboljšan komunikacijski protokol z
boljšo diagnostiko, dvakrat več spomina kot prejšnji model,
enostavnejše vzdrževanje in programsko nadgradnjo ter še
širši spekter vgrajenih kartičnih čitalnikov vključno z Legic
Advant. 

V terminal je moč vgraditi enoto za preverjanje ali prepozna-
vanje prstnih odtisov, s čimer odpravimo težave z zlorabami
(posojanjem) kartic. Terminal podpira več načinov upravljan-
ja z vzorci prstnih odtisov, od vzorcev, shranjenih na kartici,
na terminalu do vzorcev na strežniku. 

Preverjanje prstnega odtisa traja manj kot sekundo. Obstaja
tudi možnost prepoznavanja (identificiranja) prstnega odtisa,
ki predstavlja zapletenejšo biometrično metodo, a kljub temu
identifikacija traja manj kot dve sekundi. Terminal lahko hrani
4.000 verifikacijskih ali 500 identifikacijskih vzorcev. Zajem
vzorcev se lahko opravi na samem terminalu ali pa jih
zajamemo drugje in jih napravi posredujemo prek sistema
Time&Space. 

Čeprav je terminal DOG20 v osnovi namenjen za beleženje
delovnega časa, lahko dodatno služi tudi za odpiranje vrat. Ta
njegova lastnost omogoča priročno kombinacijo registracije
delovnega časa s kontrolo pristopa. Terminal lahko upravlja s
senzorjem za vrata in zasilnim stikalom. 

DOG20 omogoča priklop akumulatorja za neprekinjeno
napajanje, ki zagotavlja večurno avtonomno delovanje v
primeru izpada električne energije (natančna dolžina delo-
vanja je odvisna od zmogljivosti zunanje baterije). 

Kontakt:

Time&Space prodajni oddelek

Špica International
Pot k sejmišču 33
1000 Ljubljana
Tel: 01 5680 800
Fax: 01 5680 888
Email: info@spica.si A

Oprema za identifikacijo
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Industrijske komunikacije - Novi modem Elpro 805U-E

Novi modem 805U-E
je prava rešitev za
brezžično povezavo
naprav, kot so krmil-
niki, nadzorni raču-
nalniki in naprave, ki
komunicirajo preko
industrijskega Eth-
erneta. Glavna pred-
nost v primerjavi z
obstoječimi izdelki je
bistveno večji domet,
sa j deluje na niž j i
frekvenci - 869 Mhz.
Ta omogoča domet
do 5 km, z uporabo
repetitorske funkcije
pa še dlje. 

Uporabljamo ga lah-
ko v različnih aplika-
cijah, za brezžično
povezavo dveh Ether-
net omrežij, za brez-
žično razširitev Ether-
net omrežja al i za
brezžično Ethernet
povezavo krmilnika
in nadzornega raču-
nalnika.

'Prosta' frekvenca
869 MHz, 500 mW,
domet do 5 km na
prostem, možnost
funkcije repetitorja,
domet pri ovirah v
rangu 500 m (stav-
be, drevje, ipd.), 
10/100 BaseT Ether-

net, brezžično do 77 kbit/s,
access point, client/station, bridge, router, 
TCP/IP, UDP ARP, PPP, ICMP, HTTP, FTP, TFTP, TEL-
NET,
razširjeno temperaturno območje delovanja od - 40°C do
+ 70°C,
dodaten I/O kanal,
visoka stopnja zanesljivosti in varnosti prenosa podatkov
(CRC, kodiranje),
enostavna uporaba.

Informacije: GENERA d.o.o.

Industrijski Ethernet se je v zadnjih letih uvrstil med naj-
pogostejša področna vodila v industriji. Tako tudi vse več

proizvajalcev opreme izdeluje naprave, ki podpirajo indus-
trijski Ethernet. Mednje sodi tudi podjetje Elpro, ki je spe-
cializirano za brezžično komunikacijo. 

EEllpprroo  oommooggooččaa
bbrreezzžžiiččnnoo  

EEtthheerrnneett  ppoovveezzaa--
vvoo  ddoo  55  kkmm  ddaalleečč

A
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Kvaliteten industrijski napajalnik mora zadostiti številnim
zahtevam. Nekatere so skupne vsem elementom v industrijs-
ki elektroniki. To sta npr. zanesljivost ter odpornost na vib-
racije, temperaturo, prah, vlago in elektromagnetne motnje.
Seveda pa poleg tega od napajalnika pričakujemo predvsem
kvalitetno izhodno napetost. Slednja mora biti stabilna zno-
traj nazivnega tokovnega območja. Od dobrega napajalnika
pričakujemo, da bo 'preživel' preobremenitev, kratek stik in
podobno. 

Napajalnik ne sme proizvajati motenj in mora filtrirati mot-
nje, ki prihajajo iz omrežja. Pomemben je tudi visok izkoris-
tek pretvorjene energije, ki se pri dobrih napajalnikih giblje
od 85 do 95 %. Napajalnik z dobrim izkoristkom je lahko
manjših dimenzij in ne segreva preveč kontrolne omarice.
Pri večjih močeh je seveda izkoristek pomemben tudi iz
ekonomskih in ekoloških razlogov.

Napajalnike Axima odlikujejo zgoraj naštete dobre lastnosti,
za pravo izbiro pa je na voljo širok razpon linearnih in
'switch' napajalnikov, od 30 W do nekaj 10 kW in več. Naj-
bolj množični so 'switch' napajalniki za montažo na DIN le-
tev serije SP3 z izhodno napetostjo 12 V, 24 V in 48 V ter to-
kom od 1,3 A do 20 A. Ponudbo dopolnjujejo tudi napajalni-
ki s podobnimi tokovnimi območji in z dodatno funkcijo pol-
nilnika baterij. Močnejše napajalnike in polnilnike (do 200
A) odlikujejo mikroprocesorska tehnologija, nastavljive izho-
dne karakteristike in visok izkoristek (do 95%). Z dodatno
baterijo lahko takšni napajalniki delujejo tudi kot brezpreki-
nitveni vir napajanja.

Podjetje Axima ponuja tudi napajalnike po naročilu, na pri-

mer kot polizdelke za vgradnjo v naprave, napajalnike za vo-
jaške potrebe, za varno-
stne sisteme in drugo.

Podrobnejše informaci-
je dobite pri zastopniku
za slovensko tržišče, po-
djetju Genera d.o.o..

Informacije: GENERA d.o.o.

Podobno kot drugi elementi v avtomatizaciji tudi napa-
jalnik predstavlja pomemben člen v verigi zanesljivosti

delovanja sistema, zato je pomembno, kakšen napajalnik
izberemo. 

NNaappaajjaallnniikkii  zzaa
iinndduussttrriijjsskkoo  rraabboo

Oprema za avtomatizacijo

A
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Splošno o procesnih vodilih v Ex okolju

Procesne elemente kot so merilnik tlaka, pozicioner ipd.
moramo nekako povezati z avtomatizacijskim sistemom, ki
je lahko PLC, DCS ali PC, s katerim vodimo celoten proces.
To povezavo lahko realiziramo na različne načine (slika 1).
Vsem načinom pa je skupno to, da zaradi eksplozijsko ogro-
ženega okolja uporabljamo tehniko protieksplozijske zaščite
Exi - lastna varnost. 

Načini povezave so naslednji:
povezava procesnega elementa preko varnostnih ba-
rier oz. galvanskih ločilnikov na diskretne digitalne in
analogne vhode/izhode krmilnika. Bariere in krmil-
nik se nahajajo v varnem okolju;  
povezava procesnega elementa neposredno na digi-
talne ali analogne vhode/izhode dislocirane enote, ki
se nahaja v eksplozijsko ogroženem okolju, v bližini
procesnega elementa. Dislocirana enota RIO (remote
I/O) je s krmilnikom, ki je v varni coni, povezana pre-
ko procesnega vodila;
povezava procesnega elementa na krmilnik preko
enega od procesnih vodil.

Slika 1 -  Oblike povezave procesnega elementa z avtoma-
tizacijskim sistemom

Prvi dve obliki močno izstopata po tržnem deležu, pri čemer
močno narašča delež povezav preko RIO. Kljub črnim napo-
vedim pa ostaja tudi uporaba varnostnih barier in galvanskih
ločilnikov relativno visoka. Pravzaprav je ravno uporaba pro-
cesnih vodil razočaranje, saj kljub napovedim ne dosega pri-

Janez Kokalj, Elsing Inženiring, d. o. o, Ljubljana, janez.kokalj@elsing.si

Vpričujočem prispevku predstavljamo procesna vodila v Ex okolju. Razlog je v dejstvu, da
to področje postaja vedno bolj aktualno in pa seveda v tem, da se na trgu pojavljajo novi

izdelki, ki lajšajo uporabo procesnih vodil. Sedaj je na to sceno stopilo tudi nemško podjetje
Stahl, eno vodilnih s področja protieksplozijske zaščite.

PPrroocceessnnaa  vvooddiillaa  vv  EExx  ookkoolljjuu
Rešitve in sistemi za procesna vodila
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čakovanega deleža. Mogoče je tudi ta razporeditev botrova-
la dejstvu, da se je Stahl bolj posvečal prvima dvema oblika-
ma. Tako ima na področju varnostnih barier celo največji
nabor med vsemi konkurenti (družina Intrinsipak), na
področju RIO pa dosega s svojim I.S.1 izrazito največji tržni
delež v svetu. Vstopa pa tudi na področje procesnih vodil. 

Vrste procesnih vodilih v Ex okolju

In katera procesna vodila imamo v mislih? 

1. HART

2. Profibus-PA

3. Foundation Fieldbus H1 (skrajšano FF H1) 

Procesna vodila HART niti ne spadajo enakopravno v to sku-
pino. To vodilo (na 4-20mA signal je superponiran digitalni
signal) je namreč tako počasno (1,2kbit/s), da zadostuje le
za prenos podatkov za parametriranje in diagnostiko, med-
tem ko je za prenos osnovne fizikalne veličine prepočasno.
To vodilo je bilo tudi že sedaj pri Stahlu popolnoma pokrito.
Osredotočimo se torej na Profibus-PA in FF H1 (slika 2). Kaj
imata ti dve vodili skupnega?

Slika 2 - Foundation Fieldbus H1 in procesno vodilo Profi-
bus-PA

Skupno jima je to, da se pri obeh vodi-
lih po isti parici prenašajo podatki in
obenem napaja procesni element ter da
to poteka na enak način pri obeh, saj
imata obe enako fizikalno podlago, ki
jo določa standard IEC 61158-2. Gre za
tokovni signal ±9 mA, ki sloni na tokov-
nem nivoju 10mA (slika 3):

Slika 3 - Signal pri IEC 61158-2

Topologija je lahko linearna, drevesna

ali zvezdasta. Vodilo mora biti na obeh koncih zaključeno s
terminatorjem. Vodili pa se razlikujeta v softverskemu delu. 

Profibus-PA

Vodilo Profibus-PA je integrirano na Profibus-DP. Način
komunikacije med krmilnikom in procesnim elementom je
Master-Slave. Ker pa so med PA in DP velike razlike (npr.
IEC 61158-2 napram RS 485, hitrost 32,25 kbit/s napram
hitrostim recimo 1,5Mbit/s), mora biti vmes vgrajen vmesnik
- coupler, ki obenem skrbi tudi za napajanje samega vodila
(slika 4).

Slika 4 - Profibus-PA

Za coupler DP/PA lahko uporabimo coupler podjetja Sie-
mens ali Pepperl+Fuchs. Med seboj se razlikujeta po tem, da
je prvega treba konfigurirati z orodjem Step 7 in je mogoča
tudi njegova diagnostika, medtem ko je drugi "neviden" oz.
popolnoma transparenten. Prvega v praksi uporabljamo, ko
delamo s Siemensovim krmilnikom, drugega pa v ostalih pri-
merih in tudi v kombinaciji s Siemensovim krmilnikom.

Vodilo FF H1

Pri tem vodilu uporabljamo nekoliko drugačno terminologi-
jo in seveda drugačen način dela. Govorimo o komunikaciji
med "ponudnikom" in "naročnikom" in sicer po določenem
urniku dovoljenja za pošiljanje. V praksi to pomeni, da bo
npr. neka regulacija temperature, v katero sta vključena
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merilnik in regulacijski ventil, potekala znotraj teh dveh ele-
mentov, ne da bi bil s tem obremenjen krmilnik - host.
Napajanje vodila je izvedeno preko posebnega elementa
Fieldbus Power Supply, ki je pri nekaterih proizvajalcih celo
razdeljen v dva elementa: napajalnik in kondicioner.

Pomanjkljivosti procesnih vodil

Skupna pomanjkljivost obeh vodil je omejena moč. Ne poza-
bimo, da želimo imeti procesni element v tehniki protieks-
plozijske zaščite Exi, kar pomeni, da lahko nanj priključimo
omejeno moč. Vsak procesni element pa troši tok, zato na
eno vodilo ne moremo priključiti toliko procesnih elemen-
tov, kot bi jih sicer lahko upoštevajoč programske omejitve
(31). Na vodilo lahko v praksi priključimo do 4 elemente (če
imamo opravka s plini IIC), oz. do 7 elementov (če imamo
opravka s plini IIB).

Možne rešitve

Možni sta dve rešitvi.

1. Izberemo napajalnik za procesno vodilo in procesne ele-
mente, ki ustrezajo zahtevam modela FISCO. To med
drugim pomeni nekoliko večjo moč napajalnika, temu pri-
merno povišane varnostne parametre za procesne ele-
mente, reducirana pa je maksimalna dolžina vodila na
1000 m. V tem primeru lahko na vodilo priključimo do 6
(IIC) oz. do 13 (IIB) procesnih elementov. 

2. Realizacija procesnega vodila s posebnimi spojniki (barie-
rami), ki so vgrajeni v Ex okolje in med seboj povezani
preko vodila povečana varnost - Ex e (torej brez omejitve
moči). Izhodi iz spojnikov, na katere priključimo proces-
ne elemente, so lastnovarni (Ex i). S tako izvedbo lahko
na vodilo priključimo največje možno število (31) proces-
nih elementov (slika 5).

Slika 5 - Število procesnih elementov na procesnem vodilu
glede na njegovo izvedbo

Stahlova ponudba

Kot že rečeno, je na področje procesnih vodil vstopil tudi
Stahl, in sicer z izdelki pod blagovno znamko ISbus. 

Stahl je poslal na trg različne oblike spojnikov za procesna
vodila, ki jih imenuje FDC (Field  Device Copuler) (slika 6).
Ti spojniki so nekakšni 4- ali 8-kanalni T-členi. Gre za Ex
e/Ex e spojnike (za ne-lastnovarne procesne elemente) in za
nas bolj zanimive Ex e/Ex i spojnike. Slednji so priključeni
na Ex e vodilo - torej brez omejitev moči. Na njihove izhode
lahko priključimo po štiri lastnovarne Ex i procesne elemen-
te. Spojniki so lahko vgrajeni v različna ohišja (plastična,
nerjeveče jeklo) ali dobavljeni samostojno za vgradnjo v pol-
jubno ohišje.

Slika 6 - FDC - "Ex e/Ex i" spojnik

Naslednji element s tega področja je Fieldbus Power Supply
- napajalnik za procesno vodilo FF H1 (slika 7). 

Slika 7 - Fieldbus Power Supply

Več informacij lahko najdete na spletni strani podjetij Syna-
tec ali Elsing - www.synatec.si ali www.elsing.si. A
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Merilna oprema - Novi modeli osciloskopov serije DPO7000

NNoovvoosstt  iizz  TTEEKK--aa
PPrreeddssttaavviitteevv  nnoovvoossttii  sseerriijjee  DDPPOO77000000  vv  MMüünncchhnnuu

Avtor: Gašper Jamšek, revija Avtomatika

7. decembra 2005 se je v prostorih hotela Marriot v
Münchnu odvijala tiskovna konferenca podjetja Tektro-
nix. Na povabilo slovenskega zastopnika Tektronixa,
podjetja Belmet d.o.o., smo se dan pred konferenco
odpravili v München. 

Na tiskovni konferenci so pre-
dstavniki podjetja Tektronix,
gospodje Hans-Peter Fleisch-
heuer, evropski direktor za
marketing, Andre Vander Sti-
chelen, direktor nemške pro-
daje, marketinga, razvoja in
proizvodnje ter Chris Marti-
nez, direktor razvojnega in
proizvodnega marketinga za
cel svet, predstavili nove mo-
dele osciloskopov serije 7000.
Posodobitev serije 7000 prina-
ša ključne pridobitve, mnoge
prvič dosegljive na inštrumen-
tih tega razreda. Konferenca
je potekala v angleškem in
nemškem jeziku, vsebovala pa
je prikaz novosti in karakteri-
stike različnih modelov ter
praktični prikaz osciloskopa.

Kot verjetno že veste, je serija
7000 naslednica serije 5000,
ki ponuja poleg večjih zmoglji-
vosti in razširljivosti svojim
uporabnikom več ugodja in se
nasploh bolje prilagaja značil-
nostim in zahtevam posamez-
nega uporabnika. Serija 7000
ponuja vrsto novosti, kot je
denimo USB vodilo, nastavlji-
vi uporabniški vmesnik s pro-
fili za posamezne uporabnike.
Poleg udobja ponujajo novi
modeli tudi nove, povsem kon-
kretne izboljšave pri zajemu in
analizi zajetega signala. Tako
so na voljo pasovne širine 500

MHz (DPO7054), 1 GHz (DPO 7104) in 2,5 GHz (DPO
7254), frekvenca zajema do 10 Gs/s, možnost 16-kratnega
nadvzorčenja (oversamplinga) pri zajemu na 1 kanalu in do
4-kratnega pri zajemu na vseh 4 kanalih hkrati.

DPO7054 in DPO7104 ponujata tudi 40-kratno nadvzorče-
nje ob opciji 2SR.
DPO7054 in DPO7104 podpirata pomnilnik za do 200 M
vzorcev, DPO7104 pa lahko sprejme do 400 M vzorcev. Vsi
trije modeli imajo vdelan 12.1 palčni XGA zaslon.

Hans-Peter Fleischheuer

Chris Martinez

Andre Vander Stichelen
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Oprema za avtomatizacijo zgradb

Vdelana DPX elektronika četrte gene-
racije jim omogoča zajem do 250.000
sledi na sekundo, kar pomeni lažje delo
in večjo možnost zajema ravno tistega
pojava, ki nas zanima.
Novost je tudi "Pinpoint" prožilni sis-
tem, ki ponuja večjo stopnjo analize sig-
nala, ki ga uporabljamo za proženje in
tako lahko enostavno prožimo na signa-
lih znanih protokolov, kar je predvsem
uporabno pri opazovanju serijskih pre-
nosov do hitrosti 1,25 Gb/s.
Druga, povezana novost pa je nova seri-
ja merilnih sond pod imenom TekVPI.
Najbrž vam ni potrebno posebej razla-
gati, da je kakovosten in nalogi ustrezen
osciloskop samo polovica zgodbe. Brez
kakovosten sonde bo namreč praktično

slep. Pri vse višjih hitrostih, ki jih nare-
kuje industrijski razvoj, so potrebne
tudi vse bolj kovostne sonde. Nove son-
de imajo nameščene kontrole na kom-
penzacijski škatlici in nam poleg nasta-
vitev omogočajo tudi diagnostiko same
sonde. Zaenkrat sestavljajo serijo trije
modeli:

-TCP0030; AC/DC tokovna sonda z vi-
soko občutljivostjo, širokim merilnim
obsegom (1mA do 30A, 50A peak)  in

veliko frekvenčno širino (do 120 MHz).

-TAP1500 je aktivna napetostna sonda s
pasovno širino 1.5GHz in vhodnim
obsegom +/-8V.

-TAP2500 je aktivna napetostna sonda
s pasovno širino 2.5 GHz in časom
vzpona, manjšim od 140 ps.

Po tiskovni konferenci smo še poklepe-
tali s predstavnico Tektronix-a iz Velike
Britanije ter z drugimi gosti. Sledila je
pot proti Ljubljani, kamor smo prispeli
v večernih urah.

Pot v München je bila nadvse poučna in
zanimiva, čeprav sem se spraševal, ali
ne bi bilo bolje pripraviti predstavitev
in konferenco v Ljubljani in tako priva-
biti več potencialnih kupcev in uporab-
nikov te odlične merilne opreme. Res
pa je, da so to prvi vzorci (embargo na
objavo novice je začetek januarja) in bi,
kot je razložila angleška predstavnica
Tektronixa, istočasna predstavitev v več
državah evropske unije predstavljalo
precejšen strošek pri opremi in ostalih
organizacijskih zadevah. A



AVTOMATIKA 3761/2005

IT mobilne tehnologije

NNoovvaa  ggeenneerraacciijjaa  mmoobbiillnnee  
ppooddppoorree

Tomaž Frelih, univ.dipl.inž., ČETRTA POT d.o.o.

Mobilnost postaja ena pomembnih pridobitev današnjega časa. Največ "hrupa" nastaja na široko-
potrošniškem segmentu, vendar pa mobilne tehnologije prinašajo velike spremembe tudi v poslov-
ni in industrijski segment. V zadnjih letih je nastal velik preboj iz ozkih "privatnih" rešitev vsakega
posameznega proizvajalca mobilnih produktov v terminale, ki sledijo skupnim standardom. Stan-
dardizacija torej končno prinaša bistvene spremembe tudi v segment mobilne podpore in zato lah-
ko pričakujemo širok razmah uporabnosti te tehnologije.

Hiter razvoj, ki je potekal na mobilnih tehnologijah na po-
trošniškem segmentu (mobilna telefonija, notesniki in dlanč-
niki) je z zamikom pustil pozitivne posledice tudi na indus-
trijskem segmentu. Miniaturizacija, standardizacija in izbolj-
šave vseh programskih in strojnih komponent so omogočile
kvalitetni preskok v novo obdobje vseh vrst mobilnih aplika-
cij. Te spremembe se dogajajo že kar nekaj let, šele v zad-
njem času pa se je stanje res stabiliziralo, predvsem s poja-
vom Windows CE verzija 4.10 do 5.0 in brezžičnih komuni-
kacij. 

Naj navedemo nekatere ključne spremembe:

standardni operacijski sistem. Prevladal je Windows CE,
ki je zamenjal privatne operacijske sisteme, zastareli DOS
in "brezoperacijske" sisteme. S tem je omogočena poeno-
stavitev razvojnih orodij, ki so sedaj široko dostopna in
domača številnim razvijalcem v Microsoft okoljih. Progra-
miranje mobilnih terminalov tako sedaj ni več stvar redkih
mobilnih gurujev, ampak se je baza programerjev in pro-
gramskih hiš drastično razširila. Programerji sedaj lahko z
minimalnimi spremembami prenašajo aplikacije iz enega
na drugi mobilni terminal različnih proizvajalcev in celo
iz namiznih računalnikov. Ključne knjižnice (npr. ekran-
ske) in protokoli (WLAN, TCP/IP) so namreč podprti že
s strani operacijskega sistema in so enaki ali vsaj zelo
podobni programiranju na namiznih računalnikih.

Poleg Windows CE pa se vse bolj uveljavlja tudi okrnjena
varianta Linuxa, vendar pa standardne distribucije še niso
dodelane in stabilne. 

standardni komunikacijski vmesniki - razvijalcem aplika-
cij in ponudnikom storitev se ni potrebno več ukvarjati z
brezžično znanostjo, pridobivanjem dovoljenj za uporabo
RF območja in kompleksnimi protokoli. GPRS/UMTS,
WLAN in Bluetooth so stan-
dardne povezave, za katere
obstaja množica kompatibilnih
naprav in vmesnikov, ki so na
voljo vsepovsod po smešno niz-
kih cenah. TCP/IP je že vgrajen,
vključno z vsemi protokoli, ki ga
spremljajo - PPP, FTP, SSL, … 

Prihaja VoIP telefonija, ki bo prinesla nove možnosti upo-
rabe mobilnih terminalov. 

terminalski način delovanja, mobilni terminal povezan
preko GPRS ali WLAN lahko deluje samo kot konzola
večjega računalnika bodisi kot spletni klient (preko vgraje-
nega brskljalnika) ali kot konzola v okviru Microsoftovega
Remote Desktop Connection. V tem primeru mobilni ter-
minal praktično ne potrebuje nobene posebej zanj razvite
aplikacije, nobene lokalne baze, nobenega prenosa poda-
tkov in kar je ključno - nobene administracije.

standardni pomnilniški mediji - uporabljamo lahko širo-
kopotrošne pomnilniške kartice tipa PC Card (PCMCIA),
CF ali SD. Ti mediji so poceni, kapaciteta pa se skoraj
dnevno viša.

standardni vtiči za dodatne naprave - praktično vsak ter-
minal ima PCMCIA ali CF vtičnico, ki omogoča najrazlič-
nejše dodatke številnih neodvisnih proizvajalcev. To so
lahko pomnilniške kartice, komunikacijske kartice
(WLAN, GPRS), GPS sprejemnik, RFID čitalec, čitalci čr-
tne kode, kamere, itd.

uporabniški vmesnik, LCD ekrani so doživeli velike kvali-
tetne spremembe s TFT barvno tehnologijo, resolucija je
skoraj minimalno četrt VGA (320x240), vse bolj pogosto
pa VGA (640x480). Tehnologija dotika ekrana (touch
panel) je praktično standard in bistveno poenostavlja apli-
kacijo za končnega uporabnika. Vse to pa je seveda pod-
prto že v samem operacijskem sistemu in objektnem nači-
nu, kar pomeni zelo hiter razvoj aplikacij oz. prenos le teh
iz namiznega sveta.

kompaktnost - razvoj mobilnih tehnologij je omogočil  ter-
minale, ki ne spominjajo več na opeke, ampak so lahki in

priročni za uporabo

cena - cena terminalov je v nekaj
letih padla, predvsem pa novi pro-
dukti ponujajo bistveno večjo funk-
cionalnost, kvaliteto in performan-
se.
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IT mobilne tehnologije

Aplikacije, kjer se trenutno v
glavnem uporablja mobilne in-
dustrijske terminale z različni-
mi karakteristikami:

logistika (skladišča, dostava,
…)
mobilni zajem in kontrola
črtnih ali RFID kod v razne
namene (inventura, …)
mobilna prodaja z vgrajenim
ali ločenim prenosnim tiskal-
nikom
mobilna blagajna (javni pot-
niški promet, …)
kontrola vozovnic
nadzor parkirnih mest
mobilni zajem podatkov
(meritve na terenu, beleže-
nje vodovodnih ali električ-
nih števcev, ankete, …)
mobilni dostop do centralnih
baz podatkov (geodetske sto-
ritve, gozdarstvo, …)
navigacija oz. spremljanje
položaja
trgovinsko poslovanje (preverjanje cen, zalog, nabava z
mobilnikom in črtnimi kodami, …)
uporaba v policiji in vojski

Glede na različne aplikacije je jasno, da en terminal ne more
optimalno zadostiti vsem aplikacijam. Zato so na voljo termi-
nali različnih oblik, z različnimi dodatki, performansami, ve-
likostjo ekranov itd. S tem so kar najbolje funkcijsko in cen-
ovno prilagojeni določeni aplikaciji. Na industrijskem trgu je
običajno da se terminal uporablja samo za eno aplikacijo, za-
to je širina in multiaplikativnost vgrajenega operacijskega si-
stema včasih bolj moteča kot dobrodošla. Običajno namreč
ni zaželjeno, da končni uporabnik dostopa do vseh funkcio-
nalnosti operacijskega sistema, saj so posledica lahko nepo-
trebni sistemski ali servisni posegi, izguba ali zloraba poda-
tkov in motnje v delu. Zato je v teh primerih povsem narav-
no, da je mobilni terminal zaklenjen na eno samo aplikacijo,
kjer je uporaba le te čimbolj nedvoumna in enostavna. Tu pa
je bistvena razlika v primerjavi s ciljnim namenom potrošni-
škega PDA, kjer uporabnik sam izbira, nalaga in proži apli-
kacije (npr. Pocket Word, Pocket Explorer, Media Player,
koledar, …).

Ves čas se vsiljuje podobnost s potrošniškimi dlančniki
(PDA), ki so pred leti predstavljali modni trend, vendar niko-
li niso dosegli napovedovane razširjenosti oz. je uporaba
celo v upadanju. Res je, bistvene komponente so enake,
vključno z operacijskim sistemom. Vendar je razlika v podro-
bnostih, ki pa so bistvenega pomena za uspešnost neke resne
poslovne aplikacije. Zato ocenjujem kot povsem zgrešene
poteze, kjer se v poslovne ali industrijske namene uporablja
širokopotrošne izdelke, predvsem zaradi nižje nabavne cene
- pri čemer pa se pozabi na bistveno višjo ceno lastništva na
dolgi rok (TCO) in na prevzem nase vseh v startu nepričako-

vanih problemov. Oglejmo si grobo primerjavo na tabeli 1.
Seveda je terminalov veliko in lahko od  navedenih podatkov
tudi odstopajo, vendar razlike so v tej smeri.

Tabela 1 - Primerjava med potrošniškim dlančnikom in industrijskim mobilnim terminalom
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Za konec si oglejmo zadnji dosežek tehnologije - koliko
funkcij naenkrat vsebuje najnovejši terminal enega vodil-
nih proizvajalcev na področju kvalitetnih mobilnih termi-
nalov Casio in sicer terminal z oznako IT-600, ki je ugledal
luč sveta konec leta:

Windows CE 5.0, 
520MHz Intel Xscale ARM procesor,
pomnilnik 128MB flash in 64MB RAM,
VGA zaslon 640 x 480 z ekranom na dotik z zelo viso-
ko stopnjo svetilnosti, dobro viden tudi na soncu,
laserski čitalec črtne kode,
prava kamera z 1M točkami,
numerična in smerna tipkovnica,
mikrofon in zvočnik, uporabno tudi kot VoIP telefon
preko WLAN,
WLAN 54Mbps, Bluetooth 1.2, IrDA,
CF in SD vtičnica (npr. GPRS kartica, dodatna memorija),
zamenljiva baterija za 11 oz. 22 ur delovanja, rezervna
baterija za pomnilnik,
odpornost IP54, padec 1.2m na vseh 6 ploskev in 4 ko-
te, temperaturno območje -10 do +50°C.

Vse to v ohišju 166 x 82 x 23
mm s težo vsega 290g. 

Eden glavnih fokusov uporabe
IT-600 so trgovinske aplikacije
prihodnosti, za primerjavo pa
si oglejmo še enostavni termi-
nal za črtno kodo Casio DT-X5,
ki prav tako bazira na Windows
CE. Ciljni namen tega termina-
la je povsem drug in zato so
manj pomembni ekran in per-
formanse, bolj pa ergonomija,
robustnost, enostavnost in tra-
janje baterije. Z optimizacijo vseh komponent je doseženo
220 urno delovanje na 2 navadni AA bateriji, kar je verjet-
no najcenejše in najstabilnejše napajanje kateregakoli
WinCE terminala v svetovnem merilu. Poleg tega preživi

padec z višine 1,8m, kar pomeni, da je število servisov v dol-
gem življenskem obdobju res minimalno.
V prihodnosti lahko  pričakujemo še nove izboljšave, izboljša-
ne brezžične komunikacije, nadaljnjo minituarizacijo, vendar
pa je smer razvoja sedaj začrtana in ni se bati da bi bili razvoji
aplikacij čez nekaj let neuporabni. To pa je bistveno za vložke
v programsko opremo in stabilnost tega trga. Torej tako, kot so
Windowsi prinesli povsem novo kvaliteto na področju namiz-
nih računalnikov na koncu devetdesetih let, smo tudi na podro-
čju industrijskih mobilnih terminalov končno doživeli razcvet s
standardizacijo, kompatibilnostjo in stabilnostjo. A
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KONTAKTNI NASLOVI

RITTAL d.o.o.
PRODAJA STIKALNIH OMAR

ŠMARTINSKA 152, 

HALA 1

1533 LJUBLJANA

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

FAX +386 (0)1/541 17 10

http://www.rittal.si

PE MARIBOR

VODOVODNA 30

2000 MARIBOR

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

FAX +386 (0)2/320 14 91

PRODAJNI PROGRAM RITTAL

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

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

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

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

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

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

ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.

Fascinantna 

prihodnost ...
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Tehnični specialistični treningi 
s področja avtomatizacije 
Svetovanje k proizvodni odličnosti 
Didaktična oprema za pouk avtomatizacije

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

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

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

ICA d.o.o. Izobraževalni center za avtomatizacijo FESTO DIDACTIC 
Mestni trg 18 • 3210 Slovenske Konjice • Tel: 03/7592611 • Faks: 03/7592612 • E-mail:marketing@ica.si • www.ica.si
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OOMMRROONN  55..77  iinncchh  TTFFTT  HHMMII::  
rraazzlliikkaa  jjee  kkrriissttaallnnoo  jjaassnnaa!!

Informacije: MIEL Elektronika, Andrej Rotovnik, www.miel.si

Omron je s predstavitvijo novega TFT modela razširil zmogljivost in široko uporabnost svoje priznane
NS serije HMI vmesnikov tudi na serijo 5.7 palčnih zaslonov. TFT model zagotavlja širši vidni kot od

standardne STN verzije ter povečuje jasnost zaslona, zaradi česar je berljivost zaslona sedaj možna s še
večje razdalje.

NS5-TFT uporablja popolnoma enak podatkovni format
(project data) kot 5.7 palčne STN in enobarvne verzije, ter
dopušča uporabo obstoječih aplikacij brez kakršnega koli
spreminjanja, s čimer močno prihranimo na času, ki bi ga
sicer morali porabiti za pisanje novih aplikacij. Poleg tega
zagotavlja NS5-TFT tudi enako velikost pomnilnika (20 MB)
kot drugi modeli iz NS-serije, kar uporabnikom omogoča
popolno izrabo vgrajene grafike (32768 barv), s čimer se še
poveča enostavnost uporabe za operaterje.

NS5-TFT nam za hitrejšo sistemsko nastavitev in zagon ter
za enostavnejše vzdrževanje in odpravljanje težav, nudi
uporabo naprednih Omronovih Smart Active Parts - pred-
programiranih, testiranih vizualizacijskih objektov z vgraje-
nim komunikacijskim programskim gonilnikom, ki v načrto-
vanje sistema prinašajo 'povleci-in-spusti' funkcionalnost. 

Avtomatizirana komunikacija z inteligentnimi napravami, kot
so temperaturni regulatorji, frekvenčni pretvorniki in krmilni-
ki gibanja (motion controllers), nam omogoča izkoriščanje

prednosti uporabe Smart Active Parts za konfiguriranje,
zagon, delovanje in vzdrževanje teh naprav ne da bi nam
bilo potrebno napisati eno samo vrstico kode, kar močno
zmanjša čas razvoja ter iskanja in odpravljanja napak v
kodi.

Smart Active Parts se dobavljajo v knjižnici v sklopu razvoj-
nega paketa za razvoj aplikacij z Omronovo NS serijo zaslo-
nov občutljivih na dotik, novi Smart Active Parts pa so pros-
to snemljivi tudi z Omronove spletne strani.

Poleg tega, da poenostavlja nastavitev in delovanje naprav,
kot so temperaturni regulatorji, NS5-TFT prinaša tudi sposo-
bnost beleženja podatkov. NS5-TFT tako omogoča nadzor,
beleženje in shranjevanje temperatur 32 direktno povezanih
temperaturnih regulatorjev vsakih 10 sekund za več kot dva
meseca, zabeležene podatke pa lahko tudi primerjamo s
podatki, shranjenimi na spominski Compact Flash kartici.
Na sliki je prikazana monokromatska izvedba cenovno zelo
ugodnega 5.7 palčnega zaslona.
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HMI sistemi/Iz naših podjetij

12. decembra smo bili povabljeni
na konferenco ob obletnici, kjer
smo lahko pokramljali s starimi
znanci in se spomnili začetkov te-
ga uspešnega podjetja iz Lesc.

AKA je danes znana po svojih tiskanih
vezjih. Točneje rečeno, specializirali so
se za izdelavo enostranskih (in v zad-
njem času tudi dvostranskih) tiskanin v izdelkih široke potrošnje. AKA dela izključ-
no velike serije za industrijske izdelke predvsem tujih znamk, čeprav imajo stranke

seveda tudi doma.
Začeli so, tako kot mnoga
majhna podjetja, v last-
nem stanovanju se počasi
prebijali od posla do po-
sla, pri tem pa je zanimivo,
da takrat sploh niso imeli
kaj dosti opraviti s tiskani-
mi vezji - ukvarjali so se z
grafično dejavnostjo. Zgo-
dilo se je, da je znanec, ki
dela v Iskri,  povprašal o
tem kje in kako bi se dalo
izdelati tiskano vezje in g.

Andrej Čufer, priznani slovenski inovator, se je lotil izziva...

Seveda pa so zatem prišli novi in novi.
Izdelava tiskanin zahteva dinamično pri-
lagajanje novim tehnologijam in kriteri-
jem in zahteva stalno slo po razvoju,
optimizacijah in tu polovičarstvo ni
dovoljeno. Pri tehnološko sicer manj za-
htevnih tiskaninah so cene na trgu tako
nizke, da brez lastnega znanja in vlaga-
nja v orodja, postopke in izobrazbo pre-
živetje na dolgi rok ni izgledno.

AKA danes zaposluje okrog 40 ljudi,
ustreza najnovejšim standardom varno-
sti, nadzora kakovosti itd in ustreznosti
okolju. Glavni proizvod podjetja so enostranska in dvostranska tiskana vezja s
posebnimi dodatki (ogljikove površine, metalizacije lukenj itd) tako na klasičnih
materialih (FR3, FR4, CEM itd) kot tudi izdelava vezij na aluminijski podlagi, lead-
free tehnologija je pa tako in tako že stara pridobitev.

Čestitamo ob obletnici in vam želimo še veliko izdelanih tiskanin ter da bi vaša
tiskana vezja živela v Porsche-jevih, BMW-jevih konjičkih še mnogo let!

Avtor: Branko Badrljica

Poleg tega, da povečujejo zmogljivost in funkcionalnost kateregakoli avtomatiza-
cijskega sistema, Omron za popolno brezskrbnost uporabe nudi za nove NS5-TFT
HMI vmesnike tudi edinstveno triletno garancijo na dele in popravila. A

A

ČČeessttiittkkee  oobb  4400--ttii  oobblleettnniiccii
uussppeeššnneeggaa  ddeellaa  vv  ppooddjjeettjjuu  AAKKAA!!
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Omron je predstavil nov visokozmogljiv
RFID (Radio Frequency Identification)
sistem, namenjen za lociranje, slede-
nje in oddajanje pomembnih poda-
tkov, primeren za uporabo na skoraj
katerikoli vrsti izdelka ali objektu. RFID
sistem V700 zagotavlja hitro in zaneslji-
vo brezkontaktno bralno/zapisovalno
(R/W) komunikacijo na dolgih razda-
ljah tudi, ko deluje v najtežjih pogojih.
Zahvaljujoč nizki ceni ID odzivnikov
(značk), vgrajeni mikrokrmilniški enoti
ter integrirani anteni predstavlja V700
kompaktno in cenovno primerno reši-
tev, posebej v primeru uporabe v siste-
mih z velikim številom značk. Tipične aplikacije so transportno-sortirni sistemi, sis-
temi za prepoznavanje orodij na montažnih linijah, avtomatizirane proizvodne lini-
je ter inventarni nadzor v skladiščih.

Osnovni V700 sistem tvorita standardni bralno/zapisovalni (R/W) modul z integri-
rano anteno (V700-H01) in mikrokrmilniško enoto ter ID odzivnik. ID odzivnik ima
lahko obliko kovanca (V700-D23P31), palčke (V700-D23P41), ali kvadrata (V700-
D23P61). Ti odzivniki so namenjeni dolgoročni uporabi - podatke namreč lahko
beremo iz odzivnika in zapisujemo vanj več kot 100.000-krat. V sistem V700 je
lahko vključeno poljubno število odzivnikov, možno pa je tudi dodatno širjenje
sistema s pomočjo RS-232C/RS-485 povezovalnih modulov (V700-L12). 

V700 omogoča izjemno zanesljivo komunikacijo v temperaturnem razponu od -

NNoovv  OOmmrroonnoovv  RRFFIIDD
ssiisstteemm  zzaa  zzaahhtteevvnnaa
iinndduussttrriijjsskkaa  ookkoolljjaa

Informacije: MIEL Elektronika, Andrej Rotovnik, www.miel.si
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Sistemi za identifikacijo

BitDefender, večkrat nagrajeni ponudnik protivi-
rusnih in varnostnih rešitev je objavil, da je podjet-
je zabeležilo rekordno rast partnerjev. Z edinstve-
nim partnerskim programom so v Severni Ameriki
uspeli povečati število prodajalcev svoje program-
ske opreme za več 400 odstotkov. Takšne rezulta-
te so dosegli od novembra 2005, ko je bil prog-
ram ustanovljen. V zadnjih nekaj mesecih je Bit-
Defender še razširil svojo globalno prisotnost z
ustanovitvijo severnoameriške podružnice na Flo-
ridi v mestu Fort Lauderdale, uprabniki pa se lah-
ko obrnejo tudi na njihovo kanadsko pisarno v To-
rontu. BitDefenderjev edinstven partnerski pro-
gram omogoča prodajalcem kar najboljše prilož-
nosti za prodajo BitDefenderjevih nagrajenih varnostnih rešitev. Prodajalcem nudi-
jo nakup programske opreme brez predhodnih finančnih obveznosti ter komuni-
kacijo z izkušenim tehničnim osebjem. Velik uspeh BitDefenderjevega partnerske-
ga programa je bil brez dvoma dosežen z združitvijo omenjenih prednosti s trenut-
no najmočnejšo varnostno tehnologijo, ki je podjetju prinesla ugled in širitev na
ameriški trg.

"BitDefender se od ostalih ponudnikov varnostnih rešitev razlikuje po tem, da je
vedno pripravljen narediti korak dlje v posodabljanju in prenavljanju svoje tehno-
logije - kupcem in poslovnim partnerjem zagotavljajo najboljšo zaščito pred vedno
novimi varnostnimi grožnjami," je povedala Ginger Yerovsek, direktorica marketin-
ga in prodaje BitDefender rešitev v Severni Ameriki. "Prav ta prednost nam je omo-
gočila, da smo tako hitro razširili svoje poslovanje v Severni Ameriki ter privabili
poslovne partnerje, ki so spoznali prednosti v prodaji Bitdefenderjevih izdelkov. S
ponudbo edinstvenih prodajnih priložnosti našim partnerjem se je BitDefenderjev
partnerski program razvijal s relativno enostavno. Prepričani smo, da bo naša rast
prodajalcev v ZDA in Kanadi omogočila Bitdefenderju še večjo rast na svetovnem
trgu v prihajajočem letu."

Danes Bitdefenderju zaupa preko 41 milijonov uporabnikov širom sveta, saj ponu-
ja linijo najbolj učinkovitih protivirusnih in varnostnih zaščite na trgu. Bitdefender
si je prislužil številne nagrade za svojo učinkovito zaščito tako na poslovnih kot
tudi osebnih računalniških sistemih. Trenutno je Bitdefender med tremi najboljši-
mi izdelki za zaščito v Evropi, podjetje se širi in si pridobiva svetovni ugled.

10° do +70°, ter na razdaljah do 36cm, zaradi česar je idealen za uporabo kot
identifikacijski sistem v težkih pogojih delovanja. Funkcija ponavljajočega branja
omogoča ustrezno skupinsko identifikacijo ter v primeru uporabe več R/W modu-
lov sinhronizirano branje/zapisovanje in preprečitev kolizij.

Na voljo je tudi kompaktna različica R/W antenskega modula (V700-HMD11), ki jo
odlikuje RS232-C kabelski vmesnik, ki omogoča enostavno komunikacijo in pro-
gramiranje s pomočjo PLC-ja ali PC-ja. V700 lahko povežemo na ID povezovalnik
ali na Omronov PLC direktno, brez AC adapterja. Sistem je v skladu z CE in FCC
standardi, zaradi česar je primeren za uporabo tako v Evropi kot v ZDA. A

A

OOddlliiččnnaa  pprrooddaajjaa  BBiittDDeeffeennddeerr--
jjeevviihh  rreeššiitteevv  vv  ZZDDAA

Preverjene varnostne rešitve, ugled podjetja ter edinstven
model ugodnosti za prodajalce so prispevali k več kot 400-
odstotnemu povečanju števila prodajalcev

Informacije: Damjan Jarc, Parametica d.o.o.
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VOLJADSL fit
Hitri internet po ceni klicnega dostopa!
VOLJADSL fit je prvi paket širokopasovnega dostopa do interneta v Sloveniji, ki vam zagotavlja 
hitri internet po ceni klicnega dostopa. In ne samo to! Poleg nizke mesečne naročnine boste 
plačali samo dejansko uporabo internetnega dostopa. Nič več in nič manj. Zakaj bi kupovali več, 
kot potrebujete? Plačajte porabljeno!

Kupujete več, kot potrebujete?

 2.990 SIT (1024/256 kbit/s)

Uporaba internetnega dostopa: 5,26 SIT/min.
Vse cene vključujejo DDV.
 

Mesečna naročnina:

Ponudba velja za naročnike paketov VOLJADSL fit, 
ki bodo sklenili naročniško razmerje za 24 mesecev.

Lastna
namestitev

+ modem

VSAK MESEC

600 MINUT
BREZPLAČNO

V VREDNOSTI

3.156 SIT / MESEC
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