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Se želite pravilno odločiti pri vodenju vašega procesa? Potem najprej
potrebujete pravo informacijo o njem. In to hitro?
Na kratko, potrebujete WinCC V6, ker je ta moderen kontrolno nadzorni sistem, ki v svoji osnovni obliki vsebuje nadgradljiv "historian"
zasnovan na MS-SQL server 2000. WinCC V6 vam zagotavlja ažurne
podatke: od visoko zmogljivega arhiviranja procesnih informacij do
zagotovitve povzetih podatkov za vodenje podjetja.

Obiščite nas na spletnih straneh: www.siemens.com/wincc
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Strokovnjaki svetujejo

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Zastopstva, distrib. in prodaja računalniške opreme,
INEA d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, e-pošta:
marijan.vidmar@inea.si

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov kot so svetlobne zavese, svetlobne mreže, "muting" sistemi, dvoročni vklopi,
izklopi v sili in varnostna stikala, senzorika.
Pokličete ga lahko po telefonu ali pošljete vprašanje po e-pošti.

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

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev,
mehkih zagonov, zaščite motorjev.

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

Je vrhunski strokovnjak na področju računalniškega vida in direktor mednarodno priznanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in integraciji sistemov računalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese.

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

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

Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

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

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

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

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

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

Drago Metljak, univ. dipl. ing. el. teh.,
PSM d.o.o., tel. 01 51 50 115
e-mail: info@psm.si, splet: www.psm.si

Svetuje na področju uporabe procesne senzorike
(sila, tlak, moment, pomik...) in procesne elektronike pri avtomatizaciji v industriji in nadzoru procesov spajanja in preoblikovanja.

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

ELEKTROMOTORNI POGONI

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

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

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

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

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

MERITVE NIVOJEV

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI

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

Podjetje /pravna oseba/:

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

št.
Fax:

• Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš
naslov. Celoletno naročnino v višini 10.000 SIT/kpl* za ___
izvodov bomo poravnali v 8 dneh po prejemu ponudbe.
• Nepreklicno naročam(o) zgoščenko AVTOMATIKA Arhiv in
sicer naslednje številke: Arhiv 1 (1 - 22) ___ izvodov, Arhiv
2 (12 - 33) ___ izvodov, Arhiv 3 (23 - 44). Kupnino v višini
2.500 SIT/številko + PTT stroške bomo poravnali v 8 dneh
po prejemu ponudbe.
Podpis:
M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjen(i) s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk!

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

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

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

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

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

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

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV

Janez Mohorič, univ. dipl. inž., Elsyst d.o.o.,
tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Francelj Trdič, FDS Research, Computer
Vision Group, tel. 01/589-75-81,
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV

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

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih in šaržnih procesov. Svetoval
vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/721-80-20,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
ales.habic@spica.si

Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50
e-pošta: damijan.jager @tipteh.si

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

mag. David Čuk, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identifikacijo, mobilno računalništvo, tehnologijo
črtne kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplikacije strežnik-odjemalec. Komunikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

mag. Aleš Habič, Špica International d.o.o.,
tel (01) 5680 884

Vse cene vsebujejo DDV!

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.
P.P. 5807
1261 Ljubljana Dobrunje

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

Vsak celoletni naročnik na
revijo AVTOMATIKA prejme
tudi tekočo številko zgoščenke AVTOMATIKA CD
Arhiv v vrednosti 2.500 SIT
ob prvem naročilu in ob
vsaki obnovljeni naročnini!
Poleg tega prejme tudi brezplačno zgoščenko CD
HYDRA, ki nosi spletni reviji
ELEKTRONIKA Online in
AVTOMATIKA online, kadar
le ta izide.
Naročilnico izrežite ali fotokopirajte, jo izpolnite z zahtevanimi
podatki in jo prilepite na dopisnico (ali malo debelejši papirkarton). Takšno dopisnico brez
znamke vrzite v poštni nabiralnik! Seveda lahko izpolnete
tudi spletno naročilnico na
naslovu www.avtomatika.com!
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Elektrotehniško društvo Maribor

ELEKTROTEHNIŠKO
DRUŠTVO MARIBOR
2000 Maribor, Vetrinjska 16, tel./fax: 02 251
35 70; tel.: 02 250 13 23 (ZDIT)

E

Informacije: http://www.ed-mb.si e-mail: info@ed-mb.si

lektrotehniško društvo Maribor je po stroki povezano z Elektrotehniško zvezo Slovenije (EZS) s sedežem v Ljubljani, prek Zveze društev inženirjev in tehnikov Maribor (ZDIT) pa z drugimi društvi tehniške stroke v
Mariboru. Naloge in dejavnosti Elektrotehniškega društva Maribor so zapisane v pravilih in so naslednje:
; prispevati k napredku elektrotehniške znanosti in razvoja elektrotehnike,
; prispevati, razvijati in gojiti stanovsko zavest članov ED, obnovitev znanja, strokovno usposabljanje, ustvarjalnost, točnost, prijateljstvo, družabnost pri svojih
članih,
; pomagati gospodarskim organizacijam in institucijam s predlogi, strokovnimi nasveti in tehniškimi elaborati ter študijami, pri
izvajanju gospodarskih nalog in
reševanju strokovnih problemov,
; dvigati pri svojih članih strokovno raven in zavest,
; gojiti stike in sodelovanje med
člani (ED) in drugimi strokovnimi
društvi doma in v tujini,
; zastopati moralne in materialne
interese članov,
; mobilizirati z organiziranim delom svoje članstvo za dosego
postavljenih ciljev in koordinirati
delo posameznih organizacijskih
enot elektrotehniške stroke,
; nuditi vsem svojim članom podporo in pomoč pri uveljavljanju
strokovno in znanstveno utemeljenih stališč ter včlanjevanje v
nacionalne in mednarodne organizacije (FEANI), inženirske zbornice itd.

srečanja. Letno organiziramo štiri
ekskurzije in to dve po Sloveniji in
dve v tujino ter družabna srečanja s
plesom in srečelovom. Pred novim
letom so še posebej povabljeni vsi
upokojenci društva na svečano večerjo.
SEMINAR o strokovnem usposabljanju in preverjanje
strokovne usposobljenosti za
posluževalce in vzdrževalce
ELEKTRO NAPRAV SREDNJE
IN NIZKE NAPETOSTI
Po veljavnem EZ-UPB1 UL RS
št.: 26/05 je v členu 99 določeno,
da energetska inšpekcija zagotovi
varno in zanesljivo obratovanje energetskih naprav in da za področje
elektro naprav elektroenergetski inšpektorji izvajajo nadzor, poleg ostalega, tudi nad strokovno usposobljenostjo delavcev, ki delajo z elektroenergetskimi napravami v okviru zagotovitve varnosti in zanesljivosti obratovanja. Elektroenergetski inšpektor pa je po členu 101 EZ
še pooblaščen, da prepove nadaljnje upravljanje delavcu energetske

Z našim programom ne posegamo
v izpolnjevanje zahtev po Zakonu o
varstvu in zdravju pri delu.

Društvo pripravlja tudi predavanja o raznih aktualnih temah. Sestavni del delovanja društva so tudi
strokovne ekskurzije in družabna
6 63/2006

naprave, ki ni strokovno usposobljen ali, če nima o tem veljavnega
dokazila.
Do izdaje novega predpisa se po
členu 127 EZ uporablja "Pravilnik o
strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in
načinu preizkusa znanja delavcev, ki
opravljajo dela in naloge upravljanja
energetskih naprav", objavljen v Uradnem listu SRS 30/83 in 1/87.
Namen seminarja in preizkus
znanja je izpolnitev zahteve po členu 61 že citiranega pravilnika iz leta
1983. Člen 61 se glasi: "Delavci energetskih naprav, za katere s tem
pravilnikom niso predpisana dela in
naloge upravljanja ter program strokovnega usposabljanja, se lahko
razporedijo na taka dela in naloge
le, če so bili poučeni z navodili za
tehnično pravilno in varno obratovanje, ter predpisi o tovrstnih napravah.”
Preizkus znanja za take delavce
se opravi pred komisijo, ki jo imenujejo samoupravni organi organizacije združenega dela ( v bistvu gre
za delodajalca) ali druge organizacije (v konkretnem primeru je to Elektrotehniško društvo Maribor). V komisijo se delegira po enega člana iz
pristojne inšpekcijske pisarne.

Seminar poteka
v mesecu novembru.
AVTOMATIKA
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Merilne tehnologije

Merjenje U-I karakteristike diod
z inštrumenti Keithley 2600 System Sourcemeter
Info: Norbert Payerl, ing., mechanic & electronic measurement

E

lektronika v sklopih je zasnovana na polprevodniških elementih in dostikrat nas pri razvoju ali celo proizvodnji zanima obnašanje enega osnovnih gradnikov polprevodniških struktur - pn spoja. Pri takih in podobnih meritvah in testiranjih pridejo do polnega izraza inštrumenti, ki združujejo v sebi tako napajalne kot merilne funkcije.
V teoriji gre za dokaj enostavno meritev. Potrebujemo napetostni in tokovni vir ter ampermeter in voltmeter, in seveda merjenec - diodo.
Slika 1 - U-I
karakteristika
diode
Dolgo nazaj bi
za tako meritev potrebni
inštrumentarij postavili na mizo, povezali vse skupaj, nato pa začeli s precej dolgotrajnim ročnim nastavljanjem in odčitavanjem inštrumentov. Danes bi seveda uporabili avtomatiko in upravljanje inštrumentov skozi RS-232, GPIB in
podobne vmesnike, ki bi nam olajšali
delo in prihranili trud pri ponavljanju
iste meritve na večjem številu merjencev, vendar bi nam lahko prinesli
nove težave.
Upravljanje inštrumentov prinaša
probleme sinhronizacije večih inštrumentov, interakcije med potencialno
različnimi protokoli in ukaznimi formati, pa tudi večjim prometom ukazov in podatkov po komunikacijskih
vodilih.

Slika2 - Praktična realizacija s pomočjo
2600 SS in manipulatorjem komponente
Vidimo, da nam Sourcemeter
2602 prihrani kup drugih inštrumentov, še več, tudi na manipulator ga

lahko povežemo bodisi preko RS-232
vmesnika, bodisi preko digitalnih I/O
linij.
Za ta primer smo si zastavili meritve treh parametrov - napetosti kolena, toka curljanja in reverzne prebojne napetosti. Poleg tega potrebujemo
detekcijo polaritete diode, saj manipulator ne more granatirati pravilne obrnjenosti diode ob vstavitvi v testno
podnožje. Napačno obrnjeno diodo je
treba pred ponovitvijo meritve pravilno obrniti.

Omenjene meritve lahko izvedemo skozi zaporedje ukazov, potrebnih
za vsak korak in tako program izvajamo v PC računalniku ali pa uporabimo vdelani TSP ("Test Script Proccessor"), ki je edinstvena pridobitev te serije. TSP zna izvajati poseben skriptni
program in tako lahko samo meritev
prepustimo inštrumentu, ki lahko
sam krmili manipulator in nam sporoča rezultate vsake posamezne meritve.
Te korake inštrument lahko opravi s klicem funkcij, ki smo jih definirali in ki so namenjene temu, da jih
kličemo iz PCja. Program lahko v inštrument prenesemo tako preko RS232 kot GPIB in ga shranimo bodisi v
FLASH bodisi v RAM, vendar ga je potrebno pred uporabo inicializirati in
rezultat lahko izvajamo samo v
RAMu. To pomeni, da moram skript
pognati vsakič, ko prižgemo inštrument.

Test je torej sestavljen iz treh korakov:
• ugotovitev polariziranosti. Tu se lahko tudi prilagodimo tistim manipulatorjem, ki komponente ne morejo obrniti in pač zamenjamo polariteto tokov in napetosti pri meritvi.
• meritev prevodne napetosti kolena.
Tu nastavimo merilni tok, ki mora
ustrezati dovoljenim delovnim parametrom diode in po podani zakasnitvi (1ms) pomerimo napetost
na njej. Seveda lahko s programsko
opremo določimo
dovoljene tolerance za uspešno opravljen test.
• meritev zaporne
napetosti preboja.
testa se lotimo tako kot prejšnjega, Slika 3 - Enostavna povezava večih inštrumentov in izvale da tu tipično janje programa na enem sestavljenem inštrumentu
potrebujemo veliko višje napetosti in manjše tokove
Kar je najbolj zanimivo, lahko ob
(nevarnost uničenja diode).
preverbi večih diod hkrati povežemo
• meritev toka curljanja. Določeno
dva inštrumenta preko TSP povezave
napetost pritisnemo v zaporni smein program izvajamo skorajda tako,
ri na diodo in po podani zakasnitvi
kot da bi šlo za en sami inštrument.
(10ms) merimo tok, ki teče skozNa žalost nam prostor ne omogoča,
njo.
da bi se tu spustili v podrobnosti, zato
A
jih bomo obdelali prihodnjič.
AVTOMATIKA

63/2006 7

AEFA - Sejem elektronike in avtomatizacije

AEFA

letos oktobra v novi podobi
Info: www.ce-sejem.si, www.aefa.si

Č

eprav praktično vsi ugotavljajo iz leta v
leto, da je slovenski sejem elektronike
mrtev in da je v Sloveniji tovrstno oglaševanje neučinkovito, ker "se vsi tako in tako
že poznamo", pa vendarle vsi skupaj spoznavamo, da pa nekaj mogoče le potrebujemo.

NAJHITREJŠI, NAJMANJŠI,
IN NAJBOLJ EKONOMIČEN
NAPETOSTNI/TOKOVNI VIR DOSLEJ.
Inštrumenti Keithley 2600 serije združujejo natančni močnostni napajalnik, tokovni
izvir, DMM, generator poljubnih oblik,
napetostni in tokovni impulzni generator z
merilnimi funkcijami, elektronsko breme
in nadzor proženja- vse v enem ohišju.
12,600 odbiranj/s in 4,750 merilnihtočk/s pomenijo bistveno več testnih ciklov
kot doslej.
Vdelani "Test Script Processor" (TSP™)
ponuja še nevidene možnosti sistemske
avtomatizacije in dva do štirikrat hitrejše
izvedbe testiranj kot pri primerljivih
inštrumentih v aplikacijah testiranja U-I
funkcionalnosti.
TSP-Link™ master/slave povezava enostavno integrira več inštrumentov v sistem,
ki ga lahko nadzorujemo in programiramo
kot en velik inštrument
Oba 40W, 3A kanala sta med seboj električno ločena, kar nam omogoča dodatno
svobodo pri povezovanju in doseganje
večjih merilnih točnosti.

Sedaj, ko smo v EU in ko prav zagnano hodimo na
tuje sejme, vidimo, da bi tujci z veseljem prišli na
slovenski sejem, če bi seveda imeli prireditev, ki bi ji
lahko rekli sejem elektronike in avtomatike. Pri tem
se niti ne zahteva neka megalomanska udeležba in
število obiskovalcev, saj vsi vedo, da je Slovenija
majhna, vendar pa obiskovalci pričakujejo, da bodo
na takem sejmu našli vse, ki tu nekaj pomenijo in da
bodo z ogledom sejma dobili dobro predstavo o slovenski ponudbi, slovenskem znanju, inovativnosti…
Ker si stroka zasluži dostojno predstavitev, ki bo
nenazadnje privlačna tudi za tujce, se vsi zavedamo,
da moramo na tem področju nekaj ponuditi. Odločili
smo se, da naredimo bistven in odločilen korak
naprej. Največja sejemska hiša v Sloveniji - CELJSKI
SEJEM d.d. in založniško podjetje HYDRA & CO.
d.o.o. s svojima revijama ELEKTRONIKA in AVTOMATIKA sta se povezali in se dogovorili za pripravo
novega dogodka, za katerega želimo, da postane
”slovenski sejem elektronike in avtomatike”.
Več podrobnosti sledi v prihodnji številki, zagotavljamo pa vam, da bodo izkušnje obeh partnerjev, tako Celjskega sejma, kakor tudi Hydra & Co. zagotovilo za dogodek vreden stroke.

Organizator:

CELJSKI SEJEM d.d.
Dečkova 1 • 3102 CELJE
TEL.: 03 5433-000 FAX: 03 5419-164
TEL.: 03 5433-212 - Breda Obrez Preskar
E-MAIL: info@ce-sejem.si
WEB: www.ce-sejem.si
Soorganizator:

HYDRA & CO. d.o.o.
SOSTRSKA CESTA 43C • 1000 LJUBLJANA
TEL.: 059 010949
FAX: 059 011 070
TEL.: 059 010949 - Dragan Selan
E-MAIL: studio@hydra-co.si • stik@hydra-co.si
WEB: www.hydra-co.si • www.aefa.si
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Maja na celjskem sejmišču sejemski trojček za strokovnjake,
p o z navalce, domače mojstre in ljubitelje • Celjski sejem, 16.-1
19.maj 2006
Od 16. do 19. maja 2006 bodo na največjem sejmišču v Sloveniji pod skupnim imenom
Okolju prijazne energije, varčne tehnologije potekali trije mednarodni specializirani sejmi
ENERGETIKA, TEROTECH - VZDRŽEVANJE ter VARJENJE IN REZANJE. Najdaljšo tradicijo med tremi sejmi v Celju ima sejem ENERGETIKA, ki bo letos doživel že trinajsto
ponovitev. Sejem se, tako kot druga dva sejma, ki tvorita strokovni sejemski trojček, odvija bienalno.
Sejma ENERGETIKA in TEROTECH - VZDRŽEVANJE sta uveljavljeni strokovni prireditvi, ki ju vsako
leto obišče vse več obiskovalcev iz Slovenije in tujine.
V letu 2004 smo jima dodali strokovno področje
varjenja in rezanja, kar se je izkazalo za pravilno, saj
smo obogatili in zaokrožili ponudbo vsebinsko povezanih področij. Rezultat je bil viden v povečanem število obiskovalcev, saj si je sejme v štirih dneh ogledalo 20.000, skoraj izključno poslovnih obiskovalcev.
Na sejmih v letu 2004 se je predstavilo preko 700
razstavljavcev iz Slovenije in več kot 20 tujih držav.
Letos bodo sejmi ENERGETIKA, TEROTECH VZDRŽEVANJE ter VARJENJE IN RAZENJE potekali

v petih sejemskih dvoranah. Na ogled bo obsežna
ponudba s področij, ki so vsebinsko zelo povezana.
Sejemsko dogajanje na razstavnih prostorih bodo že
tradicionalno dopolnjevali številni obsejemski dogodki, ki so zanimivi tako za strokovno kot splošno
javnost. Na sejmih bo med drugim mogoče dva dni,
17. in 18. maja, obiskati Avstrijske energetske dneve
v Sloveniji, v četrtek, 18. maja, bo potekal Dan varilne tehnike, v petek, 19. maja, pa Dan vzdrževanja.
Več informacij o dogajanju na sejmih bo dosegljivih na spletni strani Celjskega sejma www.cesejem.si.
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Sejmi ENERGETIKA, TEROTECH - VZDRŽEVANJE, VARJENJE IN REZANJE
13. mednarodni sejem ENERGETIKA (energetika, varčna izraba energije in energetski viri)
Razstavni program sejma
ENERGETIKA sestavljajo segmenti, obnovljivi viri energije,
pretvarjanje energije, daljinska
oskrba naselij z energijo, energija in okolje, končna raba energije, oskrba z gorivi v Sloveniji
ter kakovost življenja in energija.

vzdrževanje v industriji. V maju 2006 se bo na sejmu TEROTECH - VZDRŽEVANJE direktno predstavilo 72 razstavljavcev. Ob upoštevanju zastopanih
podjetij se število poveča na
238 podjetij, ki se bodo predstavila na sejmu.

Na 13. sejmu ENERGETIKA
se bo maja predstavilo 191 direktnih razstavljavcev ter 318 zastopanih podjetij iz
Slovenije in tujine.
12. mednarodni sejem TEROTECH - VZDRŽEVANJE (vzdrževanje, čiščenje in obnova zgradb)
Sejem TEROTECH - VZDRŽEVANJE predstavlja
specializirano sejemsko prireditev za področje vzdrževanja v industriji. Na sejmu si bo mogoče med
drugim ogledati olja, maziva, naftne derivate, naprave in storitve za laboratorijske analize, orodja in
pribor za vzdrževalna dela, strojegradnjo in stroje v
vzdrževanju, vzdrževanje stavb, varovanje in zavarovanje ter vso ostalo ponudbo, ki je potrebna za
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2. mednarodni sejem VARJENJE IN REZANJE
Razstavni program sejma
VARJENJE IN REZANJE sestavljajo stroji in naprave za varjenje, rezanje in lotanje, osnovni,
dodajni in pomožni materiali za varjenje, rezanje in
lotanje, sistemi za avtomatizacijo in robotizacijo varjenja in rezanja, oprema in naprave za kontrolo in
preizkušanje zvarnih spojev in konstrukcij, zaščitna
sredstva in oprema pri varjenju, rezanju in lotanju,
oprema in naprave za pripravo zvarnih robov, oprema, naprave in pomožni materiali za naknadno
obdelavo zvarov. strokovna literatura in publikacije,
svetovanje.
Na 2. mednarodnem sejmu VARJENJE IN REZANJE se bo predstavilo 87 direktnih in zastopanih
razstavljavcev iz Slovenije in tujine.
A
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Tehnični specialistični treningi
s področja avtomatizacije
Svetovanje k proizvodni odličnosti
Didaktična oprema za pouk avtomatizacije
Programi vključujejo spoznavanje specifičnih
strokovnih vsebin, pri čemer se teoretična znanja
sproti preverjajo s praktičnimi vajami na opremi:
• Usposabljanje za mehatronike
• Specialistični treningi: Nega stroja - iz delavca
do operaterja; Pnevmatična krmilja; Optimalne
nastavitve in tekoče vzdrževanje; Vzdrževanje
in hitra popravila pnevmatičnih sistemov;
Odpravljanje pogostih izgub v pnevmatskih
sistemih; pozicioniranje s pnevmatiko;
Hidravlika Basic; Hidravlika Advanced;
Elektrohidravlika; Elektrohidravlika Basic;
Proporcionalna hidravlika; PLC Basic; PLC
Advanced; Industrijska omrežja;
Elektrotehnika; Elektronika in digitalna tehnika; Varnostno pooblastilo obratnega električarja; Skrajševanje zastojev zaradi menjav
orodij; Energetsko varčno konstruiranje pnevmatičnih naprav idr.

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

AVTOMATIKA

63/2006 11

Oprema za avtomatizacijo

Uporaba krmilnikov in
perifernih enot v
zahtevnejšem okolju
Bogdan Rojc, Genera d.o.o.

V industriji se pogosto srečujemo z vplivi okolja,
ki presegajo običajno stopnjo zaščite krmilnikov.
Prisotnost vlage, prahu, umazanije ali elektromagnetnih motenj zahteva dodatne ukrepe. Krmilnike ali
periferne enote lahko vgradimo v zaščitne omare,
druga možnost pa je uporaba krmilnikov ali distribuiranih vhodno izhodnih modulov z višjo stopnjo
zaščite. To nam omogoča uporabo krmilnikov brez
zaščitnih omar, signalno ožičenje pa nadomestita

dva kabla: napajalni kabel in kabel za področno vodilo. Med najbolj izpopolnjene tovrstne rešitve sodijo
krmilniki in I/O moduli Beckhoff.
Robustno ohišje omogoča montažo krmilnika ali
I/O modulov neposredno na stroj tako, da ne potrebujemo zaščitne omare. Moduli so izdelani v stopnji
zaščite IP 67 in tako primerni za vgradnjo v mokrem, umazanem ali prašnem okolju. Module odliku-

Slika 1 - Informacije med moduli potekajo preko rumenega optičnega kabla, na spodnjem delu modulov so priključeni napajalni kabli
12 63/2006
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lov, ki jih srečujemo v industriji (analogni, digitalni,
signali za priklop enkoderjev, termoelementov, uporovnih elementov, serijskih vmesnikov, ipd.). Moduli
so med seboj povezani z optiko za prenos informacij
in z žičnimi povezavami za napajanje.
Podrobnejše informacije nudi zastopnik za slovensko tržišče podjetje Genera d.o.o.
A

Slika 2 - Primer uporabe modulov s stopnjo zaščite
IP67
jejo tudi majhne mere in teža, kar je pomembno npr.
pri montaži modulov na robotsko roko.
Tako krmilniki kot periferni moduli podpirajo vse
pomembnejše protokole: Profibus, Lightbus, Interbus, CANopen, Devicenet, Modbus, RS232/RS485 in
Ethernet.
Vhodno izhodni signali so priključeni preko
namenskih kablov ali priključnih konektorjev, ki
zagotavljajo kvaliteten kontakt tudi v zahtevnejših
pogojih. Priključimo lahko praktično vse vrste signaAVTOMATIKA
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Procesne komunikacije

Industrijska
mrežna stikala
(switch)
Bogdan Rojc, Genera d.o.o.

Ethernet že nekaj časa ni več
prisoten samo v pisarnah, postaja
ena najbolj pogostih komunikacij
v industriji. Ker 'pisarniška' mrežna stikala niso primerna za zahtevno industrijsko okolje, je podjetje Westermo razvilo serijo industrijskih mrežnih stikal. Switch-e
serije SDW odlikuje robustnost in
enostavna uporaba. Različne izvedbe se razlikujejo glede na število
optičnih (0-3) in RJ45 priključkov
(3-5) ter glede na vrsto optičnega
kabla: 'single mode' ali 'multi mode'. Serija SDW je izdelana za širše temperaturno območje od -25°C do 70°C.

-

Različne kombinacije optičnih in RJ45 priključkov,
'plug and play',
možnost uporabe kot 'switch' in kot pretvornik žica-optika,
izolirani posamezni TX priključki,
razširjeno temperaturno območje od -25°C do 70°C,
MDI in MDI-x podpora,
led diode za diagnostiko,
široko območje DC napajanja, redundančno napajanje,
LC, SC ali ST optični priključek
'single mode' ali 'multi mode' izvedba.

Podrobnejše informacije nudi zastopnik za slovensko tržišče, podjetje Genera d.o.o.
A
14 63/2006
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Sistemi za označevanje

LEOSS izpolnil Zebrina
pričakovanja in postal
zlati partner
Informacije: LEOSS d.o.o., Ljubljana

Z

ebra, svetovni proizvajalec opreme za označevanje, se
vsako leto odloči, da enemu od partnerjev, na podlagi
doseženih rezultatov v preteklosti, dodeli posebno priznanje za dosežke na področju prodaje njihovih izdelkov. Plakete označijo partnerje z barvami medalj. Ker je LEOSS
d.o.o. njihov dolgoletni partner, je letos prejel najvišje priznanje - Zlato plaketo – in tako postal Zebrin zlati partner.
Priznanje je v LEOSS priromalo iz
rok koordinatorke marketinga za
področje Evrope in Srednjega
Vzhoda, gospe Holly Brown, ki ga
je podelila 6. februarja 2006.
LEOSS-u je podelila zlato plaketo
za dosežke na področju prodaje
Zebrinih tiskalnikov kartic in
repro materiala.
V LEOSS-u nudijo vse originalne
dele za vse Zebrine tiskalnike in
omogočajo vzdrževanje ter po
potrebi kar najhitrejše popravilo v
lastnem servisu. Nudijo kompletno podporo in pomoč v fazi inštalacije ter zagona programske in
strojne opreme, po želji pa
uporabnike tudi šolajo v intenzivnem tečaju.

16 63/2006
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Sistemi za označevanje
Tako je LEOSS dosegel najvišjo možno obliko sodelovanja; postal je
Zebra Gold Partner, kar pomeni, da ostaja daleč najpomembnejši partner Zebre na območju držav bivše Jugoslavije.
Plodno sodelovanje z Zebro so lahko upravičili na sejmu Inpak 2006, ki
je bilo od 8. do 10. marca 2006 potekal v Gornji Radgoni.
Več o Zebrinih izdelkih
Zebrina ponudba obsega profesionalne tiskalnike etiket in identifikacijskih kartic, dodatke za tiskalnike in ves potreben repro material. Nekateri tiskalniki omogočajo enkodiranje RFID, večina pa izjemen izpis črtnih kod, teksta, grafik, fotografij,... tudi na miniaturnih površinah.
Zaradi številnih tehnik tiskanja in široke palete Zebrinih tiskalnikov
vseh vrst in velikosti lahko pričakujete, da je mogoče najti pravo rešitev
za optimizacijo prav vsake faze poslovanja. Ko gre za rešitve na področju
tiskanja, je Zebra daleč pred vsemi.
Kaj pomeni Zebra v svetovnem merilu?
Zebra ima po svetu v vsakodnevni uporabi že nekaj deset milijonov
tiskalnikov (samo UPS (250.000) in Wal Mart (več kot 210.000) sta
zadovoljna uporabnika skoraj pol milijona Zebrinih tiskalnikov vseh
vrst). Potrebe po zanesljivih tiskalnikih, odpornih na vroče sonce, dež,
vodo, udarce - padce in celo sneg, pa še vedno vztrajno rastejo. Samo v
letu 2004 so v Evropski uniji prodali za več kot 20.000 svojih prvovrstnih izdelkov.
A
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Sistemi za označevanje - Rešitev v Meblo Vata

MEBLO VATA:
Označevanje izdelkov s takojšnjim
skladiščenjem in izdajo
Informacije: LEOSS d.o.o., Ljubljana

M

EBLO VATA d.o.o. (www.meblovata.si) je ugledno slovensko podjetje, ki se ukvarja
s proizvodnjo polnil. V prvih letih delovanja (obstajajo že od leta 1914) so se usmerili na proizvodnjo usnjenih in krznenih izdelkov. Danes obratujejo tri proizvodne linije, na
katerih izdelujejo polnila za čevljarsko in pohištveno industrijo (vzmetnice, blazine, sedežne garniture), konfekcijo (odeje, vzglavnika, okrasne blazine, spalne vreče, igrače, športna in zimska oblačila ipd.), filtracijske materiale ter različne izolacije za gradbeno stroko.
Za MEBLO VATA je LEOSS d.o.o. (www.leoss.si)
pripravil rešitev na področju označevanja, skladiščenja in izdaje polnil. LEOSS je celovito preučil njihovo
proizvodnjo in predlagal učinkovite rešitve, ki temeljijo na črtni kodi in vsebujejo tehnologije zajema in
obdelave podatkov.
Označevanje proizvedenih polnil
Ko bala polnila pride iz proizvodnje in je v
naslednji fazi zapakirana, jo zaposleni na koncu proizvodnega traku položi na tehtnico
Mettler Toledo IND
425. Pred začetkom
proizvodnje mora zaposleni na osebnem računalniku najprej izbrati delovni nalog, s
katerim sproži avtomatsko označevanje
polnila, ki je bilo nazadnje proizvedeno. Osebni računalnik pošlje
podatke v industrijski
tiskalnik Zebra 2746e,
ki natisne potrebno število sintetičnih nalepk z ustrezno črtno kodo, težo, šaržo in datumom proizvodnje. V naslednjem koraku zaposleni pravkar natisnjeno etiketo prilepi na balo polnila.
Urejeno skladišče
Označena bala polnila nadaljuje pot do skladišča, kjer se
skladišči na ustrezno označenih
lokacijah. Izdajo izdelkov iz
skladišča izvrši skladiščnik, ki s
pomočjo ročnega računalnika
Symbol MC 3000 sestavi izdaj18 63/2006

nico tako, da odčita črtne kode
vsake bale polnila, ki jo izda iz
skladišča. Program Regal po
odčitavanju prenese podatke
brezžično v matični poslovodni
program s pomočjo D-Link dostopne točke, ki podpira standard 802.11b/g. Podatki med
proizvodnjo, skladiščem in upravo podjetja so tako nemudoma sinhronizirani.
Programska oprema Regal
Funkcioniranje skladišča je danes kritični faktor
uspeha logistične verige Učinkovito upravljanje s
skladiščem, zmanjševanje stroškov in zagotavljanje
delovanja operacij pa so kritične postavke za uspeh:
od sprejema blaga in pravočasnih naročil do avtomatskega upravljanja aktivnosti skladišča in ustrezne kontrole nad inventarjem.
Regal je sistem delovanja skladišča, s katerim
boste dosegli optimalno delovanje skozi celoten proces. Nov programski sistem vodenja skladišča pomeni močno orodje za povečanje konkurenčnosti na
trgu.
Po željah uporabnikov lahko LEOSS takšen paket prilagodi njihovim posebnim zahtevam tako glede programa samega kot tudi
glede strojne opreme
(terminali, tiskalniki,
repro material...).
LEOSS je razvil tudi opremo za vodenje celotnih
skladišč, podporo logističnim centrom kot tudi preprostim vele- in malo-prodajnim podjetjem vključno
s podporo sljedljivosti artiklov.
A
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Frekvenčni pretvorniki nove generacije

Strokovnjak svetuje:

Dvodimenzionalna QR koda
Informacije: LEOSS d.o.o., www.leoss.si

D

anes obstaja na svetu več kot 30 različnih dvodimenzionalnih (2D) kod. Različne dvodimenzionalne kode imajo poudarjene lastnosti, ki so specifične glede na namen njihove uporabe. Zato velja, da popolna dvodimenzionalna koda, ki bi vsebovala vse lastnosti, ne obstaja, saj je bila vsaka koda načrtovana za določeno področje uporabe. Situacija je podobna pri črtnih kodah. Čeprav obstaja več deset različnih tipov črtnih kod v
različnih področjih, se v svetu širše uporablja le kakih pet do šest.
Dvodimenzionalne simbologije so še vedno v
uvodni fazi, saj nove simbologije neprestano prihajajo na tržišče. Kot pri črtnih kodah, se bo tudi pri 2D
simbologijah pokazalo, da so nekatere simbologije v
specifičnih aplikacijah bolj uporabne kot druge.
VISOKA HITROST BRANJA

VSESMERNO BRANJE
Naslednja pomembna lastnost QR kode je vsesmerno branje. To pomeni, da ni pomembno kako je
koda poravnana s čitalnikom. Čitalnik jo prebere,
četudi je koda obrnjena na glavo ali kakorkoli drugače zarotirana.
VGRAJENO POPRAVLJANJE NAPAK

QR koda je rezultat raziskav japonskega proizvajalca Denso. QR koda se je že ustalila
na mnogih tržiščih
kot dvodimenzionalna koda z veliko
hitrostjo branja.

Pri kodi lahko pride do poškodb, zato je v QR
kodo vgrajeno tudi popravljanje napak. Imamo štiri
možne načine delovanja, ki omogočajo popravljanje
napak v primeru, da je poškodovanih med 7% in 30%
(glede na način izdelave kode) podatkov.

To je ena od pomembnejših lastnosti QR kode. Pri
dvodimenzionalnih kodah potrebujemo zaradi večje
količine informacij, ki jo vsebujejo v primerjavi z
običajno kodo, tudi več časa, da kodo optično preberemo, analiziramo, dekodiramo in oddamo naprej
rezultat. Zato imamo običajno pri dvodimenzionalnih simbologijah v primerjavi s čitalniki navadne črtne kode vtis, da so
lastnosti slabše. Ta vtis je
pomemben,
saj lahko razlika nekaj
desetink sekunde povzroči pri operaterju popolnoma
drugačen občutek.
QR koda je bila že načrtovana z namenom, da bi
bila hitrost branja čim večja. S čitalniki, ki so trenutno na tržišču, je ta v povprečju desetkrat hitrejša od
ostalih 2D kod. Tako na primer potrebujemo 30 ms
za branje kode, ki vsebuje 100 numeričnih znakov.

Matrične kode so nastale zaradi potrebe po veliki
količini podatkov na majhnem prostoru. V QR kodo
lahko vpišemo različne količine podatkov, glede na
njihovo vrsto. Ločimo numerične, alfanumerične
(tekst) in binarne.
Poglejmo koliko podatkov lahko največ shranimo, če
imamo vklopljeno opcijo popravljanja do 7% napak.
Numerični način: do 7089 znakov.
V numeričnem načinu uporabljamo samo znake 09. Pri tem so trije znaki predstavljeni z 10 biti.
Alfanumerični način: do 4296 znakov.
V alfanumeričnem načinu lahko zakodiramo največ
49 znakov (0-9, A-Z, presledek, $, %, *, +, -, ., / in
:). Dva znaka sta predstavljena z 11 biti.
Binarni način: do 3096 znakov.
V binarnem načinu je vsak znak predstavljen z 8 biti
(1 byte).
QR kodo lahko trenutno izdelamo na dva načina.
S pomočjo namenskih tiskalnikov, ki imajo vgrajen
modul za generiranje QR kode, ali pa z generatorjem
QR kode v okolju Windows 98/NT/2000/XP, kjer
lahko kodo kot OLE objekt vnesemo v druge programe. Pri branju si lahko pomagamo s čitalniki QR
kode (pero, ročni, kamera).
A
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RITTAL - RiLAN
industrijski Ethernet
Informacije: Matjaž Miškec, Rittal d.o.o., Ljubljana

I

zvedba industrijskega kabelskega omrežja po standardu EN 50173, zasnovanega v osnovi za pisarniška in poslovna okolja, se je sedaj preselila tudi v proizvodnje in procesne
hale. Ta standardizacija Ethernet infrastrukture omogoča enostavne modifikacije proizvodnje opreme, integrirane delovne postaje, poveča informacijski pretok med zaposlenimi.
Preko sistema vtičnic in mrežnih priključkov, se lahko enostavno povežejo senzorji za zajemanje fizikalnih veličin in izvršilni elementi, do nadzorno komandnega centra na nekem
višjem nivoju, preko katerega nadzorujemo in krmilimo avtomatizirane proizvodne procese. Je pa za razliko od pisarniškega okolja industrijski Ethernet mnogo bolj mehansko,
kemično in fizikalno izpostavljen. Industrijski kabelski sistem Ethernet sestavljajo: kabli,
spojna oprema, mrežna stikala, industrijski delilniki, spojna ohišja, industrijske vmesne in
zaključne vtičnice.
ga sistema so tudi komunikacijske prostostoječe
omare v glavnih vozliščih
in manjša stenska vozlišča v obliki posebnih
omaric v primerni stopnji IP zaščite.

Mrežna oprema je izdelana zahtevnemu okolju primerno in lahko
prenaša Ethernet 10 Base
T (IEEE 802.3, hitri Ethernet 100 Base T (IEEE
802.3u), Gigabit Ethernet 1000 Base T (IEEE
802.3ab), Token Ring
(IEEE 802.5), 100VGAnyLan (IEEE 802.12),
ATM 1000Mbit/s, Fibre
Channel, ISO/IEC 14165
-114 1000Mbit/s, FDDI
po bakru, ISDN, B-ISDN,
ATM, DQDB, Video, …

Industrijski Ethernet
se vedno bolj uporablja v
prehrambeni, avtomobilski, kemični in podobnih
industrijah, v sistemih za
oskrbo z vodo, v transportnih središčih za cestni, železniški in zračni
promet, itd.

Pomemben element
industrijskega kabelske-
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Procesne komunikacije - Ethernet infrastruktura v avtomatiziranih proizvodnih okoljih
Rittal RiLAN- stičišče različnih svetov
Rittal RiLAN komponente za industrijsko omrežje impresivno združujejo v eno sistemske rešitve iz industrijskega in informacijskega področja. Rittal RiLAN še posebno ponuja povečanje učinkovitosti in zanesljivosti
sistema v industrijskem okolju s poenostavljeno izmenjavo proizvodnih informacij, proizvodne koordinacije in
varnostnega nadzora.

Ohišja za informatiko

1. Mestni komunikacijski delilnik
2. Hišni komunikacijski delilnik
3. Etažni vmesni delilnik

Industrijska ohišja

4. Industrijski komunikacijski delilnik
5. Povezovalno ohišje
6. Mrežni uporabniki

Slika 1 - Rittal RiLAN - Stičišče informacijskega in industrijskega sveta
Značilnosti industrijskega okolja
Zaradi specifičnih lastnosti, ki nastajajo v industrijskih in procesnih okoljih, mora biti industrijska
komunikacija sposobna kljubovati številnim, njej
škodljivimi in kvarnimi dejavniki, ki se nenehno
pojavljajo in da pri tem suvereno izvršuje zasnovane
tehnično delovanje.
Največji problemi s katerimi se srečujejo snovalci
industrijskih omrežij so mehanske, kemične in
fizikalne:
 Temperaturna obremenitev in spremembe
 Velike količine prahu in umazanije
 Povečana vlažnost
 Tresljaji
 Kemična ogroženost s kislinami, bazami, olji,
naftnimi derivati
 Nevarnost mehanske poškodbe in obremenitve
 Elektromagnetna sevanja
 UV sevanje
Od industrijske komunikacije pa se zahteva:
 Brezkompromisna zanesljivost

 Hitrost
 Velika pretočnost
 Prijaznost do uporabnikov
 Standardizacija
Stičišče različnih svetov
Rittal ponuja celovite sistemske rešitve hierarhično urejenih mrežnih povezav, kreiranih po
vaših individualnih zahtevah. Industrijski RiLAN
sedaj ponuja Integriran Ethernet delilnik, ki sega
globoko v industrijsko okolje. Ker so meje med
industrijskim okoljem in informatiko v sedanjosti
zabrisane, se te dve panogi izredno dopolnujeta.
V ta namen je Rittal razvil in proizvaja ohišja, ki
s svojo tehnično zasnovo popolnoma ustrezajo standardom, ki so pisani za industrijska omrežja in
avtomatizirane procese. Tako vam lahko ponudimo
kompaktna povezovalna ohišja iz aluminija, ki s
svojo stopnjo zaščite IP 65 po EN 60529 nudijo
uporabniku dovolj veliko konstrukcijsko robustnost,
zaščito pred prahom in vodo in so s svojimi RJ45
spojniki po zahtevah IAONA primerne za povezavo
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Oprema za avtomatizacijo - varnostni elementi
po kategoriji 5 ISO/IEC 11801:2002 in EN 50173-1. Za še bolj zahtevne avtomatizacijske aplikacije za izredno težke pogoje obratovanja v industriji, montažnih delavnicah, skladiščih, laboratorijih vam Rittal ponuja
povezovalna ohišja z RJ 45 priključkom združljivim po Profinet standardu.
1. Mestni komunikacijski
delilnik
2. Hišni komunikacijski
delilnik
3. Etažni vmesni delilnik
4. Industrijski komunikacijski delilnik
5. Povezovalno ohišje
6. Mrežni uporabniki

Slika 2 - Rittal ponuja celovite sistemske rešitve hierarhično urejenih mrežnih povezav
Industrijski mrežni delilniki
So nove kompaktne komponente strukturnih
ožičenj, zasnovani za namestitev opreme pri naraščajočih decentraliziranih industrijskih okoljih. Na
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voljo so različne izvedbe inštalacijskih možnosti industrijskih delilnikov z ali brez panelnih plošč. Industrijski mrežni delilnik ponuja občutljivi komunikacijski opremi dovolj dobro zaščito, pred prej naštetimi škodljivimi dejavniki industrijskega okolja.
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Procesne komunikacije - Ethernet infrastruktura v avtomatiziranih proizvodnih okoljih

Slika 3 - Industrijski mrežni delilnik
1. Napajalnik
2. Mrežno stikalo
3. Optični kabli
4. Bakreni UPT kabli

5. Zaključne plošče
6. Optični spojnik
7. Signalna svetilka
8. Vmesna UTP vtičnica

V industrijskem mrežnem delilniku najdejo svoj
namestitveni prostor električni napajalniki komunikacijske opreme, mrežna stikala, spojniki optičnih
kablov, urejevalniki bakrenih ali optičnih vodnikov,
spojne plošče za zaključevanje do 24 odjemnikov,
UTP vtičnice, signalne svetilke. Značilnost mrežnega
delilnika so vrata s steklom, ki uporabniku omogočajo direkten vpogled na senzoriko opreme znotraj
ohišja. Uporabniku so glede na njegove zahteve in
okoljske prilagoditve na voljo dve dimenziji ohišij;
pokončna in ležeča. Za oba tipa ohišij je na voljo veliko sistemskih dodatkov, ki omogočajo lažjo pritrditev opreme, uvod in razvod bakrenih in optičnih
kablov.

kljub temu pa omogoča takojšnjo natančno vključevanje ali izključevanje. Posebna uvodnica na zadnji
strani moškega RJ45 spojnika na priključnem kablu
tvori protilomno zaščito za kabel in zagotavlja brezhibno tesnjenje, oba dela spojne opreme pa imata vodilo za varno medsebojno spajanje.

Stopnja zaščite ohišij je IP56 po EN 60 529, kadar
ima ohišje standardno prirobnično ploščo in IP 54 po
EN 60529, kadar ima ohišje različne druge prirobnične plošče z različnimi kabelskimi uvodnicami.
Povezovalna ohišja
V neugodnih industrijskih aplikacijah RiLAN
povezovalna ohišja v plastični ali aluminijasti izvedbi ponujajo uporabniku zanesljivo povezavo. Rittalov industrijski RiLAN je pestra različica sistemskih
komponent za različne tehnične rešitve strukturnih
ožičenj. Spojna oprema je izdelana zelo robustno,
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Slika 5
Vmesne in zaključne vtičnice
So namenjene na vseh področjih uporabe, kjer se zahteva hitra in zanesljiva povezava med omrežno komunikacijo in izvršilno ali senzorsko napravo. Za industrijske vtičnice je značilno, da so spone vtičnice prekrite s
pokrovčkom, ki spono mesto zaščiti pred škodljivimi vplivi in nepooblaščenimi dostopi. Izdelane so iz materialov, ki so mehansko in kemično dovolj odporni za izpolnitev pogojev, ki so zastavljeni za industrijski Ethernet. Z uporabo zaščitnega pokrova in pri opravilni montaži se pri RiLAN vtičnicah doseže stopnja zaščite IP 65
po EN 60529.

Slika 6 - Vmesne in zaključne vtičnice
Inštalacijski dodatki
So prav tako pomembni gradniki pri izgradnji dobrega industrijskega omrežja. Sem spadajo različne
kabelske uvodnice v različnih izvedbah, ki nudijo komunikacijskim kablom v industrijski izvedbi dober oprijem, elektromagnetno razbremenitev in ohranijo primarno stopnjo zaščite omare pred prahom in vodo. Prav

Slika 7 - Inštalacijski dodatki
posebej za industrijske delilnike so izdelani paneli za spajanje bakrenih in optičnih vodnikov, ki omogočajo
učinkovito zaključevanje kablov in so kompatibilni z različnimi proizvajalci spojnih elementov.
A
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PRODAJNI PROGRAM RITTAL
KONTAKTNI NASLOVI

Industrijska ohišja:

Ohišja za elektroniko:

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

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

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

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

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

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
Limbuška cesta 2
Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

2341 Limbuš

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

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

Tel.:+386 (0)2 4213 700 / 701
GSM: +386 (0)41 684 680

Fascinantna
prihodnost ...

Fax.:+386 (0)2 4213 702
E-mail: bojan.gustincic@rittal.si

ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.
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Rešitve v skladiščenju in transportu sipkih snovi

Transportni trakovi
in tehtanje
Avtomatizacija tansporta in skladiščenja sipkih
tovorov
Avtor : Dean Zuliani, dean.zuliani@robotina.si

Na objektu Luka Koper - SILOS smo uspešno izvedli avtomatizacijo transporta in skladiščenja sipkih tovorov. Krmilni sistem je modularen, zgrajen s pomočjo modulov iz
družine Hitachi EH-150. Glede na obstoječe stanje in zahteve investitorja smo izbrali
potrebne module in jih optimalno razporedili v sistemu.

Slika 1 - Sistem krmilnikov za avtomatizacijo skladiščenja in transporta sipkih snovi
Referenca: Luka Koper - PC Sipki - SILOS
Število inštaliranih modulov: preko 160
Centralni nadzorni sistem: Axeda supervisor 8.2

locirana vhodno/izhodna enota so povezane preko
Profibus mreže.
Kratka predstavitev modulov v sistemu je v tabeli 1.

Komunikacije v sistemu: štirje CPU-ji so medseboj
povezani preko povezave Hitachi; računalnik oz.
SCADA sistem je povezan preko Ethernet komunikacije na krmilnik; tehtnice v sistemu kot tudi dis-
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Objekt SILOS vsebuje približno 350 različnih elementov (transportni trakovi, kretnice, zasuni, puhala, grobi čistilci, elevatorji,..). Le-ti omogočajo transport in skladiščenje sipkih tovorov v 36 celicah. Nakladanje oz. razkladanje tovora se izvaja na štirih
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Rešitve v skladiščenju in transportu sipkih snovi

Tabela 1 - Predstavitev modulov v sistemu
osnovnih in dveh pomožnih terminalih (vagoni, tovornjaki, ladje). Tri
neodvisne pretočne tehtnice v sistemu zagotavljajo točnost pri izdaji oz.
sprejemu želene količine materiala.

Slika 2 - Objekt SILOS
Preko nadzornega SCADA sistema je omogočen celoten nadzor in
upravljanje z vsemi elementi na objektu. Omogočeni so trije režimi delovanja: avtomatski, ročni in lokalni. V avtomatskem načinu sistem deluje samostojno, omogočeno je istočasno delovanje štirih različnih poti.
Operater izbere želeni izvor in ponor v sistemu (npr. LADJA CELICA12), krmilni sistem pregleda proste elemente v sistemu in ponudi najkrajšo logično prosto pot.
Elementi na poti so razporejeni od izvora proti ponoru. Sledi predsignalizacija (na SCADI in sinoptiki utripajo izbrani elementi) in preverjanje poti s strani operaterja. V primeru, da operater s ponujeno potjo ni
zadovoljen, lahko določene elemente onemogoči in ponovi izbiro želene
poti. Sledi ukaz za start poti, elementi se vklapljajo v zaporedju od ponora proti izvoru in so medsebojno pogojeni. Na ta način je zagotovljeno
varno delovanje poti, ob izpadu enega elementa se posledično izklopijo
vsi elementi pred njim v smeri izvora.
Med izbiro, vklopom in delovanjem poti se neprekinjeno izvaja kontrola aktivnih elementov v sistemu in ob morebitnem alarmnem stanju
v sistemu se takoj izvedejo ustrezne akcije, operater dobi ustrezna
sporočila in v skladu z njimi tudi ukrepa.

Slika 3 - Upravljanje poti
AVTOMATIKA
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Rešitve v skladiščenju in transportu sipkih snovi
Ročni režim je predviden za vzdrževalce sistema
(servisni posegi), omogočen je vklop posameznega
elementa v sistemu na posebnem ekranu SCADA sistema.

Operater lahko pregleda trenutno težo v posameznih
celicah, čas in datum polnenja oz. praznenja celice,
trenutno stanje celotnega silosa, natisne poročila o
stanju in dogodkih za posamezno šifro materiala ali
špediterja.

Lokalni režim delovanja omogoča vklop
posameznega elementa mimo krmilnika, lokalno
delovanje se uporablja v primeru težav na krmilnem
sistemu.
Ob vklopu poti se tehtnica avtomatsko vklopi
kot element poti. Tehtanje materiala v sistemu je
samostojno, izvaja se avtomatsko, operater vnese
želen recept: šifro materiala, špediterja, maksimalno
maso šarže in skupno želeno težo. Iztehtana teža se
avtomatsko odšteje oz. prišteje trenutni teži aktivne
celice na poti. Podatki se shranjujejo v baze. Na
koncu recepta sledi avtomatsko tiskanje poročila.

Avtomatika oz. krmilni sistem omogoča operaterju
varno, enostavno, točno in hitro obvladovanje sistema. Zahteve investitorja so v celoti izpolnjene. Z
istočasnim delovanjem štirih poljubnih poti v sistemu je dosežena maksimalna izkoriščenost elementov
v sistemu.
A
Slika 4 - Upravljanje tehtnice
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Roboti v industrijskih procesih

ROBOTI

v proizvodnji keksov
Matija REBOLJ, univ.dipl.inž.el., INEA d.o.o., Ljubljana

V

zadnjem času smo priča naglemu razvoju na področju industrijske robotizacije. Roboti
so postali zanesljivi in izrednih zmogljivosti. Uporabni so na raziskovalnem in laboratorijskem področju še bolj pa na industrijskem, za potrebe pakiranja, zlaganja, montaže,
strege, varjenja, brušenja, idr. Uporabimo jih v okoljih, ki so človeku škodljiva ali neprijazna. Njihove lastnosti kot so zmogljivost, natančnost, ponovljivost in hitrost delovanja
pomenijo večjo produktivnost pri manjšem številu delavcev, višjo kvaliteto izdelkov in
manjši izmet, kar vse vodi k zmanjšanju stroškov proizvodnje.
Podjetje Banini A.D. iz Kikinde je uspešno in hitro
rastoče podjetje. Na področju prehrambne industrije
postaja eno vodilnih na področju Balkana. V želji
povečati proizvodnjo keksov in hkrati ohraniti kvaliteto izdelkov so se odločili del proizvodnje robotizirati. Robotizacijo proizvodnje smo izvedli v podjetju
INEA d.o.o. iz Ljubljane.
Roboti namesto ročnega dela

Keksi nato potujejo skozi hladilni tunel in se ohladijo na 23°C. Kekse je potrebno ohladiti iz dveh razlogov. Prvi je, da se ne deformirajo med transportom
do robotskih celic, drugi pa, da se ne deformirajo, ko
jih z vakuumom pobere robot in odloži v embalažo
pakirne linije. Pred in za tunelom za hlajenje keksov
se nahajata dva manjša trakova, kjer se izločajo poškodovani ali neustrezni keksi.

Pred izvedbo robotizacije je bila proizvodnja keksov avtomatizirana le v manjši meri. V segmentu
zlaganja keksov v embalažo je delo potekalo ročno.
Ročno delo je predstavljalo ozko grlo celotne proizvodne linije, hkrati pa je bilo zelo obremenjujoče za
delavce. Ročno so delavci lahko v pakirno linijo zložili 1000 keksov v minuti, več pa ni bilo možno
zaradi prostorskih omejitev in človeških zmogljivosti. Projektna naloga je bila povečati hitrost linije na
1400 keksov v minuti in razbremeniti delavce na
liniji.
Pregled linije za proizvodnjo keksov

Slika 1 - Skica celotne linije

Na skici je prikazana celotna linija proizvodnje
piškotov (slika 1). Začetek linije predstavlja "sendvič
naprava", ki iz posameznih slojev sestavlja kekse.

Trak za razvrščanje keksov in robotski celici so
podrobneje opisani v nadaljevanju prispevka. Konec
linije predstavljata dve pakirni liniji.
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Roboti v industrijskih procesih
Roboti Mitsubishi RH-10AH85

denje celice poskrbi krmilnik Mitsubishi Electric FX2N-80 MT ESS/UL ter operaterski pult Beijers E200.

Uporabljeni so SCARA, štiri osni, roboti Mitsubishi RH-10AH85 (slika 2) iz družine srednjih, visoko
zmogljivih robotov. Roboti tega tipa so za aplikacije
zlaganja in pakiranja najprimernejši, saj imajo zelo
kratek cikel periode na tako imenovanem 12 palčnem testu. To je test, v katerem se opravi meritev časa, ki ga robot porabi za v naprej definirano trajektorijo. Trajektorijo predstavlja 25 mm vertikalnega
dviga, 300 mm horizontalnega pomika, 25 mm vertikalnega spusta in nato po isti poti nazaj. Roboti
Mitsubishi RH-10AH85 opravijo test v 0,52 s.
Med pomembnejše karakteristične podatke sodijo še doseg roke, ki znaša 850 mm. Nosilnost robotov je 10 kg. Ponovljiva natančnost teh robotov je
±0,025 mm. Z-os ima doseg 350 mm. Največja
hitrost, ki jo robot doseže je 5650 mm/s, težak pa je
40 kg.

Slika 3 - Robotska celica
Celica je ograjena z zaščitno ograjo in zapolnjena
z mrežastimi stenami. Vhodna vrata imajo nameščena varnostna stikala, ki ustavijo delovanje robotov v
primeru, če nekdo odpre vrata med delovanjem celice. Sprednja stena je iz "pleksi" stekla, kar omogoča
boljši vizualni nadzor delovanja celice. Vsaka celica
oskrbuje s keksi svojo linijo za pakiranje, do celic pa
poteka distribucija keksov po skupnem traku.
Trak za razvrščanje keksov
Trak je izdelalo podjetje Inoprojekt d.o.o. iz Ljubljane. Vsebuje osem stez od katerih štiri vodijo do
prve robotske celice, štiri pa do druge (slika 4).

Slika 2 - Robot RH-10AH85 z vakuumskim
oprijemalom
K robotu sodi še robotski krmilnik CR2A-572 in
učna enota R28TB. Krmilnik ima kapaciteto 5000
vrstic programa in 88 pozicijskih točk. Osnovna različica krmilnika vsebuje 16 digitalnih vhodov in 16
digitalnih izhodov z možnostjo razširitve na 256
digitalnih vhodov in 256 digitalnih izhodov. Poleg
komunikacije preko digitalnih signalov lahko uporabljamo še Ethernet, CC-Link ali serijsko komunikacijo RS232, RS422/485. Procesor omogoča "multitasking" z 32-imi programi.
Za programiranje se uporablja programski paket
COSIROP, ki je razvojno orodje za Mitsubishijeve
robote.
Robotska celica
Izvedena aplikacija vključuje dve robotski celici.
V vsaki celici se nahajata dva robota, ki delata sinhrono (Slika 3). V sklop celice sodi poleg robotov še
trak za razvrščanje keksov in pakirna linija. Za vo30 63/2006

Slika 4 - Trak za razvrščanje keksov
Da zagotovimo potrebno število stez imamo na
traku usmerjevalnike, ki s pomočjo pnevmatskih cilindrov usmerjajo kekse iz ene steze v tri steze (slika
5). Istočasno usmerjevalniki skrbijo tudi za enakomerno polnost stez. To dosežemo s pomočjo fotoelektričnih senzorjev, ki so nameščeni na vsaki od
stez.
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Slika 5 - Usmerjevalniki
s pnevmatskimi cilindri
Na koncu stez se nahaja
odjemno mesto, iz katerega robot pobere skupino osemnajstih keksov,
jih odnese v pakirno linijo ter odloži v plastično
embalažo (Slika 6).
Slika 6 - Odjemno mesto
Princip prijema
keksa
Robot prime keks s pomočjo vakuuma. Vakuum se ustvarja z vakuumskimi ejektorji, ki so
nameščeni na robotu in
delujejo preko cevne inštalacije ter silikonskih
seskov (slika 7). Posebno
tehnološko zahtevo predstavlja krhka struktura
keksa ob visoki hitrosti
gibanja robota.
Slika 7 - Cevna inštalacija in prijemalo s seski
Potrebno je bilo najti kompromis med sesalno
močjo seskov in hitrostjo
gibanja robota, tako da
sistem ni poškodoval keksov, hkrati pa je deloval
dovolj hitro. Rešitev je
bila sesalna moč ejektorja 100 l/min, razdeljena
na tri seske in hitrost robota nastavljena na 85%
zmogljivosti, če vemo,
da je največja hitrost
robota 5650 mm/s.
Dnevna proizvodnja je skoraj podvojena
Po izvedeni robotizaciji se je dnevna proizvodnja povečala z 12 na 22
ton. Kvaliteta keksa se je izboljšala za 20 odstotkov (vizualni izgled), kar
pomeni, da keksi sodijo v višji kakovostni razred. Na liniji je zaposlenih
12 delavcev manj. Za doseganje enake kapacitete brez robotov bi bilo
potrebno zaposliti dodatnih 39 delavcev.
Izvedeni projekt je plod znanja Ineinih strokovnjakov. Projekt je zajemal vse faze tehnološkega razvojnega projekta na ključ, od idejne zasnove do predaje v obratovanje. Tehnološka izvedba je primerna za rešitve
v različnih proizvodnih okoljih, poleg prehrambne industrije tudi v farmaciji ter avtomobilski, kemijski in elektronski industriji.
A
AVTOMATIKA

63/2006 31

Internetne tehnologije - Varnost na internetu

Checkmark označil BitDefender Internet Security za
neprebojen:

Neprebojni
BitDefender
Na zahtevnem testiranju požarnih zidov se je BitDefender
Internet Security odlično izkazal
Informacije: Damjan Jarc, Parametica d.o.o.

Neodvisna angleška certifikacijska ustavnova West Coast
Labs je opravila obsežen preizkus programskih požarnih
zidov, ki so trenutno na voljo na tržišču. Za neprebojno se je
izkazala tudi različica programskega paketa BitDefender
Internet Security in si tako prislužila certifikat Checkmark PC
Firewall.
Omenjeni certifikat zagotavlja, da BitDefender programski paket dosega visok
nivo zaščite pred digitalnimi
nevarnostmi iz okolja, preprečuje neavtoriziranim lokalnim programom dostop
do omrežja ter uporabniku
nudi obsežno dokumentacijo
ter administrativna orodja.
BitDefenderjev izdelek je zahteven preizkus zgledno opravil, tudi ob uporabi privzetih nastavitev. Richard
Thomas, inženir, ki je izdelke
testiral, je o njem povedal
naslednje: "BitDefender gre
pohvaliti za visok varnostni
nivo, ki ga ponuja že z nastavitvami, priporočljivimi za
domačega uporabnika; te so
bile dovolj, da je med testiranjem, program uspel blokirati vse poskuse
vdorov in uporabnikova varnost ni bila ogrožena - brez posega v nastavitve."
"BitDefender 9 Internet Security se sedaj bohoti z vsemi Checkmark certifikati za osebne računalnike: protivirusna zaščita 1 in 2, zaščita pred
trojanskimi konji, protivohunska zaščita in požarni zid. Takšen nivo
varnosti v tem trenutku lahko ponudita samo dve protivirusni podjetji,"
je uspeh komentiral Nicolae Simon, BitDefenderjev direktor trženja. "Ta
certifikat dokazuje, da je trud, ki smo ga vlagali v razvoj požarnega
zidu, ki bi podprl naše odlične protivirusne pogone, padel na plodna tla,"
je zaključil.
Več informacij:
http://news.bitdefender.com/NW220-en--Secure-by-Default.html
AVTOMATIKA
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Večja preglednost proizvodnje
Andrej Maselj, Siemens A&D

Zadnje nadgradnje SIMATIC WinCC V.6 centralno nadzornega sistema, produkt
proizvajalca SIEMENS Automation and Drives (A&D), dodajajo nove funkcije k
osnovnemu paketu in opcijam. Arhivirane procesne vrednosti in sporočila uporabnik lahko obdeluje s statističnimi funkcijami. Ozka grla proizvodnje in kritične
točke so zlahka locirane s pomočjo izbirne liste sporočil.
Vpogled v statistične analize je mogoč preko spleta in zunanjih aplikacij. To omogočajo dodatni opcijski paketi za IT združevanje. Zadnja verzija WinCC dovoljuje
enostavnejše reševanje nalog "inteligentne proizvodnje", ki je tako še bolj optimalna in učinkovita.
Statistične funkcije, kot so minimumi, maksimumi, povprečja in standardne deviacije v poljubno definiranem časovnem oknu standardno posredujejo
vrednosti za sprotno preučitev in predstavitev arhiviranih procesnih podatkov in sporočil. Zunanje aplikacije v industrijskem in pisarniškem okolju dostopajo do teh podatkov s pomočjo WinCC/Connectivity Pack vrat.
Opcija WinCC Dat@Monitor
preračunava variance in dinamične
povprečne vrednosti. Boljše so predstavitvene in analitične funkcije. Na
primer; na graf je možno dodati uteženo vrednost več trendov, posamezni dogodki so lahko posebej poudarjeni za preciznejšo analizo merjenih podatkov.
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Izbirna lista sporočil kaže povprečni in skupni
čas od sporočila do rešitve težave, kot tudi povprečne
in skupne čase potrjevanja. To dovoljuje hitro lociranje kritičnih točk in ozkih grl proizvodje. Na primer;
uporabnik navigira gor in dol po pozornosti vzbujajočih dogodkih, sporočilih in časovnih intervalih.
Zunanje aplikacije in analitična orodja lahko še
bolj razširjeno dostopajo do trenutnih in arhivskih
WinCC vrednosti. S pomočjo WinCC
/Connectivity Pack funkcionalnosti
je simultano dostopnih več arhivov s
samo enim klicem. Analitično orodje
lahko prejme minimum, maksimum,
skupno in povprečno vrednost, standardno deviacijo in varianco zapisane
merjene vrednosti v izbranem časovnem terminu. Uporabnik lahko
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Elektronska vratna
ključavnica nove
generacije
VingCard Signature
Informacije: Špica International d.o.o.

VingCardov elektronski varnostni sistem odlikujejo
vrhunsko oblikovanje in enostavna uporaba ter
popolna prilagodljivost vsem hotelskim okoljem

analizira število, trajanje in čase
potrditev sporočil. WinCC/Dat
@Monitor prikazovalno orodje
podpira multi-server povezavo.
Excel preglednica, na primer v
obliki diagramov, prikazuje podatke večih WinCC Web strežnikov.
Ena preglednica združuje in predstavlja podatke nekaj proizvodnih
obratov ter posreduje podatke o
skupni kakovosti, proizvodnji,
porabi energije ipd.
Razširjena funkcija v WinCC/
Web Navigator paketu vsebuje
nove kontrolne rešitve in podporo
inštrumentov, kot so sporočila
operaterjem v spletno podprtih
aplikacijah preko Interneta. WinCC/IndustrialDataBridge sedaj
omogoča "read/write" dostop do
uporabniških arhivov. FDA zahteve po validaciji podpira dolgoročni
arhiv. Sporočila so dodeljena operaterju. Datum in čas sta enovito
prikazana v skladu s standardom
ISO 8601.
Več informacij o novostih v
WinCC najdete na:
www.siemens.com/wincc.
A

Podjetje Špica International je
kot ekskluzivni zastopnik podjetja
VingCard v Sloveniji in na Hrvaškem predstavilo elektronsko varnostno ključavnico nove generacije Signature. Poleg tehnoloških
inovacij so posebno pozornost namenili ergonomiji, oblikovanju in
enostavnosti uporabe. Zato se je
VingCard povezal z Bresslergroupom, vodilnim podjetjem na področju
industrijskega oblikovanja, ki je kljuke in elektronske čitalce prilagodil
kar najširšemu krogu uporabnikov.
»Pri VingCardu znamo prisluhniti potrebam svojih strank, zato izvajamo obsežne raziskave trga, namenjene stalnemu razvoju novih izdelkov, ki
zagotavljajo najboljše globalne rešitve na področju hotelskih storitev,« je
povedal Tod Fitzpatrick, predsednik VingCard Elsafe v Severni Ameriki.
»Tako smo razvili serijo vrhunsko oblikovanih elektronskih ključavnic Signature, ki ugajajo še tako prefinjenemu okusu.«
Podrobna analiza različnih hotelskih okolij in slogov po svetu je
VingCardu pokazala, da je prilagodljivo oblikovanje ključ do uspešne
estetske umestitve ključavnic v prostore. Serija ključavnic Signature je
bila razvita z upoštevanjem novih gradenj in večjih hotelskih preureditev, z namenom ohraniti oblikovno celovitost hodnikov, sob in drugih
hotelskih prostorov. V ponudbi sta standardni ključavnici v izvedbah
Trend in Décor v dveh barvnih odtenkih in s štirimi oblikami kljuk. Po
naročilu so dobavljive tudi kljuke iz prestižne zbirke Designers' Collection, ki jih je prek slovitega italijanskega izdelovalca kljuk Valli & Valli
oblikovalo devet priznanih svetovnih oblikovalcev, kot so Yoshimi Kono,
Gustav Peichl, Atonio Citterio in drugi.
»Elektronske vratne ključavnice Signature nudijo visoko raven varnosti in zanesljivosti, po kateri je VingCard znan po vsem svetu,« je dejal
Pascal Metivier, predsednik podjetja Assa Abloy Hospitality za regijo
EMEA in Latinsko Ameriko. »Odlikujejo jih univerzalen in privlačen
videz, velika izbira kljuk ter vrhunska in nadgradljiva tehnologija.«
Ključavnice serije Signature so tehnološko ene najnaprednejših hotelskih ključavnic. Odlikuje jih pomnilnik flash, ki zabeleži do 600 dogodkov ter omogoča preprosto in zanesljivo zbiranje podatkov ter njihovo
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Inteligentne zgradbe - Nadzor dostopa
kasnejšo analizo. Za delovanje poskrbijo tri 1,5-voltne alkalne baterije. Ključavnice podpirajo tako magnetne kot kartice s čipom, po naročilu tudi oboje
hkrati. Za večjo varnost imajo zapah »auto deadbolt«, ki ključavnico samodejno zaklene, ter sistem
»panic release«, ki jo odklene s pritiskom na kljuko z
notranje strani.

Sodobne
tehnologije za
nadzor
pristopa v
Hotelu Mons
Informacije: Špica International d.o.o.

Sodobne tehnologije za nadzor pristopa v Hotelu Mons zagotavljajo visoko
raven varnosti in zasebnosti ter nudijo
kakovosten vir podatkov za upravljanje
odnosov s strankami.
Hotel Mons je prvi »design« hotel v Sloveniji, ki z
zanimivo arhitekturo in sproščenim vzdušjem ponuja prijeten življenjski prostor in ustvarjalno poslovno
okolje. Kot poslovni hotel s štirimi zvezdicami svojo
dejavnost razširja s sodobnim kongresnim centrom,
ki sprejme skupno do 420 udeležencev.

Po potrebi je ključavnicam mogoče dodati mehanski cilinder, ki velja za enega najvarnejših in ga
je s sistemskim ključem mogoče trikrat preprogramirati. Omogočajo tudi nadgradnjo na tehnologijo
radiofrekvenčne identifikacije RFID. Ključavnice Signature podpirajo VingCardov sistem nadzora pristopov Vision in sistem 2100 Plus.
O podjetju VingCard
VingCard je vodilni svetovni proizvajalec hotelskih varnostnih ključavnic. Norveško podjetje je del
skupine Assa-Abloy, ki je nastala leta 1994 z združitvijo norveškega lastnika VingCarda, Abloy Security in švedske firme Security Lock Group. Danes je
to največje neodvisno združenje na področju varnostnih sistemov in ključavnic, s katerimi opremlja
5,5 milijona hotelskih sob.
VingCard zaseda več kot 60 odstotkov tega tržnega segmenta v svetovnem merilu. Uspešnost podjetja temelji predvsem na učinkovitem združevanju
dolgoletne tradicije in najsodobnejših tehnologij. A
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Hotel je član mednarodnega združenja hotelov
WORLDHOTELS in uvrščen v njegovo prvorazredno
ponudbo. »Kot člani mednarodnega hotelirskega združenja smo iskali sistem za nadzor pristopa, ki je mednarodno primerljiv, kakovosten in v skladu z našo usmeritvijo postati najboljši hotel s štirimi zvezdicami v
regiji,« je povedal Gorazd Čad, direktor marketinga v
Hotelu Mons.
Varnost in zasebnost gostov
Dostop do vseh 111
udobno opremljenih
dvoposteljnih sob in
treh razkošnih apartmajev je izveden s
sistemom elektronskih ključavnic VingCard Classic
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Inteligentne zgradbe - Primeri uporabe
ter recepcijsko programsko aplikacijo Vision, ki obsega dekodirni sistem
Multitrac ter programator ključavnic Ipack2210 LockLink. »Uporaba
elektronskih ključavnic zagotavlja višjo varnost, še posebej glede kraj, ter
učinkovit nadzor nad delom sobaric in
varnostnikov,« je še dejal Čad. Sistem elektronskih ključavnic poleg boljšega nadzora omogoča tudi enostavnejše delo sobaric in njihovo reagiranje v realnem času, saj ima recepcija praktično vedno na voljo informacije o uporabi sob.
Visoko raven varnosti zagotavlja uporaba unikatnih kartic gostov, ki odpravlja potrebo po menjavi ključavnic in izdaje novih
ključev v primeru izgube. Vse sobe
imajo ob tem centralno stikalo,
kamor gost hkrati odloži kartico
in vklopi energijo. S tem so v hotelu dosegli od 30 do 40 odstotkov
manjšo porabo energije, kot bi jo
imeli sicer. VingCardov sistem samostojnih oddaljenih kontrolerjev
pristopa uporabljajo tudi za nadzor pristopa gostov v restavracijo
in fitnes center ter v dvigalu. Gostje za dostop do vseh nadzorovanih
točk in odklepanje sobnih vrat
uporabljajo isto magnetno kartico, ki jo izdajo na recepciji. Za tiskanje
na kartice gostov uporabljajo tiskalnik Fargo DHP 825, ki lahko poleg
podatkov o gostu na kartico natisne tudi različne grafične dodatke, na
primer logotip hotela, prireditve v kongresnem centru ali podjetja oziroma fotografijo kongresnega gosta.
Kontrola pristopa za zaposlene
V Monsu za nadzor pristopa in spremljanje delovnega časa vseh 85
zaposlenih, uporabljajo rešitev Time & Space. Rešitev poleg programskega paketa Time & Space 5.20 obsega registracijski terminal DOG09 in
čitalnike brezkontaktnih kartic Indala PXR za dostop do službenih pros-

torov. Zaposleni uporabljajo kombinirane kartice z magnetnim zapisom
in brezkontaktnim čipom, pri čemer se jim dostop znotraj Time & Space
dodeljuje osrednje, glede na zaposlitveno funkcijo. Time & Space vodilnim zaposlenim omogoča, da prek natančnega spremljanja prisotnosti
zaposlenih in vodenja urnikov enostavno obvladujejo človeške vire glede
na zasedenost hotela in rezervacije.
»Oba sistema za nadzor pristopa in
registracijo delovnega časa predstavljata
v hotelu del podpornega okolja, ki mora
delovati, ne da bi nanj sploh pomislil.
Špicino rešitev v produkciji uporabljamo
že več kot pol leta, v tem času pa nismo
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imeli še nobenih težav,« je poudaril
Čad. Obe Špicini rešitvi, Time &
Space za nadzor pristopa in registracijo delovnega časa ter VingCardov sistem elektronskih ključavnic, sta povezani s hotelskim in
poslovnim informacijskim sistemom, kar zagotavlja hitro izmenjavo informacij med različnimi
službami v hotelu. Kombinacija
obeh sistemov kontrole pristopa
pa omogoča tudi popoln nadzor
nad hotelom v primeru protokolarnih dogodkov, saj je mogoče
prehode med prostori in nadstropji programsko odpirati in zapirati.
Z mislijo na boljše storitve
Prijaznost je ena ključnih
Monsovih vrednot, zato želijo gostom v hotelu bivanje čimbolj poenostaviti. »V prihodnosti bomo
uporabo magnetnih kartic gostov
razširili še na plačevanje v restavraciji in za druge spremljevalne storitve ter za vstop v skupne prostore,« je napovedal Čad.
Povezava sistemov bo hotelu
omogočila tudi spremljanje podatkov o navadah gostov, ki jih bodo v prihodnosti uporabili za spremljanje gostov z namenom obvladovanja odnosov s strankami
in za stalne izboljšave storitev.
»Podatki o gostih v kongresnem centru nam ne pomagajo nič, če jih ne
moremo uporabiti pri CRM,« je še
poudaril Čad. »Špica International
pa je eno redkih podjetij v Sloveniji,
ki nam to lahko omogoči.«
A
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HMI sistemi - Krmilnik JazzTM z vgrajenim zaslonom

Krmilnik Jazz™
z vgrajenim zaslonom
Filip Zmrzlikar, Tipteh d.o.o.

Nova serija Jazz™ združuje prostoprogramabilni krmilnik z vhodno - izhodnimi priključki in operaterski
pult z numerično tipkovnico. V primerjavi z logičnimi
moduli ponuja Jazz™ večjo funkcionalnost, ohranja
pa njihov cenovni razred.
Jazz™ vsebuje
24K programskega prostora za Ladder program, vključuje pa obsežen
niz ukazov, ki obsega matematične
in primerjalne funkcije, uro realnega časa, vektorske
operacije itd. Podpira hitre vhode,
prekinitve in zanke. Programiranje
v ladder diagramu
skupaj s funkcijskimi bloki in množico funkcij omogoča veliko prilagodljivost in enostavno realizacijo
programov.

Jazz™ - pravi PLC in HMI v enem

Na krmilniku Jazz™ lahko
definiramo do 60 različnih zaslonov. Služijo nam za izbiro različnih načinov delovanja programa,
za prikaz pogojenih sporočil ali
vnos procesnih vrednosti (sprmenljivk, časovnikov, ure, datuma). Alfanumerična tipkovnica
nam služi za vnos podatkov, spreminjanje tokov programa in za
pregled željenih podatkov iz krmilnika. Podprti so številni posebni znaki za preko 15 jezikov med
drugim tudi kompleten nabor šumnikov.
Krmilnik Jazz™ omogoča veliko komunikacijskih možnosti. S
pomočjo GSM modema lahko pošiljamo in sprejemamo SMS sporočila in na ta način krmilimo tek

programa, vnašamo vrednosti spremenljivk ali spremljamo stanje
sistema. Daljinski dostop preko
modema omogoča daljinsko nalaganje in snemanje programov, daljinsko testiranje programov, daljinski prikaz zaslona in prikaz
parametrov na oddaljen PC računalnik. Poleg modemskih komunikacij so tu še žične povezave s
PC računalnikom preko MODBUS
protokola ali preko OPC/DDE
strežnikov.
Zmogljivosti krmilnika v kombinaciji z nizko ceno nam ponuja
univerzalno rešitev in široko uporabnost za razne aplikacije od
enostavnih elektrokrmiljenj, kjer
nadomestijo relejske sklope ali
namensko razvito elektroniko do
bolj zahtevnih proizvodnih procesov. Hitri števni in analogni vhodi
AVTOMATIKA

v kombinaciji z dajinskim dostopom predstavljajo idealno rešitev
za krmiljenja postrojenj za oskrbo
z vodo, čistilnih naprav, plinskih
postaj, malih elektrarn ipd. Poleg
krmiljenja in upravljanja strojev,
naprav in linij predstavlja Jazz™
tudi idealno rešitev za kontrolo
razsvetljave, kontrolo dostopa,
klimatskih in ogrevalnih naprav.
Serija Jazz™ dopolnjuje ponudbo obstoječe Unitronicsove krmilne opreme za industrijsko avtomatizacijo. Zmogljivejši seriji z alfanumeričnim (serija U90) in grafičnim zalsonom (serija Vision)
omogočata še dodatne funkcije
kot npr. avtotunig PID regulacijo,
podatkovne tabele za zajem podatkov, vhode za direktno priključitev temperaturnih sond, Eternet
TCP/IP, GPRS in CDMA komunikacije (odvisno od modela).
Več informacij o produktih ter
brezplačni programski paket za
programiranje lahko dobite na
spletnih straneh www.tipteh.si in
www.unitronics.com.
A
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CADdy++/SEE in
"AUTODIAGRAMING"

Samodejno kreiranje elektro-n
načrtov
v E-C
CAD programski opremi
Avtor: Tomaž Stenšak, univ.dipl.gosp.inž.el., IB-PROCADD d.o.o., Ljubljana

Sodobna E-CAD programska oprema ponuja veliko možnosti, za hitro in enostavno pripravo
elektro-dokumentacije, ki je pregledna, ustreza najnovejšim standardom ter je brez napak.
Običajno nam ti programi prihranijo čas, predvsem pri samodejni izdelavi popisov in grafičnih
izgledov spončnih letev. Funkcija samodejnega kreiranja načrtov v CADdy++/SEE omogoča
bistven prihranek časa tudi v fazi projektiranja vezalnih shem.
Kljub mnogim možnostim, ki jih ponujajo sodobni
E-CAD programi velikokrat slišimo negodovanje s strani elektroprojektantov, da si želijo načrtovati še hitreje.
Rešitev je v funkciji, ki omogoča samodejno izdelavo
elektrotehniških shem.
S pomočjo funkcije Autodiagraming lahko v nekaj minutah izdelamo celotno projektno dokumentacijo na pod40 63/2006

lagi podatkov, ki se nahajajo v MS Excel tabeli ali MS
Access bazi. Osnova je obstoječi projekt, ki ga kasneje
enostavno reproduciramo. Predpriprava ima velik pomen, saj bomo z ustrezno obliko načrtov, skupinami
simbolov in makrojev imeli kasneje manj dela.

Funkcija Autodiagraming skrajša
čas priprave elektrotehniških načrtov tudi za 70%.

AVTOMATIKA

Vsi delčki projekta so shranjeni v knjižnjici To so lahko
simboli, skupine simbolov ali
kar cela stran. Le ti vsebujejo

CAD/CAE oprema - Caddy++/SEE in Autodiagraming
rezervirane tekste, ki bodo samodejno zamenjani z ustreznimi oznakami, ki
jih definiramo naknadno. Vsak delček ima začetno in končno točko. Na ta
način program zazna, na ketero mesto naj postavi simbol. Druga možnost
je postavitev simbolov na podlagi X in Y koordinat.
Količina elementov postavljenih na stran, je omejena glede na širino
strani. V primeru, da želimo dodajati prazne strani, ali omejiti količino simbolov na stran, lahko to definiramo ročno.

Slika 1 - Princip samodejne izdelave elektro-shem v programski opremi
CADdy++/SEE electrical.
Metoda je primerna zlasti za podjetja, kjer letno pripravijo veliko projektov, ki so si oblikovno in vsebinsko podobni. Primeri učinkovite uporabe so

Slika 2 - Primer pripravljene MS Excel tabele za funkcijo Autodiagram.
AVTOMATIKA
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CAD/CAE oprema - Caddy++/SEE in Autodiagraming
projektiranje transformatorskih postaj, ladijskih kabin, prostorov v večstanovanjskih objektih, standardnih proizvodnih linij, čistilnih naprav, klimatizacije in podobno.
Na slovenskem tržišču omogoča samodejno izdelavo elektro shem programska oprema CADdy++/SEE electrical s funkcijo Autodiagram. Vključena je v najvišji nivo - Advanced. Zaradi enostavne uporabe zahteva priprava predlog, simbolov in makrojev za Autodiagraming zelo malo časa.
Posamezne dele izdelanega projekta je potrebno shraniti v bazo simbolov kot
skupino elementov, celoten tokokrog ali določen diagram. Pred izdelavo
simbola je potrebno definirati začetno in končno točko tokokroga ter opremljanje simbolov s teksti, ki bodo samodejno prevzemali vsebino iz MS Excel
tabele (slika 2) ali MS Access baze.
Ob postavitvi elementov s pomočjo funkcije Autodiagram se samodejno
vspostavijo tudi povezave med simboli. Simboli, sponke in kabli se označujejo samodejno, v primeru, da to želimo. Vrstni red postavljanja je definiran
v Excelu oziroma Accessu.

Slika 3 - Nastavitve v funkciji Autodiagram.
Sama priprava zahteva projekt, ki je smiselno in urejeno strukturiran.
Na ta način je vsaka nova elektro dokumentacija pregledna in enostavna za
pregledovanje. Vsi pripadajoči popisi opreme, povezav, seznam signalov krmilnikov, seznam sponk, grafične spončne letve so na podlagi izdelanega
načrta takoj na voljo. Funkcija Autodiagram v CADdy++/SEE resnično skrajša čas priprave projekta in hkrati zagotavlja enotno obliko vseh projekA
tov v podjetju.

03.-06.oktorber 2006, CELJSKI SEJEM

Sejem elektronike in avtomatizacije!

PRIDRUŽITE SE NAM TUDI VI NA IZOBRAŽEVALNO/SEJEMSKI PRIREDITVI AEFA!
Info: www.aefa.si
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Rešitve - Daljinski nadzor tehnoloških procesov

Daljinski nadzor tehnoloških
procesov
Avtor: Aleksander Turk, dipl.inž.el., aleksander.turk@telem.si, TELEM d.o.o.

Sistemi daljinskega nadzora tehnoloških procesov se uporabljajo za povezave med
nadzornimi in oddaljenimi enotami, za potrebe nadzorovanja in upravljanja
tehnoloških sistemov ter alarmiranja upravljalcev.
Družba TELEM d.o.o. je prisotna na področjih
industrije, ekologije, energetike, komunikacij in
gradbeništva. Na omenjenih področjih ponujamo
rešitve avtomatizacij tehnoloških procesov, industrijskih in ekoloških naprav, meritev in regulacij na
elektroenergetskih objektih, komunikacijskih rešitev
in nadzora deformacij v betonskih strukturah.
Sodobne tehnološke procese vse bolj obvladujejo
računalniki in računalniško podprti sistemi. Takšne
sisteme se zaradi velike procesne moči enostavno
poveže v celoto z namenom učinkovitejšega delovanja in hkratnega izvajanja nadzora nad celotnim
sistemom. Sistemi daljinskega nadzora omogočajo
uporabniku udobnejše delo s sistemom in dvig kvalitete dela zaposlenih.
Daljinski nadzor je sistem, kjer nadzornik in
nadzorovani proces nista neposredno povezana,
ampak se za medsebojno povezavo uporablja komunikacijski sistem. Namen komunikacijskega sistema
je hiter, verodostojen in s čim manj balasta obremenjen prenos informacij med dvema ali več točkami.
Nadzornik (operater v nadzornem centru) in nadzorovani sistem sta ločena zaradi lokacijske oddaljenosti ali zaradi nevarnosti poškodb, težkih delovnih
pogojev in podobno.
Večina proizvajalcev opreme za industrijsko
avtomatizacijo ponuja "svoje" namenske module za

daljinski dostop. Prednosti teh modulov sta enostavna vgradnja v sistem in zagotovljena združljivost s
preostalo opremo proizvajalca. Pomanjkljivost takšnega pristopa pa je običajno omejitev dostopa samo
do opreme enega proizvajalca ali celo dostop do
samo enega tipa opreme - zaprt sistem. Če pa je na
oddaljeni enoti oprema različnih proizvajalcev, pa to
pomeni, da bi morali imeti podprtih tudi več različnih dostopih vmesnikov do oddaljene enote.
V takšnih primerih je primernejša uporaba t.i.
odprtega sistema, kjer se uporabi komunikacijski
usmerjevalnik s podporo več različnih komunikacijskih protokolov - slika 1. S tem pa se zagotovi
dostop do vse opreme na oddaljenem mestu z enim
komunikacijskim vmesnikom.
Komunikacijski usmerjevalniki
Uporaba komunikacijskega usmerjevalnika je
primerna, če sistem sestavlja več oddaljenih enot ali
pa so oddaljena mesta opremljena z različnimi
napravami. Naprave oddaljene enote je potrebno povezati v skupno omrežje (serijska mreža, Ethernet
mreža...) s komunikacijskim usmerjevalnikom. Usmerjevalnik je tako na eni strani povezan v omrežje
z napravami oddaljenega sistema, na drugi strani pa
v eno od javno dostopnih omrežij. Naloga usmerjevalnika je posredovanje podatkov med lokalnim in
javno dostopnim omrežjem.
Vse naprave lokalnega omrežja dostopajo do javnega omrežja preko ene same vstopne točke in so
zaradi možnosti nadzora in filtriranja prometa na
usmerjevalniku tudi veliko bolj zaščitene, kot če bi
bile neposredno povezane z javnim omrežjem.
Povezava se lahko vzpostavi iz oddaljene ali nadzorne enote. Tak sistem se uporablja za nadzor (povezava se vzpostavi ob dogodku ali ciklično), za prenos
procesnih vrednosti v nadzorni sistem in za programsko servisiranje oddaljenih enot.

Slika 1 - Komunikacijski usmerjevalnik eWON

Prednost takšnega pristopa je, da ni potrebno
imeti na oddaljeni lokaciji nameščene nobene razvojne programske opreme. Pasovna širina, ki zadostuje
za delo, je 19,2 Kbit/s. Sledi predstavitev nekaj najpogostejših aplikacij.

AVTOMATIKA
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Daljinsko servisiranje
Najpogosteje uporabljena prenosna sistema za
daljinsko servisiranje sta analogna telefonska ali
internetna povezava.
Za dostop se lahko uporabi posreden ali neposreden dostop do oddaljenega sistema. V primeru
posrednega dostopa se kot posrednik običajno izkoristi računalnik namenjen lokalni vizualizaciji tehnološkega procesa. Slabost takšnega pristopa je prenos velike količine grafike, kar precej upočasni delovanje in potrebna namestitev razvojnega okolja na
oddaljenem računalniku. Potrebna pasovna širina je
vsaj 56 Kbit/s.
Veliko bolj primeren je neposredni dostop s uporabo komunikacijskega usmerjevalnika prikazan na
sliki 2. Servisni poseg se prične z vzpostavitvijo
povezave do oddaljene enote. Vzdrževalec v servisnem centru izbere lokacijo, na katero se želi povezati in usmerjevalnik izvede proceduro vzpostavljanja
povezave - tunela. Ko je tunel z oddaljeno stranjo
vzpostavljen, je možen neposredni dostop do vseh
naprav oddaljene enote. Nato zažene ustrezno razvojno okolje in prične z delom. Po končanem delu
prekine povezavo ali pa se ta samodejno prekine.
Prednost takšnega sistema je v tem, da lahko vzdrževalec celoten oddaljen sistem upravlja preko svojega lokalno nameščenega programskega okolja in se
mu tako ni potrebno povezovati na namizje oddalje-

nega računalnika, kjer je delo precej oteženo zaradi
večjih zakasnitev pri prenosu zaslonske slike.
Potrebna pasovna širina, ki zadostuje za delo, je 19,2
Kbit/s.
Varnost sistema je v primeru uporabe telefonske
linije zagotovljena s filtriranjem klicnih številk, z
več nivojskim uporabniškim dostopom in pred
nastavljenim povratnim klicem (Callback).
Na zelo podoben način se uporabljajo tudi drugi
komunikacijski sistemi, kot so razne DSL tehnologije, zakupljeni vodi...
Prenos tehnoloških podatkov
Za sproten prenos podatkov med oddaljenimi in
nadzornimi enotami se v zadnjem času vse bolj uveljavlja GPRS komunikacija. Ob tem pa se izkoriščajo
vse prednosti, ki jih ponuja GPRS - hiter odziv sistema, nizke zakasnitve, plačilo po opravljenem prometu...
Za potrebe nadzora tehnoloških procesov se uporablja sistem, ko se oddaljena opremi z GPRS vmesnikom - slika 3. V komunikacijski vmesnik se vpiše
dodatni programski komunikacijski modul, ki skrbi
za vzpostavitev in vzdrževanje GPRS povezave ter
pripravo podatkov. Centralna enota je opremljena z
ustrezno programsko opremo za sprejem podatkov
in GPRS povezavo ali - še bolje - s stalno internetno

Slika 2 - Shema sistema za daljinsko servisiranje sistema
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Slika 3 - Struktura omrežja za GPRS prenos podatkov
povezavo, ki je danes del vsakega podjetja. Podatki se iz oddaljenih enot
prenašajo periodično, ob izrednih dogodkih ali na zahtevo uporabnika iz
nadzornega centra. Velika prednost je možnost hkratnega prenosa
podatkov iz več oddaljenih enot.
Tako pridobljeni podatki se shranjujejo v podatkovnih bazah nadzornega centra in služijo za sprotno analizo delovanja sistema - analiza
podatkov se izvaja v nadzornem centru ali njegovih podsistemih.
Temeljita analiza sistema pa ponuja možnost učinkovitejšega planiranja
stroškov in potrebnih investicij v sistem.
Mikro nadzorni sistem
Nekateri danes na trgu prisotni komunikacijski usmerjevalniki podpirajo tudi izdelavo t.i. mikro SCADA sistemov, s katerimi se zelo olajša
pregled nad dogajanjem v oddaljeni enoti. Komunikacijski usmerjevalnik

NADZOR DEFORMACIJ
IN 3D GPS MONITORING

Slika 4 - Mikro SCADA zaslon
AVTOMATIKA
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se poveže v omrežje z napravami oddaljene enote, ki
delujejo samostojno ali povezano. V komunikacijski
vmesnik se vpiše program, ki periodično ali na
zahtevo uporabnika prebira vrednosti parametrov
iz naprav na oddaljeni enoti in jih prikazuje na
spletni strani. Slika 4 na prejšnji strani prikazuje
pogled spletni strani, na kateri je možno pregledovanje in vpisovanje parametrov, izris grafov ...
Prednost takšnega sistema je v tem, da za pregled procesnih vrednosti ni potrebno povezovati na
krmilno enoto za kar je potreben ustrezen programski paket ali na namizje nadzornega računalnika, ampak se za pregled vrednosti uporablja
spletni brskalnik. Dostop do vrednosti parametrov
oddaljenega sistema je tako mogoč z namiznim ali
prenosnim računalnikom (slika 4), dlančnikom
(slika 5), mobilnim telefonom...

Slika 5 - Mikro SCADA zaslon na dlančniku
Prve inštalacije daljinskih nadzornih sistemov so
pokazale, da kljub nekoliko višji začetni investiciji
zagotavljajo sistemi daljinskega nadzora nižje obratovalne stroške v celotni življenjski dobi sistema.
Poleg nizkih obratovalnih stroškov ponujajo dobro
zasnovani sistemi tudi veliko fleksibilnost ob razširitvah sistema.
Več informacij o konkretnih rešitvah in uporabljeni opremi dobite na sedežu podjetja ali na kontaktnem naslovu:
TELEM d.o.o.
Ulica heroja Jevtiča 5
2000 MARIBOR
Tel: 02 228 44 10
Fax: 02 228 44 20
E-mail: telem@telem.si
Splet: www.telem.si
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Voljatel d.d., Šmartinska 106, Ljubljana

Bodite praktični

do 20 Mb/s

VOLJADSL paketi po vaši meri
od 2.990 SIT
Ne gre le za hitro internetno povezavo. Zavedamo se, da iščete paket,
ki bi resnično ustrezal vašim potrebam in denarnici.
S paketom Dobra Volja pripeljete v vaš dom ali pisarno VOLJADSL
storitve po vaši meri, saj omogočajo uporabo interneta le nekaj ur na
mesec, zahtevnejšim uporabnikom pa hitrosti do 20 Mb/s.
Naročite paket Dobra Volja še danes. Paket vključuje modem z navodili
za lastno namestitev, brezplačno internetno varnost in drugo uporabno
programsko opremo. Vsi vemo, da je danes telefoniranje preko interneta
cenejše, zato izberite paket Dobra Volja z VOLJA IP telefonijo.
Začnite varčevati pri klicih v nacionalnem in mednarodnih omrežjih.
Pokličite naš klicni center na telefonsko številko 01 / 60 00 200,
ki vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden.
Bodite dobre volje.

www.volja.net

nonstop 01/ 60 00 200

Inteligentne zgradbe

Hometronic sistem za
avtomatizacijo hiš in
poslovnih prostorov
Informacije: Metronik d.o.o.

Hometronic lahko uporabljate za uravnavanje ogrevanja, hlajenja in drugih fukcij v prostorih (osvetlitev,
žaluzije, ventil vode). Omogoča razdelitev prostora na
več samostojnih con in upravljanje na daljavo preko
telefona ali interneta.
V sistemu Hometronic se
lahko nastavi več življenskih stilov (lifestyles), npr.: ponoči, odsotnost, popoldne, zabava, s katerimi lahko hitro in enostavno prilagodimo hišo želeni situaciji.
Življenski stili so lahko vezani tudi na vnaprej določene urnike.
Živite varčno in udobno
Hometronic uporabniku prinese
naslednje prednosti:
 močno povečano udobje bivanja. Stanovalcem ni potrebno
vsakodnevno ročno nastavljati
ogrevanja in osvetlitve in jih
prilagajati svojemu načinu življenja. Vsakodnedno dviganje
in spuščanje žaluzij se lahko
opravi avtomatsko ali samo s
pritiskom na en gumb, vikend
pa boste ogreli že pred vašim
prihodom s samo enim telefonskim klicem.
 zmanjšanje stroškov ogrevanja
in hlajenja. Stroški ogrevanja
in hlajenja predstavljajo velik
del rednih stroškov v zvezi z
bivanjem (lahko tudi do 50%)
in se vsaka optimizacija na tem
področju precej pozna. S Hometronicom boste lahko za
30% zmanjšali vaše stroške za
ogrevanje.
 varnost bivanja se poveča, saj
sistem lahko zazna nepravilno48 63/2006
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sti v prostorih in zmanjša
škodo. Primer: pri izlitju vode
sistem zapre glavni vodovodni
ventil, sistem lahko s prižiganjem osvetlitve simulira prisostnost prebivalcev.
 ožičenje ni potrebno, ker deluje
brezžično in je tako primeren
tudi za kasnejše vgradnje in
omogoča fleksibilno in poceni
nadgrajevanje z novimi elementi. Ko se preselite drugam, ga
lahko vzamete s sabo.
Zakaj ravno Hometronic?
Hometronic omogoča veliko več
od drugih sistemov. Po eni strani

Inteligentne zgradbe
je enostaven za
montažo, saj ne
zahteva skoraj
nič instalacijskih del, po drugi strani pa je funkcionalno bogat in razširljiv. Zaradi enostavnosti so možnosti za
okvare močno zmanjšane, upravljanje s sistemom je neproblematično, cena sistema pa je popolnoma dostopna. Za razliko od bolj
enostavnih sistemov boste stanovanje s Hometronicom lahko razdelili na samostojne cone in
upravljali vsako posebej. Proizvajalec sistema Hometronic je svetovno znano multinacionalno podjetje Honeywell, ki proizvaja tudi
druge sisteme za krmiljenje stavb.
Več na www.honeywell.com.
Z uporabo Hometronica vam bo
ostalo več časa za prijetna opravila, saj se vam ne bo potrebno
ukvarjati z nastavljanjem različnih sistemov v vaših prostorih.
Načini uporabe
Avtomatizacija prostorov v naslednjih tipih zgradb:
 nadstandardne stanovanjske
hiše
 turistični apartmaji, ki niso
stalno naseljeni
 občasno naseljeni prostori (vikend)
 manjši poslovni prostori

hkrati pa je izredno energijsko
potratno, zato je natančna regulacija nujno potrebna.
Razsvetljava
Svetloba je najpomembnejša stvar
pri ustvarjanju občutka prijetne
varnosti, ko se vračate domov in
zagledate vaš dom. Hometronic
lahko namesto vas prižiga in
ugaša luči tudi v primeru vaše
odsotnosti in tako ustvari vtis, da
so stanovalci doma.
Žaluzije
Višina in naklon žaluzij se odslej
uravnava avtomatsko. Glede na
trenutni življenski stil, glede na
močsonca ali glede na uro v
dnevu. Primerna postavitev žaluzij pomaga tudi pri varčevanju z
energijo - tako poleti kot tudi
pozimi. Pri ročnem upravljanju z
žaluzijami porabimo kar precej
časa, da jih dvignemo ali spustimo, zato jih le redko pravilno
uporabljamo. Hometronic to
lahko stori namesto nas in žaluzije bodo spet postale uporabne.
Tende
Investicijo v tendo lahko zavaruje
sistem Hometronic. V primeru
močnega vetra bo tendo avtomatsko zvil in tako preprečil drage
poškodbe vaše stavbe.

Zalivanje vrta
Uživajte v poletju - Hometronic
lahko namesto vas vklopi in izklopi zalivanje vrta ali vrtni vodnjak.
Kadarkoli želite, ne da bi bili prisotni.
Varovanje
Večvarnosti za vas in vaš dom.
Hometronic lahko povežete z
vašim alarmnim sistemom in
delujeta usklajeno. V primeru
vloma se tako lahko na primer
prižgejo vse luči in spustijo rolete.
Ali pa okenski kontakt priklopite
kar na Hometronic.
Primer stilov in urnika
vstajanje, 6:00:
dvigni rolete, pogrej kopalnico,
prižgi avtomat za kavo odhod,
7:30: ugasni vse luči, zmanjšaj
ogrevanje na varčni program prihod,
16:30: spusti rolete, prižgi luči,
ogrevanje na prijetno temperaturo
spanje,
23:00: ugasni vse luči, ogrevanje
na nočno temperaturo, ugasni vse
naprave vihar: pospravi tendo,
spusti rolete dopust: zmanjšaj ogrevanje na varčni program, simuliraj prisotnost s prižiganjem luči,
zapri glavni ventil za vodo, pospravi tendo
Shema sistema

Hlajenje
Podobno
kot
gretje
lahko
Hometronic učinkovito in varčno
uravnava tudi hlajenje. Vseeno
mu je, ali so to ventilatorji ali
klima naprave.

Ogrevanje in hlajenje s konvektorji

Vklop aparatov
Ogrevanje
Prijetna toplota v vsaki sobi. Nadzorovana centralno in za vsako
sobo oz. cono posebej. Nastavljiva
glede na urnike ali preko programiranih življenskih stilov (dopust,
jutro, prihajamo domov,...). Še
vedno pa jo je možno korigirati
ročno na radiatorju v sobi. Ogrevanje mora nuditi dovolj udobja,

V okviru avtomatizacije vašega
doma lahko Hometronic vklaplja
in izklaplja tudi druge električne
naprave, kot so na primer glasbeni center, savna ali garažna vrata.
Pri nizkih zunanjih temperaturah
lahko vklopi talno ogrevanje
dovoza v vašo garažo ali ogrevanje tračnice za avtomatska dvoriščna vrata.
AVTOMATIKA

1. glavni kontroler
2. stenski modul (senzor temperature in korektor)
3. daljinski upravljalnik
4. sprejemnik za daljinski upravljalnik
5. dostop do sistema preko interneta (mobilno)
6. senzor dima
7. ventilogrevanja
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8. pogonventilaogrevanja
9. ventilhlajenja
10. pogonventilaohlajanja

Ogrevanje z radiatorji

1. glavni kontroler
2. stenski modul (senzor temperature in korektor)
3. daljinski upravljalnik
4. sprejemnik za daljinski upravljalnik
5. dostop do sistema preko interneta (mobilno)
6. senzor dima
7. ventil ogrevanja
8. pogon ventila ogrevanja

Tabela levo vsebuje lastnosti
posameznih elementov, ki tvorijo
sistem Hometronic.
A
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industrial sensors
industrial safety systems
auto ident

Za varnost v industriji je potreben sistemati~en
pristop in znanje izku{enega partnerja!
V avtomatizirani proizvodnji in logisti~nih procesih ima za{~ita ljudi ter za{~ita pred
nezgodami najvi{jo prioriteto. SICK vas z vsestranskimi re{itvami varnosti v industriji
vedno obdr`i na varni strani. Naj bodo to varnostni laserski skenerji, svetlobne zavese,
varnostni senzorji ali kupcu prilagojeni varnostni vmesniki: SICK vam nudi {iroko paleto
znanja, kvaliteto in enkratno podporo, ki ne pu{~a neizpolnjenih `elja uporabnika.
Ve~ o varnosti v industriji najdete na www.sick.si, podrobnosti pa na
www.sick.de/safetysystems.
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