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Vedno pravi industrijski PC
Rešitve za industrijske linije, stroje in električne omare neusmiljeno
pogojujejo ostre zahteve po industrijskih računalnikih (npr. tresljaji,
mraz, vročina). Kompakten Siemens Microbox PC je idealna PC plat-
forma za industrijske rešitve.

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

SIEMENS
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Založba: HYDRA & Co. d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@hydra-co.si http://www.hydra-co.si
tel. 059/010 948 • fax: 059/011 070

Odgovorni urednik: 
Branko Badrljica • tel.: 040/423 303 • e-mail: brankob@avtomatika.com

Glavni in tehnični urednik: 
Dragan Selan • stik@avtomatika.com, tel. 059 010 949

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

Tisk: 
Tiskarna MA - TISK d.o.o., Maribor

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

Spoštovani,

Sejmi so bili, so in bodo! V takšni ali drugačni obliki! Saj je res, da
je internet vse večja konkurenca živim sejmom, pa vendar, tistega
pravega, neposrednega stika ne more nadomestiti. Oglasiti se pri
dobavitelju, poiskati rešitev, srečati znance in si mimogrede izmen-
jati izkušnje ob hladnem pivu (ni reklama :) na verandi sejemske
krčme s pogledom na množico obiskovalcev, je posebno doživetje, ki
ga ne more nadomestiti še tako dobra virtualna spletna vizuali-
zacija! Videti, otipati, se pogovoriti z živim človekom, ne pa z raču-
nalniškim obrazcem, dobiti informacije, ki jih bomo večinoma itak
pozabili, spomnili pa se bomo obraza in nato izdelka ali firme ... 

Pravkar se odvija sejemski trojček ENERGETIKA, TEROTEH in VAR-
JENJE na celjskem sejmišču in z veseljem smo zraven, saj vemo, da
sem prihaja strokovna publika, to pa so tudi bralci naše revije.
Konec koncev je tudi revija nekakšen sejem v malem, ki pride skoraj
vsak mesec na dom, delovno mesto ...

ENERGETIKA, energija v takšni ali drugačni obliki, izkoriščenje raz-
ličnih virov, iskanje novih, saj nam zalog nafte kot najracionalne-
jšega vira energije vse hitreje zmanjkuje, varčno uporabljati energi-
jo, jo pripravljati in dostavljati na dom, v proizvodni proces, po-
stopek ogrevanja ali hlajenja so teme tega sejma. In tu je ogromno
avtomatiziranih postopkov, varovanj, zaščit, meritev, takšnega in
drugačnega nadzora. Teme za ogromno člankov ...

Avtomatizacija omrežja gospodinjskega plina, frekvenčni regulator-
ji, motorski pogoni, napajalni sistemi stikalnih omar, ... skratka vse
se vrti okoli energetike, predvsem elektro energetike, saj je takšna
narava naše revije. Tako je kar nekaj člankov na to temo, kar je seve-
da prav, saj je to sejemska številka ...

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

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA-
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplika-
cije strežnik-odjemalec. Komunikacijski proto-
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokli-
čete po telefonu: 01/513 81 00.

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

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV
Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projek-
tov v podjetju Robotina d.o.o.

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

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

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

Je vrhunski strokovnjak na področju računal-
niškega vida in direktor mednarodno pri-
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in-
tegraciji sistemov računalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
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

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

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

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

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

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

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroin-
stalacij (EIB instalacije) v vseh fazah od pro-
jektiranja do izvedbe.

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO 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

Svetuje s področja uporabe servo pogonov, fre-
kvenčnih pretvornikov in pozicijskih krmilni-
kov.

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

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Synatec d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@syna-
tec.si, splet: www.synatec.si

Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja podatkov
v proizvodnji, posredovanju podatkov v poslo-
vne informacijske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslov-
nega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

MERITVE NIVOJEV
Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh. direk-
tor 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)

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-712 ali e-mail: fbselektronik@
siol.net

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

ELEKTROMOTORNI POGONI
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 pri načrtovanju in izvedbi avtomatiza-
cij na področjih krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih izvedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI
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.

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

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

NADZORNI SISTEMI - SCADA
dr. 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 specialist za sisteme za upravljanje in nad-
zor (SCADA sistemi - programska oprema).
Pokličete lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

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

Svetuje na področju varovanja in zaščite s svet-
lobnimi zavesami varnostnega  nivoja 4 in var-
nostnega nivoja 2.

Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 

Podjetje /pravna oseba/:

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

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

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

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

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.

P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

Vsak cceloletni nnaročnik nna
revijo AAVTOMATIKA pprejme
tudi ttekočo šštevilko zzgoš-
čenke AAVTOMATIKA CCD
Arhiv vv vvrednosti 22.500 SSIT
ob pprvem nnaročilu iin oob
vsaki oobnovljeni nnaročnini!
Poleg ttega pprejme ttudi bbrez-
plačno zzgoščenko CCD
HYDRA, kki nnosi sspletni rreviji
ELEKTRONIKA OOnline iin
AVTOMATIKA oonline, kkadar
le tta iizide.

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

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
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 elek-
tronike pri avtomatizaciji v industriji in nad-
zoru procesov spajanja in preoblikovanja.



AVTOMATIKA 564/2006

Kazala in seznami

SEZNAM OGLAŠEVALCEV
ALKATRON ......................................................... 10
BELMET MI ......................................................... 48
BMR TRADE ........................................................ 13
DANFOSS ............................................................ 7
DAT-CON ............................................................ 38
ELPRO LEPENIK & CO. ....................................... 23
EXOR ETI ............................................................. 36
FBS ELEKTRONIK ................................................ 39
FDS RESEARCH ................................................. 11
FIBERNET ........................................................... 15
FINEA TRADE ...................................................... 38
GENERA ............................................................. 13
HOBOTNICA ........................................................ 35
HYDRA&CO. PROXXON ...................................... 48
HYDRA&CO. ....................................................... 46
IB-PROCADD ..................................................... 41
IN LASER ............................................................. 6
JUMO .................................................................. 46
LPKF ..................................................................... 49
MEM NORBERT PAJERL .................................... 33
METRONIK ......................................................... 24
MIEL ELEKTRONIKA ........................................... 38
MOTOMAN ROBOTEC ....................................... 37
NATIONAL INSTRUMENTS ................................. 50
NETSI.NET ........................................................... 5
PROMIKRA ......................................................... 27
PS ....................................................................... 37
PSM ..................................................................... 6
PUBLIEST ............................................................ 39
RAČUNALNIŠKE NOVICE ................................... 25
RAGA ................................................................... 42 
RITTAL ................................................................. 29
RITTAL ................................................................. 52
ROBOTINA GROUP ............................................ 31
SCHNEIDER ELECTRIC ....................................... 11
SGN ...................................................................... 36
SICK ..................................................................... 51
SIEIEST ................................................................ 3
SIEMENS ............................................................. 2
SILON ................................................................. 37
SISTEMI IN-ES ..................................................... 17
SM STROJKOPLAST ........................................... 6
SYNATEC ............................................................. 22
ŠPICA INTERNATIONAL ...................................... 6
TIPTEH ................................................................ 39
TELEM ................................................................ 45
VOLJATEL ........................................................... 47

SSeezznnaamm  ooggllaaššeevvaallcceevv  iinn  kkaazzaalloo  pprriissppeevvkkoovv
EXPRESS NOVICE
Uvodnik ................................................................ 3
Strokovnjaki svetujejo .......................................... 4
Kazala in seznami ................................................ 5
Podjetje Beckhoff: zgodba o uspehu ................ 12
ELPRO LEPENIK & CO praznuje ......................... 23

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
Industrijski računalniki serije CP77xx .................. 14
Novost na tržišču : 
SIMATIC PC - MICROBOX 420 ........................... 34
Najmanjši varnostni 
laserski skener na svetu ...................................... 16
RITTAL DCP:
večja zmogljivost hlajenja z direktno 
uporabo vodnega hlajenja ................................... 18
RITTAL - RiLINE60 
zbiralčni sistem .................................................... 19
SNAP- PAC - nova generacija 
krmilniških procesorjev ....................................... 24
Nova serija merilnih letev .................................... 36

SISTEMI ZA IDENTIFIKACIJO IN OZNAČEVANJE
Špicin terminal DOG20 na CeBITu’06 ................ 6
Dvojno označevanje cen ..................................... 32
Keytag Data Logging ........................................... 36

SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE

CitectSCADA Time Scheduler ............................ 20

MOTORSKI POGONI

Frekvenčni pretvorniki 
nove generacije (II.del) ........................................ 8
HITACHI servo pogoni ........................................ 30

AVTOMATSKE MERITVE
Nove NI Ethernet naprave 
ponujajo razširitev I/O za 
katerikoli PC ali PAC krmilnik ............................. 26
National Instruments zmogljiva 
PXI ohišja in krmilniki s povečano 
posvečeno pasovno širino 
do 1GB/s na režo ................................................. 28
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Špica International na CeBITu

Spica se je predstavila na
sejmu CeBIT 2006 pod
okriljem partnerskega pod-
jetja Legic, ki je vodilni
ponudnik indentifikacijskih
rešitev visoke varnosti.
Spica se je predstavila s
svojim novim terminalom
DOG20 z vgrajenim Legic
čitalnikom kartic. 

Info: Špica International d.o.o.

Špicin terminal
DOG20 na 
CeBITu’06

Registracijski tterminali DDOG20

Evidenca prisotnosti 
Registracijski terminali družine
DOG20 so posebej namenjeni za
uporabo z aplikacijami za eviden-
co prisotnosti in registracijo de-
lovnega časa. Široka paleta vgra-
jenih čitalnikov kartic zagotavlja
skladnost z različnimi standardi
opreme za radiofrekvenčno identi-
fikacijo, vključno z najnapredne-
jšimi pametnimi karticami, kot na
primer Legic Advant. 

Posojanje kartic in podobne zlo-
rabe lahko odpravimo z vgraditvi-
jo čitalnika prstnih odtisov. Hkrati
lahko z njim povsem odpravimo
potrebo po uporabi kartic. Podprti
so različni načini upravljanja z
biometričnimi vzorci, vključno z
vzorci na kartici, v terminalu in v
bazi. 

Kontrola pristopa 
Poleg funkcije registriranja dogod-
kov v sistemu evidence prisotnos-
ti lahko terminal DOG20 opravlja
tudi funkcijo nadzora pristopa za
ena vrata. Ta možnost omogoča
učinkovito povezavo beleženja
časa in nadzora pristopa. Čitalnik
prstnih odtisov zagotavlja višji
nivo varnosti, tako pri kartičnih
kot tudi pri brezkartičnih rešit-
vah. Terminal ima dva relejna iz-
hoda za krmiljenje mehanizma
prehoda in dva vhoda za priklop
senzorja vrat in tipke za izhod v
sili. A



Dobro se znajde v vsaki situaciji

Prijazni frekvenčni pretvornik
Novi VLT® AutomationDrive FC 300 se enostavno prilagodi različnim
motorjem in aplikacijam. En tip frekvenčnega pretvornika lahko 
uporabite na celotnem stroju ali proizvodni liniji. Njegova inteligentna
plug-and-play zasnova poenostavi vgradnjo, programiranje in vzdrževanje.
Dobro znani lokalni krmilni panel, ki govori SLOVENSKO, vas bo s svojo
intuitivnostjo razveselil že ob prvem stiku z napravo. Uporabnik lahko
izbira med različnimi vrstami lokalnih krmilnih panelov in 
komunikacijskih vmesnikov za povezovanje s krmilno opremo. 
Si lahko izmislite še kakšno pot, da frekvenčnemu pretvorniku poveste, 
kaj od njega pričakujete?

VLT® AutomationDrive FC 300

www.danfoss.siZa več informacij se obrnite na: Danfoss d.o.o., Ul. Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Šentvid
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Trendi v avtomatizaciji procesov narekujejo visoko stopnjo razširljivosti in modularnosti
frekvenčnih pretvornikov

Informacije: damjan.bercic@danfoss.com, Danfoss d.o.o.

Frekvenčni pretvorniki
nove generacije (II.del)

Možnost vvgradnje iizven eelektro oomare

Zahtevana stopnja zaščite frekvenčnega
pretvornika pred vodo in različnimi mehanski-
mi delci je pri posameznih končnih uporabni-
kih zelo različna. Standardni nivo zaščite frek-
venčnih pretvornikov VLT® AutomationDrive
je IP20, opcijsko pa sta na voljo izvedenki IP21
in IP55. Za določena območja moči je možna
tudi dobava frekvenčnega pretvornika v zašči-
ti IP66. Kot dodatna zaščita v okoljih z veliko
vlage ali z agresivnimi primesmi v zraku, je na
voljo frekvenčni pretvornik z lakiranimi elek-
tronskimi vezji. 

Uporabnik z montažo frekvenčnega pre-
tvornika izven elektro omare prihrani pri stro-
ških za omaro (ni potrebe po hlajenju omare,
manjše dimenzije) in stroških ožičenja (manjša
količina porabljenih vodnikov). Za montažo
izven omare sta predvideni izvedenki IP55 in
IP66. VLT® AutomationDrive je možno dobavi-
ti tudi s prigrajenimi varovalkami in glavnim
stikalom. V spodnji tabeli je podana razlaga
različnih stopenj IP zaščite. 



AVTOMATIKA 964/2006

Frekvenčni pretvorniki

Frekvenčni ppretvornik kkot ddistribuirana 
I/O eenota

Periferna oprema znotraj sistema avtomatizacije
je vse pogosteje vključena v industrijsko komunika-
cijsko omrežje. Frekvenčni pretvorniki VLT® Auto-
mationDrive omogočajo povezljivost v omrežja Pro-
fiBus, PROFInet, DeviceNet, CanOpen, Modbus, Lon-
works, itd.  

Ker v tem primeru vsa komunikacija med frek-
venčnikom in PLC-jem poteka preko ene same pari-
ce, ostanejo uporabniku na voljo vse I/O sponke na
frekvenčnem pretvorniku. Uporabi jih lahko kot dis-
tribuirano I/O enoto in do nje dostopa preko PLC-ja.
Tako se lahko na frekvenčni pretvornik priključi raz-
ne senzorje, stikala in aktuatorje. 

Frekvenčni ppretvornik nnadzoruje rrazlične
procese

Modularna zasnova frekvenčnih pretvornikov VLT®
AutomationDrive omogoča njihovo uporabo pri vo-

denju in nadzoru različnih procesov. Opcijske modu-
le se preko konektorjev enostavno vgradi v posebna
razširitvena mesta na frekvenčnem pretvorniku.

V razširitveno mesto A se dodajajo komunikacij-
ski vmesniki, s pomočjo katerih lahko frekvenčni
pretvornik vključimo v različna industrijska podro-
čna vodila. 

Za zahtevnejše
aplikacije, kjer
potrebujemo za-
prtozančno vo-
denje motorja, je
za dodajanje en-
koderske in re-
solverske opcije
predvideno raz-
širitveno mesto
B. V isto razši-
ritveno mesto je
možno priklju-
čiti tudi dodatne
I/O sponke, var-
nostni PLC vme-
snik in dodatne
relejske izhode.
S pomočjo mo-
dula za zunanje
24V DC napaja-
nje ostane kr-
milno vezje in
opcijski moduli
aktivni tudi, če
izpade glavno
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napajanje frekvenčnega pretvor-
nika.

Pozicionirno sinhronizacijski
modul MCO305 se priključi na
razširitveno mesto C. Na voljo so
tri različice. Prosto programabilna
različica prepušča izdelavo aplika-
cije pozicioniranja ali sinhroniza-
cije pogonov uporabniku same-
mu. Na voljo pa sta tudi različici s
predprogramirano aplikacijo po-
zicioniranja ali sinhronizacije.

Lokalni kkrmilni ppanel vv
slovenščini

Uporabniška prijaznost frekvenč-
nih pretvornikov Danfoss VLT® je
že skoraj pregovorna. S frekvenč-
nimi pretvorniki VLT® Automa-
tionDrive je narejen še korak
naprej. Lokalni krmilni panel
LCP102 omogoča prikaz uporab-
niških menijev v lokalnih jezikih,
tudi v slovenščini. Z eno tipko je
mogoče preklapljati med ročnim
in avtomatskim vodenjem, možno je kopiranje parametrov s pomočjo
LCP panela. S pritiskom na tipko INFO se na prikazovalniku prikažejo
dodatna pojasnila posameznega parametra, tako da končni uporabnik
praktično ne potrebuje uporabniških navodil za zagon naprave. 

Na voljo je tudi LCP 101 numerični lokalni panel ali slepi pokrov. S po-
močjo LCP montažnega seta lahko lokalni krmilni panel montiramo na
vrata elektro omare (IP65).

Več informacij je na voljo v podjetju:
Danfoss d.o.o., Ulica Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Šentvid ali na
spletnih straneh www.danfoss.si. A
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Bogdan Rojc, Genera d.o.o.

PPooddjjeettjjee BBeecckkhhooffff:: 
zzggooddbbaa oo uussppeehhuu

Zgodbo o uspehu je pred 25 leti pričel g. Hans
Beckhoff, ki je še danes lastnik in direktor podjetja.
Podjetje je bilo sprva usmerjeno predvsem v rešitve
oziroma v izvedbo na področju avtomatizacije. Že od
vsega začetka pa je podjetje znano po inovativnih re-

šitvah, saj večino dobička usmerjajo v raziskave in
razvoj. V prvih letih delovanja so predstavili 'real
time PC-based' krmilnik, takrat še na DOS osnovi, in
Lightbus vodilo. Prelomnico pa zagotovo predstav-
ljajo modularni krmilniki in periferne enote, ki jih je

Slika 1 - Rast podjetja Beckhoff (letni promet v mio eur)

Podjetje Beckhoff je v 25 letih zraslo iz 'garažnega' podjetja z enim zaposlenim v enega
najmočnejših proizvajalcev opreme za avtomatizacijo s 700 zaposlenimi in 150 milijoni

evrov prometa. Podjetje tudi zadnja leta dosega izredno rast, povprečno 25 %, kar je za
podjetje te velikosti in dejavnosti izjemen rezultat.
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podjetje Beckhoff predstavilo leta 1995. Širok nabor krmilnikov in ko-
munikacijskih vmesnikov, podpora za praktično vsa področna vodila in
več kot 180 različnih vhodno-izhodnih modulov uvršča podjetje na vrh
ponudnikov tovrstne opreme. Naštejmo le nekaj zanimivih modulov:
modul za neposredni priklop koračnih in DC motorjev, modul za merje-
nje električne energije, moduli za serijsko komunikacijo, EIB, LON, DALI,
Asi,... Številne kombinacije procesnih in IO modulov omogočajo upora-
bo krmilnikov v različnih aplikacijah, tudi na primer za 'gatewey' napra-
vo.

Vodilo podjetja Beckhoff je: 'Vedno poslušaj trg!'. Tako se je pred leti
odzvalo na potrebo po zanesljivih, robustnih in cenovno sprejemljivih
industrijskih računalnikih. Danes ponuja Beckhoff najširšo paleto indu-
strijskih računalnikov, v kateri standardno ponudbo dopolnjujejo speci-
alne izvedbe računalnikov po naročilu.  

Odgovor na potrebe trga je tudi CX1000, hibrid med krmilnikom in
računalnikom, o katerem smo v tej reviji že pisali. Gre za prvi tovrsten
proizvod, ki pa se je izkazal za odlično rešitev v avtomatizaciji, kar  potr-
juje tudi število aplikacij s CX krmilnikom.

Vse močnejši postaja Beckhoff tudi na področju 'motion control' teh-
nologije, ki skupaj z industrijskimi računalniki, zmogljivo programsko
opremo in perifernimi enotami predstavlja optimalno rešitev.

Na koncu omenimo še eno področje, na katerem Beckhoff prekaša
konkurenco. To je TwinCAT, krmilnik na osnovi računalnikov. Rešitev,
ki v Sloveniji še ni prav dobro zaživela, pa drugje po Evropi predstavlja
velik delež rešitev v avtomatizaciji. 

Tudi v prihodnje lahko pričakujemo veliko novega, trenutno Beck-
hoff intenzivno sodeluje pri razvoju področnega vodila EtherCAT
(www.ethercat.org), v kratkem lahko pričakujemo varnostne module
TwinSAFE, v pripravi so novi IO moduli, zmogljivejši krmilniki, novi
industrijski računalniki in še marsikaj.

Tudi v Sloveniji predstavlja Beckhoff zgodbo o uspehu. V zadnjih
petih letih, odkar ga uspešno zastopa podjetje Genera d.o.o., se je z opre-

Slika 2 - Širok nabor krmilnikov in komunikacijskih vmesnikov, podpora
za praktično vsa področna vodila in več kot 180 različnih vhodno-izhod-
nih modulov uvršča podjetje Beckhoff na vrh ponudnikov tovrstne opreme.



AVTOMATIKA14 64/2006

Podjetje Beckhoff / Oprema za avtomatizacijo

mo Beckhoff srečalo že preko 150
podjetij od strojegradnje, procesne
industrije, vodovodov do avtoma-
tizacije zgradb pa tudi v povsem
netipičnih aplikacijah. Širok raz-
pon krmilnikov, podpora za prak-
tično vsa področna vodila in sig-
nale, posebne izvedbe IO modulov,
številne izvedbe industrijskih ra-
čunalnikov, uporabniku prijazna
oprema, vedno nove rešitve, dobra
tehnična podpora in odlično raz-
merje cena/zmogljivost so lastno-
sti, ki pomagajo slovenskim pod-
jetjem, da z uporabo opreme Beck-
hoff še povečajo svojo konkurenč-
nost. 

Tisti, ki opreme Beckhoff še ni-
ste preizkusili, vas vabimo, da se
nam pridružite. Ponujamo vam
tehnično podporo, izposojo testne
opreme, brezplačna izobraževa-
nja, predvsem pa vam ponujamo
opremo, ki omogoča optimalno
izvedbo vaših aplikacij. A

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

IInndduussttrriijjsskkii
rraaččuunnaallnniikkii 
sseerriijjee CCPP7777xxxx

Slika 3 - CX združuje dobre last-
nosti krmilnikov in PC računal-

nikov in predstavlja nov pristop k
avtomatizaciji 

Posebno serijo industrijskih računalnikov odlikuje viso-
ka stopnja zaščite IP65, robustno aluminijasto ohišje

in majhna debelina - le nekaj centimetrov.

Gre za klasični industrijski zaslon, ki pa ima v ohišju vgrajen 'embed-
ded' računalnik s 300 MHz procesorjem, 256 MB RAM  in 64 MB flash
spomina. Vgrajeni računalnik nima mehanskih delov, hlajen je pasiv-
no, namesto trdega diska pa uporablja Compact Flash kartico. Na
zadnji strani ima Ethernet in RS232 priključek, opcijsko pa lahko izbe-
remo še dva USB priključka. Kljub temu, da je v zaslon vgrajen raču-
nalnik, še vedno ohranja majhne dimenzije, saj je debelina le 3 cm. Na-
prava ustreza stopnji zaščite IP65, na konektorjih pa je stopnja zašči-
te IP54. Zasloni so v velikostih od 6,5'' do 15'', s 'touch screen-om' ali
brez, z vgrajeno tipkovnico ali drsno ploščico.

CP77xx lahko deluje kot samostojni računalnik ali pa kot terminal
Microsoft Windows terminal strežnika. Na en strežnik lahko priklopi-
mo več panelov, ki bodo na zaslonu prikazovali različne vsebine, obe-
nem pa bodo vsi terminali lahko istočasno vnašali podatke na strež-
nik. Ker je računalnik lahko tudi samostojna enota, lahko nanj name-
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stimo tudi aplikacijo, ki komunicira z perifernimi
moduli prek Etherneta. Za periferne enote lahko
uporabimo celotno paleto Beckhoff Ethernet modu-
lov od BK9000, BC9000, BX9000 pa do zmogljivih
embedded PC krmilnikov serije CX.

Kompaktna izvedba, vgrajeni PC in funkcionalnost
Etherneta dajejo računalnikom serije CP77xx obilo
uporabnih rešitev v aplikacijah, kjer bi bil klasičen
industrijski PC predrag, navaden zaslon pa premalo
zmogljiv, velika prednost pred konkurenco pa je tudi
majhna debelina.

Lastnosti: 
velikost zaslona od 6,5 do 15'',
vgrajen PC, Intel Pentium MMX 300 Mhz
kompatibilen,
256 MB RAM-a, 64 MB flash disk,
op. sistem Windows CE,
napajanje 24V,
aluminijasto ohišje, IP65,

brez tipk, funkcijske tipke, numerična tipkov-
nica ali alfanumerična tipkovnica.

Več informacij je na voljo pri slovenskem zastopni-
ku:

GENERA d.o.o.
Podmilščakova ulica 18, 1000 Ljubljana
www.genera.si, tel. 01 439 30 50. A
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Oprema za avtomatizacijo - najmanjši varnostni laserski skener

Informacije: SICK d.o.o., Ljubljana

Novi varnostni laserski skener S300 je daleč najbolj prilagodljiva rešitev za nadzor manj-
ših nevarnih območij z največjim polmerom varovanega območja 2 m. Trenutno je to

najmanjši varnostni laserski skener na svetu. Kompakten, zanesljiv in opremljen s pogle-
dom 270° - številne aplikacije je sedaj možno rešiti bolj ekonomično z uporabo S300.

Najmanjši varnostni
laserski skener na svetu

Osnovni ppodatki:

majhen: 102 x 152 x
105 mm (Š x V x G)
lahek:  1,2 kg
zmogljiv: 8 m opo-
zorilno območje 2 m
varnostno območje
superioren: 270° kot
skeniranja

Slika 2

S300 je primeren za široko področje uporabe, v
odvisnosti od verzije - Standard, Advanced ali Pro-
fessional, z enim, dvema ali štirimi območji varova-
nja: za zamenjavo varnostnih preprog (ni obrabe),
za varovanje nevarnega območja ob minimalni
porabi prostora, za nadzor vlaganja pri strojih ali
kot varnostna naprava za varovanje oseb pri mobil-
nih transportnih sistemih ali robotih. Ustreza var-
nostni kategoriji 3 po IEC 61496-3 in SIL2 po IEC
61508, torej večini sodobnih varnostnih standardov
in se lahko - tako kot veliki brat S3000 uporablja
tudi vertikalno (slika 3). 

Uporabniki lahko izberejo željeno območje funk-
cij glede na izbrano varianto in s tem dobijo optimal-
no, po meri izbrano in ekonomično rešitev.

Slika 3

Nova tehnologija pri laserskih skenerjih je bila
uporabljena pri razvoju od vsega začetka, kar je
omogočilo zmanjšanje velikosti, teže in porabe. To je
še posebej ugodno pri uporabi na majhnih (samo)vo-
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dljivih transportnih vozilih ali pa za vzdrževanje odstojanja na visečih
transporterjih. Vendar ekonomičnost pri S300 ne gre na račun vgraje-
nih funkcij, še več, le-te namreč zagotavljajo še večjo ekonomičnost in
učinkovitost proizvodnje. To se nanaša tako na "plug & play" spominski
modul v konektorju, kot tudi na 7-segmentni prikazovalnik za hiter
zagon, diagnostiko in vzdrževanje. Napreden EFI (Enhance Function
Interface) vmesnik pa omogoča povezavo z različnimi vmesniki za var-
nostna vodila. Za nastavitve parametrov se uporablja že dobro znani
CDS program, ki je enoten za vse Sickove varnostne sisteme.

Slika 4

Skenerjev neobičajni kot skeniranja 270 ° je še posebej zanimiv za vse
bolj naraščajoč tržni segment kompaktnih transportnih vozil in robotov.
V primeru, da montiramo dva S300 na vogalih po diagonali (slika 4),
dobimo popolno varovanje okoli vozila brez uporabe mehanskih var-
nostnih odbijačev. Možnost preklapljanja med različnimi varnostnimi in
opozorilnimi polji omogoča dinamično prilagajanje različnim hitrostim
in prostorskim razmeram.

Slika 5

S300 predstavlja idealno rešitev kadar je poudarek na varnosti, učin-
kovitosti  in ekonomičnosti na majhnih območjih. A
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RITTAL DCP 
večja zmogljivost hlajenja z direktno
uporabo vodnega hlajenja

Rittal DPS je sistemska rešitev za optimalno hlajenje elektronskih na-
prav znotraj omare, ki jo ponuja:

Direktno hlajenje stikalne ali krmilne naprave na izvoru toplote  
Nova tehnologija spajanja vodovodne inštalacije 
Popolnoma varna montaža
Tipsko testirano po TÜV standardih in z dovoljenjem uporabe do
10 barov

Rittal DPS novi standard v stikalni in krmilni tehniki

Vodno hlajene delne montažne plošče z v zadnji del montažne plošče
vtisnjenimi bakrenimi ali iz nerjaveče pločevine izdelanimi vodovodnimi
cevmi, ponujajo načrtovalcem in končnim uporabnikom stikalne in kr-
milne tehnike nove dimenzije uporabe energijsko potratne elektronske
opreme. Uporaba in priključitev DCP hladilnih montažnih plošč je mož-
na na zaprt hladilni sistem ali na že obstoječ sistem industrijskega hlaje-
nja. Način pritrditve opreme na DCP montažno ploščo, ki je skladen z ve-
čino proizvajalcev stikalne opreme, frekvenčnih pretvornikov in mehkih zaganjalnikov, je brezkompromisno
natančna in zanesljiva, saj le dober spoj zagotavlja dobro toplotno odvajanje energije iz njenega izvora. A

Informacije: Rittal d.o.o., www.rittal.si
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RITTAL - RiLINE60
zbiralčni sistem

Proizvajalci elektro stikalnih in razdelilnih plošč
se pogosto srečujejo z zahtevo po hitri montaži in
izdelavi stikalne opreme, po drugi strani pa so ome-
jeni s finančnimi vrednostmi stikalne ali razdelilne
opreme. Z uporabo nove Rittal RiLINE60 zbiralčne
sistemske tehnologije so prej omenjene zahteve doce-
la izpolnjene in odpravljene. 

Koncept zasnove RiLINE60 sistema je grajen na
osnovi popolne modularnosti, ki uporabniku ponuja
uporabo treh različnih tipov bakrenih zbiralk na
enem tipu sistemskih nosilcev in sistemskih dodat-
kov. Zahvaljujoč sistemski modularnosti RiLINE60
zbiralčnega sistema se občutno zmanjša čas monta-
že in končna cena, ki je velikokrat odločilnega pome-
na pri naročilu opreme ali sistema. Sistemski nosilec
zbiral RiLINE60 enostavno ponuja uporabo in mon-
tažo klasičnih ploščatih bakrenih zbiralk od dimen-
zije 12x5 mm do 30x10 ali pa posebno profiliranih
PLS bakrenih zbiralk za tokove od 800 do 1600 A.
Sistem RiLINE60 odlikuje popolna zaščita uporabni-
ka pred nevarnostjo električnega dotika, saj so vsi
podnapetostni elementi zaščiteni s potrebnimi zašči-

tami. Sistem je tudi mehansko dovolj trden, da zdrži
mehanske deformacije zbiralk pri morebitnih krat-
kostičnih tokovih. Sistemski dodatki, kot so varo-
valčni ločilniki, vmesni nosilci stikalne opreme raz-
ličnih električnih moči in dimenzij in priključni spoj-
niki, tvorijo zaključeno celoto razdelilnega sistema,
tako da uporabniku ostane samo še izbira stikalne in
krmilne opreme. 

Zbiralčni sistem RiLINE60 uporabniku ponuja:

Tri fazni zbiralčni sistem, en koncept
Hitro montažo
Popolno zaščito pred nevarnostjo napetostnega
dotika
Fleksibilno servisiranje opreme, zahvaljujoč pri-
ključni in modularni zasnovi
Univerzalni nosilci za ploščate zbiralke ali Rittal
PLS profiliran baker
Prilagodljivost za različne dimenzije bakrenih zbi-
ralk
Pritrditev nosilcev opreme z zaskočnimi nosilci
Nosilec bremenskega zaščitnega stikala do 630A

Fascinantni 60 mm zbiralčni sistem - prijazen in hiter za montažo, individualen in modularen

Montažna ravnina
(zgornji rob zbiralke) je
enaka pri vseh dimenzi-
jah zbiralk.

Montaža opreme s
pomočjo zatikanja na
zaščitno dno opreme.

Natična pritrditev
montažnega okvirja
opreme.

Električna priključitev
opreme je izvedena
preko priključnega.

Informacije: Rittal d.o.o., www.rittal.si

A
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Vaplikacijah avtomatizacije zgradb in v industrijskih aplikacijah, kjer je optimiranje pora-
be energije in s tem zmanjševanje stroškov pomemben faktor, so urniki nepogrešljiv

pripomoček. Urnik na primer poskrbi, da je po zaključku dela razsvetljava izklopljena in
delovanje grelnih ali hladilnih naprav preklopljeno v nižji način delovanja. S tem se med
drugim zagotovi, da oprema deluje racionalno.

CitectSCADA 
Time Scheduler

CitectSCADA Time Scheduler je programsko orodje, ki bazira na koledarju in omogoča manipulacijo z vred-
nostmi spremenljivk v projektih CitectSCADA/ Facilities. Uporablja se predvsem v aplikacijah avtomatizacije
zgradb za kreiranje avtomatsko izvedljivih ukazov, ki se izvajajo po določenih urnikih. Lahko se uporablja za
enostavna opravila, kot so vklopi in izklopi, ali pa za zahtevnejša opravila, s spremenljivkami z več stanji ali
ukazi, ki vplivajo na več spremenljivk hkrati. Time Scheduler se lahko med drugim uporablja za krmiljenje
razsvetljave, ogrevanja, klimatizacije. S tem, ko se omenjena opravila avtomatiziramo, dosežemo tudi zmanj-
šanje porabe energije. 

Time Scheduler je zaradi vmesnika v obliki koledarja zelo enostaven za konfiguriranje. Zaporedja ukazov
so lahko konfigurirana v obliki kronoloških vzorcev, kot so dnevna ali tedenska opravila. Na zelo enostaven
način pa se lahko dodajo tudi posebni dnevi ali prazniki. Urnike je mogoče spreminjati tudi med delovanjem
sistema, prav tako pa je mogoče izvajanje ročnih manipulacij.

Ker se lahko orodje CitectSCADA/Facilities povezuje z opremo številnih proizvajalcev (zgradbe in industri-
ja) omogoča Scheduler konfiguriranje delovanja in krmiljenje vse opreme iz ene točke.

Konfiguriranje pprojekta TTime SSchedulerja ppoteka vv vveč kkorakih

Definiranje koledarja (določitev dnevov v koledarju)

Definiranje koledarja (slika 1) pomeni kreiranje posebnih dni (prazniki ali drugi posebni dnevi) in določi-
tev le teh na koledarju. Obstoječi koledar lahko spremenimo in mu dodamo želena mesečna opravila. Dodamo
lahko do dvajset posebnih dni (v privzeti nastavitvi so vsi dnevi definirani kot navaden (običajen) dan). Koledar
velja samo za tekoč projekt.

Avtor: Igor Jug, produktni vodja, Synatec, d.o.o., Idrija



Slika 1 - Koledar Time Scheduler

Definiranje programov (definiranje tipa progra-
ma in konfiguriranje le tega)

Definiranje programov (slika 2) pomeni dodelitev
ene ali več spremenljivk imenovanemu programu.
Uporabnik lahko konfigurira do dvesto programov.
V vsakem izmed konfiguriranih programov je lahko
do stodvajset spremenljivk. V demo načinu pa je
mogoče kreirati le pet programov.

Slika 2 - Definiranje programov (Time Scheduler)

Na voljo so trije tipi programov: Tag/Value
(neposredna dodelite vrednosti spremenljivke),
Expresion (vrednost, ki jo dodelimo spremenljivki je
rezultat neke matematične operacije) in Program list
(klicani program med izvajanjem pokliče nek drug
program). Mešanje različnih tipov programov zno-
traj enega programa ni mogoče.

Izbira spremenljivk (izbira spremenljivk za po-
samezni koledar)

V tem koraku izberemo spremenljivke (slika 3)
za določeni program. Tukaj jim tudi dodelimo vred-
nosti. Izbiramo lahko med vsemi spremenljivkami,
ki se nahajajo znotraj izbranega projekta.

Slika 3 - Izbira spremenljivk (Time Scheduler)

Definiranje programov v urnik (določitev termi-
na delovanja programa in povezava z izbranimi
dnevi)

V tem koraku definiramo, na kateri dan in ob
kateri uri naj se izbrani program začne izvajati (slika
4). Vnose naredimo v tabelarični obliki. Ločljivost s
katero nastavljamo začetek posameznega programa
je ena minuta.

Slika 4 - Definiranje programov v urniku (Time
Scheduler)

Izvajanje vseh opisanih korakov je lahko v pol-
jubnem vrstnem redu (npr. najprej definiranje pro-
gramov, nato definiranje programov v urniku itd.)

Omogočanje/onemogočanje pprogramov aali
spremenljivk

Time Scheduler dopušča omogočanje oziroma
onemogočanje definiranih programov in spremen-
ljivk. S tem ima uporabnik popolen nadzor nad celo-
tnim sistemom. 

AVTOMATIKA 2164/2006

Sistemi za nadzor in vodenje - CitectSCADA Time Scheduler
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dneva (nad tabelo) na
katerega se poročilo na-
naša. V prvem stolpcu je
prikazan čas aktiviranja
programa, v drugem pa
njegovo ime. Poročilo je
mogoče generirati za iz-
brani dan (slika 6).

Slika 5 - Statistika spre-
menljivke

Slika 6 - Poročilo za
izbrani dan

V ozadju Time Sched-
uler tekstovno datoteko v
katero se zapisujejo vsi
dogodki (proženi ročno
ali avtomatsko). Datote-
ka se imenuje ˝datum˝_
TmSchedLog.text in se
nahaja v mapi \Program
Files\Citect\CitectSCADA
\Data. Datoteko odpre-
mo v orodju Windows
Explorer.

Primer:
Program ˝Luči_

vklop˝ vsebuje t r i
spremenljivke (Luči1,
Luči2 in Luči3), ki kr-
milijo tri sklope luči v
treh področjih zgrad-
be. Program ˝Luči_
vklop˝ vklopi luč i
vsak dan ob 5:00. En
dan je potrebno luči,
ki so krmiljene preko
spremenljivke Luči3,
vklopiti eno uro kas-
neje, ob 6:00. Name-
sto, da kreiramo novi
program, enostavno
do 6:00 onemogočimo
luči, ki so krmiljene
preko spremenljivke
Luči3.

Pregled sstatistike
spremenljivk iin
poročila

Uporabniku je
omogočeno sprem-
ljanje statistike pro-
gramiranih spreme-
nlj ivk trenutnega
projekta (slika 5). S
pomočjo statistike
spremenljivk lahko
nadzira ali se spre-
menljivke v definira-
nih programih akti-
virajo pravilno. Na-
enkrat lahko vidimo
samo statistiko ene
spremenljivke za en
dan. Prikaz je v gra-
fični obliki in tabela-
rični obliki, kjer je
zraven časa aktivira-
nja in imena progra-
m a p r i k a z a n a š e
vrednost spremen-
ljivke za izbrani pro-
gram ob določeni
uri.

Drug način pri-
kaza, kdaj je kateri
program aktiviran,
je generiranje poroči-
la. Poročilo je v obli-
ki tabele z dvema st-
olpcema, z imenom

A
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ELPRO LEPENIK & CO praznuje 

PROIZVODNJA: izdelujemo uporovna tipala Pt100, Pt1000 in Pt500 ter
termoelemente vseh tipov. Skladno s cilji družbe želimo nuditi kupcu
kvaliteten izdelek, v kratkem dobavnem roku, visoko kvaliteto, primer-
no ceno in strokovno pomoč pri uporabi izdelka.

PRODAJA trži proizvode naših partnerjev:

EBRO Electronics Nemčija: prenosna merilna oprema kot so: termo-
metri, vlagomerji, data-loggerji oziroma
spominske enote, pH metri, merilci obra-
tov,…

HEITRONICS Nemčija specialisti za  IR meritve s široko ponud-
bo senzorjev in aplikacij za težke razmere
dela v visoko-kvalitetnem razredu točno-
sti

SHINKO Technos Japonska: digitalni prikazovalniki in regulatorji z
univerzalnimi vhodi, industrijski pisalni-
ki, polprevodniški releji - SSR, IR merilni-
ki,…

INOR Švedska: temperaturni in univerzalni merilni pret-
vorniki, izolatorji signala, alarmne enote,
LED in LCD prikazovalniki, profibus in
HART protokol pretvorniki,…

RENSE Nizozemska senzorji, merilniki in pretvorniki za mer-
jenje relativne vlage v industrijskih pro-
cesih

DRESSER Nemčija nudi profesionalne industrijske rešitve na
področju meritev tlaka, kot so: manome-
tri, tlačni pretvorniki, bimetalni termo-
metri

JOLA Nemčija raznovrstne aplikacije za meritve nivoja
in detekcijo iztekanja 

RBR-ECOM Nemčija: analizatorji dimnih plinov za serviserje in
montažerje oljnih in plinskih gorilcev ter
dimnikarska podjetja

Dobavljamo široko paleto blaga in potrošnih materialov za industrijo kot
so: kabli, grelci, registrirni papirji in peresa ter trakovi za pisalnike, ipd.

SERVIS skrbi za popravila tako naših izdelkov kot izdelkov drugih pro-
izvajalcev ter vseh naših partnerjev. Opravljamo servis kompletne indus-
trijske elektronike tudi na terenu.

KALIBRACIJE izvajamo na treh segmentih: TEMPERATURA, VLAGA in
ANALIZA DIMNIH PLINOV v ustrezno opremljenih laboratorijih in
strokovnim kadrom. A

EELLPPRROO  LLEEPPEENNIIKK
&&  CCOO  pprraazznnuujjee  

ELPRO LEPENIK & CO praznuje letos 15 letnico delovan-
ja - na www.elpro.si pa vsakih 15 dni nova akcija s 15%-
nim popustom!

Informacije: Elpro Lepenik & Co.
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SNAP- PPAC SS1

Samostojni industrijski krmilniški procesor PAC S1 po svojih procesnih,
spominskih in komunikacijskih zmogljivostih sodi v sam vrh tovrstne
ponudbe in je primeren za vodenje najzahtevnejših procesov. Krmilnik
omogoča izmenjavo podatkov z vsemi Ethernet vhodno/izhodnimi eno-
tami (B3000-ENET, ENET-D64, ENET-S64) in programabilnimi vhod-
no/izhodnimi enotami (PAC R, UP1-ADS,UP1-D64, UP1 M64) v
omrežju. Krmilnik ima vgrajena dva popolnoma ločena Ethernet vmes-
nika, ki omogočata fizično ločitev (domen) posameznih segmentov
krmilnega in nadzornega sistema. Hkrati so po potrebi mogoče tudi
redundančne konfiguracije krmilnikov in programabilnih vhodno-
izhodnih enot. Krmilnik podpira protokole TCP/IP, FTP, SNMP, SMTP,
Modbus/TCP in OptoMMP™. Vgrajen ima tudi serijski RS232/RS485
vmesnik, na katerega lahko priključimo starejše SNAP in G4 Mistic I/O
enote. Krmilnik vsebuje 32 MB RAM spomina, 16 MB Flash EEPROM
spomina in 8 MB baterijsko podprtega RAM spomina.  Je izredno
zmogljiv, saj lahko simultano  izvaja kar 32 diagramov poteka.

SNAP- PPAC RR1

Programabilna vhodno/izhodna enota PAC R1 združuje lastnosti
vhodno/izhodne enote in krmilniškega procesorja v eni napravi. Vsebu-
je zmogljiv procesor, 16 MB RAM spomina, 8 MB Flash EEPROM spom-

Uveljavljen proizvajalec distribuiranih krmilno regulacij-
skih sistemov OPTO 22 je predstavil novo generacijo

krmilniških procesorjev PAC S1 in PAC R1. Procesorja sta
namenjena družini vhodno izhodnih modulov SNAP, za ka-
tere OPTO 22 nudi doživljensko garancijo.

SNAP- PAC
nova generacija krmil-
niških procesorjev

Informacije: Metronik d.o.o., Ljubljana
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Oprema za avtomatizacijo - Novi krmilniki Snap-Pac

ina in 2 MB baterijsko podprtega RAM spomina, kar
omogoča tudi krmiljenje zahtevnejših procesov. PAC
R1 lahko izmenjuje podatke z ostalimi Ethernet I/O
enotami in samostojnimi krmilniškimi procesorji
PAC S1 na omrežju. Prav tako ima vgrajena dva
popolnoma ločena Ethernet vmesnika, ki omogočata
redundančne konfiguracije krmilnih sistemov. Poleg
vseh standardnih SNAP vhodno/izhodnih modulov
omogoča PAC R1 tudi priključitev do osmih serijskih
komunikacijskih  modulov na podnožju, kar je edin-
stvena rešitev, ki poenostavi implementacijo nes-
tandardnih protokolov.

ioProjectTM

Programiranje krmilnikov PAC R1 in PAC S1 poteka
s pomočjo programske opreme I/O control (7.0) z
diagrami poteka, za programiranje zahtevnejših
aplikacij pa je vgrajen tudi OptoScript (skriptni jezik
zasnovan na programskem jeziku C). Programsko
opremo I/O control dobi uporabnik brezplačno ob
nakupu krmilnika. 

Z nakupom programskega paketa ioProject Profes-
sional pa pridobi uporabnik poleg OPTO OPC Server-
ja tudi vrsto dodatnih orodij. Le ta omogočajo
možnosti redundančne in segmentirane konfiguraci-
je Ethernet vmesnikov, možnost uporabe G4 Mistic
I/O enot in migracijska orodja za programe napisane
s programskim orodjem Opto Control za starejše
OPTO 22 krmilnike.

Lastnosti

Več informacij o ostalih OPTO 22 proizvodih najde-
te na  spletni strani http://www.metronik.si A
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NNoovvee  NNII  EEtthheerrnneett  nnaapprraavvee  ppoonnuujjaajjoo
rraazzššiirriitteevv  II//OO  zzaa  kkaatteerriikkoollii  PPCC  aallii
PPAACC  kkrrmmiillnniikk
Austin, Texas - 21. marec 2006 - National Instruments so danes najavili nova Ethernet
in serijska mrežna vmesnika, ki ju lahko inženirji in znanstveniki uporabijo za razširitev
I/O operacij za katerikoli PC ali  programabilen krmilnik za avtomatizacijo (PAC). Novi
National Instruments vmesnik s štirimi režami, cFP-1804 in vmesnik z osmimi režami,
cFP-1808 ponujata pet standardnih mrežnih protokolov za odprto povezljivost z indu-
strijskimi napravami ter inženirjem omogočata še lažjo integracijo več kot trideset
Compact FieldPoint industrijskih I/O modulov  v njihove sisteme z  uporabo industrij-
skih standardov, vključno z TCP/IP, Modbus in Optomux.

Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

NI cFP-1804 in cFP-1808 sta zmožna komunikacije
preko množice protokolov, ki se izvajajo na RS232
serijskem protokolu ali Ethernetu, vključno z Mod-
bus RTU, Modbus TCP, Modbus ASCII, Optomus ter
NI protokolu, ki temelji na dogodkih. Inženirji in
znanstveniki lahko enostavno dodajo razširitven I/O
k večini programskih paketov, vključno z National
Instruments LabVIEW, z izborom pravilnega naslo-
va registra Modbus in nato z dostopom do I/O preko
Compact FieldPoint banke. Compact FieldPoint pro-
izvodi vključujejo tudi zastonjski OPC strežnik, ki
omogoča enostavno dodajanje I/O razširitev h kate-
remukoli programskemu paketu, kompatibilnemu z
OPC.

Inženirji imajo na voljo širok izbor Compact Field-
Point modulov, vključno z I/O, ki zajema analogne
vhode in izhode, termični I/O, RTD, obremenitev,
releje za visok tok in digitalni I/O. Compact Field-
Point naprave omogočajo delovanje pri širokem tem-
peraturnem razponu od -40 do 70 stopinj Celzija ter
so ocenjene z Class I, Division 2 industrijskimi oce-
nami. Sistem vsebuje vgrajeno diagnostiko delovanja
omrežja in omogoča nastavitev nadzora omrežja na

vrednosti "varno stanje" (safe state) ter stanja zago-
na (power-up states).

Z uporabo novega NI LabVIEW 8 grafičnega razvoj-
nega okolja je zdaj mo-
žno še lažje vključeva-
nje komunikacij, ki te-
meljijo na Ethernetu, v
PAC sisteme. Inženirji
lahko vključijo I/O -
vključno s Compact
FieldPoint, NI Compact
RIO in NI CompactVi-
sion System module - s
pomo č j o LabV IEW
Project, novega projek-
tnega okolja za uprav-
ljanje velikih aplikacij
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Rešitve v skladiščenju in transportu sipkih snovi

v LabVIEW 8. Z uporabo preprostega povleci-in-spusti FieldPoint API-ja
lahko inženirji izberejo primeren I/O kanal z cFP-1804 ali cFP-1808 in
ga nato dodajo v LabVIEW blok diagram, ki kaže na PC ali Compact
FieldPoint realnočasovni krmilnik. Inženirji lahko tudi enostavno doda-
jajo razširitven I/O s porazdeljenih NI PAC sistemov, z uporabo NI delje-
ne spremenljivke.

O NNI CCompact FFieldPoint 

Compact FieldPoint platforma je idealna pa uporabe v okoljih z veliko
vibracijami, saj prenese 50 g sunka in 5 g RMS vibracij, tudi kadar je pri-
trjena na težke stroje ali v vozilih. Compact FieldPoint deluje v tempera-
turnem razponu od -40 °C do 70 °C, tako da lahko uporabniki izvajajo
vgnezdene LabVIEW aplikacije tudi tam, kjer mnogi industrijski PC-ji
odpovedo. Compact FieldPoint in FieldPoint moduli se uvrščajo v novo
opcijo programabilnih krmilnikov, poimenovano PAC, ki je vgnezdena
industrijska platforma, za katero je značilno kombiniranje najboljših
značilnosti PC računalnikov - procesor, RAM in zmogljiva programska
oprema z zanesljivostjo, robustnostjo in porazdeljenostjo PLC platform.
Bralci lahko poiščejo več podatkov o ponudbo NI PAC na spletnem naslo-
vu www.ni.com/pac.

O NNational IInstruments

National Instruments (www.ni.com) je že 30 let pionir in vodilno pod-
jetje na področju virtualne instrumentacije - revolucionarnega koncep-
ta, ki je spremenil način pristopa k meritvam in avtomatizaciji inženir-
jev in znanstvenikov v industriji, vladnih organizacijah in izobraževal-
nih ustanovah. S podporo PC-jem in ostalim komercialnih tehnologijam,
prinaša virtualna instrumentacija povečano produktivnost in znižanje
stroškov aplikacij za testiranje, načrtovanje in nadzor s pomočjo pro-
gramske opreme, ki jo je moč enostavno integrirati, kot je NI LabVIEW
in z uporabo modularne merilne in nadzorne strojne opreme za PXI, PCI,
PCI Express, USB vodil in Ethernet vmesnike. 

S sedežem v Austinu, Teksas, zaposluje NI več kot 3800 uslužbencev v
preko 40 državah sveta. V zadnjih sedmih leti je revija FORTUNE uvrsti-
la NI med 100 za zaposlitev najboljših podjetij v ZDA. Bralci lahko pri-
dobijo informacije o investicijah od oddelka za odnose z investitorji s kli-
cem na tel.: (512) 683-5090 ali preko elektronske pošte nati@ni.com ali
z obiskom www.ni.com/nati.

Cenovne iin kkontaktne iinformacije

NI cFP-1804 in cFP-1808 11500 N Mopac Expwy, Austin, Texas 
78759-3504

Cena od  $599 Tel: (800) 258-7022,
Fax: (512) 683-9300

Splet: www.ni.com/pac E-mail: info@ni.com

CompactRIO, FieldPoint, LabVIEW, National Instruments, NI in ni.com so
zaščitene blagovne znamke podjetja National Instruments. Ostala imena
izdelkov in podjetij, navedena v besedilu so last zakonitih lastnikov. A
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"Za razvoj stroškovno učinkovitih testnih rešitev
je Flextronics osnoval standarde na PXI testni plat-
formi", je povedal Hans Nyström vodja skupine za
testiranja in vrednotenja pri Flextronics Design. "V
telekomunikacijski industriji postaja PXI standardni
vmesnik. Za omogočanje ustrezne zmogljivosti je
PCI Express tehnologija v PXI osnovi naravna pot
industrije za zadovoljevanje vedno večjih potreb
aplikacij po pasovni širini."

Ohišje z osmimi režami, NI PXIe-1062 ponuja do
1GB/s posvečene pasovne širine na kanal ter mešan-
ico PXI in PXI Express rež, podobnim tistim v sodob-
nih računalnikih, ki ponujajo tako PCI kot tudi PXI
reže. Ohišje vsebuje PXI Express sistemsko režo, PXI
Express režo z možnostjo sinhroniziranja sistema in
štiri dodatne PXI reže. Ohišje ponuja še dve hibridi
PXI Express reži, ki lahko sprejmeta tako PXI kot
tudi PXI Express module. Dve hibridni in štiri
dodatne reže ponujajo šest rež, ki delujejo z vsakim

izmed več kot 1000 obstoječih PXI modulov, ki jih
ponuja trg.

NI PXIe-8103 vgnezden krmilnik vključuje Intel
Pentium M 760 procesor in ponuja 250MB/s
pasovne širine na režo ali 1GB/s celotne sistemske
pasovne širine. Inženirji lahko uporabijo tudi MXI-
Express krmilnike, NI PXIe-PCIe836x in NI PXIe-
ExpressCard8360, ki omogočajo nadzor PXI Express
sistemov pri 250MB/s pasovne širine preko kabla s
pomočjo osebnih ali prenosnih računalnikov. PXI
Express ohišja in krmilniki, ki bodo na voljo kasneje
v letošnjem letu,  bodo ponujali še večjo pasovno
širino, saj omogoča specifikacija PXI Express vodila
do 2GB/s posvečene pasovne širine na režo.

Poleg strojne združljivosti ponujajo PXI Express
izdelki tudi združljivost za nazaj s programsko opre-
mo, napisano za obstoječe PXI sisteme. PCI Express

NNaattiioonnaall  IInnssttrruummeennttss  zzmmoogglljjiivvaa  PPXXII
oohhiiššjjaa  iinn  kkrrmmiillnniikkii  ss  ppoovveeččaannoo  ppoossvvee--
ččeennoo ppaassoovvnnoo  ššiirriinnoo  ddoo  11GGBB//ss  nnaa  rreežžoo
PPXXII  EExxpprreessss  zznnaaččiillnnoossttii  pprriinnaaššaajjoo  vvooddiillnnoo  uusskkllaajjeevvaannjjee  iinn  zzddrruužžlljjiivvoosstt  zzaa  nnaazzaajj

AUSTIN, Teksas - 18. april 2006 - National Instruments je danes najavil prvo PXI ohišje in krmil-
nike, ki temeljijo na PCI Express signaliziranju in prinašajo do 1 GB/s posvečene pasovne širine
na režo.  Inženirji lahko uporabijo novo PXI Express ohišje in krmilnike za izboljševanje zmoglji-
vosti PXI sistema ter integracijo hitrih PXI Express modulov, ko bodo le-ti dobavljivi. Novo ohiš-
je in krmilniki prinašajo zmogljivosti zadnje specifikacije za PXI, ki definira 45-kratno povečanje
PXI pasovne širine. Specifikacije tako združujejo najboljše koordiniranje in sinhronizacijo ter isto-
časno ohranjajo združljivost z obstoječo programsko opremo in z več kot 1000 PXI moduli. S
povečanjem prepustnosti in izboljšano natančnostjo merjenja, so nova šasija in moduli idealni
za hitro štetje kanalov, visoko prepustnost in multimodulske aplikacije, kot je IF pretakanje ali
zajemanje mešanih signalov ter slik.

Informacije: NI d.o.o., Celje
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skozi PCI skupino posebnih interesov (PCI-SIG)
garantira združljivost na nizkem nivoju vodila, zato
inženirjem ni potrebno prilagajati programske
opreme obstoječega sistema, v kolikor želijo upora-
biti nove izdelke.

"S PXI Express lahko PXI osnova nadaljuje širitev
pri izpolnjevanju novih potreb po aplikacijah visoke
zmogljivosti" pravi Tim Dehne, predsednik R&D odd-
elka pri NI. "PXI Express ponuja najboljšo pasovno
širino in zakasnitve. Ta tehnologija, ki temelji na
COTS, razširja zmožnosti in zmogljivosti modu-
larnih PXI sistemov."

Novo PXI ohišje in krmilniki delujejo z vsemi
obstoječimi PXI moduli in programsko opremo.
Inženirji lahko z novimi izdelki uporabijo obstoječo
kodo, napisano v LabVIEW grafičnem razvojnem
okolju, NI LabWindows/CVI ANSI C razvojnem

okolju ter v okolju NI Measurement
Studio za Microsoft Visual studio.

O PPXI
PCI razširitve za instrumentacijo (eX-
tensions for Instrumentation - PXI) so
odprta specifikacija, ki jo nadzoruje PXI
Systems Alliance (www.pxisa.org), ki
definira robustno, na CompactPCI teme-
lječo platformo, optimizirano za teste,
meritve in nadzor. Podpira jo več kot 70
včlanjenih podjetij, ki ponujajo preko
1150 izdelkov. PXI izdelki so združljivi s
CompactPCI in CompactPCI Express
industrijskimi računalniškimi standardi
ter ponujajo dodatne zmožnosti, kot so

specifikacije okolja, standardizirana programska
oprema in vgrajena sinhronizacija.

CVI, LabVIEW, Measurement Studio, MXI,  National Instru-
ments, NI in  ni.com so zaščitene blagovne znamke podjetja
National Instruments. Ostala imena  izdelkov in podjetij,
navedena v besedilu so last zakonitih lastnikov. 

KONTAKTNI NASLOVI

RITTAL d.o.o.
PRODAJA STIKALNIH OMAR

ŠMARTINSKA 152, 

HALA 1

1533 LJUBLJANA

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

FAX +386 (0)1/541 17 10

http://www.rittal.si

PE MARIBOR

Limbuška cesta 2

2341 Limbuš

Tel.:+386 (0)2 4213 700 / 701

GSM: +386 (0)41 684 680

Fax.:+386 (0)2 4213 702

E-mail: bojan.gustincic@rittal.si

PRODAJNI PROGRAM RITTAL

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

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

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

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

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

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

ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.

Fascinantna 

prihodnost ...

A
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Motorski pogoni - Hitachi servo pogoni

Hitachi je med največjimi svetovnimi proizvajal-
ci sodobnih elektro-elektronskih naprav in sistemov
v industriji, energetiki, informacijski in telekomuni-
kacijski tehnologiji, medicini ter potrošništvu.
Hkrati je Hitachi tudi velesila v razvoju samih elek-
tronskih komponent. Namenski procesorji za vse vr-
ste elektronskih naprav (v industriji za programabil-
ne krmilnike in frekvenčne pretvornike), inteligentne
močnostne komponente (procesor + IGBT tranzi-
storski blok), spominska vezja je le nekaj značilnih
primerov. Iz sveta uporabne (ali zabavne) elektroni-
ke poznamo na primer DVD snemalnike, LCD in
plazma HDTV aparate, LCD projektorje in pa seveda
klima naprave. Iz profesionalne elektronike še kame-
re in predvajalnike. V industrijski elektroniki pa
seveda prednjačijo krmilniki, frekvenčni pretvorniki
ter ink-jet tiskalniki..

Našteli smo le majhen del izdelkov, ki nosijo ime
Hitachi. Vendar Hitachi proizvaja še veliko več takih
izdelkov, ki pa jih na evropskem trgu redkeje sreču-
jemo. Tako je tudi z AC servo pogoni, ki so se na
evropskem tržišču pojavili pred približno tremi leti.
Vzrok, zakaj so se pojavili na evropskem trgu, tiči v
tem, da želi Hitachi ponuditi komplementarne rešit-
ve svojim vrhunskim in zelo popularnim frekvenč-
nim pretvornikom, ki so tu prisotni že več desetletij.
Znano je, da veliko uporabnikov frekvenčno reguli-
ranih pogonov potrebuje in povprašuje tudi po servo
pogonih. In prav iz tega kroga uporabnikov se je slo-
ves odličnosti in univerzalnosti servo pogonov
Hitachi razširil po Evropi in tudi k nam.  

Aplikacije sservo ppogonov

Servo pogoni Hitachi so se v tem kratkem času
odlično izkazali predvsem v aplikacijah hitrega in
preciznega pozicioniranja, regulacije navora pogona,
sinhroniziranega poganjanja več funkcijsko poveza-
nih pogonov in pa seveda pri pogonih z zahtevano
zelo dinamično regulacijo hitrosti.

Hkrati ponujajo servo pogoni Hitachi zelo eko-
nomične rešitve aplikacij zaradi programskih zmog-
ljivosti servo krmilnika. Serija ADAX4 namreč omo-
goča naslednje:

100 pozicij v spominu,
16 predprogramiranih hitrosti,

16 predprogramiranih vrednosti navorov,
1.024 programskih vrstic (steps),
območje regulacije hitrosti 1:5.000,
trije načini vodenja (control modes) - regulacija
hitrosti, upravljanje navora, pozicioniranje,
sinhronizacija delovanja z drugimi vrstami pogo-
nov (npr. frekvenčniki),
master-slave delovanje več servo pogonov.

Konfiguracija krmilnega
dela je naslednja:
12 digitalnih vhodov
24 VDC,
8 digitalnih izhodov,
4 analogni vhodi ±10
VDC,
vhod za enkoder (sih-
ronizacija)
komunikacija (RS-232
ali opcijski komunika-
cijski moduli).

Ostali analogni in digitalni signali pa zadržijo
prednastavljene funkcije.

Seveda pa lahko servo pogon deluje čisto na kla-
sičen način, to je z analognim vhodom ±10 VDC, z
impulznim vhodom iz krmilnika (pozicijske enote)
ali pa z digitalnimi vhodi in prednastavljenimi
hitrostmi.

Ponudba HHitachi AAC sservo mmotorjev

Servo krmilnik seveda izberemo glede na izbran
AC servo motor. Na evropskem tržišču sta na voljo
seriji servo motorjev ADMA in ADMG z naslednjimi
značilnostmi:

HHIITTAACCHHII SSEERRVVOO  PPOOGGOONNII
Tudi na slovenskem trgu so se pojavili AC servo pogoni proizvajalca Hitachi. V preteklosti

Hitachi ni bil posebej znan kot dobavitelj servo pogonov v Evropi, vendar se servo motorji in
krmilniki zaradi svojih superiornih značilnosti vztrajno prebijajo v ospredje.

Avtor: Damjan Štokelj, ROBOTINA d.o.o., Koper, damjan.stokelj@robotina.si
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ADMA (3 x 230 VAC)
nazivni 
moment: 0,3 do 2,4 Nm,
nazivna moč: 100 do 750W,
nazivna/ maks. hitrost: 3.000 / 4.500 obr./min,
enkoder: 17 bit/obr. inkrementalni ali absolutni,

ADMG (3 x 400 VAC)
nazivni moment: 2,4 do 33,4 Nm,
nazivna moč: 0,5 do 7 kW,
nazivna / maks. hitrost: 2.000 / 3.000 obr./ min
enkoder: 4.096 ali 8.129 imp./obr.

V navezi s servo krmilnikom je zagotovljen polni
nazivni navor tudi v mirujočem stanju. Zato so
servo pogoni Hitachi nadvse primerni za natančno
pozicioniranje. Čas stabilizacije v končni poziciji je
pod 1 ms (0,84 ms), kar je podatek, ki ga ne dosega
dosega noben konkurenčni servo motor. Servo
motorji so lahko opremljeni tudi z zavoro 24 VDC.

AHF - zzmogljiv pprogram zza nnastavitev iin
zagon sservo ppogonov

Za delo s servo pogoni je na voljo zmogljiv pro-
gram AHF (za PC). Način dela je podoben delu z
Visual Basic-om, saj program vsebuje vse že znane
funkcije, kot so npr. jump, loop, if-then, select case,
subrutine in druge. Ravno tako so na voljo uporab-
ne funkcije pri preizkuševanju programa (single
step, breakpoints, halt/continue in podobne).

Funkcije, značilne za servo pogone pa so naslednje:
funkcije za pozicioniranje: move, synchronize, ho-
me, 
funkcije za kontrolo hitrosti in navora,
funkcije za delo z vhodi in izhodi,
funkcije za kalkulacije vrednosti in sinhronizacijo,
funkcije za delo s komunikacijo in mnoge druge.

Seminar ppraktičnega ddela

V kratkem pripravljamo v Robotini praktični se-
minar dela s servo pogoni Hitachi. Program bo zaje-
mal naslednje tematike:

1.povezava servo pogona: enkoder, vhodno-iz-
hodni signali, 

2. nastavitev in uglasitev servo pogona,
3. parametri servo pogona,
4. standardna aplikacija servo pogona
5. programirana aplikacija servo pogona,
6. sinhronizacija servo pogonov,
7. elektronski reduktor.

Termin bo objavljen na naših spletnih straneh
www.robotina.si ter v naših e-Novicah.

Motorski pogoni - Hitachi servo pogoni

A
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Sistemi za identifikacijo in označevanje

Informacije: Damjan Jarc, Parametica d.o.o.

Od prvega marca je potrebno vse izdelke v maloprodajnih trgovinah označiti z dvojnimi
cenami. Opravljanje tega dela je zamudno in zelo odgovorno ter zahteva največjo mero
natančnosti. Kljub vsemu pa lahko pride do obilice napak. Tako kupci, kot tudi državni
inšpektorji, bodo iskali napake in kaznovali neposlušnost ali nesposobnost dvojnega ozna-
čevanja izdelkov na policah maloprodajnih trgovin. Vam v pomoč so pri LEOSSu pripravili
rešitev za dvojno označevanje cen.

DVOJNO OZNAČEVANJE CEN

Rešitev ppoenostavlja ddelo iin
zmanjša pporabo časa. KKako?

Iz poslovodnega programa na
terminal prenesemo podatke o
artiklih, kot so šifra, črtna koda,
enota mere, naziv in cena v SIT.
Kako do izračuna dvojnih cen?

Tečaj za EURO vpišemo na ter-
minalu in odčitamo črtno kodo iz-
delka. Z zajemom podatkov v črt-
ni kodi izdelka, nam bo program
na terminalu avtomatsko izpisal
obe ceni, z mobilnega tiskalnika za
pasom pa bomo takoj zatem pre-
vzeli nalepko. 

Z ročnim računalnikom preči-
tamo črtno kodo izdelka, na ter-
minalu se poleg naše šifre izpišejo
še: naziv, cena v SIT in cena v
EUR. V naslednjem koraku določi-
mo točno število nalepk za izpis in
ga potrdimo. Če želimo ob preno-
su podatkov na terminal preveriti
še ujemanje s trenutno zalogo, la-
hko to storimo sproti.

Najprimernejša sstrojna oopre-
ma zza ddvojno ooznačevanje
cen

Ročni računalnik – mobilni ter-
minal, ki ga sicer v maloprodaji
pogosto uporabljamo za redne
inventure blaga v skladišču ozi-
roma na prodajnih policah in za
nadzor cen. 
Mobilni tiskalnik za pasom od-
govornih sproti natisne sintetič-
ne ali papirnate nalepke.

Symbol CS 1504
Majhen, lahek, enostaven za upo-
rabo in poceni, zanimive oblike,
priročen tudi kot obesek za ključe
in popolnoma mobilen! Nakupujte
kjerkoli. Resnično. Čitalnik čita
vse standardne črtne kode, čeprav
je žepnih dimenzij (velikost USB
ključa). Uporabniku omogoča iz-
delavo lastne baze podatkov, ko
gre za zbiranje črtnih kod artik-
lov, ki jih najraje nakupuje. Z za-
jetimi podatki si kupec/uporabnik
izdela bazo podatkov, ki predstav-
ljajo njegov nakupovalni listek ali
seznam naročil, če gre za podjetje.

Lahko gre za bazo podatkov o
dejanskih nakupih, ali pa samo za
informacije, na podlagi katerih se
poveže z internetom in si, preden
se odloči za nakup, želeni artikel
podrobneje pogleda. Symbol CS
1504 je vrhunski "žepni" ročni či-
talnik, ki ga bo v bližnji prihodno-
sti uporabljal vsak. V ZDA je že
pogost sopotnik vse bolj informi-

ranih nakupovalcev in nabavnih
služb v zelo širokem spektru pod-
jetij. Omogoča naročanje izbranih
izdelkov po internetu in je zelo
primeren za hitre inventure.

Kako nna ddolgi rrok pprihraniti
pri ooznačevanju iizdelkov?

Elektronske vs. klasične, tiska-
ne nalepke

Trgovska podjetja morajo preteh-
tati med možnostjo uvedbe elek-

tronskih ali ohranitvijo obesnih
nalepk. Dejavniki, ki naj bi najbolj
vplivali na odločitev so poleg cene
še velikost trgovine in stroški dela.
Za slednje velja, da so z njimi po-
vezani večji stroški dela, ker je po-
trebno cene stalno preverjati in
ročno lepiti nalepke, kar pa je še
dodatno zamudno. Kakršnakoli
sprememba tečaja lahko pri tem
načinu povzroči tudi ponovitev
postopka in tako večjo izgubo ča-
sa. Če pa se trgovci odločijo za
uvedbo elektronskih prikazovalni-
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Sistemi za identifikacijo in označevanje

kov podatkov o izdelkih, pa se bo to na dolgi rok zelo
poznalo, ker omogoča centralno spremljanje cen, po-
leg tega pa odpade tudi vnovično označevanje in pre-
verjanje cen ter tiskanje.

Rešitev jje ppovezljiva zz mmnogimi rračunovod-
skimi pprogrami

Program lahko uspešno povežemo z večino progra-
mske opreme, ki jo najpogosteje najdemo pri poslo-
vanju podjetij v Sloveniji:
(GRAD d.d.), Pantheon (DATALAB d.o.o.), SAP R3
(SAP), (PRO-BIT d.o.o.), (HRC Informacijski inž.
d.o.o.), (SAOP d.o.o.), (Vasco d.o.o.).

Označujemo ss ttiskalniki zzebra

Zaradi sprotne-
ga izpisovanja
in leplenja s po-
močjo široke
palete Zebrinih
mobilnih tiskal-
nikov vseh ob-
lik in velikosti
lahko pričaku-
jete, da je opti-
mizacija v procesu dvojnega označevanja cen zago-
tovljena. Ne glede na to, kateri mobilni tiskalnik iz-
beremo.

Mobilni tiskalniki Zebra brezhibno delajo pri niz-
kih in zelo visokih temperaturah. Odporni so na vla-
go, prah, umazanijo, kemikalije, udarce in na treslja-
je, ki jih prinaša delo pri velikem pretoku blaga. 

V nadaljevanju si izberite opremo, ki vam najbolj
ustreza:

mobilni tiskalniki, 
repro material: tiskalni trakovi, papirne nalep-
ke in obeski, sintetične nalepke, tiskalne trako-
vi za všivne etikete, 
in programsko opremo za oblikovanje in tiska-
nje ter 
dodatke za tiskalnike.

V LEOSS-u nudimo vse originalne dele za vse Zebrine
tiskalnike in omogočamo vzdrževanje ter po potrebi
kar najhitrejše popravilo v lastnem servisu. Nudimo
kompletno podporo in pomoč v fazi inštalacije ter
zagona programske in strojne opreme, po želji pa
uporabnike tudi šolamo v intenzivnem tečaju.

Področja uporabe:
dvojno označevanje cen,
inventura blaga v skladišču in na policah,
sprotno preverjanje cen,
označevanje blaga v času razprodaj in akcij,
sprotna kontrola stanja na maloprodajnih po-
licah in v skladišču.

Merjenje sile ali navora kot funkcije
časa, pomika ali kota je idealna metoda
za nadzor, krmiljenje in dokumentira-
nje sestavljanja in testiranja.

KISTLER-jeve nadzorne monitorje
"CoMo" lahko uporabimo za prikaz,
oceno in dokumentiranje  krivulj rezul-
tatov.

KISTLER ponuja obseg "CoMo" naprav
za doseganje različnih zahtev nasled-
njih merilnih in dokumentacijskih
nalog:

CoMo Logic - enokanalno spremljanje
sile glede na čas v realnem času
CoMo Net - dvokanalna vizualizacija
sile glede na odmik ali glede na čas
CoMo View - dvokanalna vizualizacija
sile glede na odmik ali glede na čas in
zaslon, očutljiv na dotik.

"CoMo Net" in "CoMo View" ob
dodatku Ethernet vmesnika odpirata
vrata v izvajanje  natančnih meritev
enostavno in ekonomično praktično
kjerkoli.

CoMo - Za 100% kakovost med pro-
izvodnjo, sestavljanjem in testiranjem

A
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NNoovvoosstt  nnaa  ttrržžiiššččuu  ::  
SSIIMMAATTIICC  PPCC  --  MMIICCRROOBBOOXX  442200

Danijel Krašovec, Siemens A&D AS, www.siemens.com/simatic-pc

Siemens A&D smo tržišču ponudili ultra kompakten, robusten industrijski PC.
MICROBOX 420 je pravi industrijski PC za rešitve v industriji, kjer so ostre zahteve
(npr. tresljaji, mraz. vročina). Naš moto je "Get on board, get strarted and save!",
kar pomeni, da imate na voljo vse kar potrebujete za hiter začetek uporabe. To je
24 VDC napajanje, USB in drugi vmesniki ter že pred-naloženi operacijski sistem
Windows XP Embedded. PC je kompaktno izveden, robusten in ne potrebuje
vzdrževanja. Pritrdi se ga na standardno DIN letev. Vse to pripelje do visoke sis-
temske uporabnosti. Poleg tega nudi še dodatne komponente za učinkovito diag-
nostiko. Preventivno shranjevanje podatkov samo še poveča uporabnost sistema.
Torej "Get on board - and get more", SIMATIC PC - vedno pravi industrijski PC.
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Oprema za avtomatizacijo

SIMATIC Microbox PC 420 je rešitev za industri-
jske linije, stroje in električne omare. Je industrijska
rešitev zahtev po "Embedded" PC platformi. Komu-
nikacijski vmesniki COM1, 2 x Ethernet, 4 x USB
V2.0 in Profibus rešijo zahtevo po mrežnih poveza-

vah. Ima kovinsko ohišje, kar omogoča visok nivo
elektromagnetne kompatibilnosti (EMC). Prav tako
so EMC zaščite integrirane na vseh vmesnikih, kot
tudi na 24 V napajanju, ki je električno izoliran. Z
uporabo Compact-flash pomnilnika dosežemo viso-
ko stabilnost pri tresljajih in vročini med samim de-
lovanjem. 

Visok nivo uporabnosti dosežemo z dodatnimi
programskimi paketi, kot so WinAC Basic, WinCC,
…, tako za kontrolni kot nadzorni sistem. Imamo
tudi dostop do sistemskih parametrov, kot so tem-
peratura, napetost, "watchdog" ipd. A
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Express novice

Informacije: Robotina d.o.o.

Nova serija
merilnih letev

Uspešni kartici za be-
leženje temperature
KeyTag KTL-108 se
je pridružila kartica
KTL-508 za beleženje relativne zračne vlage
IN temperature. 

Informacije: Robotina d.o.o.

Keytag
Data Logging

Gefran je izdelal in dal na trg novo
serijo merilnih letev za uporabo v
zelo umazanih okoljih. Gre za ro-
busten uporovni merilnik pomikov
v zaščiti IP67, zato je tudi njegova oznaka PC67.
Predvsem so namenjeni za meritve pomikov pri ob-
delovalnih strojih, kjer je veliko prahu, opilkov ali
ostružkov, hladilne tekočine ali olja, torej pri ob-
delavi kovin, lesa ali plastičnih materialov.

Nekaj tehničnih značilnosti:  
• merilne dolžine: od 50 do 750 mm 
• ponovljivost:  0,01 mm 
• linearnost: ± 0,05 % (± 0,075 % za modele ≤ 150

mm) 
• maks.priklopna napetost: 60 VDC 
• del. temperatura: -30 do +100°C

A

Nekaj tehničnih značilnosti:

• območje meritve relativne vlage: 0 – 100 % RH 
• območje meritve temperature: - 40 - +85°C 
• točnost meritve vlage: boljša od 3% RH  
• točnost meritve temperature: boljša od 0,5° C 
• število shranjenih vzorcev 2 x 8.000, 
• merilni interval od 30" do več ur 
• zaščita IP61 
• dimenzije: 86 x 54,5 x 8,6 mm 
• masa: 35 g    

Isti programski paket
KeyTag Analiser za ar-
hiviranje in obdelavo
zabeleženih meritev.
Področja uporabe: spr-
emljanje temperature
in vlage v živilski ind-
ustriji, hladilnicah, kli-
matizacijskih sistemih,
kontrolah v delovnih
ali bivanjskih pros-
torih itd.

A

A
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elektro@finea-trade.si
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Milano, 20-23 September 2006
Novi razstaviščni center, Rho

TEDEN 
TEHNOLOŠKE 

RAZSTAVE V MILANU 

50
years

40
years

Bienalna razstava 
industrijskega vzdrževanja

Bienalna razstava globalnih IT
rešitev za industrijo

Bienalna mednarodna razstava 
avtomatizacijskih sistemov, instrumentacije,

mikroelektronike in ICT za industrijo.

FluidTrans Compomac
Bienalna mednarodna razstava sistemov za fluidiko,

močnostne sisteme in prenos pomika, pogon,
nadzornih in krmilnih sistemov in industrijski design.

Mehanski prenosi moči & nadzor pomika
Bienalna razstava sistemov za nadzor pomika,
motorna krmilja in mehanske prenose moči

Prispevali

Italianska skupina  proizvajalcev in 
zastopnikov za fluidno močnostno
opremo in komponente

En kraj, en datum,
eno potovanje 
v svet inovacij 

Razstava sedaj prvič združuje avtomatizacijo, mehanske prenose
moči, hidravliko, pnevmatiko, prenose pomika, elektronske 

aplikacije, ICT in industrijsko vzdrževanje. Pet prireditev, kjer 
se predstavlja preko 2.200 podjetij na preko 100.000 m2

razstavnega prostora in bogat uvajalni program 
“Technology Week- tehnološki teden”.

Če iščete enkratno tehnološko razstavo, ste jo ravnokar našli.

www.fieremostre.it

Več informacij na: F&M Fiere e Mostre - Tel. +39 02 40922410/557 

Za registracijo in zahtevo po geslu za prosti dostop
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CCAADDddyy++++//SSEEEE EElleeccttrriiccaall
IInn pprroojjeekkttiirraannjjee lleettaallsskkiihh

ssiimmuullaattoorrjjeevv
Izgledal je čisto normalen dan na krovu letala A 320. Pilot in vodja sta pripravila navodila za
varnost, ter priprave pred vzletom. Takoj, ko so potniki občutili mehak pritisk v želodcu, je
zlavladala panika. Prišlo je do požara v prvem prtljažnem prostoru. Debel dim se vije skozi zad-
njo odprtino. Vodja posadke informira pilote o dogajanju, medtem ko si ostali potniki nadevajo
zaščitne maske in poskušajo pogasiti požar. Nos letala se je hitro naslonil naprej, ko je pilot
prisilno pristajal. Pri pogledu iz desnega okna potniki vidijo da gori tudi motor. Na srečo se že
vidi pristajalna steza in letalo pristane. Skozi zasilno drsalnico potniki zapuščajo goreče letalo
in pristanejo na priskrbljenih blazinah. Tokrat je vse skupaj bila samo simulacija.

INDIVIDUALNI LETALSKI SIMULATORJI ZA VSAKO
POSAMEZNO STRANKO

Dim, ogenj, panika na le-
talu, to so scenariji, ki si jih
posadka in ostali ne želijo.
Toda v zadnjih treh letih je
zaradi požarov moralo zasilno
pristati prek tisoč letal s posa-
dko. V taki situaciji mora vla-

dati popoln nadzor, kar je mogoče le, če je posadka na
take primere pripravljena. V Velbertu pri Dusseldorfu se
nahaja podjetje TFC GmbH, ki izdeluje letalske simula-

torje CEET (Cabin Emergency
Evacuation Trainers). Nobeden
CEET ni popolnoma enak.
Funkcije simulatorja so za vsa-
ko stranko pripravljene indivi-
dualno. TFC se ukvarja z var-
nostjo poletov že od leta 1981.

Avtorja: Tomaž Stenšak, Andrej Orešnik, IB-PROCADD d.o.o., Ljubljana

Elektrotehniška dokumentacija letal-
skih simulatorjev podjetja TFC

GmbH je izdelana s speciliziranim
E-CAD sistemom za elektroprojekti-

ranje - CADdy++SEE Electrical.
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Njihove pomembnejše stranke so Egypt Air ter Air France.

Z visokodinamičnim hidravličnim sistemom, ter hrupom proizvedenim iz 3kW
zvočnega sistema je mogoče doseči popolno simulacijo.

V CEET  je mogoče simulirati požar in dim na najrazličnejših mestih kot
npr. v kuhinji ali stranišču. V teh simulatorjih je vsaka postaja in internet-
na komunikacijska naprava v polni funkcionalnosti, ter tudi klicni in signal-
ni gumbi nad potnikovi sedeži (npr. prepovedano kajenje, privežite se...) so
lahko opremljeni z resničnimi funkcijami. Zvočni sistem moči 3000 W skrbi
za orginalne zvoke, ki sodijo k letenju, oziroma k nujnemu pristanku.
Turbina, krila, premikanje, izguba kompresije vse se sliši realno. Hidravlični
sistem od Mannesmann Rexroth skrbi, da so treslaji letal in ostali premiki
enaki realnim.

Simulacija požara v CEET simulatorju.

500 VHODOV IN IZHODOV TER 5 km KABLA

Vse dogodke upravljajo iz centrale v CEET, medtem ko učitelj lahko opa-
zuje obnašanje potnikov v kabini. "Za avtomatiko v simulatorju je običajno
porabljenih okoli 5km kabla", je povedal inženir Zlattinger. Posamezne ele-
mente, stikala, generatorje za meglo, LED prikazovalnike upravljajo  prek
krmilnikov, ki so med sabo povezani s CAN-bus.

"Samo za upravljanje luči (npr. signal priveži se, ali luč nad WC) je
potrebnih približno 500 vhodov ter izhodov", razlaga vodja projektov.
Vsako stikalo, ki bo dotaknjeno zavzame vhod in vsaka lučka ali LED prika-
zovalnik, ki na to reagira je eden od izhodov krmilnika. Celoten nadzor in
simulacija poteka preko treh krmilnih omar, ki so napoljene s stikalno opre-
mo. Poleg sta še dve omarici za računalnik, ter simulacijsko programsko

CAD/CAE oprema - Caddy++/SEE in Autodiagraming
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opremo. Projektna dokumentacija obsega od 120 do 130 načrtov. Pred leti,
ko so v podjetju za pripravo elektro dokumentacije uporabljali običajne CAD
sisteme, je en projektant pripravljal projekt skoraj cel mesec. Ob prehodu na
sodoben E-CAD (elektrotehniški CAD) CADdy++/SEE Electrical so ti časi
bistveno krajši. TFC sedaj že nekaj let uporablja CADdy++/SEE Electrical in
inženir Zlatinger pravi, da se ga je naučil in se nanj privadil že v dveh ted-
nih. 

Robert Zlattinger: "Prej sem za vsak motorni pogon vsako sponko risal posebej
in ji dodajal opis ter druge atribute. S CADdy++/SEE gre enostavno hitreje."

HITRO PROJEKTIRANJE  S CADdy++/SEE Electrical

CADdy++/SEE Electrical je sistem namenjen posebej za področje projek-
tiranja v elektrotehniki in je na voljo v različnih stopnjah. Med seboje se raz-
likujejo po številu funkcij. Njegova izjemna funkcionalnost omogoča, da so
spremembe v kompeksnem elektro-načrtu takoj ažurirane na vseh sprem-
ljajočih dokumentih, kot so na primer popisi sponk in spončne letve. Spre-
membe je mogoče vnašati neposredno v baze podatkov. Istočasno se spreme-
nijo tudi podatki na sami shemi. 

Označevanje sponk opravi sistem samodejno, tako da grafični načrt vse-
buje vse potrebne informacije, kot so mostički, cilji itd. Na ta način je omo-
gočena hitra in enostavna izgradnja stikalnih omar. CADdy++/SEE  je
izjemno enostaven tudi pri kreiranju novih simbolov, kjer se izkaže da je
bistveno hitrejši in lažji za uporabo, kot ostali podobni programi. Na risar-
ski podlagi ustvariš nov simbol, kar se na začetku obnaša kot grafika. Že v
naslednjem koraku, ko simbol grupiramo je nov simbol popolnoma funkci-
onalen in pripravljen za shranjevanje v knjižnjico simbolov. Sistem že vse-
buje osnovne mape s simboli po najnovejšem standardu EN61346. 

MOŽNOSTI TUDI PRI PROJEKTIRANJU PNEVMATIKE IN HIDRAVLIKE

Ne samo na področju elektro-projektiranja, CADdy++/SEE Electrical se
uporablja tudi pri projektiranju hidravlike za odpiranje vrat. V sami osnovi
je načrt pnevmatike in hidravlike podoben kot elektro-načrt, kjer so simbo-
li med seboj povezani z vodniki. Podobno kot elektrotehniške simbole je
mogoče kreirati tudi druge simbole z vsemi dodatnimi atributi. 

Trenutno sta v proizvodnji podjetja TFC dva simulatorja za letalo A380.
Eden za Airbus in drugi kot rezerva v prihodnosti za večjo stranko. Za Air-
bus je že znano, da pri projektiranju svojih letal že dolga leta uporablja rešit-
ve skupine IGE+XAO.

Prevedeno iz članka "Geplante Sicherheit, Elektroprojektierung für realistische
Notfall-Simulatoren". A
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DDaalljjiinnsskkii  nnaaddzzoorr  oobbjjeekkttoovv
oommrreežžjjaa  zzeemmeelljjsskkeeggaa  pplliinnaa

Avtor: Igor JAUŠOVEC, univ.dipl.ing.el., igor.jausovec@telem.si, TELEM d.o.o.
Koavtor: mag. Franci DOVER, univ.dipl.ing.str., PLINARNA MARIBOR d.d.

Izvedba sistema daljinskega nodzora objektov omrežja zemeljskega plina za
PLINARNO MARIBOR

Splošno velja, da je cena energentov, med drugi-
mi tudi cena zemeljskega plina na energetskem trgu
vedno bolj odvisna od velikostnega razreda prevzetih
količin, stalnosti obsega prevzetih količin in natanč-
nosti njihovih dnevnih napovedi. 

Poraba zemeljskega plina za industrijske odje-
malce (manjši industrijski porabniki)  in gospodinj-
stva, katerim zagotavlja zemeljski plin PLINARNA
MARIBOR (tudi za ostale koncesionarje - distributer-
je zemeljskega plina v Sloveniji velja podobno) še
zdaleč ni konstantna. Poleg specifičnega odjema
industrijskih porabnikov je poraba godpodinjstev
tudi zelo odvisna od termina v dnevu - dan ali noč,
ter v prvi vrsti od zunanjih dnevnih temperatur. 

Ravno zato mora distributer - PLINARNA MARI-
BOR čim bolj natančno vedeti kdaj in koliko zemelj-
skega plina se v določenem času porablja. Za zagoti-
vitev teh podatkov, pa je potrebno vzpostaviti lasten
samostojen nadzorni sistem. Razmere postajajo še
kompleksnejše z zahtevo oziroma potrebo po napo-
vedovanju pričakovanega odjema. Le tako se lahko
stroški nabave s strani ponudnika zemeljskega plina
v Sloveniji - GEOPLINA zmanjšajo. Za čim bolj na-
tančno napovedovanje porabe je torej potrebno dina-
mično spremljati in analizirati pretekle porabe ter v
primeru možnosti preseganja napovedanih količin
korigirati porabo pri porabnikih, ki to sploh omogo-
čajo. 

Dodatna težava je, da so merno regulacijske po-
staje - MRP-ji (obračunske in reducirne postaje med
GEOPLIN-om in lokalnimi koncesionarji - distribu-
terji - v našem primeru PLINARNA MARIBOR), dislo-
cirane - razpršene po širšem mariborskem  ombočju. 

Že leta 2000 je mag. Franci Dover, kot odgovor-
ni vodja projekta na PLINARNI MARIBOR predlagal,
da se razdela ideja o celovitem daljinskem nadzoru
porabe zemeljskega plina na vseh osemnajstih MRP-
jih. Postavljena je bila zahteva, da je  potrebno pred-
videti standardno avtomatizacijsko in telemetrijsko
oprema, ki omogoča zanesljivost in neodvisnost od
proizvajalca le-te, kakor tudi neodvisnost od izvajal-
ca aplikacije. Po izdelavi projektov za izvedbo - PZI-
jev se je sistematsko pričelo z realizacijo daljinskega
nadzora v letu 2003.

OSNOVNA ENOTA NADZORNEGA SISTEMA -
MRP

Osnova daljinskega nadzornega sistema v MRP-
jih je standardni - unificirani krmilnik SIMATIC s
periferijo, ki je v funkciji zajemanja podatkov pora-
be in ostalih tehnoloških in varnostnih podatkov.
Krmilnik ima tudi funkcijo datalogerja za shranjeva-
nje pripravljenih podatkov za prenos do nadzornega
sistema, ki je lociran na lokaciji uprave PLINARNE
MARIBOR. Prenos podatkov med MRP-ji in nadzor-
nim sistemom se vrši preko standardnih SIEMENS-
ovih GSM/GPRS modemov, povezanih na standard-
no komunikacijsko kartico krmilnika SIMATIC.
Zaenkrat se uporablja data protokol, je pa možno
sistem nadgraditi za prenos preko GPRS protokola.  

Krmilnik je preko ustreznih vhodno/izhodnih
modulov povezan na korektor volumna (meri kori-
giran pretok zemeljskega plina glede na pritisk in
temperaturo), tako kot spominska enota s katero je
časovno usklajen. Meritev pretoka plina je izvedena
s pomočjo impulzov korigiranega volumna.  Impul-
ze nam daje spominska enota iz katere dobimo tudi
sinhronizacijski impulz (vsak dan ob 8h). Signali so
galvansko ločeni, ker je spominska enota v Ex obmo-
čju. Galvansko so ločene tudi druge tehnološke me-
ritve, tlakov in temperatur na visoktlačnem in niz-
kotlačnem delu MRP-jev ter varnostni signali - odpr-
tosti vrat, stanje varnostnega ventila in napajanja.
Paralelno se krmili odorirna naprava, ki daje zemelj-
skemu plinu značilen vonj.

Program na krmilniku poskrbi za urno arhivira-
nje merjenih veličin za zadnjih 24 ur in komunikaci-
jo z nadzornim centrom. Program se odzove nemu-
doma ob nastanku alarma in pokliče v nadzorni cen-
ter. Iz nadzornega centra pa se kličejo merilne posta-
je poljubno na 1, 8 ali 24 ur. Ob vzpostavitvi pove-
zave krmilnik zakodira podatke ter jih začne pošilja-
ti. Za verodostojnost poslanih podatkov je poskrblje-
no s CRC16 preverjanjem. Po uspešno poslanih in
prejetih podatkih se pošlje potrditev in zapre poveza-
va. 

Razdelilna elektro omarica je napajana iz elek-
tričnega omrežja preko UPS sistema in baterije, da
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deluje tudi brez zunanjega napajanja. Tudi izpad
napajanja namudoma javi nadzornemu sistemu. Pri
ekstremno nizkih temperaturah (do -30 °C), ki jim je
sistem lahko izpostavljen je za zagotovitev normal-
nega delovanja prigrajen 20W grelec, ki odpravlja
tudi teževe kondenzacije.

Slika 1 - Električna omara posamezne merno regulir-
ne postaje

VMESNIK PROCES - ČLOVEK 

PLINARNA MARIBOR je želela nadzorni računal-
nik (centralna točka telemetrijskega sistema) z vsemi
zbranimi podatki na enem mestu. Izbrali smo najbolj
razširjen sistem iFIX - nadzorni sistem (SCADA) in
iHISTORIAN - baza za realno časovno arhiviranje
vseh podatkov. iFIX se lahko nadgradi za spleten
dostop, medtem ko ima tega iHISTORIAN že vgraje-
nega.

Zbrane podatke smo želeli predstaviti tudi v
Excelu. Iz njega se samostojno kreirajo zahtevana
polmesečna poročila, ki se pošiljajo GEOPLIN-u kot
ponudniku zemeljskega plina. Istočasno se generira-

jo urejena mesečna poročila z razvidnimi urnimi sta-
nji števcev, urna stanja temperatur, razni grafi ter
pet najvišjih dnevnih odjemov. Na sliki 2 so prikaza-
ne urne kumulative za drugi dan v mesecu. Na enak
način se izpolnijo tabele v excelovi datoteki za tem-
perature in izračune porab, največjih odjemov posa-
meznih MRP-jev in celotne porabe.

Za delo z nadzornim računalnikom se je potreb-
no prijaviti, saj je le tako mogoče zagotoviti varova-
nje podatkov ter ugotaviti kdaj in kdo je potrdil
alarm in je za to odgovoren. Za sam pregled alar-
mov, tlakov in temperatur ni potrebne prijave saj bi
to upočasnilo ukrepanje. Običajna slika na nadzor-
nem računalniku je takšna, kot je razvidno s slike 3.
Desno zgoraj so gumbi za prijavo, tiskanje, pregled
alarmov ter grafične predstavitve posameznih veli-
čin. Na sredini zaslona je narisana zgradba merilne
postaje z merjenimi podatki. 

Za primer merilne postaje na Bohovi se vidi,
vstopni tlak in temperatura zemeljskega plina na
levi, trenutno stanje števca ob zadnjem klicu in
zadnji uri, izstopni tlak in temperatura zemeljskega
plina na desni, spodaj levo pa je trenutna zunanja
temperatura okolice, spodaj pa so svetlobne signali-
zacije stanja vrat, varnostnega izpusta in napajanja.
Levo na sliki so gumbi za preklop med merilnimi
postajami. Na dnu slike pa je vidnih zadnjih 5 alar-
mov. Alarme lahko potrjujejo le pooblaščene osebe,
ki se morajo predhodno prijaviti. Odjava se izvrši
samodejno po določenem času, v kolikor se uporab-
nik ni odjavil. 

Slika 3 - HMI vmesnik iFIX

Na sliki 4 je grafičen prikaz za meritev zunanje
temparatue. Na enak način se prikazujejo vse ana-
logne meritve. 

iHISTORIAN - REALNO ČASOVNO ARHIVIRANJE
PODATKOV

iHISTORIAN sestavljajo prirejena baza, strežniki
za zajemanje podatkov ter grafični vmesnik.

Slika 2 - Primer excelove datoteke za urni prikaz
kumulativ
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Prednosti iHistoriana so v hitrosti in količini ter zanesljivosti zajema-
nja podatkov. Sistem se lahko ločeno postavi na več računalnikov, kjer
so ločene baze od zbiralcev podatkov - kolektorjev. iHistorian že vsebu-
je strežnike za enostavno povezavo z iFIX-om, z OPC strežnikom, File
collector, in strežnike za povezavo z drugimi strežniki Posebno prireje-
na SQL baza pa je optimirana za hitro delovanje. Slika 5 kaže sistemsko
statistiko delovanja strežnika, obstaja pa tudi WEB grafični vmesnik. 

Slika 5 - Grafični vmesnik za parametriranje  iHISTORIAN-a

RDAT - REMOTE DATA AQUSITION 

Jedro celotnega sistema je samostojno razvit strežnik Remote Data
Aquisition by Telem (RDAT). Na sliki 6 se vidi grafični vmesnik strežni-
ka. Ta skrbi za povezavo med vsemi komponentami nadzornega siste-
ma. Z MRP-ji je povezan preko GSM omrežja - data protokola. Ima mož-
nost nastavitve cikličnega klicanja s periodo 1h, 8h ali 24h. Na MRP-jih
se podatki arhivirajo za zadnjih 24h (skladno z zahtevami - možno je
tudi daljše arhiviranje). Sistem je  fleksibilen in ga je možno prilagoditi z
drugimi sistemi v podjetju. 

V poletnih mesecih, ko je poraba plina bistveno manjša in se tudi ne
spreminja tako dinamično je uporabna perioda za pošiljanje enkrat dne-
vno, saj s tem zmanjšamo stroške telemetrije. Neodvisno od periode pa
se alarmi pošiljajo nemudoma s strani MRP-jev, saj je v tem primeru
potrebno takojšnje ukrepanje vzdrževalcev. Ponoči, ko so vzdrževalci si-
stema v pripravljenosti pa se alarmi tudi avtomatsko prenesejo na de-

Slika 4 - Grafičen prikaz zunanje temperature na nadzornem računalniku
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žurni GSM aparat preko SMS sporočil. RDAT poši-
lja kompletne podatke tudi strežniku TEHIS. Na os-
novi analiz porab vseh MRP-jev in tehnoloških pri-
tiskov je možno načrtovanje in širjenje sistema pli-
novodov.

Slika 6 - Jedro nadzornega sistema RDAT

Dodatek k RDAT-u je napovedovanje porabe ze-
meljskega plina. Ta po Gaussovi statistični metodi s
skrbno izbrano množico vzorcev usklajeno s pripo-
ročili dolgoletnih izkušenj mag. Dover Franci-ja s
PLINARNE MARIBOR napove porabo v odvisnosti
od pričakovane temperature, dneveva v tednu in
drugih dejavnikov. Prav tako nam prikaže dejanske
povprečne temperature in porabe za zadnjih 7 dni,
za izračunane vrednosti pa izračuna standardno
deviacijo in vrednost zaupanja. Sistem napovedova-
nja je povezan s spletno stranjo agencije ARSO -
Napoved temperature. 

Slika 7 - Primer napovedi porabe zemeljskega plina

Avtomatizacija in telemetrija v energetiki kljub
večjim začetnim stroškom dolgoročno prinaša on-
line nadzor, možnost analiz, učinkovito in pravo-
časno ukrepanje, izboljšanje pogojev dela in nenaza-
dnje posledično manjše stroške. 

Več informacij je na voljo na naslovu: 

TELEM d.o.o., Ulica Heroja Jevtiča 5, 2000 MARI-
BOR, tel.: 02 228 44 10, fax.: 02 228 44 20, e-mail
info@telem.si ali na spletni strani www.telem.si. A
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Pet razlogov za menjavo operaterja:
•  Od 10. maja lahko ob menjavi operaterja obdržite 
    svojo telefonsko številko.

•  120 brezplačnih minut za klice v omrežje nacionalnega 
    operaterja vsak mesec.* 

•  Brezplačni klici v omrežju Voljatela. 

•  Cenejši klici, ki pomenijo vsakomesečni prihranek.

•  Samo en račun ob prekinitvi naročniškega razmerja 
    z nacionalnim operaterjem. 

Ne zapravljajte.
Zamenjajte operaterja!

* Vsi klici nad 120 minut bodo zaračunani po ceniku VOLJA IP telefonija 
   in sicer 4,5 SIT/min (DDV vključen). Neporabljene minute se ne prenašajo v naslednji mesec. 
   Veljavno od 1. 6. 2006.

Vabljeni na Voljatelov razstavni 
prostor in predavanje z naslovom 
»IP komunikacijske rešitve za 
moderna podjetja«, 22. maja 
v sklopu NT konference 2006.

! vsak mesec
120 minut
brezplačno

do 20 Mb/s
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enostavnost: enostavno urejanje in shranjevanje parametrov procesa

 preciznost: enakomerna porazdelitev temperature na celotni površini TIV

  prilagodljivost:
 hitrost: izbiranje številnih, vnaprej programiranih profilov procesa

okolju prijazno:

Telefon: 04 2013 800

NANOSKOK !

Idealno orodje za prototipno izdelavo TIV in tehnološke raziskave

LPKF ProtoFlow

PRETALJUJTE 
OKOLJU PRIJAZNO!
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Preprosto. Celovito. 
USB Zajemanje Podatkov.

Hitra USB 2.0 povezava za prenos
podatkov do kar 3.2 MS/s 

Med delovanjem zamenljivi moduli za
prihranek ãasa in preprosto konfiguracijo

Direktno prikljuãevanje
obiãajnih tipov senzorjev.

NI-DAQmx gonilniki za NI LabVIEW 
in tekstovne programske jezike

Vgrajena prilagoditev signalov in ‰tevilni AD
pretvorniki za veãje hitrosti zajemanja

Veãini modulov omogoãena
izolacija do 2.300 Vrms

NI CompactDAQ
Enostavnost uporabe sistema za zajemanje signalov. Fleksibilnost National Instruments LabVIEW programskega orodja
NI CompactDAQ ponuja USB plug-and-play preprostost povezovanja senzorjev na raãunalnike tako na terenu kot tudi v proizvodnji. âe zdruÏimo
lahkotnost uporabe in nizko ceno sistema z uãinkom in prilagodljivostjo modularne instrumentacije, NI CompactDAQ zagotavlja hitre in natanãne
meritve v majhnem, preprostem in dostopnem sistemu.

IZDELEK JE PRIKAZAN V
NARAVNI VELIKOSTI



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.

SICK d.o.o. Ljubljana (0)1 47 69 990 www.sick.si
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