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Želite postati uspešnejši in hitrejši na trgu?
SIEMENS je za svojo opremo industrijske avtomatizacije izdelal tudi
svetovno enotne izobraževalne programe. Z njihovo pomočjo bo
oprema optimalno izkoriščena, vaš nastop na trgu bo suverenejši,
učinkovitejši in hitrejši.

SIEMENS

Spoštovani,
Tisto s sejemsko restavracijo in pogledom na množico obiskovalcev
drži. Preverjeno osebno :) Je nekaj posebnega tale Energetika, pravzaprav sejemski trojček - Energetika, Teroteh/Vzdrževanje in Varjenje - saj je pritegnil množico razstavljavcev, nekaterih kar ne bi
pričakoval. Izgleda, da je vsaki dve leti dovolj za nekatere, nekateri
pa se hočejo pokazati večkrat letno in na te računamo tudi jeseni na
prireditvi AEFA, ki jo na prav istem mestu organizira založba
HYDRA&CO., se pravi mi, z obema revijama - Avtomatiko in Elektroniko. Vabimo vas, da se nam pridružite kot razstavljavci ali pa
kot dragi gostje/obiskovalci.
Tokrat smo se malce posvetili tudi izobraževanju, ki ga organizirajo podjetja za obvladovanje lastnih ali proizvodov svojih principalov, rešitev ali vzdrževanja. Vsaka elektronska oprema ima svoje
posebnosti, načine upravljanja in programiranja, zato morajo biti
tudi predavatelji strokovno zelo dobro podkovani. Namenska izobraževanja v majhnih skupinah, kjer se dejansko lahko posvetijo
vsakemu posameznemu slušatelju, izvaja za sistem krmilnikov
Siemens Simatic podjetje Inženiring plus d.o.o.. Drug primer pa je
recimo podjetje ICA d.o.o., ki nudi čisto splošno izobraževanje za
določene tipe avtomatikov, vzdrževalcev, ... pa tudi množico specializiranih treningov.
Čisto poseben študij pa se je pred nedavnim začel uvajati v naše
fakultete. Mehatronika je interdisciplinarna veda, ki zajema znanja mehanike oziroma strojništva, elektromehanike, elektronike, programske opreme za elektroniko in splošne informacijske tehnologije.
Takšen študij ponujajo na višji strokovni šoli na Ptuju in je naravnan izrazito poklicno, saj kar 40% programa poteka skozi praktično
usposabljanje.
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Strokovnjaki svetujejo

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

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

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

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

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

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

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

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

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

ELEKTROMOTORNI POGONI

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

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

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

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

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

MERITVE NIVOJEV

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI

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

Podjetje /pravna oseba/:

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

št.
Fax:

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

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

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

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

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

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE

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

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV

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

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

NADZORNI SISTEMI - SCADA

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV

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

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

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

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

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

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

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

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

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

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

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

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

AEFA - mednarodni sejem
avtomatizacije in elektronike
Informacije: D. Selan, Hydra&Co. d.o.o.

Že v 63. številki revije Avtomatika smo skupaj s podjetjem Celjski sejem d.d. ugotavljali, da Slovenija potrebuje
kakovosten sejem elektronike in izkazali namero, da
takšno prireditev skupaj organiziramo letos oktobra.
Dogovorili smo se, da prireditev tipa B2B letos organizira
založba revij Avtomatika in Elektronika, podjetje Hydra &
Co. d.o.o. na prostoru celjskega sejmišča, ki nudi
najboljše razstavne in konferenčne prostore v Sloveniji.

Vabimo vas torej k udeležbi na prireditvi AEFA'06, ki jo bomo v sodelovanju
GZS, OZS, inštitutov in univerz ter seveda gospodarskih podjetij pripravili v času od 04. do 06. oktobra 2006 na Celjskem sejmišču. Namen prireditve je predstavitev novosti, ki so se porajale preko
leta, sklepanje vezi, negovanje poznanstev in dogovarjanja poslov ter nenazadnje, prijetno druženje s starimi in novimi znanci, odprli pa bomo tudi aktualne probleme in trende na obravnavanih
področjih...
Cela organizacija prireditve bo zastavljena na štirih glavnih sklopih:
 Posvetovanja in izobraževanja ponujajo prikaz trendov in tehnologij
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na posameznih področjih, vpetost v
družbo in poslovanje, pomen izobraževanja, ... in obenem izpostavili problematiko prenosa znanja z inštitutov in visokošolskih organizacij v
gospodarstvo, ...
 Strokovna razstava je klasična sejemska predstavitev produktov, rešitev in storitev, podkrepljena s seminarji, predstavitvami in delavnicami...
 Tematska sklopa sta dva: AEFA Avtomatizacija in AEFA Elektronika.
Na željo razstavljavcev smo ti veji ločili tako po tematskih dnevih, kot tudi prostorsko v svojih polovicah razstavnih hal.
 Tematski dnevi so namenjeni koncentriranju določenih skupin obiskovalcev na določene dneve s pomočjo

Prireditve - AEFA Sejem avtomatizacije in elektronike
predavanj, predstavitev in delavnic.
Seveda se strokovna razstava in ostale vsakodnevne dejavnosti odvijajo
vzporedno...
PROGRAM SEJMA - AEFA
Strokovna razstava
AEFA Avtomatizacija - največji poudarek prireditve:
 Avtomatizacija in robotizacija proizvodnih procesov,
 mehatronika,
 avtomatski zajem in obdelava merjenih podatkov,
 senzorika, računalniški vid,
 Energetika in ekologija
 Avtomatizacija strojev (Motorski pogoni, servomotorji, prenosi, krmilniki,...)
 Inteligentne zgradbe:
 poslovne, industrijske, javne - telekomunikacijsko in komunalno
opremljena infrastruktura...
 zasebne zgradbe - zasebni investitorji in graditelji
 pametni dom,
 varnostni sistemi (požarni,
protivlomni,...)
 bazenska tehnika, napajalni in
namakalni sistemi,
 sodobno, inteligentno, komunalno opremljeno naselje,
 varčna izraba energije,
 alternativni viri energije, ...
 Projektiranje in dokumentiranje s
CAD/CAE sistemi
Informatizacija proizvodnje in avtomatizacija poslovnih procesov:
 vodstveni informacijski sistemi v
podporo odločanju, informacijske
tehnologije na področju logistike in
prodaje, CRM sistemi, ...
 sistemi za arhiviranje,
 ERP sistemi vodenja, ...
Mobilni sistemi
 sistemi za nadzor in sledenje prometa
 sistemi za mobilno prodajo
 mobilni avdio/video/data sistemi in
terminalna oprema
 GPS in GIZ tehnologije
AEFA Elektronika
 trendi in tehnologije v razvoju in proizvodnji elektronskih sklopov in
naprav,
 novi materiali in tehnologije v
elektroniki,

 logistika - distribucija elektronskih
komponent, sklopov in orodij
Telekomunikacije - trendi in tehnologije
- vpetost v avtomatizacijo procesov in
zgradb, ...
TEMATSKI DNEVI
V cilju koncentracije obiskovalcev določenega profila, bodo posvetovanja in izobraževanja ter ostale obsejemske dejavnosti urejena po dnevih. V treh dnevih
se bodo v grobem zvrstili naslednji programi:
1. dan - 04.10.2006 - Avtomatizirana
zgradba v inteligentnem naselju
2. dan - 05.10.2006 - Učinkovita proizvodnja in Informatizacija proizvodnje
in poslovnih procesov
3. dan - 06.10.2006 - Trendi in tehnologije v razvoju in proizvodnji elektronike
Seveda so to le grobi naslovi, podroben
program pa se bo določil, ko bodo zbrani vsi razstavljavci in predavatelji na
prireditvi AEFA.
RAZSTAVNI PROSTORI
V sklopu prireditve AEFA'06 bomo uporabili razstavne prostore in konferenčne
dvorane Celjskega sejmišča, ki so povezane in omogočajo kompaktno izvedbo
programov. Povezava hale E v pritličju s
stopniščem in galerijo z dvoranami v
sklopu nove upravne zgradbe s konferenčnimi dvoranami Celjanka, Modra
dvorana in Mala konferenčna dvorana
omogočajo odličen pretok ljudi in dogodkov. Na voljo pa so tudi hale D in C.

Na voljo je preko 10.000 m2 sodobnih
razstavnih površin in preko 1500 sedežev v konferenčnih dvoranah!
OBISKOVALCI
Za obiskovalce je vstop PROST! Zelo je
zaželena registracija zaradi priprave zadostne količine promocijskih prireditvenih materialov. Parkirnih mest v neposredni bližini je dovolj, saj parkirišča
sprejmejo tudi največjo gnečo ob najbolj
obiskanih sejmih.
Vsakemu preko spletne strani www.
aefa.si ali kako drugače prijavljenemu
obiskovalcu bomo poslali registracijski
kupon, ki mu bo omogočal vse ugodnosti, ki jih bomo skupaj z razstavljavci
pripravili za obiskovalce, obenem pa bo
lahko sodeloval v nagradnem žrebanju
registracijskih kuponov.
 V strokovnem delu pričakujemo obiskovalce iz industrije, predvsem strokovnjake in managerje iz domovine
in tudi tujine, ki odločajo o uvajanju
avtomatizacije, strokovnjake iz različnih projektivnih in razvojnih birojev in seveda vse, ki jih zanima tehnika iz osebnih ali službenih razlogov.
 Drugi del obiskovalcev pričakujemo
iz vrst zasebnih investitorjev, projektantov, upraviteljev in uporabnikov
zgradb, naselij.
 Med obiskovalci pričakujemo tudi
razvojne inženirje in vodje razvojnih
oddelkov, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in prozvodnjo elektronskih
sklopov in naprav...
V primeru premajhnega odziva razstavljavcev se bodo vse aktivnosti prenesle v
naslednje leto na prireditev AEFA'07! A

NAPREDNE TEHNOLOGIJE ...

mednarodni sejem avtomatizacije in elektronike

... ZA SODOBEN JUTRI ...
Celje, Celjski sejem, 04. - 06. oktober 2006

Strokovne razstave

Tematski dnevi

Posvetovanja in izobraževanja
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ENERGETIKA’06, CELJE
Dragan Selan, AVTOMATIKA

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
izmenjati 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 vizualizacija! Videti, otipati, se pogovoriti z živim človekom, ne pa
z računalniškim obrazcem, dobiti informacije, ki jih bomo večinoma itak pozabili, spomnili pa se bomo obraza in nato izdelka ali firme ...
Takšen je bil uvodnik v prejšnji številki Avtomatike in še kako prav smo imeli. Sejem Energetika je
vsekakor eden uspešnejših sejmov, saj številke povedo vse: preko 20.000 obiskovalcev ter preko 1000
razstavljavcev. Obenem pa ti podatki dajejo upanje
sejemski dejavnosti tudi na področju avtomatizacije
in elektronike.
Od 16. do 19. maja 2006 so na največjem sejmišču v Sloveniji pod skupnim sloganom Prijazne energije, varčne tehnologije potekali trije mednarodni
specializirani sejmi ENERGETIKA, TEROTECH –
VZDRŽEVANJE ter VARJENJE IN REZANJE. Sejems-

ki trojček, ki ga je v torek, 16. maja, uradno odprl
minister za gospodarstvo, mag. Andrej Vizjak, je zasedel šest sejemskih dvoran, skupno 23.300 m2 razstavnih površin. Na sejmih se je predstavilo več kot
1000 (1049) direktnih in zastopanih razstavljavcev
iz 20 držav.
Strokovni dogodki o obnovljivih virih energije, energetsko varčni gradnji…
Sejemsko dogajanje na razstavnih prostorih so že
tradicionalno dopolnjevali številni obsejemski dogodki, ki so zanimivi tako za strokovno kot splošno
javnost.
Na sejmih je bilo med drugim moč 17. in 18.
maja obiskati Avstrijska energetska dneva v Sloveniji. Pripravili so jih Avstrijska energetska agencija,
Avstrijsko veleposlaništvo v Ljubljani - Gospodarski
oddelek ter Institut "Jožef Stefan" – Center za energetsko učinkovitost, prijavilo pa se je preko 120 udeležencev. V četrtek, 18. maja, je na sejmišču potekal
Dan umetnostnega varjenja, v petek, 19. maja, pa
Dan vzdrževanja.
Med drugim je bilo mogoče prisluhniti predavanju o odpiranju trga in novostim na trgu električne
energije, ki ga pripravlja Elektro Maribor, obiskoval-
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cem sejma pa so predstavniki stroke iz državnih
institucij v okviru predavanj postregli tudi z odgovori na vprašanja o učinkoviti rabi energije, energetsko
varčni gradnji, uporabi obnovljivih virov energije,
spodbujanju energetsko trajnostnega razvoja…

jev električne energije, ponudbo izdelkov in storitev
za gradnjo energetsko učinkovitih stavb in naprav…

Za sejemski utrip niso skrbela le zanimiva predavanja, ampak tudi razstavljavci. Podjetje RE Maribor
d.o.o., ki je specializirano za proizvodnjo in projektiranje ter optimalno zasnovo nizkoenergetskih objektov, je tako med drugim med obiskovalci sejmov, ki
so izpolnili nagradni kupon, zadnji dan izžrebalo
srečneža, ki so mu podarili talno ogrevanje za hišo
velikosti 150 m2. Vrednost nagrade je ocenjena na
milijon tolarjev. Vsak dan pa so izžrebali še dobitnika kolesa na električni pogon.

Slika 3 - Maketa veterne elektrarne pokaže tudi
dimenzijska razmerja

Slika 2 - Vsak dan so pri RE Maribor izžrebali po eno
kolo na elektromotor
13. mednarodni sejem ENERGETIKA
(energetika, varčna izraba energije in
energetski viri)

Ravno tega sejma se je udeležilo največ podjetij,
ki se ukvarjajo z avtomatizacijo. Saj, kaj drugega pa
je energetika kot avtomatizirana dostava energije
kjer jo pač potrebujemo, v obliki, ki jo potrebujemo.
Pa naj bo to plin, nafta, kurilni briketi ali tako imenovana biomasa, ki je imajo slovenski gozdovi še precej na zalogi, ali pa končni čisti produkt - električna
energija, pridelana na bolj ali manj ekološki način, iz
obnovljivih ali neobnovljivih virov.

Razstavni program sejma ENERGETIKA sestavljajo
segmenti: obnovljivi viri energije, pretvarjanje energije, daljinska oskrba naselij z energijo, energija in
okolje, končna raba energije, oskrba z gorivi v Sloveniji ter kakovost življenja in energija.
Sejem Energetika ponuja najbogatejšo paleto
izdelkov in storitev s področja obnovljivih virov energije ter energetsko varčne izrabe energije. Na sejmu
si je bilo moč ogledati ponudbo klimatskih naprav,
ogrevalne tehnike, hladilnih solarnih sistemov,
toplotnih črpalk, sončnih celic, merilne in regulacijske tehnike in instrumentov, energetsko učinkovitih
hladilnih sistemov, ponudnike daljinskega ogrevanja
in hlajenja ter oskrbe s plinom, ponudbo distributer-

Slika 4 - Na sejmu so se pokazali tudi nekateri veliki,
Simens je seveda med njimi...
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Takoj zatem pa smo seveda že pri uporabi električne energije v različne namene, sejem pa se je pre-

Slika 5 - Genera d.o.o. je med drugim prikazala
modularen sistem krmilnikov
dvsem skoncentriral na hlajenje in ogrevanje prostorov, pa naj si bodo poslovni, proizvodni ali pa
stanovanjski. ”Princip je isti, vse ostalo nianse” je
pred mnogimi lei izjavil eden od znanih kantavtorjev, kar drži tudi v tem primeru...
Sejem je potekal v sejemskih dvoranah L, L1,K, C1 in
na zunanjem razstavnem prostoru.
12. mednarodni sejem TEROTECH –
VZDRŽE
EVANJE (vzdrže
evanje, čiščenje in
obnova zgradb)
Sejem TEROTECH – VZDRŽEVANJE predstavlja specializirano sejemsko prireditev za področje vzdrževanja v industriji. Sejem združuje na enem mestu celovito ponudbo izdelkov in storitev za področje vzdrževanja zgradb, strojev in naprav, vzdrževanja instalacij in procesov. Na sejmu je bilo dovolj priložnosti za
prepoznavanje dobrih idej, tehnoloških rešitev in
novosti s področja raziskav in tehnologij vzdrževanja, obenem pa je bila na voljo tudi pomoč pri uva-

Slika 6 - Takšni ležaji s senzoriko preprečijo marsikateri glavobol vzdrževalcev postrojenj
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janju le-teh v gospodarstvo (inženiring in svetovanje). Na sejmu si je bilo med drugim moč ogledati
ponudbo olj, maziv, naftnih derivatov, naprav in
storitev za laboratorijske analize, orodja in pribor za
vzdrževalna dela, strojegradnjo in stroje v vzdrževanju, vzdrževanje stavb, varovanje in zavarovanje ter
vso ostalo ponudbo, ki je potrebna za vzdrževanje v
industriji. Sejem bo potekal v sejemskih dvoranah D
in C1.
2. mednarodni sejem VARJENJE IN
REZANJE
Sejem VARJENJE IN REZANJE ima v sejemskem trojčku najkrajšo zgodovino. Strokovno področje varjenja in rezanja je bilo energetiki in vzdrževanju dodano v letu 2004, kar se je izkazalo za pravilno, saj so
obogatili in zaokrožili ponudbo vsebinsko povezanih
področij. Odziv razstavljavcev je bil že v prvem letu
dober, v drugi ponovitvi pa se je število še povečalo.
Letos je bilo na sejmu mogoče videti bogato ponudbo domačih in tujih blagovnih znamk. Na sejmu so
se med drugim predstavila podjetja, ki ponujajo stroje in naprave, programsko opremo za področje varjenja in rezanja, zaščito za varilne šobe in robote,
plazemsko varjenje, avtomatsko spajkanje, osnovni,
dodajni in pomožni material za varjenje, rezanje in
lotanje…

Slika 8 - Varjenje na sodoben način ob montažni liniji

Slika 9 - Varjenje je lahko tudi umetnost

Slika 7 - Varjenje na sodoben način ob montažni liniji
Na sejmu se je predstavilo preko 50 direktnih in 68
zastopanih podjetij. Direktni razstavljavci prihajajo
iz Avstrije, Švedske, Nemčije in Slovenije, zastopani
pa iz Danske, Italije, ZDA, Srbije in Črne gore, Švice,
Velike Britanije, Finske, Slovaške, Japonske, Nizozemske, Kitajske. Sejem je potekal v sejemski dvorani C.

Slika 10 - Nekaj eksponatov varilskih umetnikov
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Podeljena sejemska priznana najboljšim
izdelkom in storitvam
Na slovesnosti ob odprtju sejmov Energetika, Terotech – Vzdrževanje ter Varjenje in rezanje so podelili tudi priznanja najboljšim izdelkom in storitvam.
Za zlato, srebrno in bronasto priznanje sejmov se je
potegovalo 35 razstavljavcev, ki so prijavili 47 izdelkov. Devetčlanska komisija pod vodstvom Franka
Nemeca je podelila tri zlata, tri srebrna, tri bronasta
in eno posebno priznanje v okviru sejma Energetika
ter dve posebni priznanji v okviru sejma Varjenje in
rezanje.
Priznanja so prejeli:
13. sejem ENERGETIKA
Zlato priznanje: VAILLANT d.o.o., Ljubljana - za
kompletno napravo za soproizvodnjo električne
energije in toplote (Ecopower-Mikro kogeneracija).
Podjetje je prejelo zlato priznanje za kompletno
napravo za soproizvodnjo električne energije in
toplote. Naprava je manjše moči, primerna za enostanovanjske zgradbe, kar omogoča distribuirano
proizvodnjo električne energije ob začasni izrabi
odpadne toplote. S tem se doseže visok izkoristek
primarne energije in manjše skupne emisije toplogrednih plinov.
Srebrno priznanje: KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., Gornji Grad - za družino kotlov na
lesno biomaso (Kotel na palete KWB Easyfire).
KWB odlikuje celovita ponudba zelo kvalitetnih
evropsko certificiranih naprav za kurjene različnih
goriv iz lesne biomase, njihovo skladiščenje in doziranje.
Bronasto priznanje: VINPROM d.o.o., Ljubljana za absorbcijske hladilne agregate.
Vinprom d.o.o. je prejelo bronasto priznanje za
absorpcijske hladilne agregate. Naprave so namenjene trigeneraciji (elektrika, toplota, hlajenje) oziroma
izrabi odpadne toplote za hlajenje stavb in procesov.
Hladilne agregate odlikuje dolgoletni tehnološki razvoj in vrsta referenčnih objektov.
Posebno priznanje: TERMOMAX d.o.o., Nova
Gorica.
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Podjetje je priznanje prejelo za izvirno predstavitev svoje ponudbe na sejmu Energetika 2006 ter najlepše urejen razstavni prostor.
12. sejem TEROTECH – VZDRŽEVANJE
Zlato priznanje: LOTRIČ d.o.o., Selca - za izdelek
KALIBRACIJA IN OVERITEV MERIL PO SEZNAMU.
Podjetje nudi možnost kalibriranja širokega
spektra različnih meril. Storitev je plod lastnega dela
in razvoja. Poslovnim partnerjem nudijo celovito
rešitev nadzora merjenosti meril in vpogled v stanje
meril naročnika preko svetovnega spleta.
Srebrno priznanje: HAWE hidravlika d.o.o.,
Petrovče - za izdelek KOMPLETNI HIDRAVLIČNI
AGREGAT HAWE tip HKL in HK.
Bronasto priznanje: LIPRO d.o.o., Koper - za
izdelek MODULARNI SISTEMI.
Podjetje predstavlja sistem modulnih konstrukcijskih elementov iz Al-profilov, namenjenih za hitro
in enostavno gradnjo montažnih konstrukcij. Razen
standardnih nudijo tudi profile, razvite po lastnih
idejah.
2. sejem VARJENJE IN REZANJE
Zlato priznanje: VARSTROJ d.d., Lendava - za
izdelek VARTIG 3500 digit AC/DC.
Najsodobnejša invertska varilna naprava s tehnično dovršenimi in inovativnimi rešitvami, ki omogoča vrhunsko varjenje širokega spektra kovin ob
minimalni obrabi konice elektrode - rešitev programiranega pulznega varjenja, kar je novost pri varilnih napravah tega razreda. Posebnost te naprave je
poenostavljenost pri rokovanju v primerjavi s konkurenčnimi izdelki.
Srebrno priznanje: Iskra VARJENJE d.o.o.,
Ljubljana - za izdelek SYNERGIC MIG 270 PULS.
Inverterski sinergetski izvor je rezultat domačega znanja in se s svojimi tehnično tehnološkimi
karakteristikami povsem enakopravno primerja s
proizvodi svetovnih proizvajalcev tega razreda.
Bronasto priznanje: JUTZ Lasertechnik GmbH,
Wien - za izdelek Laser welding UNITS.
Dve predstavljeni laserski napravi predstavljata
široko možnost uporabe laserskega načina varjenja v
A
laboratorijskih in v montažnih pogojih dela.
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Ethernet povezava
na večjih razdaljah
Bogdan Rojc, Genera d.o.o.

D

DW-100, novost iz podjetja Westermo, omogoča povezavo Ethernet naprav do 10 km daleč. Bakrena parica, ki jo v tem premeru uporabljamo za prenosni medij,
predstavlja poleg optičnega kabla in radijske povezave še
eno možnost za povezavo Ethernet naprav na večjih razdaljah.

DDW-100 uporablja SHDSL protokol
(Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop), ki omogoča hitrosti od 192
kbit/s do 2,3 Mbit/s. Uporaba oziroma
priključitev je enostavna, saj je DDW-100
po funkciji 'bridge' in ne 'router'. Naprava
je izdelana v robustnem industrijskem
ohišju za montažo na din letev. Razširjeno
temperaturno območje (-25 do +70 °C) in
polna galvanska ločitev so lastnosti, ki so
za opremo Westermo običajne.
Podrobnejše podatke najdete na www.westermo.com ali pri zastopniku za slovensko tržišče, podjetju Genera d.o.o.
A
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Sistemi za zajem podatkov

Zajem signalov pri lastni
PC aplikaciji
Informacije: Bogdan Rojc, Genera d.o.o.

V

tokratnem prispevku vam ponujamo rešitev, ki omogoča povezavo programskih spremenljivk PC aplikacije in fizičnih signalov. Rešitev ni nova, vsaj pri podjetju Beckhoff
ne, kjer so prve periferne module izdelali pred desetimi leti, vseeno pa je zanimiva za marsikoga tudi izven sveta avtomatizacije.
Pri aplikacijah, ki zahtevajo veliko procesorsko moč,
lahko namesto zmogljivega in dragega krmilnika
uporabimo PC računalnik, ki ponavadi že služi vizualizaciji in arhiviranju podatkov. Če potrebujemo
zanesljivo deterministično PLC rešitev, ki je neodvisna od delovanja operacijskega sistema računalnika,
potem izberemo enega izmed 'soft PLC' programov,

npr TwinCAT, o katerem smo že pisali. Druga rešitev je aplikacija napisana v enem od standardnih
programskih jezikov npr. Visual Basic. Slednja rešitev je pri začetni investiciji cenejša, vendar nedeterministična in podvržena zanesljivosti operacijskega
sistema, vseeno pa pogosto uporabljana za aplikacije, ki niso kritične glede zanesljivosti.

Popolna pokritost tako komunikacijskih
protokolov kot signalov uvršča periferni sistem
Beckhoff na prvo mesto.

Novi večkanalni moduli, ki omogočajo
trižični priklop, ponujajo optimalni izkoristek prostora
v omarici.
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Pri obeh rešitvah je potrebno fizične spremenljivke iz okolice povezati s programskimi. Tu vam
nešteto možnosti ponuja Beckhoff, vodilno podjetje na področju
perifernih sistemov.
Najenostavnejša možnost je periferni sistem, ki ga sestavljajo
komunikacijski vmesnik za Ethernet in vhodno-izhodni moduli.
Komunikacija preko Etherneta
predstavlja tudi najcenejšo rešitev,
ki ne zahteva dodatnih komunikacijskih PC kartic. Periferni sistem priključimo preprosto na Ethernet priključek, ki ga ima vsak PC
računalnik. Komunikacijski vmesniki podpirajo tudi druge 'računalniške' komunikacije kot sta USB in
RS232, poleg teh pa še praktično
vse industrijske komunikacijske
protokole. Med več kot 200 različnimi tipi vhodno-izhodnih modulov je poleg standardnih tudi veliko specialnih npr. za merjenje električne energije, za serijsko komunikacijo, hitri osciloskopski moduli in podobno.
Podrobnejše informacije o opremi Beckhoff nudi zastopnik za
slovensko tržišče, podjetje Genera d.o.o.
A
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National Instruments z osem kanalnim
osciloskopom znižuje stroške testiranj
Osem kanalni PXI modul s prepustnostjo 60 MS/s razširja NI družino 22-ih zmogljivih digitalizatorjev
Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

18. julij, 2006 - National Instruments predstavlja nov osem kanalni digitalizator, NI PXI5105, napravo, ki ponuja najnižjo ceno na kanal na področju hitrega zajemanja podatkov
v svojem razredu ter tako predstavlja cenejšo alternativo sistemom, ki uporabljajo multipleksirane A/D pretvornike ali stikala za povečevanje štetja kanalov. Inženirji in znanstveniki lahko uporabijo PXI-5105 12-bitni digitalizator s prepustnostjo 60 MS/s za povečanje
števila analognih vhodnih kanalov v svojih sistemih, istočasno pa s tem znižujejo stroške
testov. Nov modul dopolnjuje National Instruments družino zmogljivih izdelkov, ki omogočajo zajemanje sočasnih vzorcev na preko 20 naprav, z razponi od 12 do 24 bitov, hitrostmi do 60MS/s, z do 512 MB vgrajenega pomnilnika in z do 8 kanali na eni 3U PXI ali PCI
napravi.
inčno omaro. Z uporabo dodatnih ohišij lahko sistem razširijo do 5000 kanalov.
Inženirji lahko integrirajo PXI-5105 s širokim naborom NI strojne opreme, vključno z digitalizatorji,
generatorji signala, hitro I/O opremo in večfunkcijskimi napravami za zajemanje podatkov, ter tako ustvarijo prilagojene merilne sisteme. Modul seveda
deluje z vso National Instruments programsko opremo vključno z NI LabVIEW in vsemi ostalimi razširjenimi razvojnimi okolji, kot so C, C++ in Microsoft
Visual Basic. Inženirji, ki se ukvarjajo z nedestruktivnimi ultrazvočnimi testnimi aplikacijami lahko
pospešijo razvoj aplikacij z uporabo LabVIEW Ultrasonic Starter Kit programske opreme, ki je na voljo
kot brezplačen prenos s spletnega mesta ni.com/digitizers/highdensity.
O NI modularnih instrumentih
Inženirji lahko nastavljajo PXI-5105 digitalizator
preko programske opreme za izvajanje tipičnih meritev z osciloskopom ali izvajanje prilagojenih meritev v več aplikacijah.
Posebej dobro se PXI-5105 obnese pri izgrajevanju
sistemov z visokim številom kanalov na področjih
uporabe kot so ne uničevalni ultrazvočni testi (še
posebej aplikacije linearnih in faznih polj, ki zahtevajo fazno koherenco), medicinsko izdelovanje slik z
ultrazvočno in magnetno resonanco (MRI), izdelovanje slik na področju seizmologije in splošne ATE aplikacije.
Za razširitev števila kanalov preko 8 kanalov, uporablja PXI-5105 kot osnovo PXI platformo, ki omogoča do pikosekunde natančno sinhronizacijo med
moduli. S to zmožnostjo lahko inženirji sestavijo
fazno koherentne sisteme do števila 136 kanalov v
enojnem 4U PXI ohišju, ki ga je možno pritrditi v 19
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Ni ponuja bistvene tehnologije za testiranja, ki kombinirajo zmogljivo strojno opremo, prilagodljivo
programsko opremo in inovativne sinhronizacijske
tehnologije za razvoj testnih aplikacij in aplikacij za
načrtovanje. NI modularni instrumenti ponujajo točne meritve z visoko prepustnostjo od DC do 2.7
Ghz. Družina izdelkov vsebuje:
• Digitalizatorje/na PC tehnologiji osnovane osciloskope (do 24 bitov, 250MS/s, 8 kanalov)
• Generatorje signala (do 16 bitov, 200MS/s)
• Generatorje/analizatorje digitalnih valovnih oblik
(do 400 Mb/s)
• Generatorje in analizatorje RF signala (do 6.6 Ghz)
• Digitalne multimetre (do 71 številk, LCR)
Programabilne napajalnike (do 20W, 16 bitov)
• Dinamične analizatorje signala (do 24 bitov, 500
kS/s)
• Preklopnike (multiplekserji, matrice, splošne in
RF)
A
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NI predstavlja nov PXI
preklopni modul za najvišjo
napetost

Preprosto.
Celovito.
USB Zajemanje Podatkov.

Nov 600V CAT I/300 V CAT II multiplekser je idealen za testiranje
baterijskih ali gorivnih celic
Informacije: National Instruments d.o.o., Celje

27. junij 2006 - National Instruments je predstavil PXI preklopni
modul, ki omogoča usmerjanje signala pri do sedaj največji napetosti
- do 600V. Visoko napetostni multiplekser pomeni razširitev za več
kot 80 obstoječih konfiguracij stikal, ki so na voljo na PXI osnovi.
Inženirji lahko uporabijo nov stikalni modul skupaj s prilagodljivostjo PXI platforme za izgradnjo avtomatiziranih testnih sistemov s
strogimi zahtevami za napetost, tok in pasovno širino z uporabo enega,
robustnega ohišja.

NI CompactDAQ
NI CompactDAQ ponuja USB plugand-play preprostost povezovanja
senzorjev ter izvajanje elektriãnih,
mehanskih in fizikalnih meritev.
Zagotavlja hitro in natanãno

National Instruments PXI-2584, dvojni 6x1 enožični visokonapetostni multiplekser, ki zavzema enojno 3U PXI režo in ponuja CAT II overovitev pri napetosti 300V, je zmožen usmerjanja splošnih ATE obremenitev ali visokonapetostnih
signalov pri nizkih tokovih. Z izolacijo kanal-zemlja omogoča do 600V CAT I in
več načinov nastavitev ter je tako idealen za testiranje gorivnih celic in kompletov baterij. Preklopni modul ponuja inovativno prepleteno topologijo za izvajanje diferencialnih meritev na 11-ih kanalih kompleta baterij z uporabo samo
dveh 6x1 enožičnih multiplekserjev, kar korenito zmanjšuje celotne stroške na
diferencialni kanal. V tradicionalnih dvožičnih topologijah bi vsak kanal uporabil dve žici preko vsake naprave med testom in tako omejil stikalni modul na šest
kanalov. Z uporabo vsake enojne vhodne nožice na prednjem konektorju na točkah med potenciali v kompletu se število kanalov poveča na 11 dvožičnih kanalov. Poleg prilagodljive arhitekture in preklapljanja visokih napetosti ponuja NI
PXI-2584 multiplekser sledenje štetja relejev, ter tako beleži število zaprtij relejev, kar pomaga pri predvidevanju vzdrževanja sistema.

zajemanje podatkov z majhnim,

Inženirji lahko uporabijo PXI-2584 stikalo skupaj z NI PXI-4071 71-mestnim
FlexDMM modulom, ki omogoča visoke napetosti in natančnost, za aplikacije
kot je testiranje gorivnih celic. PXI-2584 zaradi integracije z NI programsko
opremo omogoča enostavno programiranje in uporabo, saj deluje z NI-SWITCH
gonilniki, NI LabVIEW grafičnim razvojnim okoljem in NI Switch Executive programsko opremo za upravljanje s stikali. Inženirji lahko z uporabo NI Switch
Executive skrajšajo čas, potreben za namestitev sistema, poenostavijo programiranje stikala in maksimirajo učinkovitost sistema za več lokacij uporabe.

tekstovne programske jezike

preprostim in dostopnim sistemom.
• Hitra USB 2.0 povezava za prenos
podatkov do kar 3.2 MS/s
• Razliãne moÏnosti prikljuãitve
senzorjev in signalov
• Med delovanjem zamenljivi moduli
z vgrajenim prilagajanjem signalov
• Preprosta namestitev z
avtomatskim prepoznavanjem
strojne opreme
• Vkljuãeni gonilniki za LabVIEW in

Oglejte si virtualno predstavitev
NI CompactDAQa na
ni.com/compactdaq.

(03) 4254 200

O PXI
PCI razširitve za instrumentacijo (eXtensions for Instrumentation - PXI) so odprta specifikacija, ki jo nadzoruje PXI Systems Alliance (www.pxisa.org), ki definira robustno, na CompactPCI temelječo platformo, optimizirano za teste, meritve in nadzor. Podpira jo več kot 70 včlanjenih podjetij, ki ponujajo preko 1200
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. A
AVTOMATIKA
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listed are trademarks or trade names of their respective companies.
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IZOBRAŽEVANJE
ZA SISTEME
SIEMENS SIMATIC
P

Informacije: Inženiring Plus d.o.o., www.ing-plus.si

odjetje Inženiring Plus d.o.o. imamo na področju izobraževanja SIEMENS SIMATIC
opreme dolgoletno tradicijo. Izvajamo tečaje in šolanja po SIEMENS svetovno enotnem
programu. Programerji, vzdrževalci in osebe, ki potrebujejo podlago za tehnične odločitve, si lahko v kratkem času pridobijo potrebna znanja za učinkovito izvajanje svojih delovnih
nalog. Kljub enotnemu programu SIMATIC izobraževanja so predavanja v domačem jeziku.
Tečaji zajemjo teoretično razlago in obilo praktičnega dela na napravah, ki jih slušatelji srečujejo neposredno pri svojem delu. Število slušateljev v dosedanjih letih je uspešna potrditev uspešnosti rezultatov omenjenih šolanj.
V podjetju INŽENIRING plus že več kot 15 let neprekinjeno izvajamo izobraževanje za uporabnike opreme za
avtomatizacijo procesov proizvajalca Siemens. Sistemskih in drugih izobraževalnih tečajev se je v teh letih udeležilo preko 1200 udeležencev.
Teoretično predavanje, ki sprotno zajema vse novosti proizvajalca Siemens, je obširno podprto s praktičnim
delom na krmilnih sistemih s simulatorji in modeli. Licenčne tečaje po Siemensovem programu izvajamo v
sodobno opremljeni predavalnici S praktičnimi primeri tako tečajnik neposredno preizkusi svoje znanje pred
koncem tečaja.
Izobraževanje izvajamo na različnih tečajih po SIEMENS-ovem programu izobraževanja
ST7-PRO1
začetni tečaj programiranje in diagnostika
ST7-PRO2
nadaljevalni tečaj programiranje
HMI-PROTOOL/PRO
Simatic posluževalni paneli
ST7-SERV
tečaj namenjen serviserjem
ST-WINCC
tečaj za nadzorni sistem
ST-WINCCflex.
tečaj za nadzorni sistem s posluževalnimi paneli
ST-SIMATIC NET
tečaj SIMATIC mreže
18 65/2006

AVTOMATIKA

Izobraževanja za avtomatizacijo
Na željo uporabnika pa tudi prilagodimo tečaj njegovim potrebam oziroma izvajamo individualna
posvetovanja.

sovih izobraževalnih centrih po vsem svetu in potrdila o udeležbi na seminarju veljajo v tem celotnem
sistemu.

Dobro opremljena predavalnica omogoča kvalitetno
sledenje teoretičnega dela predavanj, kot tudi izvajanje praktičnega dela na krmilni opremi SIMATIC.
Na štirih učnih mestih je nameščena potrebna računalniška oprema z nameščenim programskim orodjem, krmilniki S7-300 z decentralizirano periferijo
ET200S, simulatorji krmilnih vhodov in izhodov in
modeli za praktični preizkus delovanja programa
STEP7 na krmilniku. Krmilni sistemi so medsebojno
povezani v sodobno industrijsko omrežje tako, kot je
to praksa v sodobni avtomatizirani proizvodnji. Opremo sprotno dopolnjujemo z novostmi, ki se pojavijo na trgu. V veliko pomoč pri posredovanju snovi
je sodobna multimedijska oprema.
Maksimalno 8 udeležencev na tečaju (dva na učno
mesto) omogoča slušateljem kakovostno delo, neposredno komunikacijo in individualni pristop do predavatelja. Vsa izvajanja predavatelja so podprta tudi
z originalno SIEMENS-ovo strokovno literaturo, ki
jo dobi vsak slušatelj.

Za podjetja izvajamo tudi vsebinsko prilagojene tečaje prilagojene njihovim specifičnim potrebam. Po
dogovoru lahko šolanje izvedemo tudi pri naročniku.

Inženiring plus d.o.o. ima s SIEMENS-om sklenjeno
pogodbo za izvajanje licenčnega šolanja. Predavanja
so usklajena z vsebino originalnih tečajev v Siemen-

Interesenti si lahko vse podrobnosti ogledajo na:
http://www.ing-plus.si v podpoglavju SIEMENS:
http://www.ing-plus.si/?template=automatizati
on_school
A
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ioLogik 4000
Mrežni Vhodno/izhodni Strežnik
Ethernet I/O Rešitev za Podatkovno Kontrolo in Nadzor
Avtor: Jure Hrvatič, Robotina d.o.o., jure.hrvatic@robotina.si








Daljinski nadzor senzorskih podatkov in krmiljenje izhodov preko Etherneta ali RS-4
485
Širok paleta Digitalnih in Analognih Vhodno/Izhodnih modulov
Razširljiv do 32 modulov z 512. digitalnimi
točkami ali 124 analognimi kanali
Modularna zgradba za hitro zamenjavo modulov in enostvno vzdrže
evanje
Standardna Modbus/TCP/RTU/ASCII komunikacija zagotavlja kompatibilnost in povezljivost z vsemi sodobnimi SCADA programi
Enostavna uporaba DLL knjižn
nic za hitro izgradnjo uporabniških programov

PREDSTAVITEV
ioLogik 4000 je zasnovan da zajema podatke senzorjev in krmili on/off stanja naprav, vse to pa opravlja
preko Etherneta ali RS-485/232 daljinsko, z nadzornega računalnika ali vodilnega PLC krmilnika. Vanj vgrajen Modbus protokol naredi ioLogik 4000 povezljivega z večino sodobnih SCADA programov, kot so Axeda,
Intellution iFix, Wonderware, ali Labview.

POVEZAVA REALNEGA IN DIGITALNEGA SVETA
MOXIN ioLogik Ethernet I/O povezuje različno senzoriko, električne, elektronske in mehanske naprave,
temperaturne, vlagomerne, svetlomerne ter tlačne senzorje, motorje, naprave s serijsko povezavo in še marsikaj več, z nadzornimi računalniki ali programi, preko standardnega Ethernet omrežja, lahko pa tudi preko
Interneta.
ioLogik vsekakor zagotavlja tradicionalno RS-485 oddaljeni Vhodno/Izhodni strežniško povezavo na obstoječe programe ali aplikacije, s pomočjo Nport Wireless-Brezžičnim Strežnikom lahko priključite senzorje,
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aktuatorje ali ostale naprave preko W-LAN omrežja.
 Tanki Vhodno/Izhodni moduli za sestavo različnih
kombinacij
 Enostavna uporaba z Windows programskim orodjem
 Raznovrstna programska podpora
 Hitro vzdrževanje
 Enostavno vzdrževanje
ZNAČILNOSTI
 Daljinski zajem senzorskih podatkov in daljinsko
krmiljenje izhodnih točk preko Ethernet ali RS-485
komunikacije
 Celoten spekter digitalnih in analognih Vhodno/
Izhodnih modulov
 Razširljiv do 32 modulov z 512 digitalnimi točkami ali 124 analognimi kanali
 Modularna zgradba za hitro zamenjavo modulov
in enostvno vzdrževanje
 Standardni Modbus/TCP/RTU/ASCII komunikacijski protokol, kompatibilen z vsemi sodobnimi
SCADA programi
 Enostavna uporaba DLL knjižnic za hitro izgradnjo
uporabniških programov
PODROČJA UPORABE
 Okoljevarstveni nadzor (vodostaji, javne površine,
...)
 Zajem podatkov na področju celotnega podjetja
(podjetje, oddaljeni/dislocirani objekti, ..)
 Upravljanje z nepremičninami (zgradbe, stanovanja, ...)
 Transport (avtoceste, tuneli, mostovi, hitre ceste ...)
 Nadzor in upravljanje proizvodnih procesov

A
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Nadzor
okoljskih parametrov
preko Ethernet omrežja
Informacije:

Vran Inženiring, d.o.o., info@vran.si, 01/562 90 23

Različni nadzorni sistemi, potrebe po spremljanju različnih okoljskih parametrov kot so
temperatura, vlaga, prisotnost dima, gibanje itn. so zahteve, ki se pojavljajo v različnih
objektih, proizvodnih, elektro, telekomunikacijskih in informacijskih prostorih. Načini
reševanja takšnih zahtev so seveda lahko zelo različni. Pogosto se tovrstne rešitve
integrirajo v okviru sistemov avtomatizacije, kar pa je lahko neugodno, če nimamo na
razpolago krmilniške opreme, ustrezno število vhodov na krmilnikih itn. Ker je Ethernet
kot komunikacijska infrastruktura danes dejstvo v vseh okoljih, obstajajo tudi cenejši
načini reševanja tovrstne problematike.
Zakaj nadzorovati?
Odgovor na to vprašanje je ponavadi povezan z
vgrajeno opremo in sistemi, ki potrebujejo različne
načine nadzora. Poleg tega je danes vgrajevanje nadzornih sistemov (SCADA ali drugih nadzornih sistemov) postal standard vsakega sistema avtomatizacije procesov, izgradnje informacijskih sistemov ali
telekomunikacijske infrastrukture.
Pri velikem številu točk v sistemu morajo biti informacije iz posamezne naprave ali podsistema čim bolj
natančno opredeljene in skoncentrirane le na bistveno vsebino. Prav zato gre razvoj omrežij in naprav v
smeri selitve inteligence proti končnim napravam.
22 65/2006

Smisel nadzora je torej sporočanje bistvenih informacij in parametrov o sistemih v centralno točko nadzorni sistem.
Komunikacijska infrastruktura
Ethernet kot omrežje je danes standard v različnih
okoljih (v industrijskih procesih, strojegradnji, zgradbah itn.). Ethernet je seveda le infrastruktura po
kateri naprave komunicirajo z različnimi protokoli.
Ethernet je opisan s telekomunikacijskim standardom IEEE 802.3, ki na področju avtomatizacije sistemov ni globoko zakoreninjen. Ko govorimo o protokolih, je potrebno poudariti, da večina protokolov,
tudi industrijskih, počasi prehaja na Ethernet. Ether-
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s pomočjo katerih naprave komunicirajo v omrežju.
Nad IP protokolom je običajno TCP ali UDP protokol,
odvisno od aplikacije.
Takšna razvejana komunikacijska infrastruktura je
povezana z vgrajenimi napravami, ki jih je potrebno
na takšen ali drugačen način nadzorovati. Kot že
omenjeno, so možnosti izbire opreme za tovrstne
naloge lahko zelo različne in odvisne od konkretnega primera.
Protokoli v Ethernet omrežjih
V Ethernet omrežjih naprave delujejo preko različnih
protokolov. Na področju avtomatizacije so se tovrstni protokoli začeli razvijati v zadnjih letih.
Na tem mestu naj bo nekaj več besed namenjenih
SNMP protokolu, ki sicer ni močno prisoten na
področju avtomatizacije, vendar pa se z njim v nekaterih rešitvah srečujemo.
Kot že omenjeno, je Ethernet le infrastruktura po kateri se podatki posredujejo s pomočjo različnih protokolov. V telekomunikacijskem svetu je SNMP (Simple Network Management Protocol) protokol dobro poznan. SNMP je v osnovi namenjen upravljanju
računalniških omrežij. Z razvojem informacijskih
tehnologij, pa se SNMP vse pogosteje pojavlja tudi na
področju avtomatizacije. V nadzoru omrežja s pomočjo SNMP protokola sta bistveni dve aplikaciji:
Slika 1 - Nadzor sistemov avtomatizacije
net je torej nekakšna avtocesta po kateri se po določenih pravilih pretakajo informacije v obliki paketov.
Prav zato v kombinaciji z Ethernetom srečujemo IP
(Internet Protocol), od koder izvirajo tudi IP naslovi,

 SNMP manager aplikacija, ki običajno teče na
strežniku in je lahko je integrirana v nadzornem
sistemu,
 SNMP agent aplikacija, ki deluje na nadzorovani
napravi v omrežju.

Slika 2 - Struktura Ethernet omrežij (CD - glavno vozlišče (campus), BD vozlišče v zgradbi ali objektu, FD - vozlišče v nadstropju ali oddelku, TO uporabniški priključek)
AVTOMATIKA

Ker je protokol SNMP standardiziran, so standardizirane tudi informacije za upravljanje omrežij, v obliki podatkovnih zbirk ali MIB (Management Information Base).
V praksi to pomeni, da je za
upravljano naprava na razpolago posebna MIB datoteka, lahko bi naredili nekakšno primerjavo s Profibus vodilom, ki je dobro poznan
vsem, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo procesov. Pri Profibus vodilu namreč zbirko
informacij, ki jih Slave naprava posreduje Master napravi predstavlja GSD datoteka. Tako tudi SNMP agent
na nadzorovani napravi posreduje podatke ali ga po njih
sprašuje SNMP manager. V
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komunikaciji med SNMP agentom in SNMP managerjem v primeru alarmov SNMP agent pošlje sporočilo SNMP managerju. To sporočilo imenujemo "Trap". V primeru, da SNMP manager (nadzorni sistem) želi
podatke od nadzorovane naprave, poizveduje po njih s standardiziranimi ukazi.
Modul za nadzor parametrov
Inženirji lahko snujejo različne načine kako nek sklop ali podsistem nadzorovati, običajno pa je pri izbiri rešitve zelo pomembna učinkovitost
rešitve glede na vložena sredstva. Eden od možnih načinov reševanja
tovrstne problematike je modul za nadzor okoljskih parametrov.
Modul omogoča enostaven, zanesljiv in fleksibilen način nadzora okoljskih parametrov s povezljivostjo na Ethernet omrežje ali povezljivostjo
na GSM vmesnik. Njegova odlika je zelo enostavna in nezahtevna vgradnja, kjer ni potrebno načrtovati zahtevnih instalacij in opreme. Tudi njegova uporaba in konfiguracija ne predstavljata večjega problema, prav
tako pa je možnosti za povezovanje na različne nadzorne sisteme veliko.
Slika 3 - Modul za nadzor okoljskih parametrov oddaljenih lokacij

Glavne funkcionalnosti modula
za nadzor okoljskih parametrov
so:
 priklop različnih senzorjev temperature in vlage preko RS 485 komunikacijskega vmesnika,
 modul omogoča priklop do 42 analognih senzorjev v oddaljenosti do
1000 m,
 možnost priklopa kombiniranih senzorjev temperature in vlage,
 pregled stanja senzorjev in trenutnih vrednosti preko spletnega
brskalnika,
 konfiguracija modula preko spletnega brskalnika ali preko terminalnega programa (serijska povezljivost),
 nastavitev alarmnih meja,
 pošiljanje alarmnih sporočil preko elektronske pošte (SMTP protokol)
ali preko SNMP protokola v obliki,
 pošiljanje SMS sporočil preko povezanega GSM modema,
 priklop treh digitalnih vhodov,
 možnost dveh digitalnih izhodov,
 Modbus TCP protokol za povezavo z nadzornimi SCADA ali drugimi
napravami z Modbus TCP komunikacijo,
 XML protokol za spletne aplikacije.
Na modul je možno povezati različne senzorje, ki so podprti z RS 485
komunikacijo. Senzorje lahko tako povezujemo prek serijskega RS 485
vodila v razdalji do tisoč metrov. Senzorji so izdelani na osnovi Pt 100
elementov ali polprevodniškega polimernega elementa (kombinirani
senzor temperature in vlage).
Na digitalne vhode (trije brez potencialnih digitalnih vhodov) je možno
povezati različne izhode dimnih senzorjev, modulov prisotnosti napetosti na UPS napajanjih, reed kontaktov kontrole odprtosti vrat prostorov
ali elektro omar itn.
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Slika 4 - Različni senzorji za priklop na modul

Slika 5 - Priklop senzorjev preko RS 485 vodila
Za uporabo modula v sistemu in njegovo konfiguracijo ne potrebujemo nič drugega kot računalnik z
instaliranim internetnim raziskovalcem ter ustrezno
povezljivostjo s samim modulom (pravilne mrežne
nastavitve). Do vmesnika za konfiguracijo je možno
priti preko osnovne strani na samem modulu.

Slika 7 - Konfiguracija modula s pomočjo internetnega raziskovalca in dodatka flash player

Slika 6 - Dostop do podatkov o senzorjih in trenutnih
vrednostih prek internetnih strani

Konfiguriranje modula z internetnim raziskovalcem
omogoča poleg nastavljanja alarmnih mej in dogodkov ob prekoračitvi mej ali nenormalnih stanj tudi
samodejno zaznavanje senzorjev, če bi bili na novo
dodani v RS 485 verigo.
Modul omogoča tudi zaščito dostopa do strani za
konfiguracijo v dveh nivojih:

AVTOMATIKA
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 sistemski nivo, ki omogoča spreminjanje vseh nastavitev,
 uporabniški nivo, ki omogoča opazovanje nastavljenih vrednosti brez možnosti popravkov.
Po instalaciji modula na mesto uporabe je možno
kakršnokoli spreminjanje nastavitev zakleniti tudi s
preklopom enega od štirih DIP stikal na modulu.
Področja uporabe modula
Možnosti uporabe takšne rešitve so raznovrstne,
predvsem pa so smiselne tam, kjer je postavljena
Ethernet komunikacijska infrastruktura. Primeri
uporabe so lahko:
 sistemski prostori in komunikacijska vozlišča v
zgradbah ali nadzornih centrih,
 stikališča v avtomatiziranih procesih,
 avtomatizacija zgradb,
 veliki infrastrukturni objekti.
Povezljivost takšnega modula s SCADA nadzornim
sistemom ponavadi ni težavna. Nekateri nadzorni
sistemi so podprti z gonilnikom za SNMP protokol
(npr. Citect). Prav tako je povezljivost možno izvesti
preko Modbus TCP protokola. V kolikor na razpolago nimamo naštetih gonilnikov, je možno enostavno
uporabiti OPC server za SNMP protokol.
A
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"Za najbolj zahtevne procese uporabljamo najbolj zanesljive sisteme"

V Belinki Perkemija dogradili sistem
vodenja in nadzora proizvodnje
P

Informacije: Marko Mandelj, Abit d.o.o.

roizvodnja vodika in vodikovega peroksida sodi med zelo zahtevne kemijske procese, ki potekajo v podjetju Belinka Perkemija. Ker taki obrati sodijo med eksplozijsko ogrožena območja, je odločilnega pomena, da jih upravljajo čimbolj zanesljivi sistemi. V Belinki za proizvodnjo vodikovega peroksida že nekaj časa uporabljajo Emersonov sistem vodenja in nadzora DeltaV, letos pa so mu dodali še sklop za krmiljenje sistema čiščenja vodika. Tako so informacijsko povezali dva obrata v celovit sistem, ki mu
letos nameravajo dodati še nov DeltaV sistem za vodenje proizvodnje vodika. Posodobljen sistem so pripravili in implementirali z domačim znanjem, skupaj s podjetjem
ABIT.
"Proizvodnja vodika, čiščenje vodika in proizvodnja
vodikovega peroksida so naši najbolj zahtevni procesi in zato tu uporabljamo najbolj sodobne sisteme
vodenja in nadzora, med katere sodi tudi DeltaV," je
povedal tehnični direktor Slavko Flajs. Ena izmed
poglavitnih prednosti te rešitve je tudi ta, da lahko
program sistema DeltaV popravljajo med obratovanjem procesa. "Med obratovanjem lahko menjamo
parametre, spreminjamo pogoje, dodajamo nova

merjenja v obratu, kar pomeni, da se na podlagi
novih podatkov vzpostavi tudi novo, spremenjeno
krmiljenje," pojasnjuje Flajs. Poleg tega so prednosti
novega sistema tudi boljša vizualizacija, arhiviranje
podatkov, lažja optimizacija regulacijskih zank, redundančnost, hitro in preprosto detektiranje napak
in velika prilagodljivost.
Omenjene lastnosti so posebej pomembne zato, ker
proizvodnja vodika, glavne sestavine vodikovega peroksida, teče 24 ur na dan, neprekinjeno vse leto, zaustavi in zažene pa se le enkrat letno. Ponovni zagon
traja nekaj dni, saj sistem deluje pri visoki temperaturi, kar pomeni, da ga morajo postopoma ohlajati
in ponovno ogrevati. Takšen sistem torej ne dopušča
pogostih vklopov in izklopov, ampak je vsako popravilo, če je le mogoče, potrebno opraviti med obratovanjem.
"DeltaV je najsodobnejši integriran DCS sistem, ki s
svojo funkcionalnostjo zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje tudi najbolj zahtevnih tehnoloških
postopkov. Omogoča lažje vodenje tehnološkega
procesa, doseganje boljših tehnoloških parametrov,
enostavno nastavitev in pripravo regulacijskih zank.
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Sistemi za zajem in obdelavo podatkov
Poleg tega ima integrirano tudi orodje za vodenje šaržnih sistemov, podpira industrijske standardne komunikacije kot so Fieldbus, Profibus in
Modbus za povezavo s procesnimi napravami. Poleg tega omogoča programom za vzdrževanje procesne merilne regulacijske opreme enostaven
in on-line dostop do podatkov," pojasnjuje Marko Mandelj, direktor podjetja ABIT, in dodaja, da ima sistem DeltaV vgrajeno vrsto naprednih
funkcij za optimizacijo in lažje vodenje proizvodnje kot so orodje za
nastavitev PID regulatorjev, vgrajene ima funkcije za fuzzy regulator,
adaptivne regulatorje, orodja za napovedovanje dogodkov, orodja za
samodiagnostiko in spremljanje sistema.

Posodobljen sistem omogoča tudi popoln arhiv in sledljivost procesov,
saj beleži vse dogodke v procesu in s pomočjo prikazov dogajanj v procesu omogoča optimizacijo procesov tako z ekonomskega kot tudi tehnološkega stališča. Sistem DeltaV je pisan na kožo procesni industriji, saj
ji omogoča enostavno uvedbo sistemov vodenja v tehnološko zapletene
procese z vrsto regulacijskih zank. Kot poudarja Slavko Flajs, sistem čiščenja vodika z novim sistemom poteka pod bolj definiranimi tehnološkimi pogoji, kar vodi k večjemu izkoristku procesa. Omenjeni sistem DeltaV je povsem samostojen in se programsko samodejno prilagaja obremenitvi obrata, tako da proces vedno deluje optimalno.
Belinka Perkemija
Podjetje Belinka Perkemija je eden večjih proizvajalcev peroksidnih spojin na območju srednje in jugovzhodne Evrope. Vodikov peroksid, ki ga
letno proizvedejo do 20.000 ton, se v glavnem porablja za lastno proizvodnjo natrijevega perborata - surovine za proizvodnjo detergentov, ki
predstavlja glavni tržni izdelek. Preostanek peroksida prodajo porabnikom peroksida, ki so predvsem proizvajalci celuloze in papirja ter tekstilna, kemična ter prehrambena industrija.
Abit
Podjetje ABIT d.o.o. se z ekipo 30. strokovnjakov že od leta 1989 posveča razvoju in realiziraciji celovitih rešitev na področju procesne avtomatizacije, energetike, poslovne informatike in integracije informacijskih
sistemov. Osnovna dejavnost je razvoj in implementacija lastnih programskih rešitev za podporo avtomatizaciji proizvodnih procesov.
Rešitve so fleksibilno zasnovane in s tem omogočajo prilagojene rešitve
različnim podjetjem, od kemijske, kovinske do prehrambene ali papirne
industrije. Z izbiro posameznih rešitev podjetje pridobi orodja za zbiranje, prikaz in analizo podatkov iz proizvodnih procesov in naprav, hkrati pa rešitve zagotavljajo celovite informacije o sledljivosti surovin, materialov in izdelkov, omogočajo zanesljivejšo ponovljivost serij in s tem
dvig kakovosti.
A
28 65/2006

AVTOMATIKA

Rešitve v industrijski avtomatizaciji

"V Leku implementirali programsko opremo za avtomatizirano vodenje procesne proizvodnje"

Najboljše rešitve so preproste
Informacije: Marko Mandelj, Abit d.o.o.

V

farmacevtski družbi Lek, članu skupine Sandoz, so pred kratkim implementirali novo programsko opremo za avtomatizirano vodenje šaržnih procesov. Sistemsko
orodje, ki so ga razvijali skupaj s podjetjem Abit, so poimenovali @Batch in ga zasnovali optimalno glede na potrebe Lekove procesne proizvodnje farmacevtskih učinkovin.
"Uvedba programske rešitve @Batch je pripomogla k večji produktivnosti, predvsem pa
k boljši kakovosti, ki jo omogoča ponovljivost proizvodnih procesov. Poleg tega
@Batch s preprostimi korekcijami proizvodnih receptur omogoča tudi optimizacijo
proizvodnje," ocenjuje Uroš Prosen, inženir za avtomatizacijo in energetski menedžer v
družbi Lek, ter ob tem poudarja, da je glavna prednost programa @Batch njegova preprostost.
Program so implementirali v obratih kemijske
proizvodnje aktivnih farmacevtskih učinkovin v
Lendavi in Mengšu, in sicer v rekordnem času dobrega pol leta. Trenutno s pomočjo @Batch-a upravljajo proizvodnjo dveh ključnih Lekovih izdelkov:
Klavulanske kisline, ki je ena izmed najpomembnejših komponent zdravila Amoksiklav, ter Simvastatina, učinkovine za izdelek Sandoza (Novartis).
Program je mogoče enostavno in hitro prilagoditi specifičnostim procesa, ki se od učinkovine do
učinkovine lahko močno razlikujejo. V lendavskem
obratu je bilo obdobje testiranja in prilagajanja
zaključeno zelo hitro, že po nekaj serijah, ciljni izkoristki pa so bili doseženi že v uvajalni fazi. To je bil
tudi eden od glavnih kritičnih faktorjev tveganja, na
katerega so v Leku ciljali z uvedbo nove programske
opreme.

Ključni razlog za uvedbo programa je bilo zagotavljanje kakovosti in s tem ponovljivosti proizvodnje, za kar so v Leku potrebovali cenovno ugodno in
hkrati učinkovito orodje. Kot je pojasnil Uroš Prosen,

tovrstne programske rešitve na trgu sicer že obstajajo, vendar so relativno drage in, kar je še pomembneje, največkrat preobširne in prezapletene za uporabnike. "V družbi Lek smo želeli čimbolj preprost
sistem; enostaven za vzdrževanje, za razumevanje in
za uporabo. Skozi faze razvoja smo v Leku namreč
spoznali, da preobsežna programska oprema pogosto pomeni neobvladljivost, ki je povrhu tudi ekonomsko neupravičena, saj ni izkoriščena v celoti. Rešitev, ki ni
prezapletena, pa je
posledično
tudi cenovno ugodnejša," poudarja Prosen in dodaja, da gre
v primeru
@Batch-a
po grobih
ocenah približno za
tretjinski
do polovičen strošek
sorodnih
produktov,
ki so trenutno na
trgu.
Glavna
prednost
@Batcha je
torej preprosta upo-
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raba za vse sodelujoče v procesu.
"Program @Batch omogoča intuitivno uporabo, odlikuje pa ga tudi
všečna grafična podoba, saj smo
precej časa posvetili kreiranju
vnosnih ekranskih prikazov," je
povedal Prosen. Program je zasnovan tako, da je vanj mogoče vključiti tako elektronski, kot tudi digitalni podpis. Podjetju hkrati omogoča elektronski način dokumentiranja proizvodnih operacij, arhiv, zgodovino in popolno sledljivost. Pomembno je, da je integralni del sistema vodenja in proizvodnje in je sposoben interakcije z
vsemi drugimi informacijskimi
sistemi v podjetju.
"Program, ki je razvit v skladu
z mednarodnim standardom za
šaržne procese ISA S88-01, je v celoti plod domačega znanja. Ustvarjali smo ga približno eno leto,
in sicer pet Abitovih razvijalcev in
dva Lekova strokovnjaka. V razvoj smo vložili okoli 50.000 eurov. @Batch je maksimalno prilagojen željam naročnika in načinu
dela v Lekovi proizvodnji, vendar
pa je bil ustvarjen za splošen
namen in je primeren tudi za za
vse tiste gospodarske panoge, kjer
izvajajo recepture v proizvodnem
procesu, denimo v kemiji, farmaciji, petrokemiji, prehrambeni industriji, papirništvu…" je povedal
Marko Mandelj, direktor podjetja
Abit, medtem ko je Uroš Prosen
dodal, da je sodelovanje z Abitom
potekalo zelo uspešno, hitro in
konstruktivno.
"Abit je bilo prvo podjetje, ki je
razumelo naše zahteve in pričakovanja ter se nanje zelo hitro odzivalo." Pri Abitu načrtujejo, da bodo v prihodnje pripravili tudi prilagojeno in poenostavljeno izpeljanko @Batcha za manjše naročnike in manj obsežne procese. A

Vrhunske mobilne
PCMCIA kartice
GSM, GPRS, EDGE, UMTS ali HSDPA

S

Informacije: TELOS d.o.o.

ierra Wireless je eno vodilnih podjetij na področju mobilnih tehnologij novih generacij. Srce programa podjetja
predstavljajo vrhunske mobilne PCMCIA kartice AirCard, ki
omogočajo zanesljiv vstop v GSM, GPRS, EDGE, UMTS in HSDPA mobilna omrežja. Poleg kartic so v programu podjetja tudi
PCI Express embeded moduli za OEM mobilne aplikacije in
posebna serija ojačanih mobilnih modemov z vgrajenim GPS
modulom za nadzor voznega parka. Vsi Sierra Wireless produkti so narejenih iz najboljših materijalov in izpostavljeni zahtevnim testom, tako da svojim kupcem vedno prinašajo vrhunsko
kakovost. Garancijska doba za vse Sierra Wireless produkte je
3 leta.
AirCard 850 - PCMCIA kartica za zanesljiv vstop v UMTS in
HSDPA mobilna omrežja
Hitri 3G prenos podatkov Air card 850 je mobilna WAN
kartica namenjena UMTS omrežjem z podporo tehnologiji
HSDPA (High Speed Downlink
Packet Access). S prenosnimi
hitrostmi snemanja 1,8 Mb/s
in nalaganja 384 Kb/s omogoča hitrosti prenosa primerljive
s tistimi, ki smo jih vajeni pri
žični tehnlogiji xDSL
Široka podpora mobilnim
tehnologijam - Poleg podpore
tehnologijam UMTS in HSDPA
je kartica kompatibilna z 850,
900, 1800, 1900 Mhz EDGE,
GPRS in GSM omrežji. Torej ena univerzalna kartica, ki se avtomatično
poveže na najhitrejše razpoložljivo omrežje, ne glede na to, kje se nahajate.
Nizka potrošnja energije - Z izredno nizko potrošnjo energije AirCard
omogoča neverjetno podaljšanje delovanje baterij in s tem daljšo mobilno svobodo. Poleg nizke potrošnje energije, kartica omogoča delovanje v
izredno širokem temperaturnem razponu (-20°C do +60°C) in je tako
primerna tudi z uporabo v zahtevnih industrijskih okoljih.
Izmenljiva antena - AirCard 850 je edina mobilna PCMCIA kartica na
tržišču z izmenjivo in popolnona prilagodljivo anteno.
Velika zanesljivost in trpežnost - Podjetje Sierra Wireless ima dolgo
tradicijo kot vodilni ponudnik kartic vrhunske kvalitete.
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Varen mobilni internetni dostop - AirCard 850
omogoča vzporeden varen dostop do interneta,
elektronske pošte, omrežja podjetja (VPN) in strujanega videa kjerkoli je prisotno mobilno omrežje.
Enostavna namestitev in uporaba - Z uporabo
priložene Watcher programske opreme, je namestitev in upravljanje AirCard popolnoma preprosto.

GPRS in GSM omrežji. Torej ena univerzalna kartica,
ki se avtomatično poveže na najhitrejše razpoložljivo omrežje, ne glede na to, kje se nahajate.
MP775 GPS - ojačani mobilni modem za
nadzor voznega parka z vgrajenim GPS-om

MC8755 - PCI Express modem za vstop v
UMTS in HSDPA mobilna omrežja

Idealna izbira za namestitev v vozila Ohišje je idealno za namestitev v vozilo, vendar obenem primerno
za postavitev v katerokoli zahtevnejše okolje.
MP775GPS, nameščen v policijsko vozilo omogoča
podatkovno komunikacijo - vstop v bazo podatkov,
ter glasovno komunikacijo - pogovore z centalo
preko mobilnega omrežja.
MC8775 PCI Express UMTS modem predstavlja
izredno zmogljivo in visoko prilagodljivo vstopno
točko v svet hitrih 3G mobilnih komunikacij. Z podporo tehnologiji HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), omogoča prenosne hitrostmi snemanja
1,8 Mb/s in nalaganja 384 Kb/s.

Izredno robustno ohišje - Modem MP775 izpolnjujejo standarde za vibracije, udarce, vlažnost in
odpornost na vodo, postavljene s strani ameriške
vojske in SAE (Society of Automotive Engineers).
Omogočeno je delovanje v temperaturnem razponu 30°C do +70°C.

Majhne dimenzije kartice (51 x 30 x 4 mm) in teža
(12g) omogočajo enostavno vgraditev v katerokoli
napravo in s tem njihovo umestitev v 3G omrežje.

Široka podpora mobilnim tehnologijam - Modem
je kompatibilen z 850, 900, 1800, 1900 Mhz EDGE,
GPRS in GSM omrežji

Ciljne aplikacije kartice so notesniki, POS terminali,
telemetrija, video prenos in M2M (Machine to
Machine) aplikacije. Sierrine PCI Express modeme v
svoje notesnike vgrajujejeta podjetji Fujitsu Siemns
in Lenovo.

GPS funkcionalnost - Vgrajeni Trimble SQ GPM
modul omogoča natančno pozicijoniranje vozila in
odčitavanje njegove hitrosti. Obenem je izredno energijsko varčen in nudi podporo TAIP in NMEA protokoloma.

Velika zanesljivost in trpežnost - Podjetje Sierra
Wireless ima dolgo tradicijo kot vodilni ponudnik
kartic vrhunske kvalitete.

Številne možnosti priklopa naprav - MP775GSM
vsebuje RS232 serijski konektor, USB konektor,
konektor za slušalke, I/O koncentrator (DB15), GPS
antenski konektor, RF antenski konektor.

Varen mobilni internetni dostop - MC8755 omogoča vzporeden varen dostop do interneta, elektronske pošte, omrežja podjetja (VPN) in strujanega
videa kjerkoli je prisotno mobilno omrežje.
Široka podpora mobilnim tehnologijam - Poleg
podpore tehnologijam UMTS in HSDPA je kartica
kompatibilna z 850, 900, 1800, 1900 Mhz EDGE,

Funkcionalnosti glasovnega in podatkonvega
prenosa - podatkovno povezovanje po GPRS in EDGE omrežju, SMS sporočila, always on in auto reconnect, AT ukazi, PPP.
A
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VigorCMS

Strežniški sistem centraliziranega upravljanja strežnikov
Informacije: TELOS d.o.o.

VigorCMS je strežniški sistem centraliziranega upravljanja usmerjevalnikov Draytek Vigor, ki
omogoča popoln nadzor in upravljenje do 5000 usmerjevalnikov. Glavna prednost tega visoko prilagodljivega sistema je enostavna namestitev in upravljanje večjega števila naprav pri
uporabnikih.
Omogoča oddaljeno konfiguracijo vsake posamezne
naprave ali celotnega sistema (auto provisioning). V
primeru nastavitve auto provisioning bodo vse naprave ob zagonu prejele nastavitve iz strežnika. Vgrajena diagnostična funkcija testira vse priključene
naprave in poskrbi da delujejo brezhibno. Sistem
nudi pregled nad topologijo omrežja, saj sam najde
priključene naprave, ter omogoča ročno dodajanje in
odvzemanje leteh. Omogočen je tudi kompleksen nadzor nad varnostjo omrežja. Sistem omogoča centralni nadzor nad napakami, s pomočjo generiranja
poročila o napakah. Omogočeno je centalizirano ustvarjanje varnostnih kopij ter njihov
ponovni zagon. Vgrajen je zmogljiv sistem obveščanja, ki
omogoča pošiljanje
elektronske pošte z
obvestili vsakemu
od priključenih uporabnikov.
Glavne lastnosti in prednosti sistema
VigorCMS

• centralizirano upravljanje z konfiguracijo - Auto
provisioning
• avtomatična prepoznava naprav v sistemu
• upravljanje z alarmi
• podprto obveščanje uporabnikov po elektronski
pošti
• upravljanje z topologijo celotnega omrežja
• Merjenje delovanja in generiranje tabel ter poročil
o delovanju
• Podprti operacijski sistemi: Windows 2000, NT,
XP, Linux in Sun Solaris
Kako poteka delovanje strežn
niškega sistema VigorCMS - spletni vmesnik
System status
Konfigurator omogoča nastavitve vseh
parametrov priključenih naprav. Ob
kliku na ikono, ki
predstavlja posamezno napravo, se pojavi zgornje okno. V njem so podatki o IP naslovu,
tipu naprave, Up času, ter številne druge informacije.
Upravljanje z uporabniki

• z enim strežnokom omogočen centralni nadzor in
upravljanje do 5000 naprav
• Podprti standardi: MIB II, RFC1213, RFC2662,
IEEE8002.11 MIB, VoIP MIB, VPN MIB, ADSL MIB
• Podpora za multi funkciski usmerjevalnike serije
Vigor 3300 in Vigor Access - IPDSLAN
• oddaljeno upravljanje naprav preko spletnega
vmesnika, letneta ali ping-a
• integriran sistem VigorView
• podpora za centralizirano nadgradnjo strojne programske opreme
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Sistem upravljanja z
priključenimi uporabniki omogoča njihovo dodajanje, odvzemanje in razvrščanje. V
drevesni strukturi na levi strani se nahajajo vsi
uporabniki in skupine uporabnikov. Ko posameznega izberemo se pojavijo njihovi podatki v glavnem
oknu.
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Samodejno iskanje naprav in njihovo dodajanje
v omrežje
Ko želimo izvedeti koliko je vseh naprav v
omrežju ali dodati
nove uporabimo funkcijo Auto Discovery. Le-ta nam prikaže seznam naprav, ki ga lahko poljubno modificiramo in dodamo
željene naprave.
Sistemsko alarmiranje - opozarjanje na napake
Ob kliku na gumb
alarm se odpre zgornje okno, v katerem je
seznam vseh alarmov, ki jih sistem avtomatično shranjuje v
bazo.
Upravljanje profilov
Funkcija urejanja profilov omogoča opreraterju upraviti konfiguracijo in upravljanje izbranih ali vseh
naprav naekrat iz enega mesta. Prikazan je
tudi skupni ATM promet priključenih naprav.
Generiranje poročil o delovanju sistema

DIGI Remote
Power
Management
Informacije: TELOS d.o.o.

DIGI RPM - Remote Power Management je
Digijev sistem za inteligentno distribucijo,
oddaljeni nadzor in upravljanje napajanja
po Ethernet omrežju. Uporabnikom omogoča, da na daljavo priklopijo in izklopijo priključene naprave, merijo električno napetost
v napravah, nadzorujejo temperaturo in
dobijo opozorila o nepravilnem delovanju
naprav.

Sistem
generiranja
poročil omogoča operaterju stalni nadzor
nad delovanjem sistema. Omogočeno si
je nastaviti generiranje poročil z grafi, ki
jih sistem periodično
pošlje na željeni naslov.
A
Glavna prednost uporabe rešitve RPM je da je omogočen ponovni zagon priključenih naprav iz oddaljene lokacije brez nepotrebnega pošiljanja tehnika na
teren. Sistem samostojno spremlja skupni tok vseh
priključenih naprav - strežnikov, usmerjevalnikov,
switchev... in s tem izredno poveča njihov čas neprekinjenega delovanja. Omogočeno je tudi generiranje
statistike o delovanju napajanaja v sistemu.
Z vgrajenim senzorjem temperature je poskrbljeno
tudi za merjenje temperature v delovnem okolju naAVTOMATIKA
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prav in s tem preprečevanje izgube
podatkov zaradi pregrevanja opreme. Digi RPM je del kompleksne
rešitve Digi Console Management,
ki nudi popolno rešitev za upravljanje konzol. Sistem je na voljo
tako v 1U kot 0U rackmount izvedbah.
Glavne lastnosti
• 8 portna 1U ali 10 portna 0U
rackmount izvedba
• LCD prikazovalnik na sprednji
strani naprave omogoča prikaz
trenutnega električnega toka in
potrošnjo energije.
• s pomočjo daisy chaina je mogoča navezava do desetih enot
• senzorjo energije merijo: povprečno/trenutno moč, RMS tok,
maksimalni tok
• integriran senzor temperature
• Spletni uporabniški vmesnik za
upravljanje, ki se po želji lahko integrira v vmesnik sistema Digi CM
• LED diode opozarjajo na visoko napetost
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• CLI Comand Line Interface za neposredno serijsko
povezavo
A
• Temperaturni razpon delovanja od 5° - 50°C

AVTOMATIKA

Omrežne komunikacije

DIGI CM
Strežniki
konzol
Informacije: TELOS d.o.o.

DIGI CM strežniki konzol omogočajo varno in zanesljivo oddanjeno upravljanje in nadzor
mrežne opreme s serijskimi priključki (Ethernet stikala, usmerjevalniki, PBXi, strežniki, UPS,
požarni zidovi) preko IP omrežja ali klicne modemske povezave. DIGI CM je prvi strežnik
konzol, ki omogoča varno oddaljeno upravljanje Microsoft Windows Server 2003 OSa preko
GUI (Graphic User Interface). Povezava s serijskimi priključki nadzorovane opreme je izvedeno z standardnim CAT5 kabli, kar nam prihrani glavobole z nestandardnimi kabli.
Varno povezavo in preprečevanje sovražnih vdorov
omogoča uporabljeno SSH v2 šifriranje. Vgrajena
inteligentna tehnologija ADR (Automatic Device
Recognition) sama prepozna naprave priklopljene na
CM in tako zelo poenostavi namestitev, konfiguracijo in upravljanje. Digi CM predstavlja idealno zamenjavo na opuščen Ciscov 2511 access server. Izvedbe
z 8, 16, 32 ali 48 priključki v 1U rackmount ohišju.
Napajanje AC ali DC-48V. Za 48 portni model je
možna tudi izvedenka z dualnim AC napajanjem. Za
kompletno rešitev oddaljenega nadzora in upravljanja preverite tudi Digi RPM - sistem oddaljenega nadzora napajanja.

• Port buffering/logging za enostavno odpravljanje
težav in napak
• Opozarjanje preko elektronske pošte ali tekstovnih
sporočil
• RADIUS, TACACS+, Kerberos in LDAP možnosti
avtentifikacije
• Uporabljeno običajno CAT5 kablovje za lažje povezavo strežnikov
• Reža za PC kartico, v katero lahko vstavimo WiFi,
spomisko ali modemsko kartico
A

Glavne lastnosti
• Kompatibilen z Sun,
Cisco, IBM, HP, UNIX,
Windows Server 2003
• SSH v2 za varni dostop
• 1U 19" racmount namestitev, za boljšo kolokacijo z ostalo mrežno opremo
• Automatic Device Recognition za lažje prepoznavanje in namestitev priklopljenih naprav
• Secure clustering za
več-strežniški dostop
preko ene IP številke
AVTOMATIKA
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Express novice

Prodaja računalnikov
bo v naslednjih petih
letih presegla skupno
prodajo zadnjih 30 let
Informacije: http://www.etforecasts.com

WASHINGTON,
22.6. Podjetje eTForecasts je napovedalo, da bo v
obdobju med leti
2006 in 2010 prodanih več osebnih računalnikov, kot jih je bilo prodanih v 30-ih letih od prve predstavitve osebnih računalnikov leta 1975. Do leta 2005 je bilo po vsem svetu prodanih 1,6
milijarde osebnih računalnikov, do leta 2010 pa naj bi število prodanih
enot preseglo 2,9 milijarde USD. Podjetje je obenem pripravilo tudi
napoved naslednjih nekaj let in predvideva, da bosta podjetji Dell in HP
tekmovali za drugo mesto, Lenovo pa bo predvidoma ostal na tretjem
mestu. (aNET)
A

PRODAJNI PROGRAM RITTAL
KONTAKTNI NASLOVI

Industrijska ohišja:

Ohišja za elektroniko:

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

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

Klimatizacija ohišij:

Komponente za električne razvode:

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

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

RITTAL d.o.o.
PRODAJA STIKALNIH OMAR
ŠMARTINSKA 152,
HALA 1
1533 LJUBLJANA
TEL. +386 (0)1/546 63 70
FAX +386 (0)1/541 17 10
http://www.rittal.si

PE MARIBOR
Limbuška cesta 2
Komunikacijska ohišja:

Ohišja za zunanjo uporabo:

2341 Limbuš

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

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

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

Fascinantna
prihodnost ...
ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.

36 65/2006

AVTOMATIKA

Fax.:+386 (0)2 4213 702
E-mail: bojan.gustincic@rittal.si
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Express novice - McAfee Quarantine Manager (MQM) v4.1

Okuženci pod
budnim očesom
Informacije: tamas_barna@mcafee.com

Proizvajalec rešitev računalniške varnosti McAfee je skrbnikom in uporabnikom računalniških sistemov z zaščitno napravo McAfee Secure Internet Gateway (SIG) 4.0 ali McAfee
Secure Messaging Gateway (SMG) 4.0 namenil novo različico orodja McAfee Quarantine Manager (MQM). MQM na
enem mestu omogoča celovito upravljanje z vsebino karantene in izvajanje ustreznih ukrepov, saj deluje kot osrednje
stičišče za analizo elektronske pošte in datotek, ki so bile
med delovanjem McAfeejevih zaščitnih naprav izločene zaradi vsebovanja neželenih ali škodljivih vsebin med katerimi
so virusi le vrh ledene gore.
Poleg preproste možnosti sprotnega spletnega
(online) dostopa in pregledovanja v uporabniško
prijaznem grafičnem vmesniku je mogoče vsebino
karantene spremljati tudi prek dnevnih obvestil,
ki med drugim omogočajo pregled in morebitno
naknadno sprostitev izločenih sporočil. Prav tako

pregledne so tudi
možnosti poročanja o vsebini karantene, overovitev pa
je možna prek lastnih nastavitev kon
čnega uporabnika
ali pa to nalogo opravi Windows Active Directory.
Dosedanji uporabniki MQM bodo v novi različici 4.1 zaznali izboljšano
čiščenje velikih podatkovnih zbirk in brezhibno obravnavo oznak

JavaScript v predmetni vrstici (Subject) izločenih e-poštnih sporočil,
skrbnikom pa je dodana možnost izbire oblike dnevnega poročila: lahko
je zajet v telo e-poštnega sporočila ali pripet kot samostojna priloga v
obliki HTML. MQM je lokaliziran v enakih osmih jezikih kot SCM 4.0,
med njimi pa sta za naše uporabnike najbolj zanimiva angleščina in
nemščina.
A
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Rešitve: Sledenje, skladiščenje in izdaja blaga v Perutnini Ptuj

Perutnina Ptuj:
Sledenje, skladiščenje in izdaja
blaga
Celovite rešitve za skupino Perutnina Ptuj: Od
sledenja perutninskim izdelkom s pomočjo označevanja s črtnimi kodami do njihovega skladiščenja in izdaje blaga
Informacije: LEOSS d.o.o.

Skupina PERUTNINA PTUJ d.d. (www.perutnina.si) je slovensko podjetje, ki s skrbnim
ravnovesjem med naravo, stoletno tradicijo
in najsodobnejšo tehnologijo ustvarja zdrave
in varne prehrambene navade. Celovit nadzor
skozi popolnoma integriran proces vzreje in
predelave perutninskega mesa zagotavlja potrošnikom visoko kakovost in najvišjo varnost izdelkov. Ob tem celovito in popolno nadzirajo vhodne surovine in obvladujejo vse
faze proizvodno-distribucijskega procesa,
med katerimi zagotavljajo sledljivost izdelkov
'od njive do mize'.
PERUTNINA PTUJ je v sodelovanju z družbo LEOSS
d.o.o. (www.leoss.si) uvedla več celovitih rešitev na
področju označevanja, skladiščenja in sledenja pakiranih perutninskih izdelkov. LEOSS je na osnovi
izkušenj, ki jih ima z uporabo tehnologije črtne kode
in poznavanjem problematike proizvodnje in skladiščenja Perutnini predlagal vpeljavo primerne opreme in rešitev, ki temeljijo na črtni kodi in zagotavljajo zajem in obdelavo podatkov. Nekatere med njimi
redno uporabljajo v zahtevnem delovnem okolju (20°C, +80°C).

Označevanje pakiranega perutninskega
mesa in gotovih izdelkov
Za hitrejše delo s podporo sledljivosti so se v Perutnini Ptuj odločili, da v svoj sistem vključijo večje šte40 65/2006

vilo industrijskih tiskalnikov Zebra 2746e, ki hitro
formirajo in izpisujejo etikete z vsemi potrebnimi
podatki.

Tiskalniki so nameščeni na prevzemna mesta v pakirnici perutninskega mesa in gotovih izdelkov, tiskanje pa poteka direktno prek folije in ob tekočem
traku. Ko zaposleni prevzame pakiran izdelek z linije, ga mora stehtati in označiti z etiketo, na kateri so
poleg logotipa in črtne kode tudi podatki o teži in
datumu pakiranja. Proces označevanja proizvodnje
poteka hitro in sprotno, na prevzemnih mestih pri
prepakiranju perutninskega mesa v pakirnici pa si
pomagajo z industrijskimi ročnimi čitalniki PSC PowerScan.

AVTOMATIKA

Rešitve: Sledenje, skladiščenje in izdaja blaga v Perutnini Ptuj
Sledenje porekla mesa
Sledljivost porekla so v PP uvedli
med prvimi v Sloveniji in je zdaj že
več let ustaljena praksa. Zaradi
velike količine obdelanega mesa
(tudi do 100 ton dnevno) je bila
vpeljava sledljivosti nujna že pred

preizkusiti ročne terminale HHP
Dolphin 9500 in HHP Dolphin
9550 z baznimi postajami in polnilci in se zanje tudi odločila. Terminal se je v njihovi hladilnici,
kjer je konstantna temperatura 20°C, odzival enako dobro kot bi
se pri sobni temperaturi. Zdaj jih
vsakodnevno uporabljajo za skladiščenje in komisioniranje gotovih
izdelkov
Mobilno računalništvo v
skladišču: kot del opreme
za delo viličarjev

sprejetim zakonom. Vendar pa
svojih izdelkov (piščancev, puranov...) ne sledijo po posamezni živali, temveč po rejcih.

V regalnem skladišču svežega in
zamrznjenega mesa uporabljajo
pri stalnih nizkih temperaturah (20°C) mobilne računalnike PSC
Falcon 4620 (z operacijskim sistemom MS Windows XP), ki so
posebej oblikovani za uporabo na
viličarjih, in katerih kompleti vse-

Delo v hladilnicah
Delo v stalnem mrazu je zelo
zahtevno in pomeni veliko tveganje za pravilno delovanje strojne
opreme. Na srečo na trgu obstajajo posamezni modeli, ki se v tako
zahtevnem okolju obnašajo, kot
da bi šlo za povsem običajno okolje. PP se je za ta namen odločila
bujejo brezžične industrijske ročne
čitalnike PSC PowerScan RF Series.

AVTOMATIKA
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Rešitve: Sledenje, skladiščenje in izdaja blaga v Perutnini Ptuj
Radiofrekvenčne bazne postaje so pri tem ustrezno
razporejene po skladišču in zagotavljajo neprekinjeno
delo. Na podoben način uporabljajo na paletirnem
mestu na vhodu v regalno skladišče perutninskega
mesa in na paletirnem mestu na ekspeditu perutninskega mesa industrijske ročne brezžične čitalnike
HHP IT 3870 in HHP IT 3875 z baznimi postajami.
Popis osnovnih sredstev
V vsakem podjetju pride enkrat na leto na vrsto tudi
popis osnovnih sredstev. Natančen in hiter popis je
mogoče opraviti ob uporabi mobilnih terminalov

Denso BHT 8000, s katerimi v PP popisujejo več kot
10.000 osnovnih sredstev, ki jih imajo razporejenih
na različnih lokacijah po vsej Sloveniji.
Po željah uporabnikov lahko LEOSS celovite rešitve
prilagodi njihovim posebnim zahtevam tako glede
programa samega kot tudi glede strojne opreme (terminali, tiskalniki, repro material...). LEOSS je razvil
tudi opremo za vodenje celotnih skladišč, podporo
logističnim centrom kot tudi preprostim vele- in
malo-prodajnim podjetjem vključno s podporo sledljivosti artiklov. Več o ponudbi na www.leoss.si, tel.
(01) 530 90 20, E-pošta: leoss@leoss.si.
A

AEFA’06 • Celje, Celjsko sejmišče • 04.10. - 06.10.2006
Informacije in prijave na www.aefa.si ali na tel. 059 010 949
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Izobraževanje - Študij mehatronike na Ptuju

OBDOBJE MEHATRONIKE
IN ŠTUDIJ
Avtorja: Nadja Jager Popović, Robert Harb - www.scptuj.net/vss/

Študij mehatronike je nujno potreben v sodobnem svetu, saj postane diplomant
mehatronike multidisciplinarno izobražen strokovnjak, ki s povezovanjem znanja
predvsem iz strojništva, elektrotehnike in informacijske tehnologije predstavlja
enega izmed temeljnih delov napredka sodobnega sveta. Višja strokovna šola Ptuj
je z novonastalim študijem mehatronike omogočila izborazbo za prihodnost.
HITER VPOGLED V MEHATRONIKO
20. stoletje označuje velik tehnološki in znanstveni
napredek. Začelo se je z razvojem kompleksnih, natančnih in hitrih produkcijskih strojev v industriji, in
nadaljevalo s prodiranjem elektronike in informatike
v industrijo, s ciljem povečati avtomatizacijo.
Industrijska evolucija je naredila nov korak, saj je z
razvojem mikroprocesorjev in njihovo vsesplošno
uporabnostjo, z nanotehnologijo ter razvojem programskih orodij, omogočila uresničitev izdelave zahtevnih in kompleksnih sistemov, ki so bili tudi ekonomsko upravičeni.
Konec stoletja je označilo spoznanje, da je potrebno
zliti različne tehnologije, še posebej mehaniko, elektroniko in informacijsko tehnologijo oziroma inteligentno računalniško kontrolo (kar nekako simbolno
prikazuje slika), v eno, sinergijsko zaokroženo celoto.

ma učinkov s pomočjo nadzora in upravljanja z računalnikom ob minimalnih stroških, je privedel do
t.i. obdobja mehatronike ali "mechatronics age".
Kjerkoli iščemo zapise o mehatroniki, zasledimo besede očeta mechanism elektronicsa ali danes imenovane mehatronike, japonca Yaskawe, ki označujejo
pomembnost mehatronike takole: "Tovarne, ki uporabljajo to tehnologijo niso tovarne prihodnosti, temveč
tovarne s prihodnostjo."
In čeprav šole niso tovarne v smislu proizvajanja in
trženja izdelkov oprijemljive vrednosti, so pa še vedno tiste organizacije, ki proizvajajo znanje, ki bi naj
služilo sodobnemu času.
ŠTUDIJ MEHATRONIKE NA PTUJU
Programi višjih strokovnih šol so zasnovani kot oblika terciarnega izobraževanja in so izrazito poklicno
naravnani. Prav po tem se razlikujejo od visokošolskega (univerzitetnega in visokošolskega strokovnega) študija. Kar 40% programa je namenjeno praktičnemu usposabljanju v podjetjih in organizacijah.
Programi so dveletni in omogočajo pridobitev višje
strokovne izobrazbe VI stopnje zahtevnosti. Višješolski študijski program mehatronika je kot prvi višješolski program pripravljen na podlagi poklicnega
standarda (prej: na podlagi nomenklature). Na pod-

V tehniki zagotovo ni več področja, ki bi si ga lahko
predstavljali brez računalniško podprtih sistemov,
morda ne računalnik v klasični obliki, pač pa je vezje
ki je vgrajeno v sistem, relativno majhnih dimenzij.
Lahko je to otroška igrača, mobilni telefon, kamera,
CNC stroj, avtomobil, robot.
Nov pogled na sodobne naprave, ki so sposobne hitrega prilagajanja zahtevam in doseganju maksimuAVTOMATIKA
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Izobraževanje - Študij mehatronike na Ptuju
lagi poklicnih standardov so opredeljeni cilji študija
ter splošne in predmetno-specifične kompetence.
Izvajanje in vsebine programov so osredotočene na
uporabnost, praktičnost in povezanost teorije z vsakodnevno prakso. Študentje tako med študijem
poleg teoretičnih znanj pridobijo praktična in uporabna znanja ter primere iz vsakodnevne prakse, ki
jih lahko koristno uporabijo pri svojem delu. Zelo
pomembno je dejstvo, da so pobude za vključevanje
vsebin mehatronike prišle s strani uporabnikov,
Društva vzdrževalcev Slovenije ter gospodarske in
obrtne zbornice.

Delo mehatronika je lahko udobno in tekmovalno v
raznolikih vedah, kot del tima ali pa samostojno.

Poklicni standard in program, ki smo ga pripravili
na ŠC Ptuj, sta bila potrjena na Strokovnem svetu RS
26. marca 2004. Razvoj je potekal v okviru projekta
PHARE 2001, Krepitev Slovenije na lokalni ravni, ter
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Višja strokovna šola, ki je ena izmed petih šol na ŠC
Ptuj je naredila velik korak v izobraževanju z ustanovitvijo višješolskega študija mehatronike, saj študij zajema nove trende znanja, ki je potrebno na
tržišču dela v teoretičnem in praktičnem pomenu.
Da pa lahko vse te komponente združimo na optimalen način (primerni stroški, prilagodljivost in
visoka kvaliteta), morajo inženirji mehatronike imeti
vpogled v vse tri discipline, strojništvo, elektrotehniko in računalništvo. Program višješolskega študija
mehatronike zajema temeljne, skupne in posebne
strokovne predmete, ki uspešnega študenta izobrazijo v multidisciplinarno izobraženega strokovnjaka
mehatronike. Njegov študij je podkrepljen z učnim
delovnim mestom, ki ga je verificirala Gospodarska
zbornica Slovenije, saj študent osemsto ur od skupnih dva tisoč opravi v neposrednem, konkretnem
delovnem okolju. Vsebine predmetov študija se med
seboj povezujejo in dopolnjujejo, kar daje študentu
možnost razmišljanja iz različnih vidikov. Vse to
združuje študij mehatronike na Višji strokovni šoli
Ptuj.

INŽE
ENIR MEHATRONIKE IN PRIHODNOST
Povpraševanje po mehatroniku je veliko na domačem in tujem trgu dela. Iščejo ga v proizvodnji, v
raziskovalnih in razvojnih centrih visoke tehnologije, pri svetovanjih, oblikovanju vseh vrst, od avtomobilov do mikrovalovne pečice, komunali, računalniško vodenih strojih, avtomobilskih podsistemih,
robotskih sistemih, tekalnih žerjavih, električnih in
magnetskih podsistemih, menedžmentu in še kje.
Poklic mehatronik vsebuje evropsko primerljive
standarde znanj. Potrebe po opisanem profilu potrjujejo vse številnejši razpisi delovnih mest.
Trendi v obrti in gospodarstvu odpirajo nove možnosti zaposlitev in hkrati poudarjajo nujnost prestrukturiranja obstoječih kadrov. Rezultati analize
potreb obrti in gospodarstva narekujejo izvajanje
višješolskega programa za profil poklica inženir mehatronike. Prav tako število vpisanih v redni in izredni študij nakazuje zanimanje in potrebo po funkcionalnih znanjih.
Krepitev povezav z
gospodarstvom in
skupnostjo tako na
lokalni, državni kot
tudi mednarodni
ravni pa pomeni
nov izziv za študenta, diplomanta
in končno inženirja
mehatronike.
Študenti višješolskega študija mehatronike na Ptuju
se tako lahko prepustijo novemu znanju in izzivom in postanejo ljudje s prihodnostjo in ne za prihodnost.
A
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DIGI WatchPort®

Celovit USB sistem nadzora
okolja in prostorov
Informacije: TELOS d.o.o.

Družina WatchPort je skupina
USB senzorjev - WatchPort T/
H/P/W/D/A (za temperaturo,
vlago, prisotnost, vodo, razdalje in pospešek), zelo zmogljiva kamera - WatchPort V2
in programska oprema za centralizirano upravljanje in obveščanje - WatchPort Manager, ki omogočajo izgradnjo
popolnega sistema za nadzor
okolja in prostorov.
Možnosti uporabe je resnično veliko: od merjenja temperature in vlage v
sobi z strežniki in zaznavanje vode v bankomatu, do avtomatične aktivacije informacijskega kioska ob zaznavi prisotnosti osebe ter številne
druge. Ob vezavi na napravo AnyWhereUSB je omogočena postavitev in
upravljanje senzorjev kjerkoli na IP omrežju. Z uporabo WatchPort rešitev pridobimo na zmanjšanju stroškov vzdrževanja, podaljševanju življenske dobe naprav in povečanju časa dostopnosti.

WatchPort senzorji - oddaljeno zaznavanje temperature, vlage, prisotnosti, vode,
razdalij in pospeška
Integralni del družine WatchPort
so senzorji za nadzor okolja in
zaznavanje sprememb v njem.
Uporabnikom je omogočen popoln nadzor nad delovanjem
senzorjev, saj lahko prosto določajo vse parametre delovanja
kot denimo tolerančni prag in
omejitve, ki sprožijo alarm (le-ta
se sproži, ko temperatura pade
pod 10°C). Vsak senzor je sestavljen iz dveh delov: senzorja z
daljšim PJ 45 kablom (152m),
AVTOMATIKA
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kar omogoča enostavnejše pozicioniranje v prostoru
in USB bazno enoto - konverterjem, na katero ga povežemo. WatchPort senzorji so kompatibilni z vsemi
USB standardi. Preko povezave z WatchPort Managerjem je omogočeno oddaljeno odčitavanje podatkov
pridobljenih s senzorji, centralizirano upravljanje in
obveščanje.

Primer varovanja
bančnega avtomata

Senzor pospeškov - WatchPort A:
 Dual access accelerometer
 Merjenje dinamičnega pospeška ali sunka
 Pospešek od -2g do 2g

Sistem za varovanje
trezorja

Senzor vlage in temperature - WatchPort H in T:
 Zbira podatke o relativni vlagi in temperaturi v
okolju
 Maksimalna hitrost odčitavanja: 20 x na sekundu
 Natančnost: +/-0.5 °C

Watchport H/T
Senzor prisotnosti in razdalij - WatchPort P in D:
 Vgrajen foto senzor s strojnim nazdorom občutljivosti
 Zaznava prisotnost (P) ali razdalje (D)
 Območje zaznavanja do 1,5 m
 Hitrost odčitavanja do 3 x v sekundi

WatchPort V2
zelo zmogljiva USB kamera
WatchPort V/2 je visoko zmogljiva USB kamera, idealna za implementacijo v zahtevnejših aplikacijah
nadzora, kontrole dostopa, foto identifikaciji in uporabi v bankomatih ter
kioskih. Odlikujejo jo
neverjetna kvaliteta
slike, ki jo od USB
kamer nismo vajeni,
izredno nizka svetlobna občutljivost - manj
kot 1 lux, velik nabor
razpoložljivih ločljivosti
(do max 1280 x 960), frame rate do 30 fps, zamenljive
leče, možnost namestitve kot
wallmount naprave in številne druge. Podprti so vsi
operacijski sistemi, tudi Windows NT. Kameri je priložena zmogljiva programska oprema za zaznavanje premikanja - WatchPort Sentry, s pomočjo katere
lahko kamero nastavimo tako, da začne snemati, ko
zazna premikanje v prostoru
Izgradnja cenovno ugodnega sistema nadzora prostorov na IP protokolu

Watchport/P
Senzor vode - WatchPort W:
 Dva pozlačena pina zaznavata prisotnost vode
 Binarni output: "suho" ali "mokro"
 Vodotesno ohišje
46 65/2006

Želite vzpostaviti sistem oddaljenega nadzora vaših
prostorov in lastnine? S pomočjo Watchport USB kamere in programske opreme za zaznavanje premikanja Watchport Sentry (ena kamera na gostitelja) in
WatchPort Console (več kamer) vam je na voljo cen-

AVTOMATIKA

Inteligentne zgradbe - Digi WatchPort® - USB sistem za nadzor prostora in okolja
Glavne lastnosti

ovno ugodna alternativa sistemom CCTV in sorodnim sistemom nadzora.
 Popoln nadzor nad občutljivostjo kamere, kar izniči nepravilna odčitavanja
 Avtomatizirano arhiviranje posnetkov
 Diagram premikanja oseb in predmetov v nadzorovanem prostoru
 Nastavljivi intervali odčitavanja
 Z uporabo WatchPort managerja omogočeno obveščanje po elektronski pošti ali z SMS sporočili
DIGI AnywhereUSB
AnywhereUSB je USB hub, ki omogoča povezavo petih USB naprav na
lokalno omrežje, ter njihov centraliziran nadzor in upravljanje. Je prva
naprava z implementirano tehnologijo USB over IP®, ki omogoča priklop
USB naprav kjekoli v omrežju, brez uporabe lokalnega gostitelja - računalnika. Z uporabo te tehnologije je izničena omejitev dolžine USB kabla
na 5 metrov. Namestitev naprav je preprosta in poteka identično kot
namestitev USB naprav na lokalni USB port. Driverji za naprave se namestijo na centalnega gostitelja - PC ali strežnik, brez spremembe obstoječih nastavitev. Vse periferne naprave, nameščene na AnywhereUSB so
upravljane in nadzorovane centralno, preko IP naslovov. AnywhereUSB je
idealna rešitev za priklop čitalcev črtnih kod, prstnih odtisov, kreditnih
kartic, printerjev, kamer in drugih naprav z USB portom.
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 Enostavno povezovanje naprav
z USB portom na lokalno IP
omrežje. Idealna rešitev za POS
 Z uporabo USB over IP tehnologije je omogočeno razširitev delovanja USB naprav preko tradicionalne meje 5 metrov, ki jih
podpira tehnologija USB
 Omogočeno je kreiranje sistemskih redunčanih rešitev za povezane naprave
 Povečanje varnosti, saj je možna
namestititev gostitelja na oddaljeni lokaciji.
 Dostop do naprav in njihovo
upravljenje preko TCP/IP povezave
 Poenostavljeno skrbništvo nad
napravami in znižanje stroškov
za IT
 USB porti se obnašajo kot lokalni porti na on-board USB
povezavi. Plug'n'Play
 Ciljne aplikacije so prodajne točke - POS, bankomati, industrijska avtomatizacija in vsa okolja, kjer je lokalna namestitev
USB naprav nemogoča zaradi
varnosti, vplivov okolja ali pomankanja prostora
Programska oprema
WatchPort Manager
 centraliziran prikaz statusa
nadzorovanih naprav
 arhiviranje zbranih podatkov
 nastavljive mejne vrednosti
 opozarjanje o preseganju nastavljenih vrednosti na zaslonu
 možnost izvoza podatkov o statusu nadzorovanih naprav, loga, v .xml datoteko in objava na
spletu
 obveščanje o statusu naprav po
elektronski pošti ali SMS-ih
 enostavna integracija večjega
števila naprav in dodajanje novih
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Zaslonski posnetki WatchPort vmesnika:

Nastavitve opozarjanja z SMS sporočili

Okno z osnovnimi nastavitvami delovanja sistema

Seznam vseh razpoložljivih senzorjev

Alarm! Opozorilo, ki se nam pokaže na zaslonu

Izgled dnevnika z seznamom merjenj senzorjev

.xml datoteka, ki jo generira sistem za objavo na
strežniku
Več informacij je na voljo v
podjetju Telos d.o.o.
A

Nastavitve opozarjanja po elektronski pošti
48 65/2006

AVTOMATIKA

AVTOMATIKA

65/2006 49

50 65/2006

AVTOMATIKA

