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Varnostne naprave tudi na Ethernetu

Siemens Automation and Drives (A&D) je dodal krmilnikom serije
S7-300 nova procesorja z varnostnimi funkcijami, ki imata vgrajen
Profinet vmesnik: CPU S7-315F-2PN/DP in S7-317F-2PN/DP. 
Oba procesorja sta sestavni del Siemens programa varnostnih
naprav SIMATIC SAFETY INTEGRATED.

Obiščite nas na spletnih straneh:  www.siemens.com/f-cpu

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

Spoštovani,

Poletja je bilo konec že sredi avgusta, upam pa,
da bo vsaj zlata jesen prijetno topla in sončna!
Pred nami je namreč veliki obrtni sejem in caplja-
ti po lužah res ni prijetno. Jesen je tudi priložnost
za druge dogodke - recimo srečanje vzdrževalcev
na Rogli - pa tudi za predstavitve in delavnice, ki
jih pripravljajo posamezna podjetja. Eno večjih
predstavitev že tradicionalno pripravljata Sie-
mens v Koloseju v Ljubljani in Schneider Electric
v Radencih.

Tokratna številka ni posebej tematsko obarvana,
je pa kar nekaj novosti s področja opreme za avto-
matizacijo, s področja sistemov za identifikacijo
in označevanje, pa tudi s področja procesnih ko-
munikacij. Ethernet je vsekakor postal standard
tudi na tem področju, vse bolj robustne, zanesljive
in varne pa so tudi brezžične računalniške komu-
nikacije brez katerih si ne moremo zamisliti om-
reženja, recimo, vodovodnih zajetij ali pa velikih
skladišč z mobilnimi skladiščniki neposredno po-
vezanimi s poslovnim programom za materialno
poslovanje. Skratka, mobilne brezžične komuni-
kacije so prihodnost, ki je ne more nihče več zaus-
taviti...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

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

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

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

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

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

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

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

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

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

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

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

MERITVE NIVOJEV
Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh. direk-
tor v Robotina d.o.o.

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

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

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

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

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el., 
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070, 

e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

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

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

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

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

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

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrij-
skih zveznih in šaržnih procesov. Svetoval
vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/513-81-91,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

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

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

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

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

Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 

Podjetje /pravna oseba/:

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

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

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

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

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.

P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

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

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

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

Svetuje na področju uporabe procesne senzorike
(sila, tlak, moment, pomik...) in procesne elek-
tronike pri avtomatizaciji v industriji in nad-
zoru procesov spajanja in preoblikovanja.
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Avtomatizacija skladišč: Hydra@Warehouse in EAN/UCC 128

Avtor: Dejan Reichmann

EAN/UCC 128 v skladišču
proizvodnega podjetja

Kaj jje EEAN UUCC 1128

V praksi pogosto srečujemo primere, ko odgovorni
menijo, da je dovolj  transportno embalažo  označe-
vati z enakimi kodami kot so na trgovskih enotah
izdelka, torej EAN13. EAN13 sicer enolično označi
trgovski izdelek, ne vsebuje pa nobenih drugih infor-
macij, ki so potrebne za tekoče moderno poslovanje.
Ker slabo označeni izdelki podražijo manipulativne
stroške, so veliki trgovci kot sta Mercator in Spar v
Sloveniji ter Konzum na Hrvaškem, začeli zahtevati
od dobaviteljev, da označujejo transportno embalažo
tako, kot predpisujejo standardi.  Gre za to, da  lahko
na vhodu v skladišče distributerja delavec na prevze-
mu avtomatsko zajame vse podatke, ki so danes
potrebni za uspešno poslovanje. Ti parametri so obi-
čajno poleg enolične oznake blaga še: rok uporabno-
sti, številka sarže, serijska številka, teža pakiranja...
Učinkovitost zajema podatkov se
zelo poveča v primeru, ko distri-
buter razpolaga s potrebno infor-
macijsko opremo in ko je blago
pravilno opremljeno. V zadnjem
času so začeli večji trgovci sankci-
onirati dobave z nepravilno ozna-
čenim blagom. Znan je primer ko
zaračunajo 1€ manipulacijskih st-
roškov na enoto kartonske emba-
laže. Primer oznak na pravilno oz-
načenem kartonu je prikazan na
sliki 1.

EAN/UCC 1128 iin SSVS

Večja in tudi manjša proizvodna
podjetja se srečujejo z dejstvom, da
kupci zahtevajo pravilno označe-
vanje transportnih enot njihovih
izdelkov. V skladišču proizvodne-
ga podjetja je hkrati z uvedbo črt-
ne kode in označevanja transport-
nih enot nujna uvedba dobrega in-
formacijskega sistema za vodenje
skladišča (SVS). Podjetje 3R.Tim je
specializirano za razvoj in imple-
mentacijo rešitev za podporo pro-
cesom v logistični verigi. Sodeluje-
mo s priznanimi dobavitelji opre-
me in rešitev za označevanje. SVS
Hydra@Warehouse izpisuje etike-

te in je povezljiv s tehtalnimi sistemi. Sistem za cen-
tralni nadzor izpisovanja etiket je tudi naš izdelek.

Izpisovanje eetiket ppo sstandardu EEAN/UCC 1128

Hydra@Warehouse uporablja programsko opremo
NiceLabel kot orodje za avtomatski izpis etiket.
NiceLabel s svojimi bogatimi možnostmi oblikovanja
etiket, ki vsebujejo črtno kodo dopušča svobodo pri
popravljanu starih in izdelavi novih etiket. Hydra-
@Warehouse omogoča robusten in razširljiv sistem
zajema podatkov s tehtnic ter omogoča avtomatski
izpis etiket s kompleksnimi podatki, kot so etikete, ki
vsebujejo variabilno (tehtano) težo izdelkov. Izdelke
in kartone se označi pred vstopom v skladišče. Na iz-
stopu iz skladišča se običajno izdela še etikete za pa-
lete, ki vsebujejo tudi SSCC. Za izpis etiket na vhodu

ali izhodu iz skladišča je možno
uporabiti tudi prenosne brezžične
tiskalnike, ki jih imajo delavci pri-
trjene za pasom.

Opis ddela ss kkartonsko
embalažo ss ssistemom
Hydra@Warehouse

Opisali bomo samo postopek dela
v skladišču, ki je opremljeno s sis-
temom Hydra@Warehouse. Osre-
dotočili se bomo na zajem podat-
kov, ki so v kodi EAN/UCC 128.
Hydra@Warehause omogoča nas-
tavitev, katera vnosna polja so ob-
vezna. Obvezna polja na ekranu
terminala je potrebno napolniti z
ustreznimi podatki preden sistem
dovoli nadaljevanje postopka. Iz-
brati je možno dva načina vnosa:
ročni ali avtomatski. Pri avtomat-
skem vnosu delavec z ročnim ter-
minalom bere črtne kode (običajno
dve ali tri), dokler niso zajeti vsi
obvezni parametri. Sistem je po
vnosu takoj pripravljen na obdela-
vo naslednje transportne enote
(običajno je to karton). Pri ročnem
vnosu lahko delavec ob prevzemu
vpisuje podatke tudi ročno in mo-

Slika 1 - Na kartonski etiketi so pa-
rametri zapisani v dveh vrsticah:
(02)03838956484370  - je oznaka izdelka v kartonu
(37)008 - v kartonu je 8 kosov prodajne enote izdelka
(3103)019444 - teža kartona je 19,444 kg
(15)060508 - izdelek je uporaben do 8.5.2006
(10)12 - številka serije izdelka je 12
Etiketa je namenjena izdelkom za
hrvaški trg. Ob prevzemu kartona
skladiščnik prebere vse podatke z
dvema "scanoma" in jih brez napak
vnese v informacijski sistem.
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Avtomatizacija skladišč: Hydra@Warehouse in EAN/UCC 128

Slika 2 - Shema centralno vodenega tehtalnega sistema, ki zagotavlja pra-
vilno označevanje kartonske embalaže in palet, obenem lahko zagotavlja
sledljivost podatkov na vhodu v skladišče izdelkov

ra za nadaljevanje potrditi vnos. Tak način se uporablja, če blago ne vse-
buje vseh parametrov, ali če se ob prevzemu bere podatke samo z ene
transportne enote in se vnese količino celotne dobave ročno. To je možno
samo pri blagu, ki ima enake parametre.

Označevanje bblaga zza iinterno uuporabo

Manipulacija z blagom, ki je pravilno označeno, je
bistveno hitrejša in možnost napak je minimalna. Za
interno označevanje je zelo priporočljivo uporabljati
kode ki so po standardu EAN/UCC 128. Izpis pravil-
nih etiket omogoča ustrezna programska oprema in
ustrezen tiskalnik direktno iz sistema Hydra@Ware-
house. V ta namen se uporablja programska oprema
Nice Label, ki jo Hydra@Warehouse lahko uporablja
kot orodje za izpis etiket. V takem primeru je obliko-
vanje etiket enostavno in prepuščeno uporabniku,
tudi če vsebujejo kompleksne podatke.

Slika 4 - Primer kode
za interno označeva-
nje blaga. V konkret-
nem primeru je to
pakiranje s 500 kosi
polizdelka z interno
oznako 30000015.

Prednost vvpeljave ""mini"  ssistema zza vvodenje sskladišča vv
proizvodno ppodjetje

Uvedba sistema omogoča večjo hitrost dela, zmanjša možnost napake in
je nujna v primeru potrebe spremljanja parametrov: rok uporabnosti,
serijska številka, številka sarže. Z uporabo ustreznega sistema se običaj-
no hkrati reši večino običajnih težav skladišča. S pravilno označenim
blagom so tudi interne manipulacije veliko hitrejše in natančnejše. Izved-
ba delne ali celotne inventure skladišča je hitrejša, zaradi hitrejšega vno-

sa podatkov. Interni sistem čital-
cev črtne kode je že tudi zasilna
izhodna kontrola pravilnosti črtne
kode.

Slika 5 - Pregled manjkov in viškov
po lokacijah

Sistem za vodenje skladišča (SVS)
v proizvodnem podjetju pride do
izraza zlasti s povezavo z napred-
nim poslovno informacijskim sis-
temom kot je Datalab Pantheon™.
V primeru tesne integracije odpa-
de zamudno pretipkavanje skladi-
ščne dokumentacije. Integracija
obeh sistemov (WMS in ERP) om-
ogoča tudi jasno določitev pravic v
sistemu in enotno administracijo
uporabnikov.

Hydra@Warehouse

Hydre@Warehouse je SVS (Sistem
za Vodenje Skladišča) ali v angleš-
čini WMS (Warehouse Managa-
ment System). SVS Hydra@Ware-
house  je izdelan v skladu z mo-
dernimi smernicami na podlagi
15-letnih izkušenj. Sistem je eno-
staven za uporabo, povezljiv z ob-
stoječimi informacijskimi sistemi
in cenovno dostopen. Deluje v več
jezikih in omogoča naturalizacijo
v katerikoli jezik. Integracija z ne-
katerimi poslovno informacijski-
mi sistemi kot je Datalab Pan-
theon™ je že izvedena. V takih pri-
merih je implementacija sistema
še hitrejša.

Slika 3 - Podatki
o prevzetem bla-
gu na ekranu roč-
nega terminala,
prebrani iz kar-
tonske etikete z
EAN/UCC 128

A
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Le še nekaj dni nas loči od odprtja največjega sejemskega in poslovnega dogodka v Slo-
veniji - 39. mednarodnega obrtnega sejma (MOS). Tradicionalni MOS bo letos potekal
od 6. do 13. septembra, odziv razstavljavcev pa je tako velik, da je družba Celjski sejem
d.d. letos postavila še eno montažno sejemsko dvorano in s tem pokrite razstavne povr-
šine na sejmišču povečala za približno 1000 kvadratnih metrov.

Informacije: Nataša Vodušek, tel. 03 5433 205, e-mail: natasa.vodusek@ce-sejem.si

MOS - 39. mednarodni obrtni sejem

Na 39. MOS se bo tako neposredno predstavilo skoraj 1000
razstavljavcev iz Slovenije in tujine, ob upoštevanju zastopa-
nih pa se bo njihovo število povzpelo na preko 1500.  Razs-
tavljavci prihajajo iz 35 držav, med njimi so znova taki, ki se
bodo predstavili skupinsko. Posebej velik interes znova priha-
ja iz Srbije. Že drugič bo na sejmu gostovala občina Inđija, ki
je že lani pripravila zelo opazen nastop na sejmu. Prvič pa se
bodo organizirano predsta-
vila tudi podjetja iz Vojvo-
dine. Tradicionalno se bodo
skupinsko predstavili tudi
razstavljavci iz Hrvaške in
Italije, prišli bodo tudi raz-
stavljavci iz Indije.

MOS bo torej tudi letos up-
ravičil sloves prireditve, ki jo
odlikuje širok razstavni pro-
gram in s tem številne mož-
nosti za razstavo. Utrip pa
sejmu poleg razstavnega pr-
ograma in dogajanj na raz-
stavnih prostorih dajejo še
številne spremljajoče prire-
ditve, ki jih Celjski sejem pri-

pravlja z domačimi in tujimi partnerji. Na posvetih in razpra-
vah udeleženci razpravljajo o trenutno aktualnih temah, ki
krojijo poslovno okolje gospodarstvenikov in podjetnikov,
hkrati pa taka srečanja nudijo informacije o trendih in izzivih
gospodarstva. Letos bodo med drugim razpravljali o prevzemu
evra v začetku leta 2007, o nenehnem problemu plačilne ne-
discipline za poslovanje podjetij, potekala pa bodo tudi še šte-

vilna druga poslovna sreča-
nja, ki bodo zlasti medna-
rodno obarvana.

Za podjetnike in obrtnike
bodo med strokovnimi sre-
čanji zagotovo zanimive
delavnice, ki jih tudi letos
pripravlja Obrtna zbornica
Slovenije (OZS). Odvilo se
bo 16 strokovnih delavnic o
aktualnih temah kot so
kako do uporabnih infor-
macij o finančnih virih in
kako pristopiti k prijavi na
razpis, kaj je dobro vedeti o
davčnih inšpekcijskih pre-
gledih… 

Prireditve - MOS - mednarodni obrtni sejem
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Prireditve - MOS - mednarodni obrtni sejem

Sejemski
nastop OZS

bo potekal v
dvorani A. Med drugim bo zbornica
predstavila podporno okolje, ki je na
razpolago malim in srednjim podjetjem
in obrtnikom v okviru OZS in JAPTI,
nastopile bodo strokovne sekcije zborni-
ce, inovatorji, naprodaj bodo izdelki
domače in umetnostne obrti.

Osrednja nnit FFinančne aarene
pokojnine
Tudi letos bo Celjski sejem skupaj s pod-
jetjem i-svetovanje d.o.o. organiziral
finančno-izobraževalna predavanja pod
skupnim imenom Finančna arena. K
sodelovanju so povabili strokovnjake iz
področja načrtovanja osebnih financ,
upravljanja premoženja, zavarovalni-
štva, podjetniškega svetovanja in nepre-
mičnin.
Glavna nit letošnjih predavanj, ki bodo
potekala na razstavnem prostoru pod-
jetja i-svetovanje v sejemski dvorani L1
(prvo nadstropje dvorane L), bodo po-
kojnine. Predstavljene bodo težave ob-
stoječega pokojninskega sistema in no-
vosti, ki se obetajo z novo pokojninsko
zakonodajo, še posebej pa rešitve v tistih
primerih, ko ne vemo kako do dovolj
visoke pokojnine. 

Igralni kkotiček zza zzabavo ootrok vv
dvorani NN - tturistična pponudba
regij vv ddvorani KK

Na 39. MOS bo zabavno tudi za otroke.
Starši bodo lahko svoje malčke odpeljali
v sejemsko dvorano N, kjer bo igralni
kotiček za zabavo in razvedrilo otrok. V
igralnem kotičku - opremili ga bodo
Engrotuš d.o.o., Enim d.o.o., Moko
d.o.o. in Telekom Slovenije d.d. - se bodo
otroci med drugim lahko popeljali z
avtomobilčki na nožni pogon, se spuš-
čali po toboganu, se vključili v otroške
delavnice in se preizkusili v računalni-
ških igricah.

Zanimivo pa bo dogajanje tudi v sejem-
ski dvorni K, kjer se bodo poleg podjetij
iz prehrambene  industrije ter vinarjev,
ki vsako leto poskrbijo za številne degu-
stacije in ugodne nakupe svojih izdel-
kov, letos intenzivno predstavile tudi
slovenske občine in regije. Ogledati si bo
mogoče celovito predstavitev slovenske
turistične ponudbe, ki jo pripravljajo
lokalne turistične organizacije, turistič-

no-informacijski centri ter razvojne
agencije. Občine Dobje, Dobrna, Op-
lotnica, Slove-
nske Konjice, Še-
ntjur, Vitanje in
Zreče so se npr.
odloč i le , da bo
osrednja nit nji-
hove predstavitve
čebelarstvo. Na
sejmu se bo vsak
dan predstavilo
čebelarsko dru-
štvo, prisotna pa
bodo tudi ostala
društva z njiho-
vega območ j a :
zeliščarji, kmečke
žene, pletarsko
društvo, katerih
ponudbo bodo
dopolnjevali še
ostali ponudniki
z območja: gostišča, terme, šole, lepotil-
ni centri, ki bodo poleg same predstavit-
ve pripravili tudi okusne pokušine. 

Novost sejemske dvorane K pa bo letos
med drugim tudi restavracija zdrave
prehrane v organizaciji družb Terme
Olimia d.d. in Mediacor d.o.o., ki ima
dolgoletno tradicijo predelave in prodaje
bolj zdrave hrane ter ponuja široko izbi-
ro bioloških izdelkov. Kuharski mojstri
bodo za obiskovalce sejma pripravljali
okusne jedi iz zdrave hrane. Bogata pa
bo tudi druga gostinska ponudba na
sejmu. Poleg značilnih sejemskih jedi z
žara, bo mogoče poizkusiti tudi okusne
ribje jedi.

Prireditveni ooder iin EEko aatrij zza
počitek iin zzabavo
Za zabavo na 39. MOS bo znova skrbe-
lo dogajanje na osrednjem prireditve-
nem odru v atriju sejmišča, kjer se bodo
odvili številni glasbeni in plesni nastopi.
Prireditveni oder bo odražal podobo Eko
atrija, ki ga bo tudi letos s partnerji pri-
pravilo podjetje Vecronia d.o.o.., znova
pa bo rdeča nit Sožitje z naravo.
V okviru Eko atrija bo med drugim
potekalo finalno tekmovanje Sestavimo
si vrt. Zmagovalna para predtekmo-
vanj, ki sta potekala marca na sejmu
Flora in maja na sejmu Flora po Flori, se
bosta pomerila v soboto, 9. septembra.
Zmagovalca tekmovanja, ki bo zagoto-
vo paša za oči, saj bodo tekmovalci
morali v živo pred obiskovalci pripravi-

ti kotiček za sproščeno posedanje na
vrtu, bosta med drugim odpotovala na

devetdnevno izobraževanje - strokovno
ekskurzijo po Franciji.

MOS oodprt mmed 99. iin 119. uuro -
Brezplačni ssejemski vvlakec ss ppar-
kirišč ddo ssejmišča
39. MOS bo mogoče obiskati med 9. in
19. uro. Le zadnji sejemski dan, v sredo,
13. septembra, bo sejem odprt do 18.
ure. Cene vstopnic so ostale enake kot v
letu 2005, in sicer bodo odrasle osebe za
sejemsko vstopnico odštele 1200 SIT,
upokojenci in skupine nad 20 oseb 1000
SIT, učenci, dijaki in študenti pa 900
SIT. Tudi letos nadaljujemo s tradicijo
ugodnejših nakupov sejemskih vstopnic
za družine. Za družinsko vstopnico, ki
vključuje dve odrasli osebi ter otroka od
7 do 15 let, bo potrebno odšteti 2400
SIT.

Vstopnice za sejemsko prireditev bo
sicer letos mogoče kupiti tudi na več kot
100 prodajnih mestih po Sloveniji in
tujini, saj se je Celjski sejem s podjetjem
Eventim Si d.o.o., ki izvaja predprodajo
in prodajo vstopnic za različne organi-
zatorje prireditev, dogovoril za sodelo-
vanje. 

Da bodo obiskovalci čimlažje dostopali
do sejmišča bo vse dni sejemskega doga-
janja do prireditvenega prostora s parki-
rišč vozil brezplačni sejemski vlakec, ki
je že dobro znan spremljevalec največje
sejemske in poslovne prireditve v Slove-
niji. A





AVTOMATIKA 1166/2006

Express novice - Advantechove novosti v Sloveniji

TPC-11570H: zzmogljivost, eeleganca, ppovez-
ljivost, zzdružljivost

Panelni računalnik z zaslonom na dotik TPC-15-
70H (TPC = Touch panel computers) je namenjen
zahtevnejšim industrijskim postopkom kot so avto-
matizirane proizvodne linije ali nadzorni postopki.

Odpornost na zunanje vplive ob elegantnem videzu
zagotavlja ospredje iz zlitine Al-Mg (skladne z nor-
mami NEMA4/IP65 za odpornost pred vlago in pra-
hom), zmogljivost pa procesor iz razreda Intel(R)
Celeron(R) M (do delovnega takta 1 GHz) in preizku-
šena vgrajena programska oprema. Vsestranski
novinec, ki nima ventilatorskega hlajenja in zato niti
vrtljivih delov, ima številne možnosti povezovanja:
več standardnih komunikacijskih vrat, tri serijske
vhode, dvojni Ethernet vmesnik, dvojni vmesnik USB

2.0, en paralelni vhod in en vhod PS/2, zahvaljujoč
svoji zasnovi pa še možnosti žičnega povezovanja s
primernimi vmesniki. Vsi Advantechovi panelni ra-
čunalniki z zaslonom na dotik podpirajo Microsoft-
ove operacijske sisteme Windows(R) 2000, XP, XP
Embedded in CE 5.0, odlikuje pa jih tudi nizka in
učinkovita poraba energije.

TREK 7755 AAnti-FFreeze: oodličen ttudi ppri
izjemno nnizkih ttemperaturah

Nalašč za temperaturne spremembe ob pogostih
premikih vozil med hladilnicami in nakladalnimi
rampami, model TREK-755 AntiFreeze, katerega dia-
gonala zaslona LCD z nastavljivo svetilnostjo (od 5
do 100 %) meri 10,4 palca (26,4 cm), deluje v tem-
peraturnem razponu med -30° C in 45° C. Za zago-
tavljanje nemotenega delovanja celo pri tako nizkih
temperaturah ima TREK-755 Anti-Freeze vgrajen
grelec, ki omogoča visokoločljiv prikaz na ogreva-
nem zaslonu LCD in preprečuje nabiranje ledu. Celo
pri  30° C zagon ne traja dalj kot tri minute. Skrbno
izbrane elektronske komponente so odporne na eks-
tremne temeperature in zlasti na kondenz, ki nasta-
ja ob takih nihanjih, sicer pa TREK-755 Anti-Freeze
velja za najbolj robusten Advantechov panelni raču-
nalnik in ustreza tudi merilom IP65/NEMA4 za
odlično odpornost pred vodo in prahom. Hlajenje
procesorja je zagotovljeno brez vrtljivih delov venti-
latorja kar prispeva k še večji zanesljivosti delovanja.
Kot opcijski moduli so, glede na potrebe naročnika,
na voljo trdi disk in pomnilniška kartica CF za delo-

Visokotehnološko podjetje Advantech od leta 1983 ponuja izdelke in storitve za nadzor
in avtomatizacijo proizvodnih procesov. Ljubljansko podjetje Abit, zastopnik, integrator
in distributer opreme za industrijska okolja, zagotavlja, da so njihove novosti sproti na
voljo tudi pri nas; najnovejše pridobitve so industrijski panelni računalniki TPC-1570H
(za zahtevnejše industrijske postopke), TREK-755 Anti-Freeze (izjemna temperaturna
odpornost) in FPM-3120G (visoka svetilnost za odlično berljivost).

Informacije: Abit d. o. o., Mojca Progar - mojca.progar@abit.si

Industrijski panelni računalniki
za najekstremnejša okolja
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vanje v širokem temperaturnem razponu, za zago-
tavljanje stalne komunikacije pa še modula za brez-
žično omrežje (WLAN) ali določanje položaja (GPS).

FPM-33120G: jjasen pprikaz ttudi ppod nnepo-
sredno ssončno ssvetlobo

Ploski monitor FPM-3120G (FPM = Flat panel
monitor) je nadgradnja prejšnjega modela FPM-
3120. Svetilnost zaslona krepko presega tisto pri obi-
čajnih monitorjih, zato je prikaz jasen in berljiv celo
v zelo osvetljenem okolju in pod sončno ali lesketajo-

čo svetlobo. Oblika z ohišjem iz nerjavečega jekla je
skladna z varnostnimi zahtevami, preprosto uporab-
nostjo in odpornostjo pred temperaturami, umaza-
nijo, vibracijami in prahom. A
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Procesne komunikacije - Radijski modem z majhno porabo

Informacije: Bogdan Rojc, Genera d.o.o., www.genera.si / www.elprotech.com

505U-KK: rradijski mmodem zz
minimalno porabo 140 µA
O telemetrijskih modemih je bilo v preteklih številkah že nekaj napisanega. V tokratnem

prispevku si bomo ogledali model Elpro 505U-K, ki ga od drugih modemov istega
proizvajalca loči kompaktnost, višja stopnja IP zaščite (IP-66), ugodna cena, predvsem pa
izredno nizka poraba v mirovanju. Kot bomo videli v nadaljevanju, nam omenjene lastnosti
lahko precej olajšajo načrtovanje brezžičnega sistema. 

Modul ima dva digitalna/pulzna
vhoda in enega analognega in deluje
samo kot oddajnik. Vgrajujemo ga v
sisteme, ki imajo na sprejemni strani
modeme serije 105U (dig. in an.
vhodi/izhodi) ali 105U-G (priklop na
Ethernet, Profibus, Modbus). Nekaj
tipičnih povezav vidimo na sliki 2.
Modem oddaja vrednosti ob spre-
membi in v določenem časovnem in-
tervalu. Z intervalnim pošiljanjem si
zagotovimo, da ob izpadu oddajnega
modula na sprejemni strani zaznamo
napako najkasneje po enem časov-
nem intervalu. Modem je večino časa
v mirovanju (poraba pod 140 µA). Ob
določenih časovnih intervalih se
modem prebudi, prebere vrednosti in
ob spremembi pošlje novo stanje. Po-
goj, za koliko odstotkov se mora ana-
logni signal spremeniti, da ga modem
pošlje, je tudi mogoče nastaviti. Poleg
dveh fizičnih vhodov ima naprava še
dva programska alarmna digitalna
vhoda. Prvi se aktivira ob skoraj pra-
zni bateriji, drugi pa pri prekoračitvi
predhodno nastavljene vrednosti
analognega signala. 

Kot smo že omenili, je ena glavnih
odlik modema izredno nizka poraba
v mirovanju, ki je manj kot 140 µA.
Če ne pošiljamo podatkov prepogo-
sto, pomeni, da je tudi povprečna
poraba izredno majhna. Prednost
majhne porabe se izkaže predvsem na
objektih brez elektrike, kjer so mode-
mi pogosto priključeni na solarne sis-
teme. V tem primeru je odločitev za

telemetrijski modem 505U-K prava,
saj ga lahko priključimo kar na bate-
rijo. S tem se izognemo solarnemu
sistemu in tako precej zmanjšamo
začetno investicijo. Ob tako majhni
porabi je potrebno baterije menjati
relativno redko, kvalitetne baterije z
veliko kapacitivnostjo lahko le vsakih
nekaj let. Poleg bistveno manjše za-
četne investicije so tudi stroški vzdr-
ževanja majhni. Resda je potrebno
menjati baterijo, vendar ne pozabi-
mo, da imajo akumulatorske baterije
solarnih sistemov tudi omejeno živ-
ljenjsko dobo, solarne celice pa so po-
gosto tarče vandalov in tatov.

Slika 2 - Primeri uporabe modema
505U-K

Preko modema 505U-K je mogoče
pošiljati tudi pulzni signal, ki ga pri-
ključimo na digitalni vhod. Modem
ne pošilja posameznih impulzov,
ampak obdeluje in pošilja podatke o
vsoti impulzov. Oddajni modem šteje

Slika 1 - Primeri uporabe modema
105U
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impulze in jih pošilja ob prekoračitvi delne vsote ali
v določenem intervalu. Na drugi strani sprejemni
modem reproducira impulze. Število generiranih
impulzov med dvema sprejemoma je enako razliki
med zadnjo in predzadnjo prejeto vsoto impulzov. S
takim načinom prenosa zagotovimo minimalno
oddajanje in preprečimo, da bi se posamezni pulzi
med prenosom izgubili.

Modem 505U-K je vgrajen v ohišje s stopnjo zaščite
IP66, kar poenostavi montažo. Enako ohišje nam
lahko služi za napajalno enoto, v kateri imamo zlo-
ženih 6 baterij  tipa AA.

Slika 3 - Modem 505U-K z dodatnim ohišjem za
baterijo

Tipičen primer uporabe predstavljenega modema je
povezava oddaljenega vodnega zajetja, ki nima elek-
trične energije. Na modem priključimo nivojski sig-
nal in še kakšno alarmno vrednost. Ker telemetrijski
modem za relativno nizko ceno združuje v enem
ohišju tri naprave (modem, procesno enoto in radij-
sko postajo) in ker ne potrebujemo napajalnega sis-
tema, predstavlja optimalno rešitev za daljinski nad-
zor vodnih zajetij.

Vodno zajetje je le ena izmed neštetih možnosti upo-
rabe modema 505U-K, omenimo le še eno: premični
objekti, kot so dvigala, vozički in podobno.

Opisani modemi delujejo na 'prosti' frekvenci z do-
metom do 5 km, poleg teh pa pri podjetju Elpro izde-
lujejo tudi modeme, ki delujejo na zakupljenih frek-
vencah.

Podrobnejše informacije o modemih Elpro dobite pri
podjetju Genera d.o.o.. A

Informacije: Jernej Tavčar, Genera d.o.o.

Izobraževanje:
Brezplačni
tehnični semi-
narji za sisteme
Beckhoff
Področje avtomatizacije se neprestano

širi, dopolnjuje in spreminja. Inženirji,
ki so ponavadi obremenjeni s projekti in ni-
majo časa za stalno izobraževanje in spe-
cializacije, skušajo ostati v koraku s ča-
som, kar pa zaradi obremenjenosti seveda
ni enostavno. Z namenom hitrega pridobi-
vanja znanja, ki je prilagojeno potrebam
uporabnika, podjetje Genera d.o.o. pripra-
vlja seminarje za programiranje krmilnikov
Beckhoff.

Seminarji obsegajo projektiranje, konfiguriranje in
programiranje krmilnikov ter povezavo v sistem.
Zajemajo tako teoretični kot praktični del na opremi
Beckhoff. Seminarji potekajo v manjših skupinah in
so prilagojeni predhodnemu znanju udeležencev. Na-
menjeni niso samo programerjem, primerni so tudi
za projektante in  vzdrževalce.  Seminarji so brezpla-
čni.  
Še pred seminarjem pa lahko pa lahko preizkusite
programsko orodje TwinCat, saj je na www.beck-
hoff.com na voljo brezplačna polna preizkusna verzija.

Podrobnejše informacije o tečaju dobite na naslovu
jernej.tavcar@genera.si. A
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Express novice - FMC novice

CUPERTINO, 26. 7.
Miško Mighty Mou-
se, ki prihaja iz pod-
jetja Apple in je do
sedaj imela »rep«, bo
odslej mogoče kupiti
tudi v brezžični iz-
vedbi. Brezžično miš-
ko odlikujeta tehno-
logija Bluetooth in
sledilna naprava, ki s pomočjo laserske tehnologije omogoča 20-krat
boljše delovanje miške za razliko od standardne optične, prav tako pa jo
je možno zavrteti po delovni površini za 360 stopinj.

SUNNYVALE, CUPERTINO, 26. 7. Yahoo! in Symantec sta sklenila part-
nerstvo, saj želita storitve za varno uporabo interneta ponuditi številnim
uporabnikom rešitev obeh
podjetij. Nova spletna rešitev
– Norton Internet Security –
bo uporabnikom omogočila
brezskrbno deskanje po sple-
tu, saj nudi zaščito pred vi-
rusi, napadi hekerjev ter ne-
želeno pošto in vohunsko pr-
ogramsko opremo. 

Norton Internet Security vkl-
jučuje Symantecovi rešitvi
Norton Antivirus in Norton
Personal Firewall.

BOSTON, ZDA, 20.7.
Korporacija Syman-
tec je predstavila nov
sistem za obnovitev
podatkov Backup Ex-
ec System Recovery. 

Sistem združuje fun-
kcionalnost starega
sistema Symantec Li-
veState Recovery z
novim, poenostavlje-
nim  sistemom za za-
ščito Windows, ki
temelji na diskih. Symantec Security Operations Center

Informacije: FMC d.o.o., www.apple.com/mightymouse

Applova »mogočna miška«

Informacije: FMC d.o.o., www.symantec.com

Yahoo! in Symantec za
varno uporabo interneta

Informacije: FMC d.o.o., www.symantec.com

Symantec predstavil nov
sistem za obnovo podatkov

A

A

A
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Sistemi za označevanje

Tovarna olja GEA d.d. Slovenska Bistrica (www.gea.si) je vodilna slo-
venska oljarna in ena najstarejših oljarn v Sloveniji, saj njene korenine
segajo v leto 1904. Tovarna proizvaja vrsto kakovostnih izdelkov, ki so
na trgu znani pod različnimi blagovnimi znamkami (Gea, Zvezda, Cekin,
Sončni cvet in Karakter), pri čemer je potrebno poudariti, da okrog 80%
izdelkov prodajo v Sloveniji, ostalih 20% pa na tujih trgih. Svoje poslan-

stvo izpolnjujejo s pokrivanjem osnovnih življenjskih potreb po rastlin-
skih maščobah in dopolnilni prehrani s poudarkom na čim bolj zdravih

izdelkih.

Sistemi za označevanje v GEI
Od sprejema surovin do izdaje blaga s podporo sledljivosti in pripravo

različnih palet za različne stranke

Za Tovarno olja GEA je LEOSS d.o.o. (www.leoss.si)
pripravil rešitev na področju surovin in gotovih iz-
delkov, njihovega označevanja, skladiščenja ter pre-
vzema in izdaje s podporo sledljivosti. LEOSS je celo-
vito preučil njihovo proizvodnjo in predlagal učinko-
vite rešitve, ki temeljijo na črtni kodi in vsebujejo
tehnologije zajema in obdelave podatkov. 

Označevanje kkartonov iin ppalet

Za potrebe proizvodnje olja je potrebno natisniti
potrebno število etiket  za
celotni dan proizvodnje,
pri čimer si odgovorna
oseba za to delo pomaga z
industrijskim tiskalnikom
Zebra 2746e in s profesi-
onalno programsko opre-
mo za oblikovanje in tis-
kanje Nice Label (sloven-
skega proizvajalca Euro
Plus d.o.o.). Etiketo za
zadnjo paleto, ki je proiz-
vedena ob koncu dneva in
za katero se ne ve, kakšna
bo, natisne na koncu. Ko
karton zapusti tekoči tr-
ak, je že opremljen z etiketo, ki vsebuje GS1-UCC-

128 kodo in
je prenesen
na paleto, ki
pot nadalju-
je v skladiš-
če. Paleta je
opremljena
z SSCC in
GS1-UCC-
128 kodo. 

Vodenje iizdelkov ppo tteži

LEOSS-ova rešitev omogoča tudi delo z artikli, ki
se vodijo po teži ter po posameznih pakiranjih, kar-
tonih in paletah, ki jih v GEI uporabljajo za pakira-
nje kuhanega krompirja. Za kreiranje nalepk s poda-
tki o teži je uporabljena tehtnica, ki podatke pošilja
v PC, od tam pa v LEOSS-ovo aplikacijo, ki jih pri-
pravlja za tisk s pomočjo programa Nice Label in v
industrijski tiskalnik Zebra 2746e. Omogočeno je
seštevanje po kartonih in za celotno paleto. 

Sprejem vv sskladišče

Skladiščnik ob prevzemu palete z mobilnim ter-
minalom Symbol MC 3000 prečita SSCC in GS1-
UCC-128 kodo ter podatke vnese v bazo. MC 3000
omogoča povezovanje SSCC kode in GS1-UCC-128
kode znotraj poslovne aplikacije zaradi sledljivosti,
ki jo zahtevajo določila uredbe EU 178/2002 (sledlji-
vost vseh živil). Terminal deluje po »hot point« nače-
lu: gre za batch terminal, ki je prirejen za izmenjavo
podatkov v brezžičnem omrežju. Ko terminal zaide
zunaj tega omrežja, še vedno zajema podatke, ven-
dar jih posreduje naprej šele, ko zopet pride v
območje dostopne točke. Uporabnikom je na ta
način omogočeno delo na celotnem območju tovar-
ne, ne da bi pri tem povsod potrebovali pokrivanje z
RF signalom.  

Izdaja iiz sskladišča

Celotno delo prodajnega skladiščenja poteka po
principu komisijoniranja. Skladiščnik ima natančne
podatke o naročilih, ki jih je potrebno pripraviti za
izdajo iz skladišča. Na podlagi naročila kupca, ki je
prejeto v mobilni terminal Symbol MC 3000, skla-
diščnik pripravlja palete za izdajo. Odvisno od stran-
ke je, kako se paleta izdaja. Kadar gre blago v trgov-

Informacije: LEOSS d.o.o., Ljubljana
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Sistemi za pznačevanje

ske verige, se pripravi podatke za
elektronsko izmenjavo (RIP), da se
zagotovi sledljivost vsakega proiz-
voda.. Izdajo palet je potrebno pri-
lagoditi možnostim prevzema
različnih strank. Kadar je potreb-
no se glede na naročilo kupcev,
pripravijo palete z drugačnim šte-
vilom izdelkov. Podatki se za
namene sledenja shranjujejo.

Razdiranje sstarih iin kkreiranje
novih ppalet

Skladiščnik z mobilnim termi-
nalom Symbol MC 3000 odčita
SSCC kodo obstoječe palete, jo raz-
dre in izdela novo SSCC kodo
(natisne jo brezžično z industrij-
skim tiskalnikom Zebra 2746e), ki
jo zopet odčita s terminalom in
izda blago. Vsi podatki gredo di-
rektno v podatko-
vno bazo pod-
jetja Oracle. Pri
kreiranju novih
palet se vedno
ohrani poveza-
va izdanih iz-
delkov za po-
trebe slede-
nja. Vsi po-
datki se av-
tomatično
dobijo iz
obstoječih
nalepk na
kartonih, razen
števila kosov, ki se vnesejo ročno.

Po željah uporabnikov lahko
LEOSS takšen paket prilagodi nji-
hovim posebnim zahtevam tako
glede programa samega kot tudi
glede strojne opreme (terminali,
tiskalniki, repro material...). LE-
OSS je razvil tudi opremo za vode-
nje celotnih skladišč, podporo
logističnim centrom kot tudi pre-
prostim vele- in malo-prodajnim
podjetjem vključno s podporo
sljedljivosti artiklov. Več o ponud-
bi si preberite na www.leoss.si, ali
pokličite na tel. 01 530 90 20, ozi-
roma jim pošljite E-pošto na
leoss@leoss.si. A
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Varnostna avtomatizacija
na Ethernetu

Nova varnostna procesorja Simatic CPU S7 315F-
2PN/DP in S7 317F-2PN/DP vsebujeta Profibus in
Profinet (industrijski Ethernet) vmesnika. Varnostne
in standardne signale obvladujeta neposredno preko
svojih S7 300 modulov ali preko Profibus-a ali Pro-
finet-a s pomočjo modularnih in multi-funkcional-
nih sistemov oddaljenih vhodno izhodnih enot
ET200S ter ET200pro. Prvi sistem je namenjen za
vgradnjo v električne omare, drugi pa ponuja ohišja
z visoko zaščito IP65/67 za vgradnjo brez dodatnih
omar. Slednje je tudi ena od prednosti, ki jo nudi
Siemens pred ostalimi proizvajalci komponent z var-
no odpovedjo.

Avtomatizirane rešitve skupaj s standardnim in var-
nostnim delom vključno s konfiguracijo povezav
Profinet in Profibus so izvedene s pomočjo že znane-

Siemens Automation and Drives (A&D) je razširil program varnostnih krmilnikov Simatic
Safety Integrated, ki je namenjen za izpolnjevanje varnostnih rešitev v produktni in pro-
cesni industriji ter podpira princip varne odpovedi, z industrijskim Ethernet-om Profinet-

om. Program obsega tako "fail-safe" procesorje Simatic S7 CPU kot sistema oddaljenih vhodno
izhodne enot ET 200S in ET 200pro I/O s Profisafe moduli. Procesorja S7 315F-2PN/DP in S7
317F-2PN/DP sta opremljena s Profibus in Profinet vmesnikom za simultano povezavo na oba
komunikacijska sistema. Že samo en procesor lahko združuje standardne in varnostne module
ter tako opravlja skupaj običajne in "safety related" naloge na Profinet in Profibus povezavah.

Informacije: Andrej Maselj, Siemens d.o.o., A&D AS
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ga orodja Step7, kateremu so dodane knjižnice
Simatic S7 Distributed Safety. Tako izdelana
rešitev ustreza standardom IEC 61508 (SIL 3),
EN 954 (kategorija 4) in NFPA 79 standardom,
kot tudi IEC 62061.

Obstoječe Profibus komponente so vključene v
Profinet arhitekturo s pomočjo industrijskega
vmesnika Ethernet/Profibus link-a IE/PB link
PN IO.

Uporabniku zadošča enoten kontrolni sistem
za standardne in varnostne sisteme ter za Pro-
fibus in Profinet povezave. Znotraj povezav
ima Profisafe profil prioriteto za prenos poda-
tkov v povezavi z varnim delovanjem. Taka re-
šitev omogoča bistveno manjše stroške kablira-
nja, ker vse povezave potekajo po skupni mre-
ži. Poveča se enostavnost, preglednost in učin-

kovitost sistema. Vse naprave in orodja so odobrene s strani certfikacijskega inštituta TÜV in so označene z
njihovim žigom.

Več informacij najdete na: www.siemens.de/f-cpu in www.siemens.com/profinet. A
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Procesne komunikacije

Trend uuporabe EEthernet iin UUSB vvrat zza ppriklop
serijskih nnaprav nna PPC rračunalnik ppopularno
narašča. EEnostavnost uuporabe UUSB  šše pposebej
vpliva nna ppriljubljenost UUSB/Serial ppretvornikov.
S ssledenjem ttega ttrenda vvam zz vveseljem ppred-
stavljamo nnovo ggeneraijo MMoxinih UUSB/Serial
pretvornikov, kkateri sso vv zzadnjih mmesecih zzavzeli
svetovno ttržišče.

Plug-n-Play-COM Preserver™ 
je med USB/Serial pretvorniki
atraktivna alternativa 

MOXINA nova UPort serija USB/Serial pretvornikov vključuje široko paleto produktov in rešitev za dodajanje Win-
dows COM vrat preko USB priključka na PC računalniku. Novi pretvorniki vključujejo 4, 8, in 16 vratne modele.
UPort 1400 serija USB/Serial pretvornikov ima 4 RS-232 ali RS-232/422/485 serijskih vrat. UPort 1600 serija
USB/Serial pretvornikov pa ima 8 ali 16 RS-232 ali pa RS-232/422/485 vrat.
Oba, UPort 1400 in UPort 1600 USB/Serial pretvornika podpirata hitri (480 Mbps) USB 2.0, 128-bytni FIFO in on-
chip H/W, S/W nadzor pretoka podatkov. To postavi pretvornika UPort 1400/1600  med najzmoglivejše v svetu. 

Poleg podpore USB 2.0, novi UPort pretvorniki omogočajoj tudi:
COM Preserver™: COM nastavitve vrat se ohranijo tudi ob preklopu pretvornika na 

USB priključek drugega PC računalnika 
Hitrost serijske komunikacije 50 bps do 921.6 Kbps 
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: TxD+(B), TxD-(A), RxD+ (B), RxD-(A), GND
4 žični RS-485: TxD+ (B), TxD-(A), RxD+ (B), RxD-(A), GND
2 žični RS-485: Data+ (B), Data-(A), GND
Gonilniki: Windows 2003/XP/2000 podpora gonilnikov 
Podpora za 32 in 64 bitno Windows platformo 
Zaščita: Vgrajena 15 KV ESD zaščita 
Mini ženski DB9 konektor za enostavnejše ožičenje 
Hitrosti: Ustreza USB 1.0, 1.1, 2.0, High speed 480Mbps, Delovna hitrost 12Mbps
Temperatura delovanja: 0 to 55°C (32 to 131°F)
Temperatura shranjevanja: -20 to 75°C (-4 to 167°F)
Vlaga: 5 to 95% RH
Garancija: 5 let
Podpora zunanjemu napajanju in napajanju preko USB priključkov 

Več informacij je na voljo na naslovu Robotina d.o.o., jure.hrvatic@robotina.si

Avtor: Jure Hrvatič, Robotina d.o.o., jure.hrvatic@robotina.si

A



Brezvrvični laserski čitalec črtne ko-
de Symbol LS4278. Odlikujejo ga šte-
vilne lastnosti, ki bodo pripomogle k
večji produktivnosti. Brezvrvičnost
omogoča, da je uporabnik bolj mobilen,

črtno kodo lahko prebere s kateregakoli kota, tudi če je ta
zelo majhna. Primeren je za trgovine na drobno, lekarne,
skladišča, knjižnice, bolnišnice in vsa tista okolja, kjer je
hitro in natančno spremljanje pretoka proizvodov izredno
pomembno. Prav tako pa se uporabniki ne bodo več sooča-
li s težavami, ki jih prinašajo poškodovani kabli. Zaradi
ergonomske oblike je rokovanje prijetnješe, hkrati pa s
svojo robustostjo omogoča trajno uporabo, saj prenese
padec z višine 1.5m. Temelji na Bluetooth standardu in ima
domet do 15m. Zaradi natančnega in hitrega branja črtne
kode se ponovno branje ali ročni vnos podatkov zmanjšani
na minimum. Eno samo stojalo omogoča sočasno delova-
nje treh brezvrvičnih čitalcev.

Robustni dlančnik Symbol MC70. Združuje
uporabnost mobilnega telefona, mobilnega ra-
čunalnika, čitalca črtne kode ali zajema slik in
čisto navadnega papirnega pisarniškega bloka.
Zaposleni v podjetju in na terenu pri svojem de-
lu uporabljajo številne naprave za zajem in pre-

nos zvoka, slike, podatkov ter komunikacijo znotraj in zu-
naj podjetja. Poslovni procesi postajajo zelo kompleksni in
tudi stroški njihovega vzdrževanja niso zanemarljivi. Mo-
bilne telefone, prenosnike, papirne rokovnike, čitalce črtnih
kod in PDA-je lahko sedaj nadomestite z eno samo napra-
vo. 
Symbol MC70 omogoča enostavno in hitro zajemanje ter
obdelavo informacij - z vgrajenim čitalcem črtne kode ali
pa z možnostjo zajema sivinske slike. Terminal temelji na
operacijskem sistemu Microsoft Windows Mobile. Prenos
podatkov je omogočen preko stojala, bluetooth-a, preko
brezžičnega WIFI omrežja (IEEE 802.11a/b/g - do 54 Mbit
/s) ter preko eGPRS, terminal pa je mogoče uporabljati tudi
kot GSM telefon. Kompaktna izdelava zagotavlja odpor-
nost na zunanje vplive in poškodbe. Na terminal se lahko
namestijo dodatni moduli, ki omogočajo GPS pozicionira-
nje, branje pametnih kartic itd.
Na terminalu MC70 lahko uporabljamo raznovrstno pro-
gramsko opremo. Špica je razvila programsko opremo za
ambulantno prodajo, pospeševanje prodaje, zbiranje naro-
čil (mobilni prodajni informacijski sistem Frontman), za
vnos podatkov v podjetju in na terenu (program Inventu-
ra), popis osnovnih sredstev (program FIND), mogoč pa je
tudi razvoj programske glede na specifične poslovne proce-
se podjetja.

AVTOMATIKA 2166/2006

Sistemi za zajem podatkov

Špica IInternational vv ssodelovanju ss ppodjet-
jem SSymbol ppredstavlja ddva nnova pproduk-
ta, kki vvsak nna ssvojem ppodročju pponujata
številno nnove mmožnosti uuporabe.

A

Informacije: Špica International d.o.o.

Špica International z
novimi produkti 
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Oprema za avtomatizacijo v Ex okolju

Splošno

Če želimo procesni element (npr. merilnik tlaka,
pozicioner, ...), ki se nahaja v Ex okolju, priključiti
na krmilnik in se pri tem odločimo, da bo ta poveza-
va komunikacijska, lahko izbiramo med dvemi pro-
cesnimi vodili: Profibus-PA ali Foundation Fieldbus
H1 (skrajšano FF H1). Vodili imata sicer enako fizi-
kalno podlago (standard IEC 61158-2), pri obeh se
torej po isti parici prenašajo podatki in obenem
napaja procesni element. Vendar pa je sam način
komunikacije zelo različen. Pri izbiri vodila pa ne
bomo izgubljali časa s primerjavo njunih prednosti
in pomanjkljivosti! Že sama izbira avtomatizacijske-
ga sistema namreč pomeni tudi izbiro procesnega
vodila. Če smo izbrali npr. krmilnik podjetja Sie-
mens, bomo imeli najmanj težav, če se odločimo za

Profibus-PA. Če pa naš krmilnik prihaja preko luže
(npr. Emerson: Delta V), potem je smiselna odločitev
FF H1.
Kako torej izdelamo inštalacije in si pri tem pomaga-
mo s Stahlovimi izdelki?

Profibus-PA

Naš cilj je priključiti kar največje število procesnih
elementov na eno vodilo, s čimer izkoristimo eno od
prednosti procesnih vodil - prihranek pri kabliranju.
Profibus-PA dovoljuje priključitev do 31 procesnih
elementov. To število lahko dosežemo tudi v Ex oko-
lju in pri uporabi lastnovarnih EExi procesnih ele-
mentov (če uporabimo posebne spojnike (FDC - field
device copuler), ki so vgrajeni v Ex okolje in med
seboj povezani preko vodila Profibus-PA v protieks-

PPrroocceessnnaa  vvooddiillaa  
vv  EExx  ookkoolljjuu  --  22..  ddeell

V 61. številki revije smo odprli temo "Procesna vodila v Ex okolju". Predstavili smo
temeljne značilnosti te oblike komunikacije med procesnimi elementi in avtomatizaci-
jskim sistemom. Povedali smo, da je na to področje vstopilo tudi podjetje Stahl s svo-
jimi izdelki. V nadaljevanju vam jih podrobneje predstavljamo. 

Janez Kokalj, Elsing Inženiring, d. o. o, Ljubljana, janez.kokalj@elsing.si
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plozijski izvedbi "Povečana varnost - EEx e" - torej
brez omejitve moči). Na izhode iz spojnikov, ki so
"lastnovarni - EEx i", priključimo procesne elemente.
S tako izvedbo torej lahko na eno vodilo priključimo
največje možno število (31) procesnih elementov.

Slika 1 - Profibus-PA 

Stahl pri tem ne proizvaja komponent, ki se tu naha-
jajo v varni coni:

"Profibus-DP master" je del krmilnika: ali samo-
stojni modul, ali pa kot del CPU-ja;
pretvornik Profibus-DP/Profibus-PA: npr. izdelek
podjetja Pepperl+Fuchs, tip KLD2-GT-DP.1PA (oz.
druga podvarianta izdelka); 
napajalnik za vodilo: npr. izdelek podjetja Pep-
perl+Fuchs, tip KLD2-PL-PA. 

Namesto izdelkov Pepperl+Fuchs (druga in tretja
postavka) je mogoče uporabiti tudi Siemensov
DP/PA spojnik. 

Spojnike, ki se nahajajo v Ex okolju, pa proizvaja
podjetje Stahl (tip 9411/21-...). Spojnik je vgrajen v
samostojno ohišje, ki je lahko plastično ali iz nerja-

večega jekla. Če pa želimo uporabiti neko obstoječe
ohišje, lahko izberemo tudi spojnik brez lastnega
ohišja. Priključne sponke so lahko ali vijačne ali pa
vzmetne. Lahko pa izberemo tudi priključitev preko
konektorjev (program miniClix). Spojnik ima štiri
lastnovarne izhode. Protiekspozijska zaščita spojni-
ka je II 2(1) GD EEx e mb ib (ia) IIC/IIB T4. 

Slika 3 - FDC - "Ex e/Ex i" spojnik 

Konec procesnega vodila je potrebno zaključiti s ter-
minatorjem. Terminator je že vgrajen v samem spoj-

niku, le aktivirati ga je potrebno, kar storimo s pri-
loženo prevezjo.
FDC obstaja tudi v izvedbi z EExe izhodi, pri čemer je

Slika 2 - Uporabljene komponente za Profibus-PA
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Oprema za avtomatizacijo v Ex okolju

na razpolago 4- ali 8-kanalna izvedba. Tak spojnik
lahko uporabimo le v povezavi z EExe procesnimi
elementi. 

FF H1

Kot smo omenili že v uvodu, se obe procesni vodili v
fizikalnem smislu ne razlikujeta. Posledica tega je, da
je inštalacijska oprema v procesu (torej FDC) ista za
oba tipa vodil. Razlike pa nastopajo v integriranju in
kondicioniranju vodila, torej v varni coni. Pri FF H1
ne govorim o master modulu (ker ni principa
master-slave) pač pa o "Host". Tudi nimamo oprav-
ka s pretvornikom, pač pa potrebujemo le napajanje

vodila. To napajanje je potrebno realizirati s poseb-
nim napajalnikom: Stahl: tip 9412/PS-I (oz. redun-
dančna izvedba tip 9412/PS-DT).

Plani za prihodnost

Ker gre razvoj naprej, tudi Stahl ne miruje. Na obra-
vnavanem področju pripravljajo naslednje izdelke, ki
bodo prišli na trg še v letošnjem letu:

FISCO napajalnik za Profibus-PA: omogoča pri-
ključitev povečanega števila lastnovarnih Exi pro-
cesnih elementov (v okolju IIB do 13). Če to števi-
lo zadostuje, je taka rešitev ekonomičnejša od up-

orabe FDC. Se-
veda pa morajo
tudi uporablje-
ni procesni ele-
menti ustrezati
FISCO zahtev-
am.

Digitalni I/O
spo jn ik : e l e -
ment, na kate-
rega se na eni
strani priključi
Profibus-PA oz.
FF H1 vodilo, na
drugi pa omeje-
no število eno-
stavnih binar-
nih procesnih
elementov (kon-
čna stikala, ON/
OFF ventili).

Slika 4 - FF H1

Zaključek

Upamo, da bodo predstavljene in-
formacije dobra osnova vsem, ki
razmišljajo o uporabi lastnovar-
nih procesnih vodil. Čeprav tre-
nutno delež teh rešitev v procesni
industriji še ni visok, pa se trendi
na tem področju (tudi pri proizva-
jalcih procesnih elementov) obra-
čajo k rešitvam, kjer so lastnovar-
na procesna vodila ena izmed
nosilnih vrst komunikacije. Pod-
ročje se iz leta v leto razvija, zato
bomo tudi  v prihodnje poročali o
novih rešitvah in novih.

Literatura
- podatki proizvajalcev (STAHL)
- FURIOS študija (različni avtorji) A
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Express novice - Novi operaterski paneli UniOP

Tudi operaterski paneli iz UniOPUniOP
doživljajo posodobitev iz progra-
ma izdelkov z zasloni, občutljivi-
mi na dotik (touchscreen). Nekaj
izdelkov pa je popolnoma novih.
Naj torej na kratko predstavimo te
novosti:

eTOP03: nov zaslon z večjo
svetilnostjo (60 cd/m2) in izbolj-
šanimi vidnimi koti. 
eTOP05: nov zaslon z večjo sv-
etilnostjo (60 cd/m2), večjim ko-
ntrastom (1:25) in izboljšanimi
vidnimi koti. 32 MB uporabni-
škega spomina (flash EEPROM). 
eTOP02: nov panel z BARVNIM
zaslonom 3.5" TFT 320 x 240, 1
MB uporabniškega spomina (fl-
ash EEPROM).  
eTOP38B: nov panel 10.4" TFT
SVGA 800 x 600, z zelo veliko
svetilnostjo (700 cd/m2) za upo-
rabo v zelo svetlih prostorih. 32
MB uporabniškega spomina (fl-
ash EEPROM). 
eTOP59B: nov panel 15" TFT
XGA 1024 x 768, z zelo veliko

OPERATERSKI PANELI
Informacije: Robotina d.o.o.

svetilnostjo 650 cd/m2 za upo-
rabo v zelo svetlih prostorih. 32
MB uporabniškega spomina (fl-
ash EEPROM).

Še boljša novica pa je ta, da so no-
vejši in boljši prikazovalniki tudi
cenejši od predhodnikov, kar po-
meni, da so operaterski paneli
UniOPUniOP sedaj cenejši. Povprašajte
za nove cene! 

RoHS direktiva EU 
in paneli UniOP

Ta direktiva Evropske Unije (EU)
govori o omejitvi uporabe šestih
škodljivih snovi (svinec, živo sre-
bro, kadmij, šestvalentni krom,
PBB, PBDE) v izdelkih za širšo ra-
bo. Pod širšo rabo se razume izde-
lke za gospodinjsko uporabo, ra-
čunalniško in komunikacijsko op-
remo, igrače, električno orodje in
podobno. Direktiva stopi v veljavo
s 01.07.2006. 
Čeprav se direktiva RoHS ne na-
naša na izdelke za industrijsko av-
tomatizacijo, se določeni paneli
UniOPUniOP uporabljajo tudi v širši

uporabi, na primer v avtomatiza-
ciji stavb ali v navtiki. Zato bodo
vsi izdelki UniOP po 01.07.2006
skladni z direktivo RoHS.

Napredek ppri eelektronskih kkomponentah jje mmorda nnajbolj oočiten pprav ppri rrazvoju pprikazo-
valnikov ((displejev). NNa ttržišče pprihajajo vvedno bboljši iizdelki, zz bboljšimi ooptičnimi zznačil-
nostmi iin ddaljšo žživljenjsko ddobo.

Informacije: Robotina d.o.o.

Na voljo je no-
va kartica Key-
Tag KTL-508,
ki istočasno
meri in beleži
temperaturo
(T) in relativno
zračno vlago
(% RH). Kartica
je po dimenzijah enaka kartici za
temperaturo KTL-108, shrani pa
lahko do 8.000 parov T+RH, v
poljubnem časovnem razmaku.
Kartico programiramo z istim
programskim orodjem KeyTag
Analizer. Točnost meritve je ±3%
RH in ±0,5° C pri temperaturi 25°
C. Območje meritve: 0 ... 100% RH
in -40 ... +85° C.  

A

A
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Sistemi za avtomatizacijo - avtomatizacija plinovodov

Pri posodobitvi merilno-regulacijskih postaj v Geoplin Plinovodih sodelovali tudi Slovenci  

Slovensko znanje cenijo tudi
pedantni Švicarji
Multinacionalka Emerson Process Management, s sedežem v Švici, velja za enega

največjih dobaviteljev industrijske procesne opreme ter sistemov za avtomati-
zacijo, vodenje in nadzor industrijskih procesov, tudi na področju energetike. Emerson
svoje partnerje in podizvajalce izbira pazljivo in premišljeno, zato ima za slovensko
podjetje ABIT sodelovanje z njimi še toliko večji pomen. Kot Emersonovi podizvajalci
so posodobili nadzorne sisteme na dveh merilno regulacijskih postajah podjetja Geo-
plin Plinovodi. 

Informacije: Abit d.o.o.

Abitovi strokovnjaki so sodelovali pri menjavi in
posodobitvi krmilno-nadzorne opreme in program-
ske opreme na mejni primo-predajni točki v Šem-
petru pri Novi Gorici in na glavni merilno-regulacij-
ski postaji v Vodicah pri Ljubljani. Ker gre za eksplo-
zijsko ogrožena območja, zahtevajo tovrstna dela
posebno pozornost in visoko usposobljenost. "Speci-
fika sodelovanja pri tem projektu se nanaša na merje-
nje pretoka plina, saj se na podlagi tega zaračunava
poraba plina za posamezne odjemalce. Ker je plin zelo
stisljiv, je pri meritvah pretoka potrebno upoštevati
tudi tlak, temperaturo in sestavo plina po AGA pripo-
ročilih (American Gas Association Reports) in ISO stan-
dardih," pojasnjuje Simon Vidmar, vodja projekta
pri podjetju Abit. Ob tem dodaja, da so podobnih na-
log že vajeni, saj so procese avtomatizacije že oprav-
ljali v nekaterih drugih eksplozijsko nevarnih obmo-
čjih. 

Kot je povedal Borut Mlakar, direktor podjetja In-
tenta, ki je v Sloveniji generalni zastopnik Emersona,
so se za ABIT odločili na podlagi njihovih predhodnih
izkušenj in strokovnosti. "V podjetju Abit smo našli

kompetentnega sogovornika, ki je cenovno ugodnejši od
dosedanjih tujih izvajalcev, kar je med drugim tudi
posledica prostorske bližine. Pri Abitu so se izkazali s
fleksibilnostjo in posluhom za naročnika, saj so bili za
naše želje nenehno na voljo," pravi Mlakar. 

Frank Tietjen, švicarski projektni vodja družbe
Emerson Process Management, pa je poudaril, da sta
bili za uspeh projekta ključnega pomena izjemna
zavzetost in trud lokalnega inženirskega partnerja.
"Abitovi inženirji so razvili celotno funkcionalno speci-
fikacijo, uporabniške priročnike in uporabniški vmesnik
nadzornega sistema DeltaV v slovenskem jeziku. Znan-
je lokalnega jezika je zelo pospešilo izvedbo projekta,
hkrati pa je Abitovo izobraževanje uporabnikov v slo-
venščini pomembno pripomoglo k dobremu razumeva-
nju in hitri usvojitvi novega sistema med uporabniki,"
je povedal Tietjen.   

Geoplin PPlinovodi
V dispečerskem centru Geoplina Plinovodi nadzoru-
jejo pretok, tlak in temperaturo plina, daljinsko
upravljajo z ventili na mejnih primo-predajnih pos-
tajah in na pomembnejših merilno-regulacijskih po-
stajah, s pomočjo prikaza podatkov optimizirajo de-
lovanje sistema, beležijo vse vrste podatkov, jih ana-
lizirajo in arhivirajo, stalno usklajujejo pretok z dis-
pečerskimi centri v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem ter
kontaktirajo z uporabniki in obveščajo ustrezne slu-
žbe o izrednih dogodkih na plinovodnem sistemu.
Sistem javlja alarme ob motnjah pretoka, padcu
tlaka ali temperature ter ob odpovedih ventilov. Za
zagotavljanje stalnih in natančnih informacij o posa-
meznih sklopih plinovodnega sistema uporabljajo
računalniški sistem SCADA, ki upravljavcu plinovo-
da omogoča, da preko ekrana nadzira stanje plino-
voda in plina na posameznih točkah omrežja, hkra-
ti pa omogoča tudi regulacijo pretokov plina po
omrežju. A
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Vse serije centraliziranih in decentraliziranih frekvenčnih pretvornikov Danfoss VLT® je možno nadgraditi s
komunikacijskimi vmesniki Profibus DP-V1. Na ta način frekvenčne pretvornike vključimo v industrijsko ko-
munikacijsko omrežje. Profibus DP-V1 pa je možno koristiti tudi kot komunikacijski kanal, preko katerega je
uporabnikom Danfossovih rešitev za vodenje pogonskih sistemov omogočeno parametriranje, diagnostika in
shranjevanje procesnih podatkov na frekvenčnih pretvornikih. Omenjene operacije omogoča programski paket
MCT 10. Z inženirsko programsko opremo, ki je osnovana na standardni PC platformi, Danfoss ponovno
postavlja nova merila v uporabniški prijaznosti pogonske tehnike. 

Programski paket MCT 10 se je sposo-
ben povezati v razpoložljivo Profibus
DP-V1 omrežje, pri čemer je zagotov-
ljena tudi kompatibilnost s Profibus
DP-V0. Ker je za izmenjavo podatkov
med programsko opremo MCT 10 in
frekvečnimi pretvorniki uporabljena
obstoječa komunikacijska infastruk-
tura, nima uporabnik dodatnih stro-
škov z vzpostavljanjem le-te. Računal-
niški programski paket VLT® Motion
Control Tools 10 (MCT 10) deluje zno-
traj Profibus DP-V1 omrežja kot Mas-
ter Class 2. Preko acikličnega prometa
telegramov komunicira z vsako od
priključenih naprav Danfossove VLT®

pogonske tehnike. Na podlagi opisane

Frekvenčni pretvorniki 
nove generacije III.del

Programski paket Danfoss VLT® MCT 10 lahko za izmenjavo podatkov s frekvenčni-
mi pretvorniki uporabi različne komunikacijske poti, ki so na voljo v industrijskem

okolju.

Informacije: damjan.bercic@danfoss.com
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Frekvenčni pretvorniki

komunikacije je uporabniku omogočeno parametriranje, diagnostika in izmenjava procesnih informacij. Oben-
em omenjena komunikacija med MCT 10 in frekvenčnimi pretvorniki Danfoss VLT® ne obremenjuje prometa
podatkov med njimi in  programabilnimi logičnimi krmilniki (PLK) (ti so Master Class 1), niti prometa med
ostalimi elementi Profibus omrežja in PLK-ji. To je doseženo s pomočjo ustreznih nastavitev na nivoju Profi-
bus Master znotraj MCT 10. Tudi v trenutku, ko MCT 10 kot Master Class 2 aciklično prenaša podatke, je
zagotovljen ekvidistanten komunikacijski cikel med ostalo opremo v mreži in enotami Master Class 1. 

Kadar frekvenčni pretvorniki niso vključeni v Profibus DP-V1 omrežje, je povezovanje med MCT 10 in frek-
venčnim pretvornikom možno tudi preko USB ali RS-485 vmesnika na njem. 

Dostopnost do drugih fiksnih, mobilnih in ethernet omrežij je vse večja. S programskim paketom MCT 10 je
Danfoss omogočil komuniciranje s frekvenčnimi pretvorniki tudi preko teh komunikacijskih poti. Za ta namen
je bil razvit poseben vmesnik Danfoss Remote Guardian RGO 100. Uporabnik se lahko z njim povezuje preko
analogne telefonske linije, ISDN linije, GSM (GPRS) omrežja ali etherneta. Na voljo je tudi posebna oprema za
spremljanje alarmih stanj, beleženje pomembnih procesnih podatkov in poseben web-server. 

Poleg parametriranja in prenosa dia-
gnostičnih ter procesnih podatkov je
po opisani poti možno tudi branje in
vpisovanje sosledja programski uka-
zov na Danfossov pozicionirno sin-
hronizacijski modul frekvenčnega pre-
tvornika (MCO305/SynPos). Uporab-
niški vmesnik programskega paketa
MCT 10 sloni na ustaljenem konceptu
drevesne strukture Windows Explorer
in tako omogoča intuitivno uporabo.
Znotraj MCT 10 je uporabniku same-
mu prepuščeno organiziranje posa-
meznih segmentov znotraj programa,
kot mu pač najbolj ustreza. Vse važ-
nejše funkcije so dostopne preko rolet-
nih menijev, posebnih gumbov ali
preko izbora z desnim klikom miške. 

Posebno pozornost pri nenehnem razvoju programskega paketa MCT 10 posveča Danfoss tudi podpori upo-
rabniku pri oblikovanju projektne dokumentacije. Tako je možno oblikovati posamezne vsebinsko povezane
sklope znotraj kompleksnejših projektov avtomatizacije, kje so vključeni frekvenčni pretvoniki Danfoss VLT®,
ter jih nato shraniti v eno datoteko. Na papir je možno natisniti vse parametre ali pa samo tiste, ki so spre-
menjeni glede na tovarniške nastavitve. Na voljo je tudi baza podatkov o motorjih in motornih gonilih, ki jo
uporabnik lako razširja s podatki o pogonih, ki vanjo niso vključeni, jih pa uporablja. Glede na to, da sodobni
frekvenčni pretvorniki vsebujejo veliko število parametrov, so znotraj programskega paketa MCT 10 vključe-

ni tudi posebni "čarovniki", ki upo-
rabnika peljejo skozi pomembne
nastavitve za konkretno aplikacijo. 

V članku opisane komunjikacijske
poti za izmenjavo podatkov s frek-
venčnimi pretvorniki Danfoss
VLT®, v kombinaciji z odprtostjo in
uporabniško prijaznostjo prog-
ramskega paketa MCT 10, olajšu-
jejo uporabnikom in vzdrževalcem
delo s to opremo. Hkrati uporaba
že obstoječe infrastrukture omogo-
ča zniževanje stroškov na indu-
strijskih objektih. Proizvajalcem
opreme pa lahko prinesejo boljšo
učinkovitost in konkurenčnost nji-
hovih produktov. A
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RRFFIIDD  pprreeppoozznnaa  vvaašš  aavvttoommoobbiill!!
RFID koncept preglednega, individualnega ter stalnega sledenja in nadzora vzbuja veliko neg-

ativnih pomislekov, kadar ga povezujemo z nadzorom dejavnosti ljudi. Nasprotno pa je nad-
zor v industriji neobhoden, vedno potreben in nikoli zadosten. Podjetje TURCK predstavlja indus-
trijski RFID sistem, ki omogoča stalno sledenje in pregled nad proizvodnjo v industrijskih proce-
sih.

Informacije: Filip Zmrzlikar, TIPTEH d.o.o., www.tipteh.si

Radiofrekvenčna identifikacija (RFID) je način brezkon-
taktnega branja in shranjevanja podatkov brez vidnega
polja. Faktorji ki določajo ali je sistem primeren za upo-
rabo v neki aplikaciji so: razdalja, hitrost, količina poda-
tkov in možnost integracije v obstoječ avtomatizacijski
sistem.

Naročnik iima zzadnjo bbesedo

Pobudnik in začetnik uporabe industrijskih RFID siste-
mov je bila kot v mnogih drugih primerih avtomobilska
industrija (Slika 1), ki zasleduje znani trend proizvodnje
avtomobilov po individualnih željah naročnikov. Danes
lahko ob naročilu izbiramo med množico variant in
opreme, ki bo v skladu z našimi potrebami vgrajena v
naročeni avtomobil. S tem postaja nujno, da je vsak
avtomobil označen in spremljan skozi celoten proiz-
vodni proces. Sledenje lahko  izvedeno na različne
načine, vendar univerzalne rešitve, ki bi bila uporabna
v celotnem proizvodnem procesu še ni, saj vsebuje
proizvodnja avtomobilov skupek različnih proizvodnih
tehnologij.

Poleg najpomembnejših strojnih obdelav so tu še
transporti, strega, logistika, preoblikovanje kovin, sti-
skalnice ter še vrsto drugih povezanih proizvodnih pro-
cesov s specifičnimi zahtevami ki se v podrobnostih
močno razlikujejo od proizvodnje drugih dobrin. Ne
glede na razlike v procesih pa mora sistem vedno

zadovoljevati kriterije hitrosti in zanesljivosti, biti mora
robusten in neobčutljiv na motnje ter temperaturo.

Slika 1 - Avto-
mobilska indus-
trija je pobudnik
industrijske rabe
RFID

Vsak RFID sistem
sestavljajo: nosil-
ci podatkov (TAGi
ali "značke"), bral-
no pisalne glave
(t ransceiver j i ) ,
vmesniški moduli
za krmilni sistem,
v določenih pri-
merih logistični sistemi ter seveda programska opre-
ma. Na prvi pogled je RFID po delovanju podoben črtni
kodi. 
V primeru da nosilce podatkov zamenjamo s črtnimi
kodami in bralno pisalne glave s čitalci, dobimo sistem
črtne kode z vsemi poznanimi prednostmi in slabo-
stmi. Če pa si posamezne komponente RFID sistema
pobliže pogledamo, pa hitro spoznamo da so med
njima bistvene razlike.
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Temperaturni rrazpon

Slika 2 - RFID nosilci podatkov
zdržijo do 210 °C

Črtno kodo je možno vedno samo
brati, torej je prenos podatkov le
enosmeren. RFID tehnologija pa da-
nes omogoča veliko več, saj lahko

podatke beremo in shranjujemo. Najpomembnejša prednost v primerjavi s
črtno kodo pa je v tem, da je bistveno manj občutljiv na umazanijo, vlago
in druge nečistoče, še več, branje in pisanje je možno tudi kadar med bral-
no/pisalno glavo in TAG-om ni vidnega polja. Poleg naštetih pa ima RFID še
druge prednosti. Podatki so v TAG-ih zapisani v EEPROM ali FRAM pomnil-
niku s kapaciteto do 2 kByta. TAG-i s FRAM pomnilnikom imajo daljšo živ-
ljensko dobo saj dovoljujejo prepis podatkov do 1010-krat v primerjavi z
105-krat kar velja za EEPROM. Prepis v FRAM je poleg tega tudi hitrejši, za-
to je izbira pri vseh aplikacijah z večjimi hitrostmi v prid slednjemu. V pri-
meru, da je potrebno podatek prepisati vsako sekundo, se zanesljivost
pomnilnika EEPROM zmanjša že po parih dneh, medtem ko se to FRAM
pomnilniku zgodi šele po 300 letih. 

V isto smer se razvijajo tudi prenosne lastnosti. Na začetku se je uporabljal
RFID sistem predvsem na frekvencah 125 kHz, pri nekaterih tudi na 1,5
Mhz. Danes so na voljo sistemi na različnih frekvencah. Zakonsko pa le tri
frekvence po celem svetu ustrezajo tej uporabi in sicer 125kHz, 13,56 MHz
in 2,45 GHz, na kar so podjetja, ki delujejo globalno tudi dejansko omeje-
na. V industrijskih aplikacijah je največkrat uporabljena frekvenca 13,56
MHz, ki je standardizirana z ISO 1593. Ta omogoča direkten prenos ener-
gije na podatkovni nosilec preko elektromagnetnega polja. V primerjavi s
125 kHz tehnologijo je 13,56 MHz tudi bistveno hitrejša in robustnejša na
motnje. Poleg odpornosti na interferenčne motnje je pomembna tudi tem-
peraturna odpornost podatkovnih nosilcev. S posebnimi (HT) nosilci poda-
tkov (slika 2), ki so visokotemperaturno obstojni je podprto temperaturno
območje od - 40 °C do + 210 °C. HT podatkovni nosilci so istih dimenzij kot
običajni in tako univerzalno uporabni. Tudi bralno pisalne glave so enake za
HT nosilce, kot tudi za veliko cenejše "normalne nosilce".

Povezanost ss ssenzorsko ttehnologijo

Slika 3 - Ohišja bralno pisalnih
glav poznamo s področja senzorjev

V primerjavi s črtno kodo ali zgodnji-
mi RFID sistemi ki so omogočali le
branje, je dvosmerni prenos poda-
tkov velika prednost. Bralno pisalne
glave nekateri imenjujejo tudi "tran-
sceiverji" kar je sestavljanka iz odda-
jati (Transmit) in sprejemati (Re-
ceive). Za industrijsko okolje so ide-

alna ohišja za bralno pisalne glave že uveljavljena in vsem poznana stan-
dardna ohišja s področja senzorske tehnologije (slika 3). Vgradnja je eno-
stavna saj jo monterji in tehniki že poznajo, na voljo pa je tudi veliko dodat-
ne montažne opreme. Pri montaži moramo paziti na že znane omejitve
podobne tistim, ki veljajo za induktivne senzorje kot npr. oplaščenost in mi-
nimalni razmik za preprečitev mesebojnih motenj. Tu so dobrodošle funk-
cije, ki omogočijo ekskluzivni vklop ali izklop glave. Na ta način se lahko
izognemo medsebojnemu vplivu dveh bralno pisalnih glav. Povezava med
nosilci podatkov in bralno pisalnimi glavami oz. vprašanja dosega, hitrosti

Procesne komunikacije
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in količine podatkov so seveda ključna za večino upo-
rabnikov.

To je tudi prvo vprašanje s katerim se soočimo ko se
lotimo načrtovanja aplikacije. Podatki kot "priporočljiva
bralno pisalna razdalja = 40 mm" ali "prenos podatkov
z 2kbbs" so uporabni le, če rešimo kompleksne izraču-
ne saj vsaka kombinacija podatkovnega nosilca in bral-
no pisalne glave prinese različne kombinacije. Kot zelo
uporaben se izkaže simulacijski program BL-ident kon-
figurator, ki avtomatsko izvede ustrezne preračune in
omogoča uporabniku da se "igra" s spremenljivkami
aplikacije ter tako pomaga pri izbiri glede na zahteve
aplikacije.

Diretkna ppovezava vvmesniških mmodulov nna
sistem vvodenja

Slika 4 - RFID lahko povežemo na krmilni sistem preko
ProfibusDP, DeviceNet ali Ethernet vodila v stopnjah
zaščite IP20 ali IP67.

Vzpostavitev povezave med nosilci podatkov in bralno
pisalnimi glavami je v RFID sistemu prvotnega pome-
na, vendar pa ima lahko tudi povezava na krmilni

sistem svoje pasti. Tako lahko pride do zakasnitev ali
problemov na komunikacijskih kanalih. Lahko pride do
zmanjšanja odzivnih hitrosti in s tem po nepotrebnem
manjše zmogljivosti celotnega sistema. BL-ident prise-
ga v tem primeru na ločitev t.j. asinhrono procesiranje
posameznih ukazov. V skladu s tem so ukati za branje
ali pisanje shranjeni neodvisno od prisotnosti poda-
tkovnega nosilca. Takoj ko pride podatkovni nosilec v
doseg se ukaz brez zakasnitve izvrši. Najvišja teoretič-
na hitrost sistema je 30 m/s. 

Prebrani podatki se shranijo v vmesniškem modulu in
se lahko zahtevajo sukcesivno s strani sistema vode-
nja, brez zakasnitev v aplikaciji. Branje in pisanje je
možno med premikanjem kar znatno poveča hitrost
proizvodnjega procesa. BL ident lahko povežemo na
krmilni sistem preko standardnih vodil kot ProfiBus
DP, DeviceNet ali Ethernet (slika 4). Poznani in uveljav-
ljeni načini olajšajo povezavo s sistemom vodenja. Sis-
tem lahko tudi enostavno razširimo. Na eno postajo
lahko priključimo do 8 bralno pisalnih glav. Vsi transce-
iverji povezani na ta način delujejo paralelno.

Zaključek:

Kljub temu, da je TURCKov sistem relativno nov, pa že
delujejo aplikacije v avtomobilskih tovarnah VW in
Ford s cca. 4000 tagi. Inženirji v podjetju TURCK sku-
šajo čimbolj zadovoljiti zahteve naročnikov. Nastali
sistem BL-ident tako združuje prednosti obstoječih
RFID sistemov ki so nadgrajene z množico tehnoloških
izboljšav. Če povzamemo so to predvsem višje hitrosti
delovanja, paralelno delovanje brez medsebojnih
motenj, temperaturna odpornost podatkovnih nosilcev
ter enostavnost montaže in povezave s krmilnim siste-
mom. A
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Informacije: Jerneja Fidler, XLAB d.o.o.

Platforma ISL Grid 
za oddaljeni
nadzor računalnika
LJUBLJANA - 27. julij 2006 - XLAB d.o.o. je kot prvi vgradil
koncept porazdeljene arhitekture GRID v svojo rešitev za
oddaljeni nadzor računalnika ISL Light 3.0. Uporabnika, ki
se lahko nahajata na poljubnih dveh točkah na svetu, zara-
di ISL Grid vedno uporabljata storitev oddaljenega nadzora
optimalno hitro in kakovostno.

ISL Light-ova izrazita tržna prednost pred moč-
no svetovno konkurenco je dobro premišljen
tehnološki koncept, s katerim zagotavlja plat-
forma z novo tehnologijo ISL Grid stalno razpo-
ložljivost in stabilnost storitve nadzora oddal-
jenega računalnika. Storitev ISL Light zagotavl-
ja XLAB preko globalne mreže strežnikov, katerim je dodal napredno funk-
cijo GRID povezljivosti. Nova arhitektura tehnološke platforme ISL GRID
zdrži napake, vsebuje ustrezne mehanizme za uravnoteženje bremena,
ključnega pomena pa je njena neodvisnost od osrednjega strežnika. Z vidi-
ka kakovosti storitve je sedaj praktično vseeno, med katerima dvema toč-
kama na svetu teče povezava med uporabnikoma ISL Light - tehničnim sve-
tovalcem in stranko.

Številne funkcije oro-
dja za podporo stra-
nk na daljavo ISL Li-
ght 3.0, kot so deli-
tev pogleda na raču-
nalniško namizje, de-
litev kontrole nad tip-
kovnico in miško, na-
videzno risanje po
drugem namizju za
izboljšano vizualizaci-
jo povedanega, inte-
grirana tekstovna, av-
dio in video komu-
nikacija, itd., zahteva-
jo namreč pazljivo
razporeditev pasov-
ne širine pri povezavi
med svetovalcem in
stranko z namenom,
da se ohrani visoka
raven kakovosti nju-
ne seje. Vsaka pove-
zava med tehničnim
svetovalcem in stran-

ko doseže optimalno raven in poteka preko najmanj obremenjenega
strežnika Conference Proxy. Modul geoDNS upošteva tudi geografsko
lokacijo končnega uporabnika, zato se oba uporabnika povežeta preko
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obema optimalno oddaljenega strež-
nika v mreži. Zagotovljena je skoraj
100% toleranca proti napakam, saj v
primeru prekinitve optimalne pove-
zave tehnologija ISL Grid ponudi sis-
temu možnost, da se znotraj iste seje
nemudoma samodejno vzpostavi
druga najboljša povezava. 

Orodje za nadzor oddaljenega raču-
nalnika ISL Light 3.0 ostaja do upo-
rabnika prijazno ter cenovno primer-
ljivo njegovim predhodnim različi-
cam. Zdaleč najinovativnejša tehnološka platforma ISL
Light 3.0 pa ni več privlačna le za majhna do srednje
velika podjetja, vendar tudi za velike mednarodno delu-
joče korporacije, ki nudijo podporo strankam po celem
svetu.

Delovanje novega orodja ISL Light 3.0 lahko brezplačno
preizkusite na spletnih straneh www.isllight.com.

Več oo ddružini IISL

Družina izdelkov ISL predstavlja eno
izmed vodilnih rešitev mrežnega
komuniciranja. Trenutno je na tržišču
prisotna z rešitvijo za nadzor oddal-
jenega namizja ISL Light in rešitvijo
za proaktivno spletno prodajo in podporo v živo ISL

Pronto, širi pa se tudi na področje
spletne videokonference. ISL je
oskrbela okoli 10.000 uporabnikov
iz več kot 100 držav.

XLAB dd.o.o.

XLAB d.o.o. je član Tehnološkega
parka Ljubljana in eno izmed naj-
hitreje rastočih IT podjetij v Sloveni-
ji. Najsodobnejša računalniška oro-
dja in tehnologije v podjetju razvija-
jo v treh razvojnih oddelkih: Odde-

lek za mrežne komunikacije, Oddelek za razvoj pro-
gramske opreme v medicini in Raziskovalni oddelek s
področja tehnologij GRID. 
XLAB d.o.o. je na globalnem trgu prisoten z inovativ-
nim izdelkom s področja podpore strank na daljavo -
ISL Light, izdelkom za proaktivno spletno prodajo in
podporo v živo - ISL Pronto in izdelkom s področja
zajemanja, vizualizacije in izmenjave medicinskih pos-
netkov - MedicView. 

Podjetje sodeluje v več nacionalnih in evropskih pro-
jektih na področju GRID tehnologij.
XLAB d.o.o. je v letu 2003 ustanovil
raziskovalno skupino XLAB Rese-
arch ter sklenil strateško partnerst-
vo na raziskovalnem področju z In-

štitutom Jožef Stefan in Univerzo v Ljubljani. A

Zakaj oobiskati ....

wwwwww.slo.slottehnikehnika.nea.net?t?
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Za podjetje Hrib
je LEOSS d.o.o.
(www.leoss.si)
pripravil celovi-
to rešitev na po-
dročju prodaje
na terenu ime-
novano HITRA.
Po preučitvi nji-
hovega poslova-

nja je LEOSS predlagal učinkovite rešitve za podporo
prodaji na terenu, ki temeljijo na
tehnologiji uporabe črtne kode
(zajem in obdelava podatkov).
LEOSS je opremil vsa njihova vozi-
la s kompletno opremo, ki vsebuje
terminal DENSO BHT-8000, raz-
smernik Xentrex XPower Inverter
150, IrDA PC adapter (JetEye),
Epsonove tiskalnike in zanje, v
LEOSS-u sestavljene nosilce.

HITRO upora-
bljajo predv-

sem pri veleprodaji, obsega pa tako sledljivost izdel-
kov, ki imajo podatke o sledljivosti z rokom upora-

be in šaržo (npr. meso), kot tudi izdelke, ki imajo za
podatek sledljivosti samo rok uporabe, kadar šarža
ni znana ali natančno določena. V sistemu obstajajo
tudi izdelki, ki podatka o sledljivosti sploh nimajo
(npr. vrečke iz polivinila).

Prodaja nna tterenu

Postopek pri prodaji je naslednji: pred odhodom na
teren trgovski potnik v skladišču glede na naročilo
prevzame blago in ga naloži v vozilo. Količine pre-

vzetega blaga prevzame kot dopol-
nitev zaloge direktno iz terminala,
s katerim dela skladiščnik. Za vse
artikle ima v terminalu tudi ko-
mercialne podatke. Pri nalaganju
blaga v vozilo si s podatki pomaga
tako, da blago naloži glede na rok
uporabe od najkrajšega do najdalj-
šega. Ko voznik pride na prodajno
lokacijo, se s kupcem dogovori, kaj
bi ta želel, prižge ročni terminal in
vanj vnaša artikle, ki jih je kupec
izbral, tako da z vgrajenim čitalni-
kom črtne kode slednje odčita za
izbrane izdelke. 

Če v črtni kodi ni podatkov o sled-
ljivosti, je potrebno izbrati pravil-
ne podatke med tistimi, ki so na
terminalu. Terminal preveri ali za-
loga s temi podatki obstaja v ter-
minalu, doda cene, rabate, davke
in pripravi dobavnico za izpis na
tiskalniku. Ob koncu delovnega
dne prenese voznik vse podatke o
opravljenem delu na računalnik
podjetja. Prenose podatkov lahko
opravijo tudi od doma ali z druge
dislocirane enote, ki ima modem.

Posebnost pprogramske oopreme

Program uporabnikom omogoča, da z ročnim raču-
nalnikom izvajajo prevzeme in vračila blaga, med-
skladiščne prenose, vodenje komisije, in popis inven-

Kmetijsko proizvodno podjetje HRIB d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991 v Dobju pri Plani-
ni. Ukvarjajo se s proizvodnjo in veleprodajo živil. Njihov program v največji meri predstavl-
ja prodaja mesa in mesnih izdelkov. Poleg teh prodajajo tudi sladoled, zamrznjeni program
(ribe in zelenjava), konzervirane ribe, paštete in narezke, suho in sveže sadje ter zelenjavo.
Z omenjenimi izdelki zalagajo vse večje trgovce v Sloveniji.

HRIB UVEDEL SLEDENJE
Informacije: LEOSS d.o.o.

HITRA
Hitra je inovativen sistem za pod-
poro ambulantne trgovine. Brez
računalniških blagajn in čitalnikov
črtne kode je danes nemogoče
obvladovati trgovine. Uporabniki
Hitre so proizvodna in trgovska
podjetja kot so: mlekarne, pekar-
ne, mesarije, podjetja s prodajo
na terenu (ambulantna trgovina,
naročanje, komisijoniranje, malo-
prodaja), tekstilci, trgovci na de-
belo... Razširjene možnosti Hitre

so: beleženje postankov vozila in
njihova analiza rentabilnosti, pro-
daja samo določenih asortima-
nov določenim strankam ter poši-
ljanje sporočil potnikom na tere-
nu preko UMTS/GPRS. Rešitev
Hitra je odprta!

DENSO
BHT-8000

XPower
Inverter 150
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KONTAKTNI NASLOVI

RITTAL d.o.o.
PRODAJA STIKALNIH OMAR

ŠMARTINSKA 152, 

HALA 1

1533 LJUBLJANA

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

FAX +386 (0)1/541 17 10

http://www.rittal.si

PE MARIBOR

Limbuška cesta 2

2341 Limbuš

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

GSM: +386 (0)41 684 680

Fax.:+386 (0)2 4213 702

E-mail: bojan.gustincic@rittal.si

PRODAJNI PROGRAM RITTAL

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

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

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

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

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

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

ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.

Fascinantna 

prihodnost ...

ture ipd. Posebnost programske opreme, razvite za
Hrib, je vodenje proizvodnje na terminalu na terenu.
Gre za razkosanje mesa glede na trenutne potrebe
kupca in hkratno vodenje podatkov o sledljivosti.

Primer pproizvodnje

Hribov trgovski potnik prevzame meso v mesariji.
Ko pride do kupca in si ta zaželi samo del celotnega
kosa, potnik odreže ustrezen kos, ga stehta in pri-
pravi za odprodajo, nato pa v terminalu opravi fun-
kcijo proizvodnje, s katero zmanjša zalogo, ne da bi
pri tem izgubil podatke o sledljivosti. Po končanem

izdajanju blaga izpiše dobavnico z vsemi potrebnimi
podatki (veleprodajne cene, davki, valuta, itd.).

Označevanje 
izdelkov

Za označevanje suhega sadja in oreščkov uporablja-
jo Zebra TLP2746e, s katerim tiskajo svoje podatke
in črtno kodo na prednatisnjene nalepke s pomočjo
programa za oblikovanje in tiskanje NiceLabel Pro.

Po željah uporabnikov
lahko LEOSS takšen
paket prilagodi njiho-
vim posebnim zahte-
vam tako glede prog-
rama samega kot tudi
glede strojne opreme
(terminali, tiskalniki,
razsmerniki, nač ini
prenosa podatkov...). 

LEOSS je razvil tudi
opremo za vodenje ce-
lotnih skladišč, podpo-
ro logističnim centrom
kot tudi preprostim
vele- in maloprodaj-
nim podjetjem vključno s podporo sledljivosti artik-
lov. A
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Rešitve - popis osnovnih sredstev

Za njihove potrebe je LEOSS d.o.o. pripravil celovito rešitev za popis
osnovnih sredstev. Na njihovo povabilo je LEOSS celovito preučil pri njih
utečeno prakso dosedanjih popisov in skladno z njo predlagal rešitev za
hitro opravljeno inventuro OS brez napak. Rešitev temelji na uporabi
črtne kode in vsebuje učinkovite tehnologije zajema in obdelave poda-
tkov.

Po podpisu pogodbe o sodelovanju jim je LEOSS zagotovil kompletno
opremo za natančno opravljanje popisa. Komplet vsebuje tiskalnik Zebra
TLP 2844 s primernimi obstojnimi sintetičnimi nalepkami, potiskanimi
s črtnimi kodami, programsko opremo InventuraOS PT Plus in Inventu-
raOS MW Standard ter robustni ročni računalnik Denso BHT-8000.

Inventura? Za popis več kot 10.000 osnovnih sredstev, opravljen v hipu,
se je izkazalo, da je lahko natančno opravljen. Seveda le, če izberete
pravo celovito rešitev in LEOSS jo je ponudil.

Inventura oosnovnih ssredstev

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

Kako llahko ppomagamo oopraviti ppopis OOS, če nnamerava ppod-
jetje ssvoja OOS ooznačiti ss črtnimi kkodami?

Postopek, ki velja za prvi, najbolj zamuden popis, je naslednji: s progra-
mom Nicelabel kreiramo črtne kode, ki jih na etikete natisnemo s tiskal-
nikom Zebra 140XiIII Plus. Če naročnik že ima primeren tiskalnik, mu
LEOSS dobavi zgolj prazne etikete, ki jih nato natisne naročnik sam. Ob
prvem popisu  popisovalci z njimi opremijo vsa OS, ki jih lahko s termi-

Informacije: LEOSS d.o.o.

V hipu opravljena
inventura
osnovnih sredstev
Ena od največjih tujih finančnih družb pri nas, ki želi ostati
neimenovana in je del priznanega evropskega finančnega
koncerna z več kot 100-letno tradicijo, se je odločila za
izvedbo inventure osnovnih sredstev (v nadaljevanju OS) s
podporo LEOSS-ove celovite rešitve za ta namenNjihova
celotna mreža se razprostira po devetih državah in obsega
več kot 250 poslovnih enot. Na območju EU ima odlične
povezave z mednarodnimi partnerji s področja bančništva,
trgovine, obrti, podjetništva in industrije. Dolgoletne izkuš-
nje jim omogočajo razvoj novih in prilagodljivih storitev gle-
de na potrebe strank ter hitrejši in učinkovitejši odziv.
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nali že sproti odčitavajo in tako
pridobijo podatke o stanju OS po
dejanskih lokacijah. 
Prva inventura je najpomembnej-
ša, ker predstavlja temelj za vse
nadaljnje, ki potekajo hitreje in
rutinsko. Komisija mora samo
odčitati črtne kode OS po posa-
meznih lokacijah, izvoziti zajete
podatke v program in jih primer-
jati s stanjem predhodnega popi-
sa. 

Celovita rešitev Inventura osnov-
nih sredstev obsega:

najprimernejši profesionalni
tiskalnik nalepk Zebra (nalepke
so lahko natisnjene tudi v
LEOSS-ovi tiskarni, s čimer
investicija v tiskalnik odpade),
tisk obstojnih sintetičnih na-
lepk s črtnimi kodami,
ustrezno programsko opremo
(odvisno od števila OS in nači-
na dela: Inventura OS, Inven-
turaOS PT Plus, InventuraOS
Plus CE in InventuraOS Super

Plus) ter
robustni ročni računalnik
(Denso BHT-8000, Symbol MC
3000, Unitech PA950, itd.
zopet odvisno od potreb naroč-
nika)

Ker obstaja več načinov, kako po-
pisati osnovna sredstva, lahko
LEOSS na željo stranke takšen
paket prilagodi njihovim poseb-
nim zahtevam tako glede progra-
ma samega kot tudi glede strojne
opreme (terminali, tiskalniki,
načini prenosa podatkov...).

Kadar je bil prvi popis že oprav-
ljen, so podatke o OS, kategorijah
in stroškovnih mestih izvoženi iz
programa, kar pomeni, da je za
vsako lokacijo vnaprej specificira-
no, katera OS bi morala biti na
njej. Program InventuraOS nam-
reč omogoča pregled vseh OS, pre-
gled OS po lokacijah in avtomatski
način dela. InventuraOS tako po-
stane rutina in ne sodi več med
najnapornejša dela v letu. A
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Uporabniki načeloma ne ljubijo spe-
cializiranih kartic in sistemov, sovra-
žijo draga ohišja s t.i. Slot 0 nadzor-
nimi komunikacijskimi moduli in se-
veda pričakujejo, da bi izbrana pro-
gramska oprema in gonilniki poeno-
stavili način postavitve sistema.
Vpeljani sistemi naj zavzamejo čim
manj prostora, pri čemer pa zmog-
ljivost inštrumentov ne sme trpeti. 

Skratka, uporabniki želijo zmoglji-
vost svojih najljubših inštrumentov
združeno v majhnem formatu, pre-
prostem za vgradnjo. Odgovor na
njihovo željo ponuja LXI; tem željam
uporabnikov pa se odzivajo priznani
proizvajalci merilne opreme.

Zgodovina rrazvoja LLXI

Daljnega leta 1972 so inženirji kor-
poracije Hewlett-Packard izumili
Hewlett-Packard Interface Bus (HP-
IB), standardno komunikacijsko vo-
dilo (IEEE-488) za povezavo inštru-
mentov z računalnikom. Kmalu je to
vodilo pod imenom GPIB (general-
purpose instrumentation bus) pos-
talo sestavni del praktično vsakega
inštrumenta. Kar 30 let so bili GPIB
inštrumenti najljubši in največkrat
uporabljeni sestavni deli testnih sis-
temov. GPIB inštrumente odlikujejo
vrhuske merilne sposobnosti in od-
lično razmerje med ceno in zmoglji-
vostjo.

LLXXII::  tteessttnnii  ssiisstteemm
nnaasslleeddnnjjee  ggeenneerraacciijjee  

Informacije: Avektis d.o.o., Ljubljana, www.avektis.com

Obsežna raziskava med uporabniki je pokazala, da
želijo skrajšati čas, potreben za nastavitve in integra-
cijo - in sicer tako, da vzpostavijo povezavo neposre-
dno preko standardnih vhodov na svojih osebnih ra-
čunalnikih. 



AVTOMATIKA42 66/2006

Merilna oprema

Leta 1985 so Hewlett-Packard, Tek-
tronix, Wavetek, Racal-Dana in Co-
lorado Data Systems predstavili VXI
(VME eXtensions for Instruments),
novi standard modularnih inštru-
mentov za ameriško vojsko. Ti mo-
dularni inštrumenti ('inštrumenti na
kartici') so postali nenadomestljivi
na področju nadzora zračnega pro-
stora in obrambe ter pri testnih apli-
kacijah v proizvodnji, kjer je pouda-
rek na količini in točnosti prenosa
podatkov.

Leta 2004 sta Agilent Technologies
(bivši Hewlett-Packard) in VXI Tech-
nologies, Inc. predstavila LXI (LAN-
based eXtensions for Instrumenta-
tion), ki združuje najboljše karakteri-
stike GPIB inštrumentov in VXI mo-
dulov. LXI je manjši kot VXI, pretok
podatkov je večji kot pri GPIB, me-
rilna zmogljivost pa je ravno tako vi-
soka kot pri GPIB. Z uporabo LXI se
izognemo potrebam po dragi doda-
tni strojni opremi, potrebni za pove-
zovanje inštrumentov na osebni ra-
čunalnik.

LXI je testni sistem naslednje gene-
racije - omogoča vrhunske meritve,

je majhen in cenovno ugoden. Vho-
di in izhodi za signale so na prednji
plošči, LAN (IEE 802.3) priključek in
priključka za napajalni kabel ter ka-
bel za proženje signalov pa so na
zadnji strani modula. Vse module
lahko preprosto vgradimo v stan-
dardno 19” omaro ali jih uporablja-
mo na mizi.

Kaj jje LLXI?

LXI je inštrumentacijska platforma,
osnovana na standardni Ethernet
tehnologiji. Njena zasnova omogo-
ča modularnost, fleksibilnost in
zmogljivost tako majhnim kot tudi
srednje velikim sistemom. Izpolnju-
je zahteve inženirjev v raziskavah,
razvoju in proizvodnji industrijske,
medicinske in širokopotrošne elek-
tronike, pa tudi zahtevnejših elek-
tronskih sistemov.

LXI standard določa majhne, modu-
larne inštrumente, pa tudi samo-
stojne namizne inštrumente, ki kot
hrbtenico sistema uporabljajo LAN
(Ethernet) povezavo. Standard je bil
oblikovan z namenom ponuditi
prednosti modularnih inštrumentov
- z vidika velikosti in načina integra-
cije - in se pri tem izogniti preveli-
kim stroškom ter omejitvam starih
zasnov. Standard LXI se bo s koriš-
čenjem sedanjih in bodočih zmoglji-
vosti LAN-a razvijal v smer, ki bo
ponujala precej več kot le zmožnost

povezovanja testno-merilne opre-
me. 

LXI moduli nimajo prednje plošče
ali ekrana, temveč za prikaz nastavi-
tev in rezultatov uporabljajo osebni
računalnik in Ethernet povezave.
LXI moduli imajo lastne napajalnike
in s tem povečano zanesljivost;
nižajo stroške in omogočajo izgrad-
njo na široko distribuiranih siste-
mov.

LXI iinštrumentarij AAgilent
Technologies iin oostalih 
proizvajalcev

K konzorciju LXI je pristopilo že 40
vodilnih prozvajalcev merilne opre-
me. Izdelali in certificirali so več kot
110 inštrumentov, skladnih z LXI
standardom. Vodilni svetovni proiz-
vajalec merilne opreme Agilent
Technologies (bivši HP) je razvil prvi
tovrstni inštrument; do sedaj je
predstavil že več kot 30 novih
modelov. 

Izpostavimo naj 34410A in 34411A,
visoko zmogljiva 6,5 mestna digital-

Avektis d.o.o.
Družba za zastopanje, trgovino in svetovanje.
Dunajska cesta 51 • 1000 Ljubljana
Tel.: (0)1 436 37 00 • Faks: (0)1 436 02 20
E-mail: company@avektis.com 

Naša ponudba
opreme:

Osnovna oprema
Napajalniki
Multimetri
Osciloskopi
Funkcijski
generatorji
Števci
frekvenc

RF oprema
Optična oprema
AVTOMATIZACIJA
MERITVE TK
omrežij

Smo podjetje special-
izirano za distribucijo
merilne opreme priz-
nanih proizvajalcev: 

Agilent Technologies
Oscilloquartz
TDK
Promax
MI Technologies
VXI Technology
Narda & L3 commu-
nications
Regatron
Weinschel Associ-
ates
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na multimetra, ki poleg povezave
preko LXI standarda omogočata
povezljivost tudi preko GPIB in
USB. Cenovno ugodni funkcijski
generator z odličnimi karakteristika-
mi in enako povezljivostjo kot multi-
metra je 33220A. V ponudbi je še
vrsta napajalnikov in sintetičnih inš-
trumentov, napovedani pa so tudi
številni novi.

Uporabniki LXI standarda, še pose-
bej sistemski integratorji, so nad
LXI-jem navdušeni!

Več informacij o tej sodobni merilni
tehnologiji je na voljo tudi na splet-
nih naslovih: 
www.agilent.com
www.vxitech.com

Povzeto po: LXI Consortium; www.
lxistandard.org.

Digitalni multimeter 34410A

Funkcijski generator 33220A

A
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CAD/CAM/CAE sistemi - WSCAD5

Avtor: Vojko Miklič, wscad@hiperion.si

WSCAD 55 je nov programski paket, v katerem sta združena dva programa - program za pro-
jektiranje avtomatizacije in program za projektiranje elektronapeljav. Nov programski paket
nudi veliko uporabnih novosti, ki vam jih predstavljamo v dveh delih, v tej in v naslednji revi-
ji Avtomatika.

WSCAD 5 -
programsko orodje za projektiranje
avtomatizacije in elektronapeljav 

NOVA iimena vverzij

Kot je bilo že v uvodu omenjeno je nov programske-
gi paket WSCAD 5 združil dva programa program-
ske hiše WSCAD GmbH in sicer program za projek-
tiranje avtomatizacije in program za projektiranje
elektronapeljav. Zaradi različnih imen obeh prejšnjih
programov se je pri novem paketu proizvajalec odlo-
čil tudi za drugačno poimenovanje verzij in sicer:

Staro ime     Novo ime
Osnovna       => Osnovna
Avtomatska  => Compact
Mega            => Profi

Osnovne zznačilnosti nnovega pprogramskega
paketa WWSCAD 55

Povečan oobseg ffuncij

Programski paket WSCAD 5 je v osnovi ostal pro-
gram za projektiranje avtomatizacije, dodan pa mu
je osnovni modul za projetiranje elektronapeljav. Ta
programski dodatek  omogoča boljšo odelavo različ-
nih tlorisnih risb, saj je to samostojno programsko
orodje, ki je grafično  močnejše od  programa za pro-
jektiranje avtomatizacije. Nov program sedaj omo-
goča uvoz in izvoz različnih risb v formatu dxf in
dwg in s tem povečuje  povezljivost s programom
ACAD.

Zaščita pprograma

Programski paket je še vedno zaščiten s ključem, mogo-
če pa je izbirati med ključem za paralelni računalniški
izhod ali ključem za USB računalniški  izhod.

Zasnova pprogramskega ppaketa

Modularna zasnova WSCAD 5 je še vedno ista kot
pri prejšnjih WSCAD programskih paketih za avto-

matizacijo, tako da lahko manj zahtevni uporabniki
programa najprej začnejo z Osnovno -  najnižjo ver-
zijo programa in jo kasnjeje nadgradijo v Compact
ali Profi verzijo. Nadgraditve se izvedejo pod isto
programsko šifro zaščitnega ključa.

Podjetje z večimi elektro projektanti  pa lahko name-
sto samostojnih enouporabniških verzij, ki se na-
meščajo na posamezno delovno računalniško posta-
jo, namesti cenejšo mrežno verzijo programa
WSCAD 5 na računalniški server ali master - delo-
vno postajo. 
Na ta način so lahko  vsi projektanti v podjetju pove-
zani z isto bazo podatkov, simbolov, makrojev  itd.,
ravno tako pa je lahko diferenciran tudi pristop do
vnašanja sprememb in dopolnitev baz in s tem pove-
zano poenotenje projektiranja.

Izboljšan iin rrazširjen pprojektni uupravljalec

Projektni upravljalec omogoča uporabniku celovit
pregled obdelovane dokumentacije. Preko okna pro-
jektnega upravljalca lahko uporabnik odpira obsto-
ječe ali nove načrte in vnaša potrebne projektne
podatke.
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CAD/CAM/CAE sistemi - WSCAD5

Preklop nna oosnovni mmodul eelektronapeljave

V  novi verziji WSCAD5 je projektni upravljalec razširjen tudi z mapo za
elektronapeljave.

S preklopom na modul elektronapeljave je v načrtu elektronapeljav mogoče
izrisati  dispozicijsko risbo elektronapeljav z uporabo dodatnih instalacijskih
simbolov. Kot osnovo za takšno dispozicijsko risbo je mogoče uporabiti
gradbeno ali strojno risbo, uvoženo v formatu dxf ali dwg, jo z WSCAD-om
dodatno obdelati in uporabno prirediti za lastno uporabo.

Dodatna nnamestitev pprofi mmodula zza eelektronapeljave

Program WSCAD 5 daje uporabnikom možnost dodatne namestitve
profi modula za elektronapeljave. Ta dodatek omogoča samodejno gene-
riranje risb elektro-razdelilcev. Projektant mora v tem primeru v celoti
izdelati tlorisno risbo elektronapeljav, elektro elementom pa tabelarično
določiti vse parametre in tudi ustrezne makroje za vsak posamezni elek-
trični tokokrog. Samodejni izris elektro-razdelilca se lahko izdela v eno-
polni ali tropolni izvedbi na v naprej določenem formatu risbe.

Izboljšan uuvoz ggrafike

V novem programu  WSCAD 5 je na voljo tudi močnejši uvoz grafike v
različnih formatih. To poenostavlja vnos zahtevnejših logotipov, omo-
goča pa tudi vnos slikovnega gradiva že dokončane elektro omare, kot
je prikazano na spodnji sliki. Sliko izdelane elektro omare lahko po
vnosu v projekt še poljubno dodatno opremimo z napisi in puščicami, v
skladu z zahtevami projekta.
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CAD/CAM/CAE sistemi - WSCAD5

Razširjena mmožnost zza nnamestitev ppomožnih oorientacijskih črt

Pomožne orientacijske črte so namenjene lažjemu umeščanju  posamez-
nih elementov ali sklopov na risbo. Uporabnik lahko po svoji izbiri izbe-
re število in mesto namestitve posamezne pomožne črte.

Četveropol aali črna sskrinjica

Programski paket omogoča zelo uporabno funcijo imenovano četveropol
ali črno skrinjico, ki je primerna za izdelavo elementov z večimi priključ-
ki na zelo enostaven in pregleden način. Elementu se s pravokotnikom
določi telo, v naslednjem koraku se v telo elementa postavijo priključki,
s ponujeno tabelo pa se mu določijo tudi vsi ostali potrebni parametri
(referenčno ime, naziv, ID številka, številka in ime priključka). Element
se lahko uporabi takoj ali pa se ga shrani v  knjižnjico simbolov za kas-
nejšo uporabo. 
Ob umeščanju četveropola v risbo je tabela z vsemi naštetimi parametri
vedno na razpolago tako za pregled podatkov kot tudi za eventuelno
spreminjanje.

V naslednji številki revije Avtomatika bomo podrobneje opisali nekatere
pomembnejše funcije programskega paketa WSCAD 5 in vam podali tudi
nekaj zanimivih in koristnih napotkov za delo s programom. A
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Merilna oprema

Letošnje leto je na področju Tektronixovih oscilosko-
pov bogato obrodilo, saj so  poleg do sedaj predstav-
ljenih novih serij DPO4000 in DPO7000 luč sveta ugle-
dale še tri družine: TDS1000B, TDS2000B in DPO-
70000. Prvi dve predstavljata osnovo in temeljita na
predhodnih modelih TDS1000-2000. Poleg priznane
znamke ju odlikuje tudi najboljša povezljivost v svojem
razredu osciloskopov (P&P USB, povezava s PC-inova-
tiven software, možnost direktnega printanja s Pic-
tBridge  vmesnikom) ter garancija za celotno življenj-
sko dobo instrumenta*. 

Po drugi strani pa predstavlja serija DPO70000 najviš-
jo, najbolj izpopolnjeno tehnologijo v tem trenutku.
Osciloskopi te družine so namenjeni predvsem najza-
htevnejšim aplikacijam za preverjanje, določanje in te-
stiranje popačenih signalov v elektronskih vezjih, pred-
vsem z namenim zagotavljanja integritete signala pri
prenosu iz ene v drugo komponento. Zagotavlja izjem-

ne merilne dosežke pri zajemu in analizi signalov ter
prepriča s preprosto uporabo in neprekosljivim orod-

jem za iskanje in odstranjevanje napak, kar omogoča
hitrejše opravljanje vsakodnevnih delovnih nalog oziro-
ma meritev. Trenutno se ponaša tudi z največjim zaslo-
nom na trgu (pri osciloskopih) in intuitivnim uporabni-

škim vmesnikom, ki omogočata enostaven dostop do
maksimalnega števila podatkov.

Informacije: BELMET MI d.o.o., 01/ 51 888 10

BELMET MI d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s prodajo merilne opreme v najširšem smislu,
saj zastopa preko 30 priznanih evropskih in svetovnih proizvajalcev. S svojim prodajnim
programov pokriva področja elektronike, elektroenergetike, avtomatizacije, temperature,
vlage, tlaka, kalibracij, spajkanja, telekomunikacij, varnosti pri delu, … Poleg tega našim
kupcem tudi svetujemo in zagotavljamo servis merilne opreme, občasno prirejamo stro-
kovne seminarje in predavanja ter opravljamo kalibracije v lastnem akreditiranem laborato-
riju. Več o samem podjetju, programu in storitvah si lahko ogledate na spletni strani
http://www.belmet.si

Nove serije osciloskopov
TDS1000B, TDS2000B in
DPO70000

A* vec o pogojih na www.tek.com/lifetimewarranty



AVTOMATIKA 4966/2006



Osiconcept: najboljša izbira
za povečanje produktivnosti.
Popolna ponudba za vaše
najpogostejše težave pri
detekciji.
Enostavna izbira
ustreznega izdelka.
Enostavno name-
ščanje in nastavitev.
Enostavno
vzdrževanje.
Več takojšnjih
rešitev
z manjšim
številom
referenc.
Prilagajanje
okolici tipala in
različnim
načinom
zaznavanja
objektov.
En sam
dobavitelj.

Na vvoljo ppri
pooblaščenem
distributerju

Tržaška 87b, Logatec
T: 01/7564-123,
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