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Siemens je prevzel nov program na podro�ju merilnih instru-
mentov – podjetje Controlotron je bilo s 50% svetovnim
dele�em vodilno svetovno podjetje na podro�ju neinvazivnih
ultrazvo�nih merilnikov pretoka. 
Odslej bo ta program na voljo v sklopu Siemensove procesne
avtomatizacije – programa procesne instrumentacije in anali-
tike.

Obiš�ite nas na:  www.controlotron.com

SIEMENS
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Cena 1.000 SIT, za celoletno naro�nino pri zna vamo 10%
popust, poštnina za SLO in DDV sta vklju�ena v ceno, nakla-
da do 3.000 izvodov. Vse pravice pridr�ane. Ponatis celote ali
posameznih delov je dovoljen samo z dovoljenjem zalo�nika
in vedno z navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz
fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 11-krat
letno, julij/avgust je dvo j na številka.

Spoštovani,

posledice zdru�itve z EU �utimo na vseh pod ro � -
jih, seveda tudi na podro�ju industrije in avtoma -
tizacije. Val, ki nam prinaša novosti iz sveta ima
tako krajšo pot, vendar pomeni tudi ve�jo iz po -
stavljenost in obveznost. Tako se bomo tu dota k -
nili problematike biometrije in z njo povezanih
prav no-upravnih problemov, nadzora pristopa in
evidence prisotnosti na osnovi kombinirane bio -
me trije.

Robotina ta trenutek predstavlja novsti na semi-
narju "Novi izdelki in rešitve na podro�ju avtom-
atizacije", nekaj teh pa je podrobno predstavila
tudi v reviji Avtomatika, saj smo na seminarju
prisotni kot medijska podpora. 

Malce bolj smo se lotili CAD/CAE programov za
na�rtovanje v elektrotehniki in inštalacijah. WS -
CAD sedaj ponuja podjetje Hiperion, ki nam je po
dolgem zatišju predstavilo novo verzijo, ibPro-
cadd pa se je podrobneje lotil Caddy++/SE Elec-
trical in sicer  pomena kvalitetne tehni�ne pomo�i
na podro�ju ra�unalniško podprtega na�rtovanja
v elektrotehniki. Sicer pa, preberite si sami ...

D.Selan
ured nik
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mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Za sto p -
stva, distrib. in prodaja ra�unalniške op re me,
INEA d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, e-pošta:
marijan.vidmar@inea.si

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA -
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske ap li ka -
cije stre�nik-odjemalec. Komunikacijski proto -
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
la h ko pošljete po elektronski pošti ali pa pokli -
�e te po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. in�., 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 za ve se, svet-
lobne mre�e, "muting" sistemi, dvo ro �ni vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.
Pokli�ete ga lahko po telefonu ali pošljete vpra -
šanje po e-pošti.

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

Je vrhunski strokovnjak na podro�ju ra�unal-
niškega vida in direktor mednarodno pri -
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in -
tegraciji sistemov ra�unalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 

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

Svetuje pri zaš�iti in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identi-
fikacijo, mobilno ra�unalništvo, tehnologijo
�rtne kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

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

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez Mohori�, univ. dipl. in�., 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 iz ve d be.

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

G. �muc je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.
Pokli�ete 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 podro�ja uporabe servo pogonov, fre -
k ven�nih pretvornikov in pozicijskih kr milni -
kov.

Pokli�ete 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 po da t kov
v pro izvodnji, posredovanju podatkov v poslo -
v  ne informacij ske 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
me rjenje 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 podro�ja uporabe induktivnih, ka pa -
citivnih in opto  senzorjev za uporabo v avtom-
atizaciji industrijskih procesov. Pokli �ete 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 na�rtovanju in izvedbi avtomatiza -
cij na podro�jih krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih iz vedb.

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

g. Koprivnikar je specialist za na�rtovanje in
iz vedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.

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

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
Branko Nikoli�, ing., ABIT d.o.o., tel. 
01 56-36-300, branko.nikolic@abit.si

Svetuje na podro�jih uporabe: PLC in DCS kr mi -
l  niških sistemov v klasi�nih in šar�nih proce-
sih; recepturni sistemi po standardu  ISA S88-
01; OPC tehnologije za prenos podatkov na vi -
š je nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifi ka -
ci je in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Saša Sokoli�, univ. dipl. in�., 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).
Pokli�ete 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 podro�ju varovanja in zaš�ite s svet-
lobnimi zavesami varnostnega  nivoja 4 in var -
nostnega nivoja 2.

Pokli�ete 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:
Doma�a stran /podjetja/:

• Nepreklicno naro�am(o) revijo AVTOMATIKA na naš
naslov. Celoletno naro�nino v višini 10.000 SIT (41,73 €)
/kpl* za ___ izvodov bomo poravnali v 8 dneh po prejemu
ponudbe.

• Nepreklicno naro�am(o) DVD AVTOMATIKA Arhiv z regis -
trom �lankov, ki vsebuje 6 letnikov revije Avtomatika v pdf
formatu. Kupnino v višini 20.000 SIT (83,45 €)/izvod s PTT
stroški za Slovenijo bomo poravnali 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 nov naro� nik na
revi jo AVTO MA TI KA
prej me tudi te ko �o
DVD zgoš �en ko AV -
TO  MA TI KA CD Arhiv
v vred no sti 3.500 SIT
ob prvem na ro �i lu!

Naro�ilnico izre �i te ali
foto ko pi raj te, jo izpol -
ni te z zahte va ni mi po -
da tki in jo pri le pi te na
dopis ni co (ali malo de -
be lej ši papir-kar ton).
Tak šno dopis ni co brez
znam ke vrzi te v poš tni
nabi ral nik! Seveda lah -
ko izpol ni te tudi splet -
no naro �il ni co na na s -
lo vu www.avto ma ti -
ka.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 podro�ju uporabe procesne senzorike
(sila, tlak, moment, pomik...) in procesne elek-
tronike pri avtomatizaciji v industriji in nad-
zoru procesov spajanja in preoblikovanja.

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 frekven�nih regulatorjev,
mehkih zagonov, zaš�ite motorjev.
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Express novice - BusinessObjects Live Office s podporo tudi pri nas 

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

Hitro do točnih, ažurnih in
popolnih dokumentov

V dinami�nem poslovnem okolju polnem sprememb
je pot do dokumentov z us tre znimi a�urnimi podatki
po go sto zelo dolga in ne u�in ko vita. Razli�ni podatki se
shranjujejo v lo�enih siste mih katerih uporaba je vsaj
druga�na, �e ne tudi zahtev-
na, ko pa podatek vnesemo
ali popravimo v enem od si -
stemov, s tem še ni jamst-
va, da bo tak posodobljen
podatek takoj v vseh do ku -
mentih in na voljo vsem
upo rabnikom v podjetju. 

Kro�enje dokumentov po e-
pošti pa kar kmalu pripelje
do tega, da uporabniki ni -
ma jo iste razli�ice dokumenta in ob tem nastajajo do -
datne dileme glede pravilnosti podatkov v posamezni
verziji. Velike izgube dra gocenega delovnega �asa za -
ra di iskanja podatkov v besedilih, razpredelnicah in
predstavitvah – nekatere raziskave omenjajo tudi za -
skrb ljujo�ih 40 odstotkov – pomenijo tudi nepotrebne
stroške za podjetje in ne za dovoljstvo za zaposlene. 

Programsko orodje BusinessObjects Live Office se
pre prosto zdru�i z uporabniku znanim okoljem Mi cro -
soft Office in omogo�a, da si vsak sam v hipu postre�e
s teko�imi informacijami. Po prijavi v enotni osrednji
sistem za dostop do pomembnih podatkov bodo intu-
itivni �arovniki in orodjarne uporabnika vodili do hitre-
ga in preprostega vstavljanja podatkov v dokumente
pisarniške zbirke Office. 
BusinessObjects Live Office zagotovi, da se ob vsa -
kem posodabljanju oblika in po doba obstoje�ega do -
kumenta ohrani, vendar vsa ko krat z najbolj sve�imi re -
le  vantnimi podatki, uporabniku pa je seveda omo go -
�eno, da z znano funkcionalnostjo programov Word,
PowerPoint in Excel nove dokume n te priredi svojim
�eljam in potrebam. Izbrati je mogo�e tudi samodejno
posodabljanje poljubnega nabora do ku mentov, ki bo -
do tako brez dodatnih posegov vedno odsevali popol-
noma pravilno in teko�e stanje. Za po drobnejšo anali-
zo podatkov je mogo�e spreminjati po datkovne filtre
in formule, celotna oblika in izra�uni pa se ob tem
ohra nijo. 

Skupno sprejemanje odlo�itev pa bo še la�je z deljen-
jem dokumentov prek spleta, saj je Live Office obe -

nem ogrodje za upravljanje z dokumenti v platformi
po slovne inteligence Busi nessObjects Enterprise. Iz -
menjava dokumentov Of fice bo tako varna, brez stra-
hov, da bi po podjetju kro�ilo ve� razli�nih verzij do -

kumenta ali da bi si ne po -
ob laš�eni lahko ogle dali
po  s lovno pomembne ali
ob   �utljive dokumente. Do -
ku me n ti, objavljeni v Busi -
nessObjects Enterprise so
namre� ta koj dosegljivi
prek spleta, denimo na in -
ternih portalih podjetja,
ven dar vedno le skladno z
varnostnimi nastavitvami s
ka terimi zagotovimo, da

vsak uporabnik vidi natanko samo tiste podatke in
dokumente do ka terih je upravi �en. �etudi dokument
pomotoma zaide do nepo ob la š�enega uporabnika ga
ta vendarle ne bo uspel pogledati.

Pri uvajanju informacijskih rešitev Business Objects
nudita podjetji Abit d.o.o. in UT d.o.o. celovito podpo -
ro pri vseh fazah, od na�rtovanja in razvoja do izobra -
�evanja uporabnikov in skrbnikov ter vzdr�evanja apli -
kacije. 

Podjetje ABIT d.o.o. �e od ustanovitve leta 1989 ponu-
ja in realizira celostne rešitve na podro�ju procesne
avtomatizacije, energetike, poslovne informatike in
integracije informacijskih sistemov. Osnovno poslo v -
no podro�je je razvoj programskih rešitev za podporo
avtomatizaciji proizvodnih procesov. Abitove prog ram -
ske rešitve so odgovor na potrebe proizvodnih podjetij
razli�nih bran�, od kemijske in kovinske, do prehram-
bene in papirne industrije. Produkti so zasnovani flek-
sibilno in s tem omogo�ajo odli�ne rešitve najrazli�ne-
jšim podjetjem. 
Z izbiro posameznih programov podjetje pridobi orod-
ja za zbiranje, prikaz in analizo podatkov iz proizvodnih
procesov in naprav, hkrati pa programske rešitve zago-
tavljajo celovite informacije o sledljivosti surovin, ma -
terialov in iz del kov, omogo�ajo zanesljivejšo po nov lji -
vost serij in s tem dvig kakovosti. A

Samopostre�ni hitri dostop do natan�nih aktualnih podatkov, priprava poro�il in aktualnih dokumentov v
nekaj sekundah, varna in u�inkovita izmenjava podatkov prek spleta ter preprosta zdru�ljivost z okoljem
Microsoft Office so zna�ilne prednosti uporabe orodja BusinessObjects Live Office, za katerega je po novem
podpora na voljo tudi pri nas.
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Kot standard novi pogon vklju�uje EMC filtre razreda B, ki so v celoti ses-
tavljeni z kovinskih EMC kabelskih tesnilk, ki slu�ijo kot pomo� pri la�ji in -
sta laciji. Posebnost te enote so gladka zunanja hladilna telesa, ki so po ceni
za vzdr�evanje. To izlo�a potrebo po zra�nih filtrih, ki zahtevajo redno men-
javo filtrirnih delov.

Primerni so za uporabo v temperaturnem obmo�ju od -10°C do +40°C in
so idealna izbira za zahtevne aplikacije, kot so transportni, mehanski, vodni
in HVAC sistemi ter pakirni stroji.

V7 IP65 so testirani in odobreni po standardu EN60068-2-6. 

Tako kot  IP20, novi pogoni uporabljajo Omron-Yaskawa edinstvene algorit -
me za vektorsko krmiljenje, ki zagotavljajo odli�ne karakteristike navora
mo torja, omogo�en je najmanj 150%, do frekvence 1 Hz.

Druga prednost, ki si jo IP65 pogoni delijo z izvedenko IP20, je odli�na sta-
bilnost tudi pri ni�jih hitrostih. Funkcionalnost  regulatorja PID je zagotovl-
jena s standardom, kot je visoko hitrostni sistem za omejevanje toka, ki za -
ustavi previsok tok, in  širok nabor delovnih funkcij, kot so npr. ve�-hitrost-
ni koraki, prepre�itev blokade motorja ter slip kompenzacija.

Znotraj V7 robustnega ohišja se nahaja napredna tehnologija, ki ponuja
mno �ico novih mo�nosti. Ena izmed njih je t.i. CASE (Customized Ap pli ca -
tion SoftwarE), ki �e vsebuje izdelane algoritme za posamezne aplikacije
brez kakršnihkoli dodatnih opcijskih kartic. Tudi PLC funkcije, ki zagotavlja-
jo vgrajeno inteligenco (on-board intelligence) za samostojne aplikacije, so
neodvisne od zunanjega krmilnika. Komunikacija z zunanjim svetom omo -
go�a popoln daljinski nadzor nad samostojnimi aplikacijami. A

Omron-Yaskawa vsestranski
frekvenčni pretvornik V7

z IP65 zaščito!
Informacije: MIEL Elektronika, d.o.o., Andrej Rotovnik, www.miel.si

Barcelona – Omron Yaskawa Motion Control B.V. - Omron-Yaskawa
priljubljen in vsestranski Varispeed V7 vektorski krmilniki so na voljo
v robustnem IP65 ohišju, ki se lahko uporabljajo v nevarnem okolju
brez dodatne zaš�ite. Ponujen je v enofazni razli�ici do 2.2kW in trifazni
do 4.0kW, za vse modele v istih dimenzijah. 
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Ethernet je najbolj razširjena mre�na tehnologija, brez katere si te�ko predstavljamo vsakdanje �ivljenje.
Uporabljamo jo za povezovanje ra�unalnikov, prodrla pa je tudi �e v vse nivoje industrijskih komunikacij.
Njene prednosti so enostavnost, cenenost in zanesljivost. Krmilnorelejni moduli easy in MFD-Titan so do
sedaj bili povezljivi samo na procesna vodila Profibus DP, CANOpen, DeviceNet in ASi. Na centralni nad-
zorni sistem ali druge aplikacije na ra�unalniku pa smo jih lahko neposredno povezovali preko serijske
komunikacije, ki pa ima številne omejitve, predvsem je mote�a omejitev v dol�ini komunikacijskega kabla.
Podjetje Moeller je tudi tukaj ponovno naredilo korak naprej. Razvili so komunikacijski vmesnik EASY209-
SE, ki omogo�a enostavno povezavo krmilnorelejnih modulov easy in MFD-Titan v omre�je Ethernet. 

Igor Jug, igor.jug@synatec.si, Synatec, d. o. o., Idrija

Povezava krmilnorelejnih
modulov easy na Ethernet

Komunikacijski modul EASY209-SE se s krmilnorelejnimi
moduli easy in MFD-Titan pove�e preko point-to-point
povezave (easy500/700 s kablom MFD-CP4-500-CAB5,
easy800 in MFD-Titan s kablom MFD-CP4-800-CAB5).

Slika 1 – Topologija

Za konfiguriranje komunikacijskega vmesnika EASY209-SE
se uporablja program EASY209-SE Configuration, ki vam je
brezpla�no na voljo na spletni strani podjetja Moeller in med
uporabnimi vsebinami pri opremi na spletni strani podjetja
Synatec. Program je zelo preprost za uporabo. Ob zagonu
programa izberemo IP naslov ra�unalnika iz katerega pro-
gramiramo napravo. V naslednjem koraku s klikom na tipko
Search poiš�emo vse komunikacijske vmesnike, ki so

priklju�eni v naši mre�i. Nato lahko vsakega izmed njih izber-
emo, s tem vidimo  njegove trenutne nastavitve, ki jih lahko
tudi spremenimo.

Slika 2 – EASY209-SE konfiguration

Primeri uporabe

1. Povezava na CNS ali druge aplikacije na osebnem
ra�unalniku
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Oprema za avtomatizacijo

Z ve�anjem potrebe po nadzoru se je
pojavila tudi potreba po povezovanju
enostavnejših sistemov na centralni
nadzorni sistem. Krmilnorelejni moduli
easy in MFD-Titan so uporabljeni v
številnih manj zahtevnih in srednje
zahtevnih apli kacijah. Do pred kratkim
so bili na nadzorne sisteme povezljivi
samo posredno, preko podro�nega vodi-
la in master kr mil nika.

V programsko opremo easy-soft-Pro V6
so pri Moellerju vklju�ili stre�nik OPC,
ki omogo�a neposredno po ve zavo
krmilnorele j nih modulov ea sy in MFD-
Titan na centralne nadzorne sisteme
(SCA DA) ali druge aplikacije na osebnem
ra�unalniku, ki lahko komunicirajo kot
odjema lec OPC. 

Do sedaj je bila po vezava mogo�a samo
preko serijske komuni kacije, z novim
vme s nikom EA SY 209-SE pa je mo�na
povezava preko Etherneta. Konfigurira -

nje stre�nika OPC poteka na zelo po do -
ben na �in kot pri serijski komunikaciji,
razlikuje se le v izbiri tipa ko mu nikacije
(nastaviti je potrebno IP na slov in tip
komunikacijskega vmesnika).
Za testiranje delovanja stre � nika OPC la -
h ko ob instalaciji easy-soft-Pro instalira -
mo tu di testni odjemalec OPC. Z njim
lahko preverimo delova nje stre�nika
OPC, kar je v nekaterih primerih zelo
upo rabno.

kacijskim vmesni k -
om EASY209-SE to
tudi ni potrebno, saj
se lahko poseg op ra -
vi daljinsko, preko
Etherneta. Poleg ome -
njenega modula je
po treben še easy-soft
V6.2, ki omogo�a
programiranje preko
Etherneta v lokalni
mre�i ali na drugi
oddaljeni lokacija. 

Programska oprema
easy-soft V6.2 omo -
go�a kreiranje ve�
komun ika c i j s k ih

pro filov Ethernet, ki jih je mogo�e
shraniti. Vsak profil vsebuje vse potreb-
ne komunikacijske parametre za po sa -
mezno povezavo. Po vzpostavitvi
komunikacije preko Etherneta, so vsi
nadaljni koraki programiranja ali
spremljanje delovanja programa med
delovanjem enaki kot takrat, ko smo na
krmilnorelejni modul easy povezani
preko serijske komunikacije.

Slika 3 – Povezava na CNS

2. Programiranje  (servis) na daljavo

Predvsem strojegraditelji se sre�ujejo s
problemom, da je potrebno na strojih in
napravah, ki so jih prodali kupcem po
celem svetu, opraviti spremembo ali ser -
vis. �e gre za manjšo spremembo, ki za -
hteva samo spremembo parametrov ali
manjšo programsko spremembo, je iz
vidika stroškov obisk serviserja na ob -
jektu neracionalen. Z novim komuni -

Slika 5 – Test client OPC 

Slika 4 – Konfigurator OPC Slika 6 – Nastavitev Ethernet profila v programu easy-soft 
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Express novice - Danfoss Drives nagrajen

Svetovalno podjetje Frost & Sullivan je frekven�nim pretvornikom Danfoss podelilo
nagrado za najboljši inovativen izdelka za leto 2006. Tako so prepoznali sposobnost
našega podjetja, da ustvari boljši in u�inkovitejši nov izdelek. 

Informacije: Danfoss d.o.o.

Danfoss Drives
nagrajen za inovacijo

Nagrada je zasluga vrhunske do -
vršenosti VLT® AutomationDrive
frekven�nega pretvornika  – eno -
vi te in prilagodljive rešitve za celo
vrsto zahtev v industrijskih apli -
ka cijah. Frekven�ni pretvornik je
zasnovan tako, da zdru�uje vse
potrebne funkcije in je enostaven
za uporabo.  Pri Frost & Sullivan
pravijo: "Danfoss Drives se je iz -
kazal z izvrstnim delom pri raz -
voju u�inkovitega in prilagodljive-
ga frekven�nega pretvornika, ki
kot vsi vrhunski izdelki v svoji za -
sno vi natanko ustreza zahtev am
ap li kacije."

Frost & Sullivan podeljuje nagrade
za najboljše dose�ke po -
djetjem na raznolikih re -
gionalnih in globalnih
trgih. S tem skuša opo-
zoriti na iz sto pajo�e do -
se�ke ter izbo lj šano de -
lo vanje na pod ro�jih vo -
denja, teh nološke inova -

cije, odnosa s strankami in stra -
teškega razvoja izdelkov. Industri-
jski analitiki na podlagi po glo b -

ljenih intervjujev, analiz in iz�rp-
nih podpornih raziskav primerjajo
vse udele�ence na dolo�enem trgu,
da lahko ocenijo najve�je dose�ke
v industriji.

Frost & Sullivan je globalno sveto-
valno podjetje, ki �e ve� kot 40 let
sodeluje pri razvoju izvirnih
strategij. Podjetje se še posebej od -
likuje z izkušnjami na podro�jih
svetovanja pri rasti in partnerstvu
ter svetovanja pri vodenju podjet-
ja. Tako spodbuja iskanje in razvi-
janje rešitev. Frost & Sullivan ima
razširjeno mre�o strank, ki vklju -
�uje skupino podjetij Global 1000
ter številne druge velike investi-

torje. To ka�e na njiho-
vo edinstveno globalno
perspektivo, pri kateri
zdru�uje napredno ana -
lizo trgov, tehnologij in
demografije. Za ve� po -
datkov obiš�ite www.
awards.frost.com A
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Oprema za avtomatizacijo

Na tr�iš�u nekaj frekven�nih pretvornikov z zmo�nostjo izdelave krmilnega programa �e obstaja. Pri tem
seveda mislimo na enostavne do srednje zahtevne programe vodenja frekven�nika. Na ta na�in frekven�nik
prevzame vse ali del funkcij zunanjega krmilnika (PLC), kar lahko pomeni znaten prihranek v opremi in
vgradnem prostoru. Pri tem pa je krmilni del (PLC) najve�krat integriran v frekven�nik in �e zaradi tega ome-
jen s številom in zmogljivostjo funkcij ter številom vhodov in izhodov. Videne rešitve tudi ne omogo�ajo
zdru�evanja v distribuirane krmilne sisteme.   

Pri Robotini smo ubrali druga�no pot. Razvili smo krmilno kartico za vgradnjo v frekven�ne pretvornike
Hitachi serij L300P, SJ300 in njihove razli�ice v IP54 zaš�iti. To je procesna enota polne zmogljivosti in
poimenovali smo jo IPU (Inverter Programming Unit). IPU se vgradi v frekven�nik, v eno izmed dveh vti�nih
mest, predvidenih za dodatne opcije (kot na primer enkoderska kartica, Profibus kartica in druge).

Prednost pred frekven�nim pretvornikom z integriranimi PLC funkcijami je, da je to bolj odprta rešitev, saj
se vsi obstoje�i vhodi in izhodi frekven�nika ohranijo, dodani pa so še lastni programabilni digitalni ter analog-
ni vhodi in izhodi. Prav tako je mo�no povezovanje IPU krmilne kartice v obse�nejše krmilje, priklop ve�jega
poslu�evalnega ali prikazovalnega panela. Ni zanemarljiva tudi popolna zdru�ljivost s krmilnim sistemom
Cybro-2; uporabniki in programerji lahko takoj uporabijo IPU v svojih aplikacijah in krmilnih programih.

Tehni�ne zna�ilnosti:

- 8 digitalnih vhodov 24 VDC,
- 8 digitalnih tranzistorskih izhodov 1A/30VDC,
- 4 analogni vhodi 0 – 10 VDC,
- 1 analogni izhod 0 – 10 VDC,
- 2 IEX-2 komunikacijska porta (in / out),
- procesor: Atmel 89C51
- spomin: 64 K

Slika 1 - IPU krmilna kartica

Dvojni na�in delovanja

IPU lahko deluje na dva na�ina:
- kot samostojno krmilje frekven�nika (PLC mode),
- kot razširitvena enota krmilnega systema Cybro 2 (IEX-2 mode).

V prvem na�inu deluje IPU popolnoma samostojno, z lastnim krmilnim programom. �e aplikacija to zah -
teva, lahko na IPU pove�emo poslu�evalni panel za nastavitev parametrov in prikaz vrednosti. Še bolj zani -
mi va mo�nost pa je povezava serije frekven�nikov z vgrajenimi IPU na skupni poslu�evalni panel.

V drugem na�inu pa deluje IPU kot razširitvena enota krmilnega sistema Cybro-2. Krmilni program se iz -
vaja v procesorju osnovne enote Cybro-2, ki ima do vseh parametrov frekven�nika in I/O to�k IPU popoln
dostop. Na ta na�in lahko izdelamo zelo kompleksne krmilne sisteme, z velikim številom I/O, s komunikacijo
med distribuiranimi krmilniki, vklju�itvijo v SCADA okolje ali Ethernet omre�je ali pa integracijo v mobilno
komunikacijsko omre�je.

Razširjenost podro�ij uporabe frekven�nih pretvornikov (po na�elu Vsak
pogon ima svoj frekven�nik) in splošni trend zni�evanja stroškov na vseh
ravneh je botrovalo razvoju frekven�nih pretvornikov z zmo�nostjo pro-
gramiranja aplikacije delovanja. Hitachijev razvojni partner Robotina je
razvil aplikacijsko krmilno kartico za vgradnjo v frekven�ne pretvornike
Hitachi serij SJ300 in L300P.

Avtor: Damjan Štokelj, Robotina d.o.o., Koper

IPU – krmilnik v 
frekvenčnem pretvorniku HITACHI
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Oprema za avtomatizacijo

Uporaba v aplikacijah

Naj naštejemo nekaj najbolj zna�ilnih primerov
uporabe:

• �rpališ�a, �istilne
naprave ali drugi
komunalni obje -
k ti,

• skupine �rpalk v
toplovodnih og -
re valnih sistem -
ih,

• krmiljenje venti-
latorjev v klima -
t skih napravah,

• upravljanje in
re  gulacija sku pi -
ne kompresorjev
zra ka,

• upravljanje sis-
temov transpor -
tih trakov,

• obdelovalni stro-
ji za les, kovine in kamen,

• dvi�no-rotacijski manipulatorji,
• mostna dvigala in druge.

Nekaj standardnih aplikacij bo kmalu na voljo
brezpla�no, �e vgrajenih v IPU karticah za uporabo v
PLC na�inu. A

Slika 2 - Primer vgradnje
IPU v frekven�nik L300P-
075 HFE

Vabilo

IPU bomo pod ro -
bneje predsta vili
na predstavitven-
em seminarju No -
vi izdelki in rešitve na po dro�ju
av tomatizacije komunalne infra-
strukture in klimatiza cije, ki se bo
odvijal 17.10.2006 v Fiesi pri Pi ra -
nu. Pravzaprav bo to ve� kot samo
seminar; predsta vili bomo delujo�e
izdelke, na vo ljo bo do svetovalci za
posamezna po d ro�ja, skratka pra -
vi tehni � no-dru �abni dogodek.

To�en program je objavljen na
naši internetni strani 

www.robotina.si. Vabljeni!
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SCADA SISTEMI - Movicon X SCADA

Napredne gonilniške funkcije
pri Movicon X SCADA sistemu
Ena poglavitnih funkcij SCADA sistemov je zajem in

prenos podatkov med nadzornim ra�unalnikom in krmil-
nim sistemom. Ker je razli�nih krmilnikov mnogo, je toliko
tudi razli�nih gonilnikov za SCADA programsko opremo, ki
skrbijo za povezavo med nadzornim ra�unalnikom in krmil-
niki. Poleg osnovne funkcije gonilnikov imajo sodobni
SCADA sistemi še razne dodatne funkcije za la�jo inte-
gracijo naprav v sistem. Pomen teh funkcij je predvsem
la�je na�rtovanje in programiranje nadzornih sistemov. V
nadaljevanju si bomo pogledali napredne gonilniške funkci-
je Movicon X SCADA programske opreme.

Prva dodatna funkcija je ''Brid -
ging service''. Ta funkcija je na me -
njena napravam s serijsko komu-
nikacijo. PLC krmilniki imajo na -
vadno en komunikacijski port, v
primeru da je to RS232 komu-
nikacijski port, lahko PLC krmil-
nik komunicira samo v na�inu
to�ka-to�ka (''point-to-point''). �e
imamo takšen PLC krmilnik po -
vezan na nadzorni ra�unalnik,
nanj ne moremo povezati nobene
druge naprave ve�. Prav temu pa
je namenjena funkcija ''Bridging
service'', ki omogo�a, da se na
takšen PLC pove�emo lahko tudi
preko drugega serijskega porta

na nadzornem ra�unalniku. Fun -
k cija ''Bridging service'' poskrbi, da
se med obema serijskima porto -
ma na nadzornem ra�unalniku
izvede komunikacijski most, s
tem se omogo�i dvojen priklop na
napravo z serijsko komunikacijo.
Na drugi serijski port lahko pri k -
lju�imo tudi modem, ter tako do -
bimo oddaljen dostop do kr mil -
nika. Potrebno pa je poudariti, da
naenkrat lahko PLC krmilnik ko -
municira samo z eno napravo.

Zato je komuni ka cija med nad-
zornim ra�unalni kom in PLC
krmilnikom pre -
ki njena takrat ka -
dar  j e  fu  n  k  c i j a
Bri dging ser vice
aktivna. 
Druga  dodatna
fu  n kcija go nilni -

k o v  j e
TA PI.
T u d i  t a
fu n kcija
je namenjena na pravam
z serijsko komunikaci-
jo. Funkcija TAPI omo -
go�a oddaljen dostop do
krmilnikov preko mo -
dema. Ta lastnost se iz -

ka�e za zelo dobrodošlo pri raz -
nih aplikacijah kot so �rpališ�a,
kjer so velike razdalje med nad-
zornim centrom in posameznimi
kontrolnimi to�kami. 

Naslednja dodatna funkcija go -
nil nikov je RAS (Remote Access
Ser vice). Ta funkcija je namenjena
kr milnikom, ki komunicirajo
prek Etherneta. Nadzornemu
SCADA ra�unalniku omogo�a, da
se preko modema pove�e z oddal-
jenim Ethernet omre�jem. V odd-
aljenem omre�ju potrebujemo le
ra�unalnik z modemom, ki op -
ravlja funkcijo RAS stre�nika.
Preko RAS stre�nika SCADA nad-
zorni ra�unalnik nato dostopa do
PLC krmilnikov v Ethernet om re -
�ju.  

Zadnja, zelo uporabna funkcija,
je še funkcija testiranja kabelskih
povezav. Ta funkcija nam preve -
ri, �e so kabli med krmilnikom in
SCADA ra�unalnikom fizi�no
pra vilno povezani. V nemalo pri -

Slika 1 - Shema delovanja funkci-
je '' Bridging service''

Slika 2 - Shema delovanja funkcije TAPI

Slika 3 - Shema delovanja funkcije RAS

Informacije: Bogdan Rojc, Genera d.o.o., www.genera.si
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merih nam takšna funkcija lahko
prihrani veliko �asa, ki bi ga pora-
bili za preverjanje nastavitev ko -
mu nikacije.

Poleg naprednih gonilniških fun k -
cij nudi Movicon SCADA pester
izbor ve� kot 40 gonilnikov za vse
pomembnejše proizvajalce krmil-
nikov in nekatere standardne pro-
tokole. Novost v njihovi ponudbi
so gonilniki za KONNEX-EIB, IEC
60870-5 in Interbus. 

Podjetje Progea si je za enega od
poglavitnih ciljev zadalo narediti
SCADA programsko opremo upo -
rabniku �imbolj prijazno in enos-
tavno. Napredne gonilniške funk -
cije so le del�ek rešitev Movicon X
SCADA sistema. 

�e �elite spoznati še ostale rešitve,
ki jih zajema Movicon X se obrnite
na podjetje Genera d.o.o., kjer nu -
dijo tudi brezpla�no izobra�evanje
za SCADA Movicon X programsko
opremo. A

Informacije: EZ� komunikacijski izdelki d.o.o.

Usposabljanje za
inštalaterje 
telekomunikacijskih
kabelskih sistemov
23. in 24. novembra 2006 organiziramo, skupaj z Labo ra -
to rijem za sevanje in opti�ne komunikacije in Labora torijem
za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, redno dvo dnevno Usposabljanje za Inštalaterje
Telekomunikacijskih Kabelskih Sistemov

Terminski na�rt :

23. in 24. Novembra 2006 
10. in 11. Maja 2007
22. in 23. Novembra 2007

Dvodnevni intenzivni te�aj je namen-
jen za�etnikom in tistim, ki še nimajo
potrebnih izkušenj, si pa �elijo prido-
biti osnovno znanje in spretnosti za delo z bakrenimi vodniki in kabli z
opti�nimi vlakni in si zagotoviti status Pooblaš�enega Inštalaterja za
naslednji dve leti.

Povzetek opti�nega dela prakti�nega usposabljanja :
� tipi opti�nih vlaken in na�ini izdelovanja, eno in ve� rodovna vlakna
� vrste kablov in na�ini izdelovanja, ohlapna in tesna zaš�ita
� inštalacijske tehnike in tehnike polaganja v stavbah, kanalih, po zraku

in v zemlji
� uporaba sistemov za vle�enje, napenjanje in obešanje kablov
� na�ini priprave kabla za varjenje ali monta�o konektorjev
� metode zaklju�evanja konektorjev na terenu, pig tail-i in uporaba �e

zaklju�enih kablov
� prakti�na monta�a ST konektorja na vlakno z metodo stiskanja in lep-

ljenja   
� na�ini spajanja vlaken, trajni, za�asni in razstavljivi spoji
� varjenje SM in MM vlaken z varilnikom, na�ini zaš�ite zvara
� zna�ilnosti varilnika, uravnavanje po oblogi, uravnavanje po jedru,

nastavitve in odpravljanje napak
� mikroskopi, opti�ni testerji (VFL), iskalci �ivega vlakna
� nastavitev reference pri fotometru in primeri meritev
� prikaz meritve z OTDR in podrobna razlaga rezultatov
� zahteve in postopki za preizkušanje in dokumentiranje opti�ne trase
� na�ini in postopki odkrivanja napak
� varnost, kemi�ni del nevarnosti, laserji in opozorila pri delu z vlakni 

Šolanje in prakti�no usposabljanje je namenjeno za�etnikom brez iz ku -
šenj, ki si �elijo pridobiti znanje in spretnosti za delo z bakrenimi vodni-
ki in kabli z opti�nimi vlakni. A

ITK izobra�evanje
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Podjetje Schneider Electric d.o.o. je tudi letos pripravilo tradi-
cionalno sre�anje, kamor je povabilo poslovne partnerje iz vseh
poslovnih podro�ij, na katerih je podjetje prisotno. Na sre�anju
so bile predstavljene nekatere novosti v prodajnem programu. V
letošnjem letu pa so se poleg Schneider Electrica prvi� pred-
stavila tudi partnerska podjetja. Za prijetno vzdušje je poskr-
bela Alenka Godec, gostje pa so lahko poskusili najboljša vina
znamke Jeruzalem-Ormo�.

Zaposleni v Schneider Electricu se iskreno zahvaljujemo za zau-
panje, ki ste nam ga z Vašim obiskom namenili.

Sre�anje 
SCHNEIDER ELECTRIC

A

Informacije: Jo�e Perko, Schneider Electric d.o.o. 

Frekven~ni pretvornik
Altivar 61
za ~rpalke in ventilatorje

    
  Namenske aplikacijske in za{~itne 
funkcije za ~rpalke in ventilatorje.

    
  Enostavna vgradnja in zagon. 

 Re{itev za zahtevne industrijske in 
infrastrukturne aplikacije.

 Odprta re{itev: Modbus in  
CANopen ter raz{iritvene mo`nosti  
za komunikacijo. 

Ponudba za 3-fazne asinhronske motorje:
 IP20  / UL Type 1 od 0.75 kW do 630 kW - 380/480 V  
  IP20 / UL Type 1 od 0.75 kW do 90 kW - 200/240 V 
  IP54 / UL Type 12 od 0.75 kW do 90 kW - 380/480 V 
  Integriran EMC filter razreda A ali B

Ventilatorji ^rpalke
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Advantech moduli serije 4000 in 6000 so širok spekter veje Advantechovih produktov, ki
so namenjeni oddaljenemu zajemu podatkov in nadzoru, razli�nim pretvorbam medijev
prenosa  podatkov oz. protokolov in kot komunikacijski prehodi.

Advantech moduli za ra�unalniško podprto
avtomatizacijo (eAutomation)

ADAM serija 4000
Moduli serije ADAM-4000 so namenjeni uporabi v
razli�nih aplikacijah:

� oddaljen zajem podatkov
� spremljanje in nadzor procesov
� energetiki
� nadzornih sistemih
� laboratorijski avtomatiki
� avtomatizaciji zgradb
� testiranju produktov
� direktnem digitalnem krmiljenju
� relejskem krmiljenju

Slika 1 - Moduli serije ADAM-4000 in ADAM-6000
nu dijo enostavne in u�inkovite rešitve v avtomatizaciji

Avtor: Toma� Kerin, dipl. in�. el., Abit d.o.o., Zasavska cesta 95, Ljubljana, tel.: 01/5636-300, www.abit.si
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Serija ADAM-4000 vsebuje tri glavne veje modulov: 
Krmilniški moduli – komunikacijski krmilniški

moduli bazirani na PC ali ethernet povezavi, ki
omogo�ajo alternativo samostojnem krmilnem
sistemu v povezavi z moduli ADAM-4000.

Komunikacijski moduli –
moduli za pretvorbo
pro tokolov ali medijev
prenosa (ethernet, seri-
jski prenos, opti�na vla -
kna, USB). Najzani mi -
vejši predstavniki so:

� ADAM-4571(W) (slika
desno) - slu�i pri klju �i t -
vi na p rav s se rijsko ko -
muni kacijo (RS232/422
/485) na ethernet omre -
�je (brez �i�no - ADAM-
45       71W)

� ADAM-4521 – pretvornik signalov iz RS-232 na
RS-422/485

� ADAM-4541 – pretvornik iz opti�nega signala na
serijski RS-232/422/485

� ADAM-4561 – pretvornik iz USB na RS232/422
/485

Vhodno/izhodni moduli – za oddaljen zajem po -
datkov in nadzor. Paleta vsebuje module z analog-
nimi ali digitalnimi vhodi in/ali izhodi,  relejskimi
izhodi ter števne in frekven�ne module. Za po ve -
zavo z omre�jem slu�i serijski protokol RS-232/
422/485, nekateri novejši moduli pa �e podpirajo

tudi MODBUS/RTU protokol, kar omo go�a direk-
tno povezavo ve�ine HMI softvera da komunicira
direktno z moduli. 

Advantech ponuja tudi softver Modbus OPC server
in Modbus/TPC OPC server kot podatkovni vmes-
nik med ADAM-4000 moduli in katerokoli Windows
aplikacijo.

ADAM serija 6000
Integracija med sistemi v podjetju in avtomatiko je
privedla do uporabe internetnih tehnologij. Tako je
serija ADAM-6000 vhodno/izhodnih “pametnih”
modulov zasnovana na uporabi v ethernet omre�jih.
Usmerjena je v  uporabo manjših oddaljenih vhod-
no-izhodnih sistemov zaradi zmanjšanja stroškov
o�i�evanja.

Slika 2 - Prikaz uporabe modulov serije ADAM-4000 

Slika 3 - Uporaba komunikacijskih prehodov (ADAM-
4570/4571) v industrijskem okolju

Slika 4 - Uporaba modulov ADAM-4000 pri oddal-
jenem zajemu podatkov in nadzoru

Slika 5 - Zajem podatkov in nadzor z uporabo mod-
ulov serije ADAM-6000 v industrijskem okolju



Glavne zna�ilnosti serije AD -
AM-6000:

� omre�no bazirani (ethernet
kot tudi WLAN)

� mešani V/I signali v enem
mo dulu

� vgrajen HTTP server in in -
ternetna stran za spre m lja -
nje po datkov in alarmov po -
sa me z nih modulov

� uporabniško konfigurabilne
in ternetne strani

� aktivno spremljanje/obdelo -
va nje alarmov in dogodkov

� industrijski MODBUS/TCP
protokol

� vgrajene matemati�ne funk -
cije v analognih vhodnih
mo dulih

Moduli so zasnovani kot kr -
milniško neodvisne, distri bu i -
rane vhodno/izhodne enote z
modularno zasnovo za kar
najve�ko fleksibilnost. Vgra je -
na inteligenca je idealna za
upo rabo v SCADA softveru kot
tudi samostojnih aplikacijah,
saj podpira industrijski MOD-
BUS/TCP in protokol UDP,
tako da je zelo olajšan razvoj
ethernet aplikacij. 

Serija ADAM-6000 omogo�a
tu   di uporabo Java progra m s -
kega jezika za razvoj internetnih
strani po meri uporabnika.

AVTOMATIKA18 67/2006

ASlika 6 - Prikaz uporabe modulov serije ADAM-6000

Oprema za avtomatizacijo
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Gre za širok spekter ultrazvo�nih merilnikov pretoka, ki
imajo skupni imenovalec v na�inu monta�e in uporabe.
Gre za neinvazivne metode brez motenja procesa. Del
spektra so tako imenovani »clamp on« instrumenti  - le
te montiramo na cevi s posebnimi objemkami, tako da
monta�a ne zahteva ustavitve procesa. Drugi del spektra
pa so prenosni merilniki pretoka prav tako neinvazivni
na ultrazvo�nem principu.
Uporabni so splošno, posebne izvedba pa so namenjene
aplikacijam vode/odpadne vode, merjenju pretoka pro-
cesnih plinov in zemeljskega plina, ter merjenju pretoka
teko�ih ogljikovodikov.

Nov Siemensov spekter sestavlja šest ve�jih dru�in z
nekaj ve� kot 100 razli�nimi modeli neinvazivnih ultra-
zvo�nih merinikov pretoka. Skupni imenovalec vseh je
visoka natan�nost, zanesljivost, direktna zamenljivost s
klasi�nimi invazivnimi metodami ter zelo ugodna cena
glede na preformanse. 

SITRANS FUE 1010 – neinvazivni me -
rilniki pretoka termalne energije za
ob �asna ali permanantna merjenja ter
nadzor u�inkovite rabe energije. Upo -
rabni predvsem za merjenje in obra�un
termalne energije. Na voljo tudi pre -

Nov Siemensov
program - prenos-
ni in »Clamp on« 

ultrazvo�ni
merilniki pretoka

Siemens nadaljuje s svojo strategijo širjenja
programa procesne instrumentacije. Poleg
starejših klasi�nih programov so tudi v slo -

venski procesni industriji dobro uveljavil progra-
mi merilnikov znanih proizvajalcev, kot sta npr.
Danfoss ali Milltronics. V svoj procesni merilni
spekter je Siemens integriral nov program meril-
nih instrumentov – podjetje Controlotron je bilo
s 50% svetovnim dele�em vodilno svetovno pod-
jetje na podro�ju neinvazivnih ultrazvo�nih me -
rilnikov pretoka. Odslej bo ta program na voljo v
sklopu Siemensove procesne avtomatizacije –
programa procesne instrumentacije in analitike.

Informacije: Matej Kupljenik, Siemens d.o.o.

nosni modeli, primerni za uporabo na ceveh od
DN 6 do DN 9000 z razli�nimi natan�nostmi –
tu di do 0,2% !!

SITRANS FUS 1010 in SIT -
RANS FUP 1010 – dru�ina
ne invazivnih ultrazvo�nih vo -
lumetri�nih merilcev pretoka
uporabnih na podro�ju vode
in odpadnih vod. Specializi -
rani so tudi za aplikacije mer-

jenja transportnih �asov vode, na voljo v bateri-
jsko napajani prenosni obliki z »data-loggerjem«
za zapis izmerjenih vrednosti. Uporabni na ob -
mo�ju DN 6 do DN 9000 .

SITRANS FUS 1020 - Nizko-
cenovni neinvazivni ultrazvo -
�ni merilnik pretoka – splošno
uporaben, ali specializiran na
segmentu vode/odpadne vode.
Funkcionalnost prirejena apli -
kacijam merjenja pretoka te -

ko �in, obmo�je DN 6 do DN 9000, natan�nost
1%.

SITRANS FUG 1010 - neinva -
zivni ultrazvo�ni merilniki
pre toka procesnih plinov ter
zemeljskega plina. Lahko so
in stalirani na dolo�enem me -
rilnem mestu ali uporabljeni
prenosno za preverjanje, pri-

lagojeni inšpektorski verifikaciji. Uporabni v ob -
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mo�ju DN 25 do DN 1500, na tan -
�nost 1%, mo�na višja – odvisno
od stanja cevovodov ter profilov
pretoka.

SITRANS FUH
1010 – njihova
merjena sku pi -
na so teko�i og -
ljikovodiki, mo -
�ne so meritve
volumskega ali

masnega pretoka, preverjanje pu -
š �anja, »checkmetering« ter ob ra -
�unske aplikacije. Premeri cevi DN
6 do DN 9000,  na tan �nost 0,15%,
za interface detektorje pa 0,05%.
Ve� informacij je na voljo na splet-
ni strani:
www.controlotron.com! A

Siemens ja v sklopu tehtalnih sistemov za avtomatizacijo
kupcem ponudil nov tehtalni modul, novega �lana dru�ine
S7-200. Siwarex MS je v mikro sisteme SIMATIC S7 200
preprosto integriran kot razširitveni modul. Tip�ne aplikaci-
je katerim je modul namenjen so merjenja nivojev v rezer-
voarjih ali silosih, uporaba v kombinaciji s tehtalnim plat-
formami, zvezno in nezvezno merjenje te�e itd.

Informacije: Matej Kupljenik, Siemens d.o.o.

Novi Siemensov tehtalni modul
– Siwarex MS MicroScale

Glavne karakteris-
tike novega teh -
talnega modula so:

• Standardizirana
zgradba in uni-
verzalna komu-
nikacija v sklopu
SIMATIC S7-200

• Uporaba v filozofiji decentralne
avtomatizacije, prikolp na pro fi -
bus DP

• Resolucija merjeneja te�e ali sile
65.000 de lcev ,  natan�nost
0,05%

• Priklop prikazovalnika preko
TTY

• Preprosta parametrizacija z Si -
wa tool MS orodjem

• Teoreti�na kalibracija
• Uporaba v ekspolzijsko zaši te -

nih okoljih

Siwarex MS nadzira
poleg merjenja te�e
še dve programabil-
ni limitni vrednosti,
za kalkulacijo te�e,
uporabljene so do 3
interpolacijske to � -
ke, mo�na pa je tudi

uporaba digitalnega filtriranja sig-
nala. Parametrizacija poteka preko
PC in serjskega vmesnika RS 232.
Integ ri ran je v software Step 7 –
Mi cro/WIN, preko katerega la h ko
reali ziramo eno ali ve� - ka na l ne
teh talne sisteme. Vsekakor je za -
nimiva no va izbira opreme za
izvedbo tehtnic pre dvsem s stališ�a
zelo dobrega ra z merja preforman -
se/cena.
Ve� informacij na: 
https://pia.khe.siemens.com/index.
asp?Nr=13345 A



AVTOMATIKA 2167/2006

Merilna oprema - Agilentov funkcijski generator

�e dolgo �asa se nismo pozabavali pravzaprav
z ni�emer v svetu merilnega inštrumentarija
izven Tektronixove ponudbe, zato smo se sedaj
z zanimanjem odzvali na prijazno ponubo fan-
tov in deklet iz Avektisa, da se poigramo z novo
opremo iz Agilentove ponudbe, ki jo zastopajo
v Sloveniji. Tokrat �isto na kratko o 20 MHz
fun kcijskem generatorju.

Branko Badrljica, revija Avtomatika

Digitalni funkcijski
generator 32220A

Funkcijski generator poljubnih ovojnic s periodo do 20
MHz - model 32220A je v Agilentovem ni�jem cenov -
nem rangu, ki sicer ne ponuja nekih velikih frekven�nih
razponov, ravno poljubnega "duty ratia" ali prav visoke
frekvence vzor�enja. Vendar to, kar ponuja, ponuja z
zelo solidno to�nostjo, je programirljiv in povezljiv na
ra�unalnik preko USB, Ethernet ali GPIB vmesnika.
33220A ponuja 11 standardnih signalnih oblik poleg
generacije impulza in poljubne ovojnice. Zadeva vzor�i
signale s frekvenco 20 MHz, generirani signal pa ima
lahko do 64kVzorcev.

• 20 MHz sinus in pravokotnik
• �aga, trikotnik, šum in DC ovojnice
• Pulzna generacija z razli�no strmino robov
• 14-bit, 50 MSa/s, 64 Kpoint arbitrary waveforms
• AM, FM, PM, FSK, and PWM modulation types
• Linear & logarithmic sweeps and burst operation modes
• Graph mode for visual verification of signal settings
• IntuiLink software, USB, GPIB and LAN interfaces included
• Option 001 provides multiple-unit link for synchronous

channels
• LXI Class C Compliant A
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Aktualne zahteve trga avtomatizacije se lahko opiše-
jo z zna�ilnimi besedami kot so: modularizacija, de -
centralizacija, višje performanse, integracija varnos-
ti, fleksibilnost in odprtost. Le te naj predstavljajo
današnje kakor tudi prihodnje rešitve pri isto�asno
neznatnih »stroških �ivljenskega cikla« in s tem višjo
ekonomi�nostjo.

Decentralna avtomatizacija zahteva komunikacijo
preko Feldbus-a ali Ethernet-a, mno�ico vhodno/iz -
ho dnih vmesnikov in visoko zmogljivost. Varnostna
tehnologija mora v nasprotju s tem izpolnjevati v pri
vrsti nacionalne in internacionalne varnostne zah -
teve, kot na primer Kat. 4 po EN 954-1. Potrebno je
zagotoviti jasno delitev z varnostnimi mehanizmi, ki
ne dovolijo namernih manipulacij ali manipulacij po
pomoti. Hitri odzivni �asi so zahtevani tudi tukaj,
tako pri cikli�nih Motion-aplikacijah kot pri acik-
li�nih nalogah – primer je klasi�en izklop v sili. Obo-
jne, povsem razli�ne zahteve, se dajo uresni�iti, �e so

v konceptu upoštevani in optimalno integrirani �e
od samega za�etka, kar je primer pri PSSuniversal.
Pri mnogih sistemih, ki so �e nekaj let prisotni na
tr�iš�u, je po drugi strani potrebno sprejeti kompro-
mise na enih ali drugih mestih.

Varnost za svetovna tržišča – katera
norma naj bo?

Za mešan sistem velja najprej izpolniti zastavljene
cilje varnostne tehnike – zaš�ita �loveka, stroja in
okolja. Stopnja tehnike je med drugim zapisana v
normah. S tehni�nim razvojem se spreminja tudi
aktualno stanje norm. Inovativni – nov sistem -
mora tako upoštevati sedanje in prihodnje zahteve
na nacionalnem in internacionalnem nivoju. Tako je
PSSuniversal izdelan za Kat. 4 v skladu z EN 954-1
in njej slede�i-normi ISO EN 13849-1, s prihodnjo
delitvijo v Performance Level. Zraven tega je platfor-
ma tako izdelana, da lahko pokriva sisteme po SIL3

PSSuniversal
Inteligentno povezana standardna
in varnostna avtomatizacija
Ime Pilz je znano predvsem kot podjetje za varnost (Safety). Vendar podjetje ne spada
ve� samo v ta predal, temve� stalno širi svoj spekter proizvodov. Temu v dokaz je v
skladu s Safety & Control-aktivnostmi predstavljen decentraliziran vhodno/izhodni
PSSuniversal. Sistem za standardno in varnostno avtomatizacijo sme biti pri tem
najprej šele za�etek vrste inovacij in razvoja. 

Avtor: Miro Vargek, SMM d.o.o., www.smm.si
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normi EN 61508, ter zahteve podro�ne norme EN
62061-1. Poleg mno�ice specifi�nih aplikacij C-No -
rm, bo PSSuniversal izpolnjeval tudi odobritve npr.
UL/cUL in NFPA. Tako se da uporabiti PSSuniversal
brez kakršnih koli omijitev pri vseh varnostnih apli -
ka cijah po vsem svetu.

Konceptualna, mehanska izgradnja

PSSuniversal je izdelan za decentralne aplikacije v
avtomatizaciji. Takoimenovani glavni modul pre-
vzame primarno vse komunikacijske in obdelovalne
naloge. Za njim se vrstijo bazni moduli, na katere se
natikajo elektronski moduli. Ena konfiguracija omo -
go�a uporabo do 64 razširitvenih modulov (baznih
in elektronskih modulov). Bazni moduli so namenje -
ni za priklju�itev na podatkovno vodilo ter omo go -
�ajo fiksno o�i�enje s prednostjo pri instalaciji, vzdr -
�e vanju in servisiranju.

Elektronski moduli predstavljajo po lestvici raz vr š�e -
ne vhodno/izhodne vmesnike. Mno�ica standardnih
in varnostnih modulov pokriva vse naloge avtoma-
tizacije. Prosta izbira in tako mo�na poljubno po -
mešana uporaba elektronskih modulov s standarni-
mi in varnostnimi funkcijami omogo�a agregatno-
ali podkomponentno orientirano izgradnjo. Vsak
mo dul je pri tem sam po sebi samostojen, tako da
odpade mo�nost zunanjega stikanja in kri�nega
spoja. Tako le�i korist pri ve�ji preglednosti in s tem
in herentni izognitvi napake. Le to podpira dodatno
barvitost modulov: rumeno za varnostne, antracit
za standardne in sivo za bazne module. Ozka forma
gradnje modulov od 12,6mm skrbi za današnje za -
htevan majhen Footprint (potreba po prostoru v
stikalni omari), fina zrnatost od tipi�nih 4 oz. 2
kanalov omogo�a ekonomi�ne aplikacije z majhnim
Overhead-om (viškom).

Fleksibilen in skalabilen

V skladu s Pilz-ovo strategijo odprtosti so od samega
za�etka podprte razli�ne komunikacijske poti. Na
nivoju podatkovnega vodila so to Profibus-DP, De vi -
ceNET, Interbus in CANopen. Uporabljajo se sa mo s -
tojno ali v  kombinaciji z varnim odprtim podat ko v -

nim vodilom SafetyBUSp. V nadaljevalni stopnji so v
pripravi glavni moduli na eni strani z lokalno ob -
delavo signalov, na drugi strani pa z vmesniki Eth-
ernet. S tem je sistem orientiran v prihodnost in š�iti
investicije: »Samo z zamenjavo glavnega modula se
izpolni zahteva stranke po razli�nih tehnologijah in
komunikacijskih standardih. S tem se zmanjša riziko
in je v vsakem trenutku omogo�en prehod na Ether-
net.« 

Elektronski moduli so na razpolago za digitalne
vh./izh. v standardnem in varnostnem podro�ju na
polprevodniški in relejni osnovi ter za razli�ne
varnostne nivoje. V kratkem bodo dobavljivi analog-
ni vh./izh. vmesniki, kakor tudi tako imenovani
kompleksno inteligentni moduli. Napajalni moduli
medsebojno galvansko lo�ujejo tokokroge in tako
omogo�ajo povezovanje razli�nih potencialov. Za
obvladovanje te raznolikosti in s tem obse�ne
mo�nosti »igra�kanja«, podpira Pilz uporabnika pri
izbiri produkta s programskim orodjem. PSS-Assis-
tant prika�e grafi�no konkretno konfiguracijo in
isto�asno preveri vse interne omejitve, kot npr.
tokove ali mehanske/elektri�ne razširitve. Kot rezul-
tat dobimo na razpolago konfiguracijo, ki slu�i kot
osnova za logisti�ne procese, izgradnjo stikalne
omare ali kasneje kot osnova za programiranje.
Tako je potrebno podatke generirati samo enkrat.

Brez omejitev – 
PSSuniverzal in SafetyBUS p

PSSuniverzal omogo�a za SafetyBUS mno�ico do da -
t nih razširitev, katerih omejitve  lahko z uporabo
Systemkoppler-ja PSS SB2 3006-3 raztegnemo za
šti rikrat. Prostorske razširitve dosegajo 7000 m, šte -
vilo mre�nih udele�encev pa je tako mo�no pove�ati
na 128 kar znese skupaj 8192 varnih vhodov/izho -
dov. Var no stni vhodi/izhodi se dajo poljubno med -
sebojno kombinirati. Nove funkcije, kot so varni re -
lejni izhodi ali v prihodnje varni decentralni vhodi,
razširjajo podro�je uporabe. Isto�asno se reducira
po treba po prostoru pri isti funkcionalnosti za do 70
procentov v nasprotju z dosedanjimi kampaktnimi
moduli. PSSuniversal se da razdeliti v dve logi�ni
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sku pine. Mo�na reakcija na napako iz podro�ja kot
je npr. kri�ni kratek stik z enim izhodom, vpliva
vedno samo na doti�no skupino, preostanek PSSuni-
versal pa lahko normalno deluje naprej in tako pre-
mesti razpolo�ljivost. Tako so lahko aplikacije s po -
mo�jo funkcionalnosti in modularnosti PSSuniversal
še bolje izdelane po meri in s tem bolj ekonomi�ne.

Visoko zmogljiv – lokalni potrdilni princip

�e prihajao krmilni podatki iz razli�nih izvorov, kar
je dejstvo pri vse ve�ji decentralizaciji, se postavi
vpra šanje povezljivosti z ustrezno posledico med ob -
segom programiranja in zmogljivostjo. Pri tem nale-
timo na posebej pomemben potrdilni princip, ki se
pri varnosti zelo pogosto uporablja. Poleg direktne-
ga varnostno usmerjenega izklopa s pomo�jo var -
nosti, se tukaj za izklop uporablja veliko število
drugih standardnih-krmilnih signalov. Tukaj fun k -
ci je avtomatizacije potrjuje varnost. Ta razvrstitev je
zgolj aplikativna in bi se naj izvajala po mo�nosti
»brez zamude«. Pri PSSuniversal je ta lastnost do se -
�e na kot lokalna dodatno vklju�ljiva »Firmware«
funkcija pri glavnem modulu. Kar pomeni visoko
zmogljivost, maksimum pri fleksibilnosti in s tem
tudi ekonomi�nost rešitve.

V praksi si to lahko predstavljamo na primer pri
enem obdelovalnem stroju na podro�ju obdelave ko -
vin. Tukaj je delovno obmo�je zaradi okolice kakor
tudi iz varnostnih razlogov popolnoma zaprto - kot
kapsula. Samo obdelavo – potek gibov krmili avtom-
atizacijska tehnika. �e se isto�asno zaš�itna vrata
od prejo, se morajo poleg varnega izklopa po gonov
iz klju�iti tudi vsi podrejeni gibi oziroma naslednji
agregati kot so �rpalka ali ventil za hladilno in rezal-
no sredstvo. Varen izklop, ki se zgodi direktno in
var nostno naravnano, korelira k izklopu ob mno�i-
ci nadaljnjih signalov avtomatizacije.

Blokovni izklop – strojna varianta
lokalnega pritrdilnega principa

Blokovni izklop predstavlja 25,2 mm širok varnost-
no usmerjen elektronski modul. Lahko se ga vstavi

na poljubno mesto vh./izh. podro�ja. S pomo�jo var -
nostno usmerjenega stikalnega ukaza na tem modu-
lu je mo�en izklop vseh desno razvrš�enih standard-
nih modulov in tako galvansko na istem potencialu
le�e�ih vh./izh. Posebna uporabnost pri tem le�i na
prihranku kompletnega zunanjega o�i�enja kakor
tudi v kombinaciji z internimi testnimi funkcijami
ter povratnimi vhodi.

Velik del tehni�ne specifikacije se tako lahko bistveno
zmanjša, �emu prispeva na�elo »Iz prakse za prak-
so«. Le to se ponovno izra�a v mno�ici detajlov, kot
npr. pri mehanski izgradnji. Vsi elektronski moduli
imajo lastno mehansko kodo, ki se pri prvem vtikan-
ju to�no dolo�i in tako onemogo�a naslednje napake.
Dodatno premorejo vsi moduli interno elektronsko
prepoznavanje, ki funkcionira le, �e sta si skladna
�eleno in dejansko stanje. Glavni moduli kakor tudi
elektronski moduli premorejo vrsto raznobarvnih
LED prikazovalnikov, ki prikazujejo dejansko stanje
vh./izh., status komunikacije kakor tudi status fun -
k cije modula. Notranja izgradnja in uporabljeni al -
go ritmi omogo�ajo prepoznavo vseh mogo�ih vzro -
kov napake, ki so na voljo kot informacija lokalno
ali preko komunikacijskih poti »remote«. 

K temu šteje lo�itev nivoja o�i�enja in elektronike,
kompletni signalni karakter, barvanje, vse do
mo�nosti ozna�evanja. Vsi elektronski moduli imajo
kot aktivni ukrep mno�ico zaš�itnih ukrepov kot so
kratek stik, temperaturna- ali  prenapetostna zaš�i-
ta, ki tako skoraj vse nevarnosti okolice avtomati-
zacije amortizirajo, prihranijo na stroških in pripo-
morejo k povišanju �ivljenjske dobe.

Povzetek

PSSuniversal gradi platformo za naslednje dopol-
nitve na nivoju vh./izh., vse do kompletne pred-
obdelave ali priklju�itve na Ethernet in izpolnjuje
predstavljene funkcionalnosti in prednosti, zahteve
tr�iš�a po skupnem, v prihodnost orientiranem kon-
ceptu iz enega kosa.

Vir: Pilz GmbH & Co. KG, www.pilz.de
Oktober 2006 A
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Motorski pogoni

HITACHI
frekvenčni pretvorniki IP54

Ve� informacij: info@robotina.si

Podro�ja, kjer se za -
h teva zaš�ita IP54
so predvsem avtom-
atizacija komunalne
infrastrukture, kot
so vodovodi ter ka -
nalizacijske in �is-
tilne naprave. Na da -
lje so frekven�niki te
vrste nepogrešljivi v
klimatizacijskih in s -
talacijah poslovnih,
javnih in drugih ve -
�jih stavb. Najdemo
jih tudi v industrijs-

ki proizvodnji hrane
in pija� ali pa v zelo
posebnih okoljih,
kot so gojilnice jedil-
nih gob (npr. šam -
pi njonov) 

Skupaj s krmilnimi
karticami IPU (in -
verter programm -
ing unit) in komu-
nikacijskimi karti-
cami (za industrij -
ske mre�e Profibus
CANopen in podob-
ne) so ti frekven�ni-
ki prava izbira tudi
za najzahtevnejše
ap likacije na omen-
jenih podro�jih.

V Robotini v Kopru �e od leta 2003 proizvajamo
frekven�ne pretvornike Hitachi za uporabo v okoljih, ki
zahtevajo zaš�ito IP54. Bolje kot v Sloveniji jih poznajo v
tujini, saj je ve�inski del proizvodnje namenjen prodaji na
podro�ju EU. 

A

Slika 1 - Veliki: do mo�i 132 kW

Slika 2 - Srednji: kompaktne izvedbe (22 – 37 kW)

Slika 3 - Najmanjši: ve� linij od 0,5 kW naprej
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Aktualno - Sporna biometrija pri evidenci delovnega �asa?

KAJ JE SPORNEGA PRI BIOMETRIJI
Avtor: Andrija Puši�, Spica International d.o.o.

Mnenje podjetja Špica International:

UIP in upravljanje z viri (kadri)

Urad UIP priznava, da biometri�na metoda zago-
tavlja boljšo (bolj verodostojno) evidenco prisotnosti.
Isto�asno pa se UIP-ju to ne zdi dovolj dober razlog
za vpeljavo biometrije. Zato na vsak na�in poskuša
zmanjšati pomen zanesljive (verodostojne) evidence
prisotnosti. Pri tem uporabi kar tri zapovrstne argu-
mente, poglejmo po vrsti:

1) "...da zgolj evidentiranju delovnega �asa z uporabo
biometri�ne identifikacije samo po sebi še ne pomeni,
da je posamezen delavec evidentirano število ur tudi
dejansko opravil. "

To je sicer res, vendar pa podatek o tem, koliko �asa
je delavec prisoten v podjetju, še vedno ima povsem
jasno poslovno vrednost. �e ni� drugega, se tako evi-
dentiran podatek uporabi za izra�un pla�, kar je za
delodajalca najbolj neposredno povezano s stroški
poslovanja. Ta podatek tudi navzgor omejuje trajan-
je dejansko opravljenega dela, kar je tudi vreden
poslovni podatek. 
Jasno je, da delavec med svojo prisotnostjo na delu v
ve�ji ali manjši meri po�ne tudi druge stvari in ne
samo opravlja svoje delo. Tega se vsak delodajalec
zaveda in upošteva pri svojem poslovanju na tak ali
druga�en na�in. Pri tem gre za izkoriš�enost delov -
ne ga �asa, poslovno kategorijo, ki presega ok vir evi-

dence prisotnosti. Zaradi tega evidenca prisotnosti ni
ni� manj pomembna, prav nasprotno, saj jo imamo
za osnovo in izhodiš�e za obvladovanje izkoriš�enos-
ti delovnega �asa!  

Poglejmo naslednji argument:

2) "...zgolj evidentiranje delovnega �asa oziroma evi-
dentiranje prihoda na delo samo po sebi še ne zago-
tavlja, da je posameznik, ki je prihod evidentiral, po
evidentiranju dejansko odšel na svoje delovno mesto
oziroma bil tam prisoten vse do evidentiranja odho-
da z dela. "

Tokrat UIP ne lo�i med delovno logistiko in merjen-
je delovnega �asa. �eprav je eno z drugim lahko po -
vezano, gre za dve povsem razli�ni stvari. Kaj je de -
lovni �as, kaj vanj sodi, kje in kdaj se registrira, ko -
li ko je povezan s prisotnostjo na nekem dolo�enem
kraju ... Vse to so poslovne odlo�itve, oz. stvar do -
govora med delodajalcem in delojemalcem. 
Predstava, da se delodajalec, oz. upravljalec z viri ne
zaveda problematike delovne logistike, ter da naivno
in slepo ena�i delovni �as z opravljenim delom, je
kratko malo naivna in slepa. 

In še tretji argument:

3) "... Še manj pa takšno evidentiranje zagotavlja, da bi
po samezniki svoje delo opravljali v pri�akovani koli -
�ini in kvaliteti. "

Izvajanje biometrijskih ukrepov za namene evidentiranega delovnega �asa ima pred sistemi, kjer se posameznik
identificira npr. z �ipno ali kakšno druga�no kartico sicer res lahko dolo�ene prednosti (npr.: evidentiranje delovne-
ga �asa za dolo�enega posameznika ne more opraviti druga oseba), vendar pa je ob tem potrebno upoštevati, da
zgolj evidentiranju delovnega �asa z uporabo biometri�ne identifikacije samo po sebi še ne pomeni, da je posamezen
delavec evidentirano število ur tudi dejansko opravil. Prav tako zgolj evidentiranje delovnega �asa oziroma evi-
dentiranje prihoda na delo samo po sebi še ne zagotavlja, da je posameznik, ki je prihod evidentiral, po evidenti-
ranju dejansko odšel na svoje delovno mesto oziroma bil tam prisoten vse do evidentiranja odhoda z dela. Še manj
pa takšno evidentiranje zagotavlja, da bi posamezniki svoje delo opravljali v pri�akovani koli�ini in kvaliteti. Evi-
dentiranje delovnega �asa z izvajanjem bimetrijskih ukrepov zaradi tega nedvomno pomeni prekomeren, neso-
razmeren ter ne nujno potreben poseg zasebnost in dostojanstvo posameznika, pri �emer je potrebno opozoriti, da
morajo biti pravice zaposlenega, ki je v prvi vrsti �lovek in ne zgolj delavec, spoštovane tudi na delovnem mestu.
Podjetja ali druge ustanove ne smejo biti mesta, kjer bi delodajalci arbitrarno in brez omejitev izvajali svoje diskre-
cijske pravice; ne smejo postati okolja totalnega nadzora, kjer temeljne �lovekove pravice, kamor spada tudi pravi -
ca do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, nimajo veljave.

UIP je v zadnjem �asu izdal nekaj negativnih odlo�b in mnenj o upravi�enosti uporabe biometrije za evidenco
delovnega �asa. Pri tem ponavlja vedno enake argumente:

Mnenje UIP, vzeto iz ene od odločb:

http://www.ip-rs.si/index.php?id=424&tx_jzvopdecisions_pi1[showUid]=150&tx_jzvopdecisions_pi1[highlight-
Word]=biometr&cHash=af5f5fbbc1
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Aktualno - Sporna biometrija pri evidenci delovnega �asa?

Tukaj gre UIP dejansko do konca pri mešanju poj-
mov s podro�ja upravljanja z viri, saj prisotnost na
delu ena�i celo z delovno u�inkovitostjo. Produk-
tivnost je dokaj široko in zapleteno podro�je, ki
zahteva poznavanje in spremljanje velikega števila
delovnih in materialnih parametrov. V vseh svojih
oblikah, tudi tistih najbolj preprostih, izra�un pro-
duktivnosti vsebuje tudi porabljen delovni �as.
Podatek o prisotnosti na delu je tukaj pa� zelo
pomembna spremenljivka v neki širši ena�bi. 
Tukaj ne gre samo za zgrešen argument ampak tudi
za nenavadno prostodušnost s katero si UIP lasti
odkritje, da prisotnost in produktivnost nista eno in
isto! 

To, da se UIP ne spozna najbolje na upravljanje z
viri, ni presenetljivo in je pravzaprav povsem
razumljivo. Ni pa sprejemljivo, da UIP razsoja o tem,
kako pomembna je neka evidenca za neko organi-
zacijo na osnovi svojih o�itno povsem lai�nih pred-
stav o tej problematiki.  

Ker o�itno tudi UIP sluti, da so argumenti s podro�-
ja upravljanja z viri na trhlih nogah, se v zadnjem
delu svoje obrazlo�itve zateka k bolj moralisti�ni
retoriki, kjer omenja nekaj sicer neizpodbitnih,
ampak povsem splošnih krilatic na temo �loveškega
dostojanstva, pravic delavcev in podobno. Pri tem pa

seveda ne pove, kje je povezava z uporabo biometri-
je za merjenje delovnega �asa, saj to ostaja povsem
odprto in nejasno. 

Namesto vsega tega bo dosti bolj koristno, �e UIP
naravnost pove v �em je problem. Zakaj je neka
tehnologija povsem primerna in za�eljena v rokah
dr�ave (recimo, biometri�ni potni list), na drugi
strani pa tako sporna v privatni prakti�ni uporabi?
Ali ni za �loveško dostojanstvo bolj sporno, �e se
mora po sili zakona podvre�i dr�avni kontroli? Ali ni
za �loveško dostojanstvo bolj sporno, �e se dr�ava
vpleta v svoboden dogovor med suverenimi dr�avl-
jani? Namre�, UIP nasprotuje uporabi biometrije
tudi v primeru, �e temelji na prostovoljnem dogov-
oru med delodajalcem in zaposlenimi. In celo ve�,
tudi �e zaposleni pri tem nastopajo organizirano,
preko svojega sindikata. Tako pokroviteljstvo do
dr�avljanov je tisto, kar se nam zdi sporno. 

Zato pozivamo UIP, da ponovno preu�i podro�je o
katerem razsoja in �e pri tem meni, da potrebuje
argumente s podro�ja upravljanja z viri, naj se pri
tem posvetuje s stroko iz tega podro�ja. 

Andrija Puši� / www.spica.si / www.spica.com /
www.timeandspace.eu / www.myHours.com / Oktober
2006

KONTAKTNI NASLOVI

RITTAL d.o.o.
PRODAJA STIKALNIH OMAR

ŠMARTINSKA 152, 

HALA 1

1533 LJUBLJANA
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FAX +386 (0)1/541 17 10
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2341 Limbuš

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

GSM: +386 (0)41 684 680

Fax.:+386 (0)2 4213 702

E-mail: bojan.gustincic@rittal.si

PRODAJNI PROGRAM RITTAL

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

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

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

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

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

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

ITS- ohišja: informacijski pulti in ohišja.

Fascinantna 

prihodnost ...

A
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Sistemi za ozna�evanje in identifikacijo - FrontMan: pregled sistema

Frontman je
modularn i
si s tem, ki ga
sestavl ja jo
ro bustni in
medsebojno
do b ro po ve -
zani moduli.

Gla v ni modul te�e na ro�nih ter -
minalih, komunikacijski modul pa
obvladuje iz me njavo podatkov, ki la h ko poteka na
razli�ne na�ine. 

Klju�ne prednosti

• Pove�ana produktivnost
pro dajnih aktivnosti

• Zmanjšan obseg papirnate-
ga dela ob koncu dneva

• Zmanjšani stroški vnosa po -
da tkov in opreme

• Zbrane informacije omogo -
�ajo analizo produktivnosti
po prodajni poti in po pro-
dajnih to�kah

• Hitrejša in natan�nejša na -
ro �ila izdelkov omogo�ajo
boljše planiranje proizvodnje

• Sprotni dostop do podatkov
omogo�a hitrejše prilagajan-
je razmeram na trgu

Funkcije sistema Frontman

• Zbiranje naro�il
• Ambulantna prodaja
• Mobilna dostava
• Izra�un cene, popusta in

davka
• Mobilno tiskanje
• Skeniranje �rtne kode
• Komunikacija z ERP ali WMS sistemom
• Mobilno upravljanje z dokumenti
• Na�rtovanje poti

Prednosti za uporabnike

Sistem pokriva vse aktivnosti na podro�ju mobilne
prodaje; od na�rtovanja prodaje do zbiranja podatkov
o naro�ilih. Zato z uporabo Frontmana pridobi prav
vsak, ki je vklju�en v ta proces.

- Administrator sistema lahko hitro sestavi dnevni
ali tedenski na�rt obiskov s preprostim izbiranjem
�elenih artiklov iz baze podatkov in povezovanjem
s trenutnimi potrebami.

- Terenski prodajalci lahko  pove�ajo svojo u�inkovi-
tost, saj se znebijo odve�nega administrativnega

de la in ro�nega procesiranja po da -
t kov (celotni promet poro�ila). Ta -
ko jim je tudi omogo�eno, da po -
svetijo ve� �asa stranki oz. opravi-
jo ve� obiskov.
- Administratorjem prodaje ni po -
tre bno porabiti celotnega dne za
ro �no vnašanje dokumentov in od -
krivanje prepogostih napak pri
prepisovanju. Število napa�nih do -
stav in telefonskih klicev prodajal-
cem se lahko ob�utno zmanjša. Ob
tem bo tudi cena dostave ni�ja.
- Analitiki in planerji lahko zasta -
vijo u�inkovite strategije na osnovi
poglobljenih analiz in poro�il, ki so
narejeni na osnovi zbranih po da t -
kov na terenu.

- Direktorji prodaje dobijo dober pregled trenutne si -
tu acije in splošnih trendov na trgu, osredoto�ijo
pro dajne aktivnosti v pravo smer in integrirajo pri-
dobljeno znanje v skupno prodajno strategijo pod-
jetja.

Frontman moduli

Frontman PC – poti in skupine artiklov

Stacionarni modul Frontmana pokriva vse funkcije,
ki jih navadno ne podpira obstoje�i ERP sistem, ven-
dar jih je vseeno potrebno opraviti  v pisarni. Poleg
prodajne poti in skupin artiklov, ki so zelo enostavno

FrontMan
Podpora terenskim prodajalcem
Frontman je napreden sistem, namenjen izboljšanju u�in -

ko vitosti in olajšanju dela na podro�ju terenske prodaje.
Njegove uporabne izhodne informacije so zdru�ljive z vašim
ERP sistemom ali sistemom za materialno poslovanje skla -
diš�a.

Informacije: Špica International d.o.o.

Barry Issberner – Symbol
Technologies:

“Klju� do upravi�enosti investicije
v ambulantno prodajo je hitrost in
u�inkovitost, brez pove�anih stro -
škov. Gre za to, kako hitro lahko
vo znik opravi vse potrebne funkci-
je dostavnega procesa, da se lahko
bodisi ustavi na dodatnih lokaci-
jah vsak dan, bodisi ve� �asa po -
sveti pospeševanju prodaje lastnih
artiklov. Vse to pa omogo�ajo naj-
sodobnejše rešitve na podro�ju
brez�i�nih tehnologij, ro�nih ter-
minalov in programske opreme.”
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nastavljive, je mogo�e s Frontman PC in Frontman Admin modulom
opravljati vse sistemske administrativne funkcije.

Uporabniki (na tej stopnji administratorji prodaje in planerji) sestavijo
dnevne ali tedenske plane prodajne poti iz predhodno vnesenih podatkov
v podatkovno bazo. Plan prodajne poti vsebuje glavne podatke ter infor-
macije o prodaji, ki se navezujejo na posamezno prodajno mesto iz sez-
nama obiskov. Vsak plan je dodeljen enemu prodajnemu predstavniku.
Funkcije »povleci in spusti« omogo�ajo hitro in enostavno sestavljanje
plana. Še ve�, mo�no je tudi uporabiti predhodno narejene predloge in
jih preprosto prilagoditi trenutnim potrebam. Predloga prodajne poti
namre� �e vsebuje vsa prodajna mesta, ki pripadajo posamezni poti.
Seveda je mo�no posamezna prodajna mesta dodati oz. odstraniti za�as-
no izklju�ena. 

Frontman Communicator – prenos podatkov na ro�ni terminal

Izmenjava podatkov med osebnim ra�unalnikom
(PC) in ro�nim terminalom poteka preko navadnega
mo dema, GSM/GPRS modema ali neposredno preko
serijskih vrat oz. namenskega stojala. Prenos po da t -
kov poteka selektivno, saj se vsak mobilni upo rabnik
identificira s svojo identifikacijsko (ID) številko, ki je
hkrati pripeta tudi na posamezen plan prodajne poti.
Ob vsaki vzpostavljeni povezavi se prenesejo tudi vsi
novo nastali dokumenti. Da bi cena mobilne komu-
nikacije bila vedno pod nadzorom, je �as on-line po -
ve zave zmanjšan na minimum.

Frontman Mobile – Zbiranje podatkov na terenu

Aplikacija, ki te�e na ro�nih terminalih, vodi upo -
rabnika korak za korakom preko razporeda opravil
na intuitiven in razumljiv na�in. Ker plan prodajne
poti vklju�uje le izbrane podatke, uporabnik ni obre-
menjen z nepotrebnimi informacijami na dolo�eni
poti. Na drugi strani pa uporabnik nima na voljo le
osnovnih podatkov (ime prodajnega mesta, naslov, kontaktna oseba,…),
temve� tudi druge prodajno pomembne informacije, kot npr. znesek
kredita, morebitne prepovedi o nadaljnji prodaji, ipd. To omogo�a pro-
dajnemu predstavniku kvalitetne priprave in osredoto�enje na naj po -
membnejše stvari med obiskom posameznega prodajnega mesta.

Frontman mobile podpira slede�e funkcije:
• pregled podatkov o stranki
• zbiranje naro�il
• ambulantna prodaja s tiskanjem faktur 
• pregled zgodovine dokumentov 

Zgodovina zadnjih obiskov lahko prodajalcu pomaga zagotoviti še
boljšo storitev za kupca. Predhodno zbrana naro�ila se lahko pretvorijo
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Sistemi za ozna�evanje in identifikacijo - FrontMan: pregled sistema

v dobavnice ali fakture kar na te -
renu. Vnašanje dokumentov in iz -
bira artiklov je še hitrejša z upo -
rabo �italca �rtne kode in s po -
mo�jo grupiranja artiklov po sku -
pinah. Katerikoli dokument je lah -
ko natisnjen z mobilnim tiskal ni -
kom.

Koncept hitrega vnosa podatkov
ima dve poglavitni prednosti. Naj -
prej zmanjšuje �as, ki je potreben
za rutinsko operacijo in s tem daje
prodajnem predstavniku mo�nost,
da posveti ve� �asa stranki. Poleg
tega, pa so podatki shranjeni v ta -
k šnem formatu, da jih je mogo�e
neposredno uporabiti v back-of -
fice ali ERP sistemu za nadaljnjo
ob delavo.

Prodajalec se lahko v kateremkoli
tre nutku pove�e na Frontman stre -
�nik in izmenja vse nove doku-
mente z back-office sistemom. Na -
�ini in postopek prenosa podatkov
iz ro�nega terminala je enak kakor
prenos podatkov na ro�ni terminal
(opisano v poglavju Frontman Co -
m municator). �e se uporabnik ob
zaklju�ku dneva ne vrne v pisarno,
lahko podatke prenese bodisi preko
modema ali GPRS povezave. V pri -
meru celotedenske poti lahko vse
podatke prenese hkrati ob za klju � -
ku prodajne poti.

Frontman Bridge – Prenašanje
podatkov na ERP sistem

Vsak dokument, ki je narejen na
mobilnem terminalu mora pri -
speti do ERP ali WMS sistema. Na -
vadno ERP vknji�i dokument,
WMS pa mora narediti vse potreb-
ne akcije, da zaklju�i dostavo na -
ro �ila. Frontman Bridge je vmes-
nik med Frontman sistemom in
ostalimi sistemi. Format in ob de -
la va izmenjujo�ih podatkov je do -
lo�ena, vendar je lahko tudi pri-
lagojena posameznemu ERP siste-
mu. Najbolj upo rabljan vmesnik je

TXT Frontman Bridge in komuni -
kacija z uporabo ASCII TXT da to -
tek.

Frontman Reports – Obdelava
podatkov s terena

Podatki zbrani na terenu so pri -
pravljeni za uporabo tako v anali-
ti�nih, kot tr�nih oddelkih. V
modulu Frontman Reports obstaja
kar nekaj standardnih tipov po -
ro�il. Organizirani so po razli�nih
kriterijih za dolo�eno obdobje, iz -
brane prodajne predstavnike ali
sku pine predstavnikov. Naj po -
mem bnejše pa je, da standardne
funkcije omogo�ajo analitikom

op ravljati obse�na poizvedovanja
in poglobljene analize ter primer-
jave za katerokoli obdobje, pod -
ro�je, skupino artiklov ali proda-
jnega predstavnika. Enostavno
lahko ugotovijo šibke to�ke, kot so
preredko obiskane lokacije ali kri-
ti�ne skupine artiklov in pripravi-

jo na�rte za odpravo poman-
jkljivosti. Pridobljeni podatki pred-
stavljajo dober vpogled v stanje
kupca in v trenutne trende na
trgu, ter tako tvorijo osnovo za
izdelavo dobre prodajne strategije.
Poro�ila o izdanih dokumentih,
artiklih in raznih raziskavah se
lahko prika�ejo tudi na mobilnem
ra�unalniku, �e se le-ta pove�e na
Internet in Frontman Server. Pri
tem lahko uporabite modem,
GSM/GPRS modem ali lokalno
mre�no povezavo.

Ro�ni terminali
Frontman je zdru�ljiv s kater-
imkoli ro�nim terminalom z

operacijskim sistemom Microsoft
Pocket PC. Vgrajeni �italec �rtne
kode je pri tem pomembna pred-
nost, saj zelo pohitri vnašanje
artiklov. Ve�ina ro�nih terminalov
znamke Symbol Technologies
vklju�uje �italec �rtne kode �e  v
osnovi razli�ici.

Shema sistema Frontman

A
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Prednost sistema smarti® je integracija številnih do -
datnih funkcij (pošiljanje video sporo�il, video domo-
fon, video nadzor, IP telefon...) v eno samo kompakt-
no napravo. Poleg tega je smarti® popolnoma neodvi -
sen od protokolov zato se ga lahko uporabi za krmilje -
nje katerekoli zunanje vhodno izhodne naprave (elek-
tronskih klju�avnic, lu�i, alarmnih sistemov, �italcev
ma gnetnih in brezkontaktnih kartic...).

Zakaj je smarti® tako inovativen?

Kontrola pristopa vedno bolj te�i k temu, da se osebo
prepozna na osnovi tega kdo je in ne na osnovi tega
katero kartico ali klju� ima ali katero PIN kodo pozna.
smarti® izpolnjuje to zahtevo, saj prepozna osebo na
podlagi ve�ih kombiniranih biometri�nih parametrov,
zaradi tega dosega visoko stopnjo zanesljivosti in var -
nosti. »Kombinirana biometrija« je izraz, ki pomeni upo -
rabo ve�ih karakteristik (npr. obraza in glasu ali obraza
in mimike) za identifikacijo posameznika. Poleg bio-
metri�ne prepoznave pa smarti® nudi tudi mo�nost
uporabe osebne PIN številke, ki se jo vtipka kar preko
na dotik ob�utljivega ekrana.

Posameznikove biometri�ne podatke se shrani v enos-
tavnem in hitrem procesu registracije. Na podlagi teh
informacij smarti® prepozna uporabnika in nato ravna
po navodilih, ki jih v naprej dolo�i sistemski operater.
Navodila lahko vklju�ujejo razli�ne akcije na primer:
shra ni uporabnikovo sliko v seznam dogodkov, odpri
vrata, pri�gi lu�, pošlji e-mail ali SMS itd. lahko pa so
tudi kombinacije teh akcij. Akcije so lahko odvisne od
�asa in datuma (npr. onemogo�i dostop ob vikendih)
ter razli�ne za posameznike in skupine.

smarti® omogo�a nivojske dostope uporabnikov, saj
se z njim hitro in enostavno dolo�i razli�ne pravice in
urnike pristopa in prisotnosti. smarti® zabele�i vse do -
godke, jih opremi s �asom, datumom, sliko in shrani v
zbirko podatkov. Poro�ila o shranjenih dogodkih je mo -
� no kadarkoli poljubno kreirati po izbranih kriterijih. 

Posebna lastnost sistema je tudi pošiljanje video spo -
ro�il izbranim osebam ali skupinam. V trenutku, ko
smarti® identificira osebo, ki ji je bilo posneto sporo�i-
lo namenjeno, ji tega tudi predvaja. Sistem omogo�a
tudi video nadzor, saj je mo�no v vsakem trenutku
videti realno video sliko s katerekoli enote za prepoz-
navanje v mre�i.

Sistemi za identifikacijo - Pristopna kontrola s kombinirano biometrijo

Avtor: Miha Lederer, Sistemi TAB d.o.o.

smarti®

Kontrola pristopa in evidenca prisotno -
sti na osnovi kombinirane biometrije
smarti® je celovita rešitev za kontrolo pristopa in evidenco prisotnosti. Deluje na principu
kombinirane biometrije s prepoznavanjem obraza/mimike in glasu. Številne funkcije, viso-
ka zanesljivost, prilagodljivost in neomejena povezljivost omogo�ajo uporabo v poslovnih
okoljih, visoko varovanih objektih, pametnih hišah …
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Pristopna kontrola s kombinirano biometrijo

smarti® se lahko vizualno vklopi v
ra zli�na okolja saj je mo�no poljub-
no nastavljati izgled grafi�nega
vme snika. Med drugim je mo�no
vmesniku zamenjati ozadje ter šte -
vilo in barvo programabilnih gum-

bov. Predvsem pa je prijazen in
eno  staven za uporabo.

Mo�nosti uporabe in razšir-
jeni nadzor

smarti® lahko deluje kot samostoj-
na naprava ali pa v povezavi z drugi-
mi smarti® enotami in klienti kot del
mre�e povezane na skupno po da t -
kovno bazo.

smarti® omogo�a uporabo skorajda
povsod. Zasnovan je tako, da poleg
kontrole pristopa, evidence pri sot -
no sti, upravljanja in krmiljenje na -
prav, omogo�a tudi iz vedbo akcij v
odgovor na informacije dobljene iz
eks ter nih vhodnih naprav. Zaradi
tega se ga lahko integrira tudi v �e
obstoje�e sisteme za kontrolo do s -
topa in evidenco prisotnosti.

Vhodne naprave: mo�en je priklop
dodatne varnostne opreme kot so
�italci prstnih odtisov, magnetnih in
brezkontaktnih kartic... Ker število
priklju�enih vhodnih naprav ni ome-
jeno se lahko stopnja varovanja še
pove�a in prilagodi uporabnikovim
potrebam in prora�unu.

Izhodne naprave: na sistem se
lahko priklju�i tudi katerakoli krmil-

na enota, kar pomeni, da lahko
sma rti® ob pozitivni ali negativni
pre poznavi izvede neomejeno šte -
vilo funkcij kot so vklop alarma, kr -
miljenje vrat ali aktivacija drugih na -
prav in strojev. Takšna prila go d lji -
vost sistemu omogo�a, da se pri-
lagodi uporabnikovim specifi�nim
potrebam in zahtevam.

Visok nivo zanesljivosti in prila go d -
ljivosti omogo�a uporabo v po s lo v -
nih objektih, na visoko varovanih lo -
kacijah, v vojski in policiji, dr�avni
upravi, procesni avtomatizaciji, šo -
lah, bolnišnicah, laboratorijih, lekar-
nah, bankah, športno-rekreacijskih
objektih, na letališ�ih in nenazadnje
tudi doma za postavitev pametne
hi  še, ipd.

Zaklju�ek

smarti® je zagotovo najbolj inovativ-
en sistem za kontrolo pristopa in
evidenco prisotnosti, ki ga lahko
danes dobite na tr�iš�u. Naslavlja
potrebo po zanesljivi identifikaciji
oseb in avtomatizaciji akcij, ki so
po trebne ob njihovi prisotnosti.
smarti® postavlja standarde po ka -
terih bodo ocenjevane ostale profe-
sionalne rešitve za kontrolo pris -
topa. A
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Inteligentne zgradbe

Inteligentna hiša ponuja široko paleto rešitev upravljanja in nadzora in nam tako olajša
bivanje v njej. Vedno ve� projektantov, arhitektov in gradbenikov svetuje svojim kupcem
investicijo v inteligentne rešitve, ki jih ponuja avtomatizirana hiša, hotelska soba, vikend,
stanovanjska soseska ...

Inteligentna hiša avtomatizirana z
Integro BM in 

HITACHI frekven�nimi pretvorniki
Informacije: sami.ayari@robotina.si, Robotina d.o.o.

Upravljanje katerekoli izmed naštetih bivalnih enot
prinaša uporabniku ve� kot eno prednost: udobje
bivanja, brezskrbnost, ko smo na dopustu, luksuz in
presti� na eni strani; dodatno pa še zni�anje stroškov
vzdr�evanja, zmanjšanje onesna�evanja, izboljšanje
varnosti, olajšanje bivanja starejših in bolnih itd.  Ta
luksus, ki je bil še pred kratkim dosegljiv samo v
dragih hotelskih sobah, poslovnih objektih in ve�jih
nakupovalnih središ�ih, nam je danes lahko dosegljiv
tudi doma. 

Rešitev Integra BM (building management) je srce
inteligentne hiše, ki poskrbi, da je stavba ra�unalni -
š ko vodena, opremljena z ustreznimi tipali in pre ko
ustreznih vmesnikov, usposobljena za komuni ka cijo
z uporabnikom.

HIŠNA AVTOMATIZACIJA S POMO�JO
HITACHI FREKVEN�NIH PRETVORNIKOV

Pred kratkim me je projektant seznanil s naslednjo
te�avo: v objektu so imeli povsod izpeljano prezra�e-
vanje. Pogosto se je dogajalo, da v enem prostoru ni
bilo nikogar tudi po ve� ur na dan. Zakaj bi v tistem
prostoru kar naprej delalo prezra�evanje kljub temu,

da v prosto -
ru ni ni ko -
gar? 
Neregulira-
no delovan-
je takih in
p o  d o b n i h
s i  s t e m o v ,
kjer se kori -
stijo nap ra -
ve kot so
pu  m pe, ve -
n   t i l a tor j i ,
klimati, ele -
ktromotor-
ji,..., prine-
sejo do veli -
kih izgub
pri energet-
ski rabi, do
nepotrebnih
dodatnih st -
roškov in do

pogostejših okvar / servisiranj strojev in naprav.
Inteligentna kontrola in regulacija takih sistemov je
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Inteligentne zgradbe

mo�na! To omogo�a Integra BM v kombinaciji s HI -
TA CHI frekven�nimi pretvorniki. Integracija prinese
sistemu inteligenten nadzor ter regulacijo in po sle -
di�no omogo�i var�evanje pri rabi energije in strojev,
manj okvar, zni�anje stroškov ipd.

To integracijo nam omogo�i IPU kartica, ki smo jo
raz vili na Robotini in nam omogo�i popoln in enos-
taven dostop do vseh regulacijskih parametrov
frekven�nih pretvornikov.

Zgoraj omenjena te�ava, je enostavno rešljiva:
postavi se senzorje gibanja (motion detector)  v vsak
prostor, pove�e se inverterje na ventilatorje in vse
skupaj se pove�e z inteligenco - s  krmilnim siste-
mom Integra BM. �e v prostoru ni nikogar ve� kot

15 minut, potem se bo ventilator preklopil na var�ni
re�im delovanja, torej na ni�jo hitrost ventilacije. V
slu�aju, da ni nikogar v prostoru dlje �asa (npr. ve�
kot 1 uro), se ventilacija v tistem prostoru izklopi.
Konfiguracija sistema je mo�na tudi v primeru, �e
�elimo, da se ventilacija vklopi/izklopi v �asovnih
intervalih. Tako se izognemo zatohlosti prostora. Bi
radi še bolj u�inkovit sistem? Postavite senzorje za
merjenje kakovosti zraka in konfigurirajte krmilni
sistem na re�im, ki regulira hitrost venitlatorjev na
osnovi izmerjenih parametrov iz okolja.
Navedli smo samo en primer rešitve, ki jo Integra
BM v kombinaciji s HITACHI frekven�nimi pre tvo r -
niki lahko ponudi hiši. Inteligentni sistem Integra
BM omogo�a še vrsto drugih rešitev. Omejitev je sa -
mo naša domišlija. Te regulacije so lahko odvisne od
razli�nih senzorjev oz. reagirajo na spremembe oko -
lj skih parametrov (temperatura, vlaga, kvaliteta ka -
ko vost zraka, kvaliteta vode, gibanje/premikanje,
sve tloba, itd...).

PRIMER REGULACIJE  BAZENSKIH PUMP

Ve�ina bazenskih pump, ki pretakajo vodo skozi fil-
trirni sistem, delajo na polno hitrost. Vendar ali je
res potrebno, da pumpa dela na vso mo�, �e je v tis-
tem trenutku voda v bazenu �ista? �e pove�emo
Integro BM na HITACHI frekven�ne pretvornike
dose�emo:
• mo�nost regulacije hitrosti pumpe
• da je hitrost pumpe lahko odvisna od doziranja

koli�ine klora v bazenu

Ko se pove�a potreba po kloru (znak, da je voda v
bazenu »umazana«), se isto�asno in postopoma
pove�a hitrost bazenske pumpe, to pa pomeni ve�ji
pretok vode in boljše mešanje vode in klora v
bazenu. Kako lahko upravljamo s parametri za reg-
ulacijo pumpe in �asom delovanja? Upravljanje je
mo�no preko menija na operaterskem panelu (touch
screenu). 

Menija za nastavitve na operaterskem panelu (touch
screenu)

Preko menija na touch screenu lahko upravljamo z
vse mi napravami v hiši:
• bazenskimi pumpami, 
• pumpami za fontane in za igre z vodo, 
• protito�nim plavanjem v bazenih, 
• prezra�evalnimi napravami, 
• klimati, 
• vsemi elektri�nimi napravami, kjer je potrebna re -

gu lacija vrtljajev.

Integra BM omogo�i, da je vklapljanje, izklapljanje,
sprejemanje alarmov, odpiranje, ogrevanje mo�no z
enim samim dotikom na operaterski panel (touch
screen), z SMS ukazom, preko interneta ali prepros-
to z daljincem.

PRIMER REFEREN�NEGA PROJEKTA
FONTANA AJDOVŠ�INA V LJUBLJANI

Fontana je na ploš�adi na Ajdovš�ini v Ljubljani,
stroj nica pa se nahaja v drugi kleti pod Metalko. V
strojnici je elektroomara s krmiljem (CyBro) in po -
go ni (dva frekven�na pretvornika Hitachi) za �rpalke
ter krmilje razsvetljave fontane. V strojnici je še ba -
zen z vodo za fontano ter glavna �rpalka (prvi fre k -
ven�nik), ki poganja vodo dve nadstropji višje do
fon tane na ploš�adi. Cisterna je preko elektromagne -
t nega ventila (ki ga krmili CyBro) priklju�ena na vo -
dovod. Tako aktiviramo dopolnjevanje, da pre pre �i -
mo suhi tek �rpalke, kadar je vode premalo.

S pomo�jo operaterskega panela lahko dolo�ite
naslednje parametre:
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• za koliko minut ob vsaki polni uri vse �rpalke de -
lu jejo s polno mo�jo

• ob kateri uri se bodo pri�ele izvajati vodne scene
• ura zaklju�ka izvajanja vodnih scen in delovanje

sa mo glavne �rpalke
• ura vklopa in izklopa delovanja lu�i

Elektroomara s krmiljem CyBro in frekven�imi
fretvorniki Hitachi

Operaterski panel z ekranom in tipkami

Ve� informacij lahko dobite na seminarju Novi izdel-
ki in rešitve na podro�ju avtomatizacije, ki ga orga-
niziramo v Fiesi pri Piranu, dne 17.10.2006! Pošljite
mail na e-naslov sami.ayari@robotina.si ali pokli�ite
na gsm številko 051 823 333! A
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Oprema za avtomatizacijo - Novi procesor EHV-CPU128

V stilu serije EH-150 je Hitachi lansiral novi procesor. Ta naj bi bil majhnih dimenzij,
funkcionalno pa po sposobnostih prekaša vse procesorje do sedaj. Nadomestil naj bi tudi
veliko serijo H. 

Nov HITACHI-jev procesor 
EHV-CPU128

Informacije: Robotina d.o.o., jure.hrvatic@robotina.si

Tako pri Hitachiju na�rtuje-
jo gradnjo prihodnosti na
serijah micro EH in EH-150,
kateri naj bi pokrili vse
zahteve njihovih strank.

Kot je vidno na sliki, proce-
sor �e po videzu ka�e vse
zna�ilnosti serije EH-150,
vklju�no z baterijo pod po -
krovom, vizuelne razlike pa
so naslednje:

• 7 segmentni števil�ni
prikaz stanja proce-
sorja na �elni strani

• Brez DIP stikal na
spodnji strani

• 3 vrste komunikacijskih vrat (USB, RS-232,
Ether net)

Novi procesor poleg osno v -
nega panela omogo�a pri k -
lju�itev še petih razširitvnih
panelov, s po 11 priklju�nih
mest. Tako nam je na voljo
66 priklju�nih mest, ali
4.224 vhodno/izhodnih
to�k (ob uporabi 64 to� kov -
nih modulov).

Velika novost katero omo -
go�a novi procesor je vgra -
dnja komunikacijskih mod-
ulov. Preje smo lahko upo -
rabili zgolj 2, sedaj jih lahko
8! Omejitev je le da jih lahko uporabimo na pri klju -
�nih mestih 0 do 7 osnovnega panela. Ko govorimo
o ko munikacijskih modulih imamo v mislih link
module (EH-LNK in EH-OLNK), razne devicenet in
profibus module (EH
-RMD in EH-RMP)
ter dodatni ethernet
mo dul (EH-ETH).

EHV-CPU128 vsebu-
je 2 hi tra (ti »hi spe -
ed«) EH-SPEED pro-
cesorja, katera omo -

go �ata vse nove funkcionalnosti novega procesorja.
�e je predhodni procesor EH-548 izvajal posamezne
bi narne operacije s hitrostjo 100ns, jo novi izvaja
zgolj v fantasti�nih 20ns!

Oba procesorja sta vgrajena fiksno na tiskovino in
delujeta paralelno.

Razširjen je tudi spomin! Programskega spomina je
128k ukazov (131.070 binarnih ukazov), dodan pa
je tudi 1MB spomina za imena spremenljivk, katera
je sedaj mo�no shraniti v procesor.

Prav tako je razširjen tudi podatkovni spomin, kateri
vam daje na voljo 228 K besed (wordow):

Podro�je WL lahko uporabljamo tudi �e ne uporab -
lja mo komunikacijskih modulov.

Trije na�ini komuniciranja nam omogo�ajo hiter
pre  nos programov in imen spremenljivk:

(podatki so v sekundah)

Serijska hitrost je 57,6Kbps

Imena spremenljivk zasedajo povpre�no 8%

Vsi trije porti procesorja omogo�ajo isto�asno delo-
vanje oz. komuniciranje na razli�ne naprave.
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Mo�nost isto�asnega kombiniranja do 8 komu-
nikacijskih modulov, kateri morajo biti vgrajena na
priklju�ke 0 – 7 osnovnega panela. (Število modulov
je omejeno s porabo elektri�ne energije, na kar
moramo paziti ob na�rtovanju sistema in uporabi
napajalnega modula) 

Pri dostopih do ostalih krmilnikov na link omre�ju
moramo paziti da dostopamo do krmilnikov na
omre�jih 1 in 2. Prav tako se moramo zavedati da z
novim programskim orodjem Control Editor ne
moremo dostopati preko starih H ali EH procesorjev
do novega EHV.

Nove podatkovne strukture in dostop do podatkov:

Razširjeno XY podro�je

128 + 128 wordov je dodeljeno vsakemu priklju�ne-
mu mestu (slotu). Namenjeno je naslednjim spodaj
naštetim modulom, lahko pa se tudi uporabi kot
interni registri za ostale module:

Novi ukazi za EHV:

Novi ukazi so upoštevani v novem programirnem
orodju Control Editor.

Novi ukazni formati za razli�ne funkcije, katere so
bile do sedaj dosegljive v FUN formatu, kot npr:

Interupt cikli so sedaj po novem lahko uporabniško
nastavljivi

Pri uporabi novega procesorja pa moramo paziti na
naslednje posebnosti:

• Novi procesor NE podpira starih panelov EH-
BS3, 5, 8 ... (brez oznake A). Ob uporabi pro-
cesor javi napako 58.

• EHV ne podpira starega EH-IOC. Lahko ga
uporabimo na prvem razširitvenem panelu,
vendar s tem izgubimo garancijo, na nadalnjih
razširitvenih panelih pa ga ne moremo upora-
biti. (napaka 41)

• EH-MEMP in EH-MEMD niso podprti.
• EH-IOCH in EH-IOCH2 moduli so lahko med

seboj pomešani, a na zadnjem razširitvenem
panelu moramo uporabiti EH-IOCH2!

• EH-ETH modul ne podpira podatkovnih
podro�ij WEX, WEY, WN

• EH-SIO Modbus Slave Mode ne podpira WEX,
WEY in WN, podpira pa stara podro�ja WX,
WY, WR, WL, WM, TC

• EH-SIO Simple Data Link Mode podpira

Oprema za avtomatizacijo - Novi procesor EHV-CPU128



AVTOMATIKA38 67/2006

Oprema za avtomatizacijo - Novi procesor EHV-CPU128

podro�ja WR, WL in WM v obsegih katere podpira EH-CPU548
(WR0-C3FF, WL0-3FF, WL1000-13FF, WM0-3FF)

Novo programsko orodje CONTROL EDITOR izgleda kot prejšnje japon-
sko orodje Ladder Editor, rahlo spominja na Actronovo dosovsko pro-
gramsko orodje Actsip-H. Ve�ina dela je orientirana na delo s kur-
zorskimi puš�icami in funkcijskimi tipkami. Potrebujemo OS Windows
2000 z SP4 ali XP z SP2.

Monitoring programa
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Program je lahko sprem-
injan med delovanjem
procesorja, kar se imenu-
je »Online change«. Ta
deluje samo �e imamo
vklju�eno stanje »On-
direct mode«.

Sprememba programa je
lahko izvajana na dva
na�ina. Avtomatsko z
»dvojno memorijo« ali pa
na zahtevo. Oboje je nas-
tavljivo v programu.

Nekatere programske
spremembe:

�e strnemo vse udarne
prednosti, ki jih prinaša
nov Hitachijev procesor
EHV-CPU128 v par to -
�k, so le-te naslednje:

• Ethernet port na
CPU

• USB port za pro-
gramiranje

• majhnih dimenz-
ij, vendar podpira
do 4.224 vhodih /
izhodnih direkt-
nih to�k

• 20ns za izvedbo posamezne instrukcije (dol�ina posameznega
cikla vklju�no z osve�evanjem vhodov in izhodov je okoli 5ms)

• do 8 komunikacjskih modulov na posamezni CPU (Link, Profibus,
DeviceNet...)

• izjemno velik spomin (128k ukazov)
• Izvedba Ethernet linka med posameznimi krmilniki brez dodatne

strojne opreme
• 228.000 wordov spominskega prostora
• uporaba (aritmetika) spremenljivk s plavajo�o vejico

Ve� informacij je na voljo v Robotina d.o.o., 05 663 24 20. A

Oprema za avtomatizacijo - Novi procesor EHV-CPU128
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Oglaševanje
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NAPREDNA TEHNI�NA POMO� CADdy++ /SEE
IN PREDSTAVITVE NA DALJAVO

Uporabniki programske opreme ob svojem delu ve�krat
potrebujejo pomo�, vendar te�ko razlo�ijo problem ali
te�ko razumejo, kaj �eli sporo�iti svetovalec. Dejstvo je tudi,
da je pomo� potrebno zagotoviti takoj. Za doš�a �e en klik
na ikono Chat Live.
Upo rab nik vpiše po -
da  t ke in se pove�e s
svetovalcem, ki mu
ta koj po nudi nadaljn-
ja navodila. Takojšna
pomo� je na voljo
pre ko interneta, ki

CADdy++/SEE Electrical
Pomen kvalitetne tehnične pomoči na področju 

računalniško podprtega načrtovanja v elektrotehniki
Informacije: Andrej Orešnik, IB-PROCADD d.o.o., Ljubljana

CADdy++/SEE Electrical - program za ra�unalniško podprto na�rtovanje v elek-
trotehniki je v Sloveniji, Hrvaški, BiH, SR, CG in Makedoniji izjemno razširejen.
Zagotavljanje hitre in kvalitetne tehni�ne pomo�i predstavlja najpomembnejši del
sodelovanja z uporabniki. Podporo imajo zagotovljeno v vsakem trenutku ne glede
na geografski polo�aj. To zagotavlja spletni sistem napredne "ONLINE" komuni ka -
cije, ki ga zagotavlja podjetje IB-PROCADD d.o.o.. Sistem omogo�a tudi interak-
tivno spoznavanje osnovnih funkcij programskege opreme CADdy++/SEE, ter
takojšnji dostop do najnovejših baz proizvodov razli�nih proizvajalcev. Plod trde-
ga dela sodelavcev tehni�ne podpore so tudi razli�ice v lokalnih jezikih.

Prenovljen CADdy++/SEE por-
tal: http://www.caddy-electri-

cal.net omogo�a ve�jezi�no pod-
poro na daljavo, ponuja številne
teko�e informacije ter interak-

tivne e-te�aje. Ta koj  šnja te hni�na po  mo� pre ko spletne st rani
http://www.cad dy-electrical.net
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om ogo�a pogled in varen nadzor nad oddaljenim
ra�unalniškim namizjem. 

Komunikacijski sistem od uporabnikov ne zahteva
dodatnega nameš�anja programske opreme ali dodat-
nih nastavitev. Aplikacija te�e preko spleta in je do -
stopna vsakemu uporabniku, ki ima nameš�en brskl-
jalnik in internetno povezavo. Hitrost zagotavlja glo -
balna mre�a stre�nikov na osnovi napredne funkcije
GRID povezljivosti. Poskrbljeno je za ve�plastno var -
nost. Vsa komunikacija ustreza najvišjim varnostnim
standardom. Kriptirana je z AES/SSL protokolom s
128-bitno enkripcijo. Osrednji varnostni mehanizem
programa je ta, da je povezan le v �asu seje.                                      

CADdy++/SEE svetovalec v Ib-proCADD d.o.o., Ljubl-
jana

Z vidika kakovosti storitve je prakti�no vseeno med
katerima dvema to�kama na svetu te�e povezava
med uporabnikoma - tehni�nim svetovalcem in stra -
n ko. Številne funkcije orodja za podporo uporabni -
kom so:
• delitev pogleda na ra�unalniško namizje,
• delitev kontrole nad tipkovnico in miško,
• navidezno risanje po drugem namizju za izbo lj ša -

no vizualiacijo povedanega,
• integrirana tekstovna, avdio in video komunakcija. 

Vsaka povezava med svetovalcem in stranko dose�e
optimalno raven in poteka preko najmanj obremen-
jenega stre�nika, kar zagotavlja skoraj 100% toleran-
co proti napakam. V primeru prekinitve ponudi sis-
temu mo�nost, da se znotraj iste seje nenudoma
samodejno vzspostavi druga najboljša povezava.

Uporabnik se z enim klikom neposredno pove�e s
tehni�no pomo�jo, ki jo zagotovljata podjetji Ib-pro-
CADD d.o.o. in CADDprint d.o.o. Operaterji odgovar-
jajo na vprašanja, nudijo pomo� pri uporabi progra-
ma CADdy++/SEE ali izvedejo predstavitev. Pove�e
se neposredno na CADdy portalu.  Svetovalec poda
zahtevo za prikaz uporabnikovega ali svojega namiz-
ja. Komunikacija poteka preko zaslonskih sporo�il, ki
jih vedno potrdi uporabnik. Tehni�na pomo� poteka
na naslednji na�in:

• Uporabnik enostavno poka�e svoje namizje in
predstavi problem svetovalcu. Ta ga rešuje z
napotki, ki jih daje uporabniku ali prevzame nad-
zor nad njegovim namizjem. 

• Druga mo�nost je da svetovalec poka�e svoje
namizje uporabniku in predstavi rešitev problema.

• Zvo�na in/ali video komunikacija poteka v okviru
seje.

Bistvena prednost napredne tehni�ne pomo�i je
neposredna rešitev problema kjer koli na svetu in nje-
gova preprosta uporaba. Povezovanje dveh ra�unal-
nikov preko interneta (tudi preko po�arnih zidov)
poteka brez predhodnih namestitev in nastavitev. 

Uporabnik vsako posredovanje s strani svetovalca po -
trdi ali zavrne

Na CADdy spletnem portalu so poleg tehni�ne po mo -
�i v �ivo, zagotovljeni tudi spletni interaktivni e-te�a-
ji. Namenjeni so strokovni javnosti s podro�ja elek-
troprojektiranja. S pomo�jo predvajalnikov je mo�en
ogled na�ina projektiranja, razne nastavitve progra-
ma, projektov, predstavitve zahtevnejših funkcij in
podobno. 

Kljub izjemni tehnologiji, ki smo ji pri�a dandanes ne
sememo zanemariti klasi�nih izobra�evanj. Brez njih
ne gre, zato so poleg sodobnih na�inov informiranja
in izobra�evanja CADdy++/SEE uporabnikom zago-
tovljeni tudi klasi�ni te�aji osnovnega, speciliziranega
in aplikativnega izobra�evanja na lokaciji prodajalca
ali uporabnika. Na številnih te�ajih uporabniki spoz-
najo programsko opremo, na�ine priprave doku-
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mentacije, delo s krmilniki in podatkovnimi knji�icami elementov,
generiranje grafi�nih seznamov, samodejno generiranje tipskih elektro
shem, skratka vse, kar mora strokovnjak poznati za �imprejšnje in
uspešno uvajanje v programsko opremo. Na naprednih te�ajih so
podrobneje predstavljene zahtevnejše vsebine in funkcije. Najzahtevne-
jšim uporabnikom so namenjeni aplikativni te�aji, kjer izobra�evanje
poteka na konkretnih projektih.

BAZE PROIZVODOV V OKVIRU TEHNI�NE PODPORE

Zasnova CADdy++/SEE omogo�a integriranost modulov za elek-
trotehniko v celotno programsko okolje, ki je preko pretvornikov (DXF,
DXB, DWG...) odprto tudi drugi programski opremi. Številne premišl-
jeno izbrane logi�ne funkcije in podpora osnovnega modula (uporaba
vseh funkcij ra�unalniško podprtega na�rtovanja) omogo�ajo hitro, pri-
jetno in efektivno delo. Rutine za preverjanje in razne samodejne
obdelave pa zmanjšujejo število napak na minimum. Integrirana baza
proizvajalcev, ki je odprta je kompatibilna z najbolj uveljavljenimi
mo�nostmi izmenjave podatkov. Omogo�a ro�ni in samodejni vnos
ASCII podatkov. CADdy ekipa se trudi da je v sodelovanju z distributer-
ji in proizvajalci na voljo �im ve� kvalitetnih baz proizvodov (Schneider,
Moeller, Siemens, Rockwell, ETI, Smarteh, in mnogi drugi). Uporab-
nikom so dostopne neposredno na CADdy portalu. 

Uvoz baze proizvodov v CADdy++/SEE Electrical

Pri prenosu podatkov iz Excela v CADdy++/SEE lahko uporabniki sami
dolo�ijo katere atribute �elijo uvoziti v bazo proizvodov. Atributi so
lahko tehni�ni ali komercialni. Samodejno izdelan popis materiala omo -
go�a tudi hitro in udobno naro�anje na osnovi naro�niških številk in iz -
ra�un skupne cene materiala v projektu. V bazi proizvodov ne po sredno
v programu je iskanje �eljenih tipov uporabljenih komponent hitrejše in
la�je. 

Proizvodi lahko imajo definirane tudi t.i. kanale, kar omogo�a neposred-
no povezljivost s simboli za sheme. Podatki o številu in tipu kontaktov
pri kontaktorjih omogo�ajo samodejno preverjanje zasedenih kontaktov
ter grafi�ni predogled uporabljenih in prostih kontaktov. Na osnovi
gabaritov (zunanjih mer komponent) je izdelava izgleda stikalnih omar
enostavna, saj se komponente izrišejo v merilu. Za lepši in bolj nazoren
izgled omar je mo�na uporaba vektorskih slik prednjih izgledov kompo-
nent. Opisana funkcionalnost je zagotovljena le na podlagi tesnega sode-
lovanja med proizvajalci in distributerji elektro opreme ter ekipo
tehni�ne podpore.

CAD/CAM/CAE sistemi - CADdy++/SEE Electrical

A
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Avtor: Vojko Mikli�, wscad@hiperion.si

V nadaljevanju �lanka iz prejšnje številke  revije Avtomatika vam podrobneje predstavljamo
najpomembnejše funcije programa WSCAD 5. To so upravljalec kontaktorjev, upravljalec
PLC-jev, upravljalec kablov ter polavtomatsko vodena izdelava krmilne omarice. Ob tem pa
vam dodamo še nekaj uporabnih nasvetov za la�je projektiranje.

WSCAD 5 -
programsko orodje za projektiranje
avtomatizacije in elektronapeljav 

Upravljalec kontaktorjev

Kontaktorji so v procesu projektiranja zahtevnejši elementi, saj so
sestavljeni iz ve� razli�nih delov (tuljave in mo�nostnih ter pomo -
� nih kontaktov). Medsebojno funkcijsko povezavo med aktivino
ali neaktivno tuljavo ter pripadajo�imi kontakti obi�ajno prika�e-
mo s tabelo (kontaktnim kri�em) pod tuljavo kontaktorja. Tako je
zasnovano tudi projektiranje v programu WSCAD. Programski
paket WSCAD 5 ima v Profi verziji poseben upravljalec kontak-
torjev, ki omogo�a on-line obdelavo kontaktorskih funkcij ob
vsaki umestitvi kontaktorja v elektri�no povezavo na risbi. V kon-
taktnem kri�u se pri  kontaktu, katerega smo �e umestili na risbo,
pojavi  lokacijski tekst, ki pove, kje je kontakt umeš�en  (npr. 3/5,
kar pomeni -stran/pozicija, na kateri se nahaja 23,24 kontakt
kontaktorja), ravno tako pa se tudi pri vsakem �e ume š �enem
kontaktu  izpiše lokacijski  njegove tuljave (npr.2/3, kar po meni
stran/ pozicijo, na kateri se nahaja tuljava tega kontaktorja).

Poleg grafi�nega prikaza v kontaktnem kri�u upravljalec kontak-
torjev omogo�a tudi tabelari�no spremljanje vseh �e umeš�enih
kontaktorjev. Za to skrbi posebna datoteka, tako imenovana do -
de litvena tabela prikazana kot ekransko okno. V tej tabeli so
prikazani vsi �e umeš�eni kontaktorji z referen�nimi imeni ter
funcijskimi teksti, kakor tudi vse njihove �e izvršene ali še
neizvršene funkcije – pri vsakem kontaktroju se izpiše karakteris-
ti�na �rkovna oznaka, iz katere je mogo�e razbrati ali je tuljava �e
umeš�ena ali ne (*- na za�etku pomeni, da tuljava še ni umeš�e-
na), kateri kontakti (P-mo�nostni, C-zaprti, O-odprti) so �e ume -
š �eni in kateri niso. Velike �rke P, C in O ozna�ujejo še

neumeš�ene ma le �rke p, c in o pa ozna�ujejo �e umeš�ene kon-
takte. 

S klikom na lokacijski tekst v kontaktnem kri�u omogo�imo pre -
skok ek ran ske slike na list in pozicijo, kjer se nahaja izbrani kon-
tak. S kli kom na lokacijski tekst ob umeš�enem kontaktu pa omo -
go�imo preskok ekranske slike  na list in pozicijo, kjer se nahaja
tuljava kontaktorja. Ta enostavna programska funkcija nam
omogo�a hi tro iskanje �elenega kontakta ali tuljave po celot-
nem na�rtu.

Upravljalec kontaktorjev omogo�a izbiro  kontaktorja iz raz po lo -
�  ljive baze na dva mo�na na�ina in sicer :
• z izbiro kontaktorja v mo�nostnem tokokrogu preko njego -

vih mo�nostnih kontaktov
• ali pa z izbiro kontaktorja v krmilnem tokokrogu preko

nje gove tuljave.

Izbrani kontaktor se samodejno vpiše v dodelitveno tabelo, v
prvem primeru z zvezdico na za�etku, kar pomeni, da tuljava še
ni umeš�ena ali pa z vekiko �rko P v drugem primeru, kar po me -
ni, da mo�nostni kontakti še niso umeš�eni. Na ta na�in ima
pro jek tant v vsakem trenutku na voljo popolno informacijo
o vsakem umeš�enem kontaktorju.

Poleg on-line obdelave kontaktorjev program omogo�a tudi
pol  avtomatsko obdelavo kontaktorjev, ki jo lahko projektant
spro�i kadar koli med projektiranjem iz menija »Avtomatske
funkcije« in s tem dodatno kontrolira medsebojne povezave in
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dodelitve posameznih kontaktorjev. V primeru, da kakšna
povezava ali dodelitev (npr. v mo�nostnem delu na�rta) še ni
narejena, program to javi z ustreznim opozorilnim okencem. Pro-
jektant lahko mankajo�o povezavo ali dodelitev odpravi takoj ali
pa to operacijo pusti za kasneje in nadaljuje z ostalim projekti-
ranjem.

Upravljalec PLC-jev

PLC moduli se pri projektiranju avtomatizacije lahko izrišejo kot
samostojen simbol z vsemi priklju�ki in vsemi povezavami na
te priklju�ke. V tem primeru lahko govorimo o kompaktnih
PLC-jih, ki so manj funkcijsko zahtevni in imajo tudi manj I/O
(input/output) priklju�kov. Pri takšnih PLC-jih lahko obi�ajno vse
povezave narišemo v nekaj  risbah.

Kompleksnejši PLC-ji so sestavljeni iz ve� razli�nih modulov v
osnovnem ali razširitvenem recku in imajo lahko tudi ve� 100 I/O
priklju�kov. Zato jih pri projektiranju ne moremo izrisati kot
samostojen modu, temve� so sestavljeni iz ve�jega števila enakih
ali razli�nih modulov, njihove povezave pa se nahajajo na raz li� -
nih straneh nekaj 10 ali 100 listnega na�rta. Program WS CAD 5
omogo�a projektiranje tako  s kompaktnimi krmilniki kot

tudi z modularnimi krmilniki.
V prvem primeru je za to potreben samo en grafi�ni  simbol kot
glavni element in še nekaj pomo�ni grafi�nih simbolov,ki imajo
zna�ilnost stranskega elementa. Ti simboli so zasnovani tako, da
so njihovi vhodi ali izhodi razporejeni po celotni širini A4 forma-
ta (najve�krat jih je od 6 do 8) in  lahko na nekaj risbah pove�ejo
vse vhodne in izhodne elemente direktno na I/0 priklju�ke PLC-ja.
Tako nastane zelo pregleden na�rt avtomatizacije manjšega
obsega.

V drugem primeru pa je v knji�njici in bazi WSCAD 5 na razpola-
go ve�je število razli�nih modulov, katere projektant naniza v
zaporedju na risbo, jih pove�e z napajanjem, vse povezave z I/O
priklju�ki pa izvede preko virtualnih I/O simbolov, ki so lahko
nameš�eni na razli�nih straneh na�rta. Povezavo med vitualnimi
I/O simboli in umeš�enimi I/O moduli  zagotavljata tako imeno-
vani PLC tekst in lokacijski (stran/pozicija), ki dolo�ata kateri vir-
tualni I/O simbol je povezan na dolo�en priklju�ek nameš�enega
I/O modul in kakšna je njegova funkcija .

PLC upravljalec omogo�a v posebnem pogovornem oknu  v pre-
gledni drevesni strukturi  enostaven vpogled v vsak umeš�eni
I/O modul in omogo�a on-line spreminjanje pozicije I/O virtu-

alnih simbolov s fukcijo »zagrabi–povleci«. Tudi PLC tekst po sa -
meznega I/O virtualnega simbola lahko spreminjamo on-line in
sicer v prvi vrsti tabele nad sliko za predogled. Vse spremembe so
ta koj vidne tudi na risbi v predogledu  na desni strani pogovorne-
ga okna in seveda tudi na dejanski ribi. Poleg tega PLC upra v -
ljalec omogo�a tudi izvoz in uvoz SPS datoteke za povezavo z
razli�nimi programi za programiranje PLC krmilnikov, kar  pre-
cej olajša delo tako programerjem kot tudi projektantom. Izvoz
lahko razberemo tudi  v Excellovi tabeli.

Tudi PLC upravljalec omogo�a enostavno iskanje I/O virtual-
nih  simbolov  v na�rtu. S klikom na lokacijski tekst pri dolo�en-
em priklju�ku v I/O modulu  omogo�a preskok ekranskega okna
na stran in pozicijo na�rta, kjer se iskani I/O virtualni  simbol
nahaja. Omogo�eno pa je tudi obratno iskanje pripadajo�ega I/O
modula s strani I/O virtualnega simbola samo s klikom na lokaci-
jski tekst  v vitualnem simbolu (glej spodnjo sliko).

Upravljalec kablov

Pri programu WSCAD se kabli vrisujejo s pomo�ji posebnega
kabelskega simbola, ki omogo�i generiranje pomo�ne �rte preko
vseh kabelskih vodnikov izbranega kabla ter posebnega pogov-
ornega okna upravljalca kablov, v katerem izberemo nov kabel iz
obstoje�e baze ter mu dolo�imo na�in ozna�evanja njegovih vod-
nikov (barvno ali numeri�no)

Upravljalev kablov vodi evidenco o vseh �e umeš�enih kablih
in njihovih še prostih vodnikih, tako da vse kable, ki imajo
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porabljene �e  vse vodnike obarva rde�e in izpiše, da je število prostih vodnikov  enako 0,
ostale kable  pa pusti obarvane �rno ter izpiše dejansko število še prostih vodnikov.
Upravljalec kablov nudi tudi mo�nost on-line zamenjave obstoje�ega kabla z novim iz
obstoje�e baze ali zamenjavo  barvne ali numeri�ne oznake vodnikov pri obstoje�ih
kablih.     

Polavtomatska vodena izdelava na�rta krmilne omarice

Programski paket WSCAD omogo�a polavtomatsko vodeno  izdelavo na�rta razmestitve
elementov krmilne omarice iz  spiska vgrajenega materiala v na�rtu. Predhodno mora
projektant dokon�ati projektni seznam materiala ter odpreti posebenno vrsto datoteko
»Izgradnja omarice«. V to risbo najprej s posebnimi grafi�nimi simboli (glej sliko 5 -levo)
v ustreznem merilu umesti monta�no ploš�o, plasti�ne kanale za �ice, pritrdilne letve za
opremo in napajalne vodnike, potem pa preko posebnega pogovornega okna izvede
generiranje spiska vgrajenega materiala.
Iz spiska s pomo�jo posebnih fukcij za centriranje in ponavljanje posami�no izbira in
vgrajuje vsak element posebej iz obstoje�ega spiska materiala.

Vsak elemnt, ki ima v bazi tudi sliko izgleda, se na monta�no ploš�o umesti v obliki in
gabaritih, ki jih dolo�ajo podatki iz baze. Element, ki v bazi nima slike izgleda, pa se lahko
umesti na monta�no ploš�o z gabariti (dol�ina, širina,višina), ki jih projektant dolo�i  kar
med projektiranjem in se ne shranijo v obstoje�o bazo programa.

Vsi �e vgrajeni elementi se v spisku pogovornega okna obarvajo rde�e, nevgrajeni pa so
obarvani �rno. �e vgrajene elemte tudi ni ve� mogo�e ponovno vgraditi, ker program to
operacijo avtomati�no prepre�uje. A

Vse opisane funkcije programa omogo�a
tudi brezpla�na DEMO verzija programa,
ki jo lahko dobite na doma�i strani pod-

jetja Hiperion d.o.o.

www.hiperion.si
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National Instruments Slovenia prireja najnovejši 
Seminar o grafi�nem programiranju LabVIEW

National Instruments vas vabi na prihajajo�o serijo seminarjev o Virtualni Instrumentaciji, ki prihaja v vašo regijo, kjer bomo
predstavili LabVIEW 8.20, izdajo, ki je izšla ob 20. obletnici obstoja tega grafi�nega programskega orodja. Spoznajte ta novi
izdelek in se nau�ite, kako izdelati kakovostne meritve in testne aplikacije s pomo�jo enostavne uporabe prepoznavnega
grafi�nega orodja LabVIEW ter spoznajte nove lastnosti, ki ga prinaša orodje LabVIEW 8.20.

Odlo�ite se za ubele�bo na LabVIEW Hands-On Seminarju ali/in Seminarju o novih lastnostih programskega orodja LabVIEW 8.20. Opozar-
jamo vas, da je število sede�ev izredno omejeno.

1.LabVIEW Hands-On Seminar (za nove uporab-
nike, ki �elijo preizkusiti LabVIEW):

Ta tri urni seminar bo udele�encem predstavil LabVIEW
programsko orodje in vam omogo�il, da se spopadete z
izzivi resni�nega sveta. Uporabniki bodo s pomo�jo
grafi�nega programiranja izdelali merilno aplikacijo, ki bo
vsebovala ZAJEMANJE – ANALIZO in PREDSTAVITEV,
medtem ko bodo spoznavali in odkrivali LabVIEW okolje.

2.LabVIEW 8.20 Seminar:
Pridite in si oglejte najnovejše zmo�nosti pro-
gramskega orodja LabVIEW 8.20 podjetja National
Instruments v akciji! Odkrijte mnoge nove lastnosti
vklju�no z Matscriptom, tekstnim matemati�nim;
grafi�nim objektno-orientiranim programiranjem,
napredno povezljivostjo aplikacij in izboljšanim
hitrim branjem in zapisovanjem datotek.

Pridru�ite se nam na naslednjih lokacijah:

Torek, 5. december – LJUBLJANA –Slovenija - VI Hands-On / Seminar

Za ve� informacij o se mi -
narju prosimo obiš�i te našo
spletno stran:
www.ni.com/slovenia.

Pokli�ite 03 4254 200 ali
pišite na ni.slovenia@ni.com
ter si zagotovite sede� na
seminarju. Število mest je
omejeno.

Vnaprej se �e veselimo in
vam izrekamo dobro do šlico
na enem ali obeh pri ha ja jo -
�ih dogodkih!

Lep pozdrav

National Instruments 
Slovenia

Vprašanja? Pokli�ite 03 4254 200 ali pišite na ni.slovenia@ni.com. MATLAB® je registrirana tr�na znamka podjetja The MatWorks, Inc





Osiconcept: najboljša izbira
za pove�anje produktivnosti.
Popolna ponudba za vaše
najpogostejše te�ave pri
detekciji.
Enostavna izbira
ustreznega izdelka.
Enostavno name-
š�anje in nastavitev.
Enostavno
vzdr�evanje.
Ve� takojšnjih
rešitev
z manjšim
številom
referenc.
Prilagajanje
okolici tipala in
razli�nim
na�inom
zaznavanja
objektov.
En sam
dobavitelj.

Na voljo pri
pooblaš�enem
distributerju

Tr�aška 87b, Logatec
T: 01/7564-123,
F: 01/7564-127


