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SCADA SISTEMI
• CitectSCADA Report - enostavno

obvladovanje velikih količin
podatkov

HMI SISTEMI
• ELTAS zapolnjuje vrzel med

človekom in strojem

PROIZVODNJA ELEKTRONIKE
• Vitke proizvodne celice

KOMUNIKACIJE
• Brezžično povezovanje svetov



Novi SIMATIC Panel PC 677B temelji na inovativni SIMATIC PC za-
snovi, ki skupaj z Intel® Mobile Core® 2 Duo procesorjem, delov nim
pomnilnikom DDR2 667 s kapaciteto do 4 GB, PCI Express režo ter
trdim diskom SATA s kapaciteto do 160 GB in NCQ tehnologijo za go -
tavlja visoko zmogljiv in zanesljiv sistem za zahtevne aplikacije na
področju vizualizacije ter krmiljenja.

Več na www.siemens.com/simatic-panel-pc

SIEMENS

Novi SIMATIC Panel PC 677B
Visoka zmogljivost in robustnost združeni s kompaktno zasnovo
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ta ne izide.

Spoštovani,

Vro�ina za umret. Sonce
pripeka kot �e dolgo ne, pa
pravijo, da bo v prihodnosti še
huje. Si predstavljate !? Po
drugi strani pa, na drugem
koncu evrope, nalivi in

poplave. Narobe svet! U�inki tople grede pa� in �e ne
bo vsak pri sebi za�el z racionalnim trošenjem
energije, �iš�enjem lastnih odpadnih voda, recikla�o
odpadkov in seveda z uporabo goriv, ki ne proizvaja-
jo okolju tako nevarnega CO2, bomo svet uni�ili v eni
sami generaciji. Nemogo�e je, da ta mali planet
pre�ivi vsakih nekaj let podvojeno število prebival -
stva, ki zaradi lastnega komforta proizvaja vse ve�
in ve� CO2 ...
Prepri�an sem, da �e ne bi bilo ekonomskega interesa
mo�nih posameznikov in naftnih lobijev, bi �e
zdavnaj iznašli na�ine in energije, ki bi bili naravi
prijazni. Tako pa ... Ja, eno naslednjih številk bomo
res morali posvetiti avtomatizaciji v ekologiji in
alternativnim virom elektri�ne energije.

Sredi septembra se spet za�enja Mednarodni obrtni
sejem - MOS’07. Tokrat �e štirideseti, zato bo še
posebej slavnostno. 
V za�etku oktobra bomo na Rogli v hotelu Planja na
Tehniškem posvetovanju vzdr�evalcev Slovenije.
Vabljeni vsi, ki se ukvarjate z vzdr�evanjem, v refe -
ratih pa lahko predstavite tudi svoje rešitve in opre-
mo. Program in okvirne teme si lahko pogledate na
strani 49.

In seveda, Sejem elektronike v Ljubljani, marca 2008.
Priprave so v teku, na sejem se pripravljajo tudi
raziskovalne in izobra�evalne ustanove, zdru�enja in
društva, izjave njihovih predstavnikov pa bomo
objavljali tudi v Avtomatiki ...

D. Selan
gl.ured nik

AVTOMATIKA
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• Nepreklicno naro�am(o) revijo AVTOMATIKA na naš
naslov. Celoletno naro�nino v višini 41,70 €/kpl* za ___
izvodov bomo poravnali v 8 dneh po prejemu ponudbe.

• Nepreklicno naro�am(o) DVD AVTOMATIKA Arhiv, ki vse-
buje 6 letnikov revije Avtomatika v pdf formatu. Kupnino v
višini 25.00 €/izvod s PTT stroški za Slovenijo bomo porav-
nali 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!
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HYDRA & Co. d.o.o.
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1261 Ljubljana Dobrunje

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S 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!

Za obdelave, statistike in analize
na nivoju poslovno informacijskega
sistema je potrebno velike koli�ine
podatkov sprotno shranjevati in
obdelovati do podatkov �im hitreje
dostopati in jih prikazovati v
pravilni obliki.

Najenostavnejši vmesnik med �lo -
vekom in strojem (HMI Human Ma -
chine Interface) je tipkovnica. Šent-
jernejsko podjetje ELTAS d.o.o. se
je specializiralo za izdelavo mem-
branskih tipkovnic, ki jih lahko pri-
lagodite prav vaši napravi...

Alarmne centrale DSC so rezultat 25-
tih let razvoja in spremljanja navad
uporabnikov, ki ka�ejo, da je najve�ji
krivec za nepravilno delovanje �lo -
vek. Zato imajo nove centrale vgra-
jene napredne funkcije, ki kompenzi-
rajo najpogostejše �loveške napake.
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Vitko proizvodno celico predstavlja dolo�eno število
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korakov...
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VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 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., Sinabit d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@sina -
bit.si, splet: www.sinabit.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., SINABIT d.o.o., tel. 
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.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).

INFORMACIJSKA PODPORA LOGISTIKI
Miha Capuder, direktor poslovne enote
vodja projektov, Špica International d.o.o.
e-pošta: miha.capuder@spica.si
tel (01) 5680 800

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

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Dott. Ing. Sami Ayari
Robotina d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper
e-mail: sami.ayari@robotina.si

Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor
sodobnih zgradb (GSM nadzor, WEB nadzor,
daljinsko upravljanje, HVAC
sistemi, razsvetljava, kontrola pristopa, ...).

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 

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.

AVTOMATIKA 74/2007
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A ktivnosti za čimbolj uspešno izvedbo Sejma Elektronike so
v teku in vsak dan se dogaja nekaj novega. K sodelovanju
se pripravljajo tudi izobraževalne ustanove in ena naj po -

membnejših s področja elektronike, avtomatike, robotike in
tele  komunikacij je prav gotovo Fakulteta za elektrotehniko v
Lju bljani.

Kaj o Sejmu elektronike meni prof. dr. Toma� Slivnik, dekan
Fakultete za elektrotehniko?

"Zakaj potrebujemo Sejem elektronike? Po mojem mnenju je
za to kar nekaj razlogov. Na njem bi se moral predstaviti
del slovenskega gospodarstva, ki daje precejšen odstotek
našega narodnega dohodka - predstaviti bi se moral svojim
partnerjem, pa tudi prebivalstvu, šolajo�i se mladini, poli-
tikom ... �e pogledamo v sosednje dr�ave, lahko ugotovimo,
da tam podpirajo takšne sejme, �e so se �e odlo�ili razvijati
dolo�en segment gospodarstva. Navsezadnje pa je Sejem
elektronike tudi prilo�nost za sre�anje in pogovor med
slovenskimi strokovnjaki s podro�ij, ki se bodo predstavila
na sejmu. Velja poskusiti in biti zraven, tradicija je na
strani sejma."

Sejem elektronike je potreben!

A

Prof. dr. Toma� Slivnik, dekan
Fakultete za elektrotehniko
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DSO5000
Nova družina osciloskopov iz

Agilent Technologies
Informacije: AVEKTIS d.o.o., www.avektis.si

Ve� spomina prav tako omogo�a visoko hitrost vzor�enja tudi pri opa-
zovanju daljših pojavov. Ujemite tudi najhitrejše motnje (glitch-e), saj se
zajem podatkov ponovi 100.000-krat na sekundo! Z vgrajenimi števil-
nimi avtomatskimi meritvami in matemati�nimi funkcijami (vklju�no s
FFT) je analiza valovnih oblik enostavna. 
S prilo�eno programsko opremo z lahkoto prenesite podatke na svoj ra -

�unalnik. Krmilje n je
osci lo skopa in pre -
nos po datkov v ra -
�u nalnik sta mogo�a
tudi pre ko vgrajene-
ga spletnega brskal -
ni ka. USB, LAN in
GP IB vo dila so stan-
darna. �e vam pri lo -
�ene so n de ne za do -
š�ajo, bo ste zagotovo
veseli široke palete
dodatnih sond in pri-

bora. Vsi modeli imajo ba r vni, 6.3
colski zaslon z lo � lji vo stjo 1024 x
768 to�k in 256 barvnimi odtenki.

Izbirate lahko med modeli z dvema ali štirimi kanali in pasovnimi širi-
nami 100, 300 ali 500 MHz. 

Novi osciloskopi iz dru�ine Agilent DSO5000 so majhni, zmogljivi, mo -
der ni in cenovno ugodni.

Prenosni digitalni osciloskopi iz nove družine DSO5000 v majh-
nem, priročnem ohišju skrivajo odlične karakteristike. Ker je
ve d  no na voljo 1 M točk spomina, je zelo verjetno, da boste

vzrok in posledico lahko videli v eni sami sledi. 

Majhen, tanek, izredno
zmogljiv in cenovno ugoden

A
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Vsako leto sejem obiš�e ve� kot 160.000 obiskoval-
cev, ki si lahko ogledajo ponudbo na podro�ju stro-
jev in opreme za les ter kovino, elektronike, elek-
trotehnike, telekomunikacij, pohištva in notranje
opreme, gradbeništva, ogrevalne tehnike, orodij za
urejanje okolice in doma, �ivilskega in gostinskega
programa, gospodinjskih aparatov, tekstila,
poslovnih storitev in podpornega okolja za podjet-
ništvo. 

Hkrati MOS ponuja tudi odli�ne prilo�nosti za mre -
�e nje in sklepanje poslov. Ponovno se obeta dober
obisk s strani tujih politi�nih in gospodarskih dele-
gacij. Svojo udele�bo na sejmu so �e napovedali Av -
strijci, Hrvati, Mad�ari, Srbi in Tajvanci.

Sejemski utrip bodo obogatila številna strokovna
sre�anja, okrogle mize in delavnice, ki pomembno
dopolnjujejo ponudbo razstavljavcev. Namenjene so
predvsem spodbujanju podjetništva, konkuren�nosti
in internacionalizacije podjetij. Tekom sejma bodo

potekala številna mednarodna poslovna sre�anja in
predstavitve tujih gospodarstev kot tudi turisti�nih
destinacij. Med drugim bo v organizaciji Obrtne
zbornice Slovenije (OZS) izvedeno poslovno sre�anje
sedmih dr�av. 

Vse dni sejma bo letos �e tretje leto zapored orga-
niziran sklop finan�no izobra�evalnih prireditev pod
skupnim imenom Finan�na arena. Gre za predavan-
ja s podro�ja osebnih financ, nalo�b, pokojnin,
davkov, delovanja kapitalskega in nepremi�ninskega
trga JV Evrope itd.

Sejem torej ponuja marsikaj tako za lai�nega kot za
strokovnega obiskovalca. Ponuja na ogled najnovejše
dose�ke ter omogo�a predstavitev trendov in novosti
v razli�nih panogah. Sejemski jubilej bo obele�en tu -
di z bogatim spremljanim programom, zato je letoš -
nji MOS vsekakor vreden obiska. A

Letos bo na Celjskem sejmu med 12. in 19. septembrom potekal že 40. tradicionalni Mednarodni
obrtni sejem - MOS. To je največji sejemsko - poslovni dogodek v Sloveniji, ki na več kot  60.000
m² sodobno urejenih razstavni površin na ogled postavi ponudbo razstavljavcev iz celega sveta.

Te kom štirih desetletij je prerasel v sejem, kjer se danes predstavljajo najbolj ugledna in uspešna
mala, srednja in velika podjetja iz Slovenije kot tudi iz tujine; letos skupaj več kot 1.600 razstav -
ljavcev iz več kot 35 držav. 

Mednarodni 
obrtni sejem - MOS

Največja sejemska in poslovna prireditev v jugovzhodnem delu Evrope

Informacije: Maja Gorjanc, Celjski sejem d.d.

Celjski sejem v
�asu MOS
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Membranske tipkovnice, izdelane v podjetju Eltas, so visokokakovosten izdelek, nenadomestljiv v
zahtevnih pogojih delovanja elektronskih naprav, kjer potrebujemo zašèito pred vlago, prahom,
agresivnimi tekoèinami ter antibakteriološko zašèito. Osnovna orientacija podjetja je razvoj,
konstrukcija in proizvodnja majhnih ter srednje velikih serij izdelkov, izdelanih in prilagojenih izkljuèno
potrebam posameznega naroènika.

Visoka stopnja integracije, ki vkljuèuje široko paleto grafiènih mo�nosti in izvedb tipk, vgradnjo SMD
LED komponent in elektroluminiscentnih �arnic, omogoèa optimalne konstrukcijske rešitve in
poenostavlja zgradbo sleherne elektronske naprave. Opremljanje tipkovnic z nosilnimi plošèami ter
obdelava standardnih ohišij, ki ga Eltas ponuja, dodatno poenostavlja realizacijo izdelka in razreši
sleherno zagato konstruktorjev.

Izbira najkakovostnejših materialov ter dolgoletne izkušnje Eltasa so zagotovilo za optimalno kakovost
izdelkov in doseganje prièakovane �ivljenjske dobe. Kontinuiran razvoj in odlièna tehnološka
opremljenost pa nam omogoèa realizacijo najzahtevnejših izdelkov in ustrezno odzivnost.

Membranske tipkovnice
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Membranske tipkovnice
iz ELTAS-ove proizvodnje

Izdelki prilagojeni specifi�nim zahtevam
naro�nikov

V Eltasu iz Šentjerneja so specializirani za razvoj in
iz delavo membranskih tipkovnic ter �elnih folij, ki
us trezajo vsem industrijskim standardom, namen-
jenih krmiljenju naprav in strojev v razli�nih pa no -
gah, kot so telekomunikacije, medicinska oprema,
in  dustrijska elektronika, merilni inštrumenti itd.
Kon kuren�na prednost Eltasove proizvodnje tipkov -
nic sta prilagodljivost in razvoj, saj so usmerjeni v
izdelavo majhnih ali srednje velikih serij, narejenih
po naro�ilu. Eltasov celovit pristop k izdelavi tip-
kovnic in �elnih folij zagotavlja popolno storitev, pri
kateri spodbujajo partnerski odnos s kupcem od zgo -
dnje faze na�rtovanja, ko skupaj poiš�ejo optimalno
rešitev za njihove potrebe. Tako pomagajo rešiti vr -
sto konstrukcijskih problemov ter naro�niku pri hra -
ni jo �as in stroške.

Svoje izkušnje in znanje na podro�ju razvoja viso ko -
kakovostnih tipkovnic so izpopolnili do te mere, da
lahko v procesu izdelave dolo�ene naprave s proiz-
vajalcem sodelujejo �e v sami razvojni fazi. Njihova
celovita storitev vklju�uje osnovne koncepte, sveto-
vanje, na�rtovanje, aplikativni razvoj in proizvod-
njo, s �imer se popolnoma prilagodijo zahtevam svo-

jih strank. S tem zagotavljajo tehni�no ustrezno,
pra k ti�no in stroškovno u�inkovito rešitev za po tre -
be ustreznega krmiljenja naprav ter grafi�no podobo
skladno z obliko in videzom naprave.

Eltas svoje tip-
kovnice glede na
po trebe naro�nika nad grajuje z iz de lavo kovinskih in
plasti�nih nosilnih ploš�, s �imer zagotavlja višjo
stopnjo integracije tipkovnic v kon�ni izdelek. Ploš�e
so glede na konstrukcijo naprave ustrezno obdelane
ter opremljene z vsemi potrebnimi mehanskimi

Naprave in stroji, ki potrebujejo krmiljenje, so opremljeni s tipkovnicami za enostaven in učinkovit nad-
zor njihovega delovanja, poleg očitne funkcionalnosti pa napravam prinašajo tudi izviren videz. V
zahtevnejših okoljih, še posebej pa tam, kjer sta prisotna redno vzdrževanje in čiščenje naprav, morajo

biti tipkovnice odporne na različne zunanje dejavnike, ki bi lahko kvarno vplivali na njihovo delovanje. Od njih
pa se hkrati zahteva, da bodo služile svojemu namenu skozi celoten življenjski cikel naprave. Mehanske tip-
kovnice tem zahtevam niso vedno kos, zato se proizvajalci naprav odločajo za vgradnjo membranskih tipkovnic.

Eltas
zapolnjuje 
vrzel med 
človekom 
in strojem

Informacije: ELTAS d.o.o.

Celovite rešitve na podro�ju 
membranskih tipkovnic in 
upravljalnih panojev

Membranska tipkovnica s
kovinsko nosilno ploš�o
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kom ponen ta -
mi, ki omogo -

�a jo natan�no monta�o na kon�ni izdelek, kupcu pa
prihranijo kar nekaj usklajevanj, te�av in stroškov z
razli�nimi dobavitelji. Stopnja kakovosti kon�nega
izdelka se s tem še po ve�a, hkrati pa tudi za do volj -
stvo kupca. Z natan�nimi proizvodnimi in kontrol-
nimi postopki ter vr hunsko opremo obdelujejo tudi
standardizirana ohi šja, namenjena tipkov nicam ali
�elnim folijam.

Obstojnost in dolga �ivljenjska doba 

Membranske tipkovnice v razli�nih profesionalnih in
industrijskih okoljih izpodrivajo nekatere izvedbe
elek tronskih stikal in mehanskih tipk zaradi mno �i -
ce prednosti, ki jih prinašajo. Prilagojene so namre�
zah tevnim pogojem uporabe, saj varujejo napravo
ter omogo�ajo njeno uporabo tudi v pogojih, kjer sta

Rezkanje standardiziranega
plasti�nega ohišja

prisotna prah in vlaga ter obstaja mo�nost kontam-
inacije z agresivnimi teko�inami. Omogo�ajo upo ra -
bo tudi v primerih velikih temperaturnih razlik, saj
enake karakteristike ohranjajo med -20°C in +70°C.

V posebnih izvedbah, na osnovi specifi�nih zahtev
kupca, lahko membranske tipkovnice nudijo tudi
antibakterijsko zaš�ito, kar je pomembno predvsem
na podro�ju proizvodnje medicinskih naprav in
naprav v �ivilski industriji.

Prav tako imajo membranske tipkovnice ustrezno
dolgo �ivljenjsko dobo, ki je glede na tip tipkovnice
med 1.000.000 in 5.000.000 preklopov. V Eltasu
posebno pozornost posve�ajo testiranju �ivljenjske
dobe tipkovnic, za -
to jih s posebej v ta
namen izdelano
me rilno napravo
pre izkušajo v raz li -
�nih pogojih in pod
vplivom vrste agre-
sivnih sredstev. Vse
Eltasove membran -
ske tipkovnice in
folije so izdelane
izklju�no iz najka -
ko vostnejših mate-
rialov, ki zagotav -
ljajo, da bodo ohra -
njale prvotni videz
in delovanje skozi
celotno �ivljenjsko
do bo naprav.

Popolna prilagodljivost kon�nemu izdelku

Eltas izdeluje vse izvedbe folijskih tipkovnic, s fizi�n-
im ob�utkom preklopa, oziroma s »klik« u�inkom in
brez njega. Preklopni u�inek dose�ejo z vgradnjo ka -
kovostnih preklopnih vlo�kov ali z ustreznim obli -
kovanjem (izbo�enjem) vgrajenih folij. Izbo �enost
grafi�ne folije je lahko izvedena v poljubni obliki, s
�imer se na tipkovnici poudari polo�aj tipk in po eno -
stavi njena uporaba. S takšnim oblikovanjem folij je
mogo�e poudariti tudi druge podrobnosti in tip-
kovnice opremiti z Braillovo pisavo.

Membranske tipkovnice in �elne folije lahko veliko
pripomorejo tudi k atraktivnemu videzu naprav, ki
ga je mogo�e dose�i s kombiniranjem sijajnih in ma -
tiranih površin na grafi�ni foliji ter z uporabo meta -
liziranih, transparentnih in klasi�nih barv. Razli�ni
postopki obdelave grafi�ne folije omogo�ajo uporabo
vseh vrst prikazovalnikov, za dodatno signalizacijo
pa je mogo�e oblikovanje transparentnih površin.
Svetlobno signalizacijo je mogo�e zagotoviti z vgra -
d njo diod SMD LED neposredno v tipkovnico, obsta-
ja pa tudi mo�nost vgradnje elektroluminiscentnih
�arnic.

Laserski razrez folijskih
tipkovnic

Potisk folij

A
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Omron-Yaskawa je najve�ji in naj -
bolj zanesljiv dobavitelj frekven � -
nih pretvornikov. Njihov moto je
kvaliteta, ki je integrirana v vse
dru�ine njihovih pretvornikov.
Kvaliteta sloni na novi formuli 10
x 100 = 1, saj dru�ina V1000 po -
dira vse predpisane meje. 

Zaradi novosti v dizajnu ter mod-
ernih te hnik pri izdelavi, zagotavl-
ja Om ron Yaskawa najmanj 10 let
de lovanja pretvornikov V1000
brez napak. Mo�nosti, ter sama
u�in ko vitost pretvornikov V1000
100 % izpolnjuje pri�akovanja
upo rab nikov. 

Zaradi zelo majhne verjetnosti
pojava napake v delovanju, ki je
manjši od 0,01%, je njegovo delo-
vanje boljše od vseh ostalih pre -
tvornikov ob nakupu, kakor tudi
po preteku �ivljenjske dobe pre -
tvornika.

Manj sestavnih delov –
boljša zanesljivost

Novo formulo za kvaliteto in za -
ne sljivo delovanje je Omron-Yas -
ka wa dosegel z izvajanjem og ro -
m nih korakov na podro�ju u�in -
kovitosti in zmogljivosti. Pri dru -
�ini V1000 so dosegli 40% zman-
jšanje volumna za la�jo vgra ditev
ter 50% manj sestavnih delov kot
pri predhodni dru�ini pret vor -
nikov. S tem so znatno zmanjšali
verjetnost nastopa napake.

Zagotovljena kvaliteta

Pretvorniki V1000 so pri zmanjše-
vanju frekvence zmo�ni pove�ati
izhodni tok za okoli 20% zahva -
lju jo� dvojni u�inkovitosti stroja
(double rating). Standardna nasta -
vitev je konstanten moment (con-
stant torque CT: 150% nazivni tok
/1 min) in pove�an izhodni tok, v
primerjavi s spremenljivim mo -
men tom (variable torque VT: 120
% nazivni tok/1 min).

Vektorsko voden tok s
pametnim nastavljanjem

Pretvorniki V1000 omogo�ajo op -
timalni nadzor hitrosti in visok
za gonski moment zahvaljujo� ve -
k  torsko vodenemu toku, kar pre-

jšnji pretvorniki niso omogo�ali.
Vektorsko vodenje toka je še iz -
boljšano s tako imenovanim pa -
metnim on-line nastavljanjem, ki
pomeni novo stopnjo v avto -
matskih nastavitvah. On-line nas-
tavljanje je metoda neprestanega
nastavljanja, ki zagotavlja da je
vsako temperaturno odstopanje,
ki je dovolj veliko da bi lahko pre -
ko katere koli elektri�ne veli�ine
vpli valo na hitrost vrtenja, zreg-
ulirano še preden bi lahko vpliva-
lo na hitrost vrtenja motorja.

28.novembra, leta 2006 je vodilni prodajalec industrijskih pretvornikov v Evropi Omron-Yaskawa v
Barceloni objavil začetek prodaje nove serije kompaktnih pretvornikov V1000. Ti frekvenčni
pretvorniki so v svetovnem merilu najbolj zanesljivi pretvorniki in predstavljajo vrh zelo uspešne

družine pretvornikov.

Frekvenčni
pretvornik

V1000 Andrej Rotovnik,
MIEL d.o.o., www.miel.si

Omron-Yaskawa je sprožil prodajo najbolj
zanesljivega frekvenčnega pretvornika imen-
ovanega V1000, ki definira nove meje na
področju kvalitete.
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Varnost

V V1000 je varnost je vgrajena
»znotraj navzven«. Na ta na�in la -
h ko vgradimo pretvornik v neko
na pravo brez zapletene povezave
z varnostim kontrolerjem. Dva
var nostna vhoda (v skladu s stan-
dardom EN954-1, varnostna
katego rija 3) v prvem znaku te�av
hitro izklopita motor brez zunan-
jega o�i�enja in kontaktov.

Ve� informacij: Miel d. o. o., Efen -
ko va cesta 61, 3320 Velenje, 
Tel: 03 898 57 50, 
Faks: 03 898 57 60, 
spletna stran: www.miel.si,
www.omron-automation.com, 
e-pošta: info@miel.si 

O Omronu

Sede� podjetja je v Tokiu, Japons-
ka, korporacija OMRON je vodilno
podjetje na podro�ju avtomatiza -
cije. Ustanovljena je bila leta 1933
pod vodstvom predsednika Hisao
Sakute, z ve�  kot 25.000 zapos le -
nih v ve� kot 35 dr�avah, ki skrbi-
jo za prodajo proizvodov in zago-
tavljanje servisa na podro�jih in -
du strijske avtomatike, elektrons -
kih komponent za industrijo in
zd ravstvene oskrbe. 
Dru�ba je ra z deljena na pet regij s
pisarnami v Kyotu Japonska, Sin-
gapur Azija Pa cifik, Hong Kong
Ki tajska, Amsterdam Nizozemska
in �ikago Zdru�ene dr�ave Ame ri -
ke. Dru�ba v Evropi ima svoj odd-
elek za raz voj in proizvodnjo ter
zagotavlja pomo� in podporo svo-
jim kup cem. Ve� informacij naj de -
te na www.omron.com.

Kanadsko podjetje DSC je predstavilo novo generacijo alarmnih cen-
tral in tipkovnic. Poleg novega dizajna in izboljšane ergonomije, so
nove centrale tehnično izredno napredovale - poleg nadzora preko

GSM omrežja omogočajo tudi priključitev na internetno (IP) omrežje in
omogočajo razširitve z dodatnimi žičnimi in brezžičnimi senzorji. Znajo
komunicirati tudi s hišno avtomatiko (X10) in imajo vgrajenih več kot 100
novih funkcij. Še najpomembnejša novost je vgrajena nova programska
oprema z naprednejšo logiko, ki se je "učila" na najpogostejših človeških
napakah pri upravljanju z alarmnimi sistemi. Nove DSC centrale so okolju
bolj prijazne, saj so proizvedene iz materialov in postopkov, ki ne vključu-
jejo svinca (lead free). 

O b i š č i t e
p r e n o v l j e n e  
s p l e t n e  st r a n i  . . .

wwwwww..hhyyddrraa--ccoo..ssii

A

Novi DSC alarmni sistemi

Informacije: Rok Bajec, rok.bajec@mobicom.si

Še bolje varovani
na račun človeških
pomanjkljivosti

Nove centrale DSC so rezultat 25-tih let dela, razvoja in spremljanja
izkušenj in navad uporabnikov. Izkušnje ka�ejo, da je dale� najve�ji
krivec za napake in nepravilno delovanje alarmnih sistemov �lovek. Zato
imajo nove centrale vgrajene napredne funkcije, ki kompenzirajo
�loveške najpogostejše napake - samodejnega vklopa razli�nih particij
nadzorovanih stavb, �e v njih centrala dolo�en �as ne zazna gibanja oseb,
samodejna ponastavitev zimskega oz. poletnega �asa,.. Nove centrale
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znajo komunicirati s hišno
avtomatizacijo (standard
X10), ki omogo�a, da do -
lo�eno stanje alarmov vpli-
va na delovanje dolo�enih
segmentov pametne hiše -
ob vklju�itvi alarma se
vklo pijo vse lu�i v hiši in
okoli nje, no�ni re�im lahko
npr. ugasne vse pri�gane
lu �i in zmanjša mo� ogre-
vanja ter pri�ge diskretno
osvetlitev okolice objekta. Prav tako znajo nove DSC centrale privar�e-
vati nekaj denarja uporabnikov za intervencije, saj nova vgrajena logika
central zmanjšuje število la�nih alarmov in s tem intervencij varnostnih
slu�b.

Še ve�, iz predpostavke "ne
zaupaj nikomur" izhaja
tudi nova funk cio nal nost,
da brez vednosti lastnika
centrale nih�e od monterjev
ali servi serjev ne more
spreminjati glavnega gesla.
Ta in druge napredne
funkcije zagotavljajo sklad-
nost s strogimi zahtevami
mednarodnega standarda
EN 50131-1 Alarm System-
Intrusion System. Nova
serija central DSC je tudi veliko bolj razširljiva, saj omogo�a priklju�itev
�i�nih in brez�i�nih senzorjev, �e najcenejša centrala pa sedaj omogo�a
razširitev z modulom za pokrivanje dodatnih osmih podro�ij. Vse so
opremljene s še enkrat ve�jim pomnilnikom, ki omogo�a pomnjenje 500
zadnjih dogodkov. 

Po zagotovilih slovenskega uvoznika, podjetja Mobicom iz Trzina, so
nove in "pametnejše" centrale v ve�ini primerov celo cenejše od predhod-
nih serij. V kombinaciji s pred kratkim predstavljenimi novimi DSC sen-
zorji, katerih poglavitni novosti sta prehod na popolno digitalno proce-
siranje signala in vgrajena "anti masking" tehnologija, postavljajo nove
DSC centrale nove standarde za dostopne in u�inkovite varnostne sis-
teme. A



AVTOMATIKA 74/2007

EXPRESS NOVICE - Brezžični tiskalniki 17

Lexmarkove najnovejše raziskave ka�ejo, da bodo
brez�i�ni tiskalniki kmalu postali stalnica, saj so
naslednja logi�na stopnja razvoja. To namre� potrju-
jejo tudi uporabniki sami. Lexmark je opravil veliko
število spletnih razgovorov in anket v devetih dr �a -
vah sveta, in sicer v ZDA, Veliki Britaniji, Franciji,
Nem �iji, Avstraliji, Mehiki, Švedski, Poljski ter na Ja -
ponskem. Odziv uporabnikov na brez�i�no tiskanje
je bil sprva podpovpre�en, a po predstavitvi Lexmar -
kovih brez�i�nih rešitev, so sodelujo�i anketiranci iz
vseh dr�av pokazali zanje veliko zanimanje in bi ve -
�ina njih takšno napravo tudi kupila. Najbolj so bili
k nakupu nagnjeni profesionalci, ki delajo od doma,
ve�ji interes pa je bil tudi s strani uporabnikov, ki bi
brez�i�ne tiskalnike uporabljali za doma�o rabo.

»2007 je leto, ko brez�i�ni tiskalniki postajajo stan-
dard. Uporabniki s pridom izkoriš�ajo prednosti, ki
jih ponujajo doma�a brez�i�na omre�ja, in skušajo

to prilagodljivost nadgraditi tudi s tiskanjem. Zato
iš�ejo dostopne brez�i�ne tiskalnike, ki bodo enosta -
v ni za uporabo in zanesljivi. Prisluhnili smo njiho -
vim �eljam in odgovorili z novimi izdelki,« je pove -
dal Lexmarkov podpredsednik in vodja oddelka po -
tro šniških tiskalnikov Najib Bahous.

Ugotovitve Lexmarkovih raziskav podpirajo tudi re -
zultati raziskav, opravljenih s strani podjetja Ipsos,
ki je februarja 2007 izvedlo anketo med 9.000 pred-
stavniki iz 18 dr�av. Povprašali so jih po opravljan-
ju delovnih aktivnosti v doma�em brez�i�nem
omre�ju, na kar je v povpre�ju pritrdilno odgovorilo
47 odstotkov anketiranih. 36 odstotkov vprašanih
svo je brez�i�no omre�je uporablja za prenos glasbe
ter videa, 29 odstotkov pa za igranje iger. Brez�i�no
tis kanje in uporaba brez�i�nih tiskalnikov se ve�ini
uporabnikov zdi naslednji logi�ni korak v dodajanju
brez�i�nih naprav.

Lexmark je s predstavitvijo modelne palete tis kal ni -
kov za leto 2007 najavil številne dostopne brez�i�ne
tiskalnike, katerih cene se v ZDA za�nejo pri 80 do -
larjih. Tako so uporabnikom �e na voljo modeli Lex-
mark X4550 Wireless All-in-One (AIO), Lexmark
Z1420 Wireless Color Printer in Lexmark X3550
Color All-in-One z brez�i�nim modulom kot delom
dodatne opreme. Vsi trije se lahko pohvalijo z enimi
najboljših proizvajal�evih garancijskih pogojev, Lex-
markovim ekskluzivnim jamstvom zadovoljstva
(Pro tection Guarantee). Lexmark namre� v primeru
okvare v prvem letu tiskalnik zamenja �e naslednji
delovni dan. A

Korporacija Lexmark International je izvedla več raziskav med po tro š niki in ugotovila, da jih večina vidi
velike prednosti v brezžičnih tis kalnikih. Še posebej so takih rešitev željni domači uporabniki in lju dje, ki
veliko delajo v domačih pisarnah. Ugotovitve Lexmarkovih raziskav podpirajo tudi rezultati raziskav, opravl-

jenih s strani podjetja Ipsos, ki je februarja 2007 izvedlo anketo med 9.000 predstavniki iz 18 držav.

Raziskave brezžičnega tiskanja

Brezžični tiskalniki
so naslednji hit!

Ve� informacij:
Tim Fitzpatrick tfitzpat@lexmark.com 

International Headquarters and
Lexmark International, Inc.



Poslovne�i, ki svoje delo opravljajo na terenu, dobro vedo, kako
neprijetno je iskanje ra�unov ali drugih papirjev, pisanje po ro -
�il ali oddajanje podatkov v mati�no podjetje
iz kabine svojega avtomobila. Kup neureje -
nih papirjev na sovoznikovem sede�u, �ez
ka tere je polo�en prenosni ra�unalnik, ter
bo le�a hrbtenica zaradi prisilne dr�e, posta-
jajo za ve�ino prava no�na mora. Ne le, da
tak na�in dela ni priro�en, ampak pogosto
po meni tudi gro�njo varnosti v prometu. Po -
slovne�i na terenu se namre� te�ko izognejo
skušnjavi, da ne bi kakega opravka naredili
kar med vo�njo. Zato so na našem tr�iš�u
toliko bolj dobrodošli izdelki Mobil-Office, ki
prihajajo iz Danske in ponujajo celovite re -
šitve pri urejanju mobilne pisarne v avtu.
Omogo�ajo visoko stopnjo varnosti, saj so
na  �ini pritrditve, organiziranost vsebine, ka -
kovost materialov in ergonomska oblika prilagojeni specifi�ne-
mu okolju dela v kabini avtomobila. 

Uporabniki lahko izbirajo med štirimi razli�nimi modeli prek-
lopnih mizic, ki jih je mogo�e namestiti na sovoznikov sede�.
Vanje je mogo�e shraniti razne dokumente, vise�e mape for-
mata A4, registratorje, pisala, mobilni telefon in druge drob-
narije. Mizice se pritrdijo na sovoznikov sede� s pomo�jo var -
nostnega pasu, tako da ostanejo na svojem mestu tudi v ovin -
kih in ob naglem pospeševanju ali zaviranju. Zgornja preklop-
na površina je oblo�ena s protizdrsno oblogo, kar je idealno
tudi za stabilnost prenosnika. Potniki ne terenu, ki potrebujejo
prostor za ro�no pisanje, bodo navdušeni nad izvle�nimi po li� -
kami za zapiske, medtem ko bo vrtljivi podstavek na izvle�nem
pladnju poskrbel za maksimalno prilagajanje polo�aja prenos-
nika. Najbolj dovršen model mizice je opremljen tudi z 12V-
220V inverterjem elektri�nega toka, ki omogo�a napajanje ra -

�u nalnika, tiskalnika in podobne opreme do mo�i 150W kar
preko obi�ajnih elekti�nih usmernikov. Mizice tehtajo od dob -

rih štirih do enajst kilogramov, kar potrjuje,
da ne gre za igra�e, ampak za prave pisalne
mize, povsem prirejene delu v avtomobilu.
Cena najbolj dovršene mizice je dobrih 500
evrov, medtem ko je cena osnovnega modela
200 evrov.

Za pritrditev prenosnega ra�unalnika v vo -
zilu je na voljo ve� mo�nosti. Najpreprostej -
ša je snemljivi nosilec, ki ga, medtem ko ne
vo zite, namestite na volanski obro�. Polo�aj
ra �unalnika, ki je nameš�en direktno pred
uporabnikom, omogo�a, da brez prisilne dr -
�e in bole�e hrbtenice napišete tudi daljše po -
ro�ilo. Za vse, ki pri svojem delu potrebujete
stalno spletno povezavo, pa je na voljo kon-

zolni nosilec prenosnika, na katerem imate lahko svoj prenos-
nik nenehno odprt in v funkciji. Mo�an nosilni drog ima giblji-
vo podno�je in nastavljivo višino, zahvaljujo� dvema krogli�n-
ima zgloboma pa lahko ra�unalnik z lahkoto namestite v lego,
ki najbolj ustreza vam in vaši ergonomiji. Zaradi 360-stopinj -
skega hoda je prenosnik dostopen tudi s sovoznikovega sede�a.
Konzolni nosilec lahko v ve�ino vozil pritrdite tako, da oporno
konzolo namestite pod vijak sovoznikovega sede�a, kar po -
meni, da vrtanje v tla kabine ni potrebno. Enako velja tudi za
drugo razli�ico konzolnega nosilca, ki je namenjen ve�jim do -
stavnim in tovornim vozilom, pa tudi najve�jim prenosnim
ra�unalnikom, saj njegova mo�na in robustna izdelava ter bla -
�ilci tresljajev omogo�ajo uporabo tudi na najbolj zahtevnih te -
renih. Cena za najpreprostejši nosilec je 60 evrov, medtem ko
izpo polnjenejši izvedbi staneta 480 oz. 700 evrov. In še droben,
vendar pomemben dodatek: sen�nik, ki prepre�uje neprijetne
odbleske na ekranu, vas bo stal slabih 40 evrov. A

Z a poslovneže, trgovske potnike, komercialiste, zavarovalniške agente, obrtnike, podjetnike in vse, ki jim
avto predstavlja nadomestilo za pisarno, je tu dobra novica. Na slovenskem tržišču je po novem mogoče
kupiti izdelke, ki so jih doslej zaman iskali. Gre za pripomočke Mobil-Office danskega podjetja Front-

Team, ki pomagajo urediti mobilno pisarno tako, da so vsi dokumenti urejeni in na svojem mestu, delo z raču-
nalnikom pa je preprosto in optimalno prilagojeno delu v kabini osebnega ali tovornega vozila. 
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Novost na slovenskem trgu –
urejena mobilna pisarna na

sovoznikovem sedežu

Ko se pisarna 
preseli v avto

Ve� informacij: Promuc, Jurij Cigler, ciglerj@fototrgovina.si 



Preko nadzornih sistemov je potrebno spremljati velike količine podatkov in meritev, ki jih je zaradi
ka s nejših obdelav, izdelav poročil, statistik, ... potrebno shranjevati. »Skladišča podatkov« so običaj -
no že znane podatkovne baze, več težav je z »vmesnikom«, ki posreduje podatke v in iz podatkovne

baze, ko jih potrebujemo. Dosedanje izkušnje z »vmesniki« so bolj kot ne slabe  –  drage posamezne
rešitve, običajno zapletene za uporabo in nadgradnje, zaprte za integracijo v druge sisteme, da ne govo-
rimo o zapletenih postopkih pridobivanja informacij iz podatkovnih baz in trajanju iskanja podatkov.
Skratka omejenosti, ki si jo danes ne smemo privoščiti.

Danes je prakti�no vsaka avtomatizirana proizvod-
na linija, komunalni sistem, inteligentna zgradba
vklju�eni v nadzorni sistem SCADA, kjer se spremlja
in analizira trenutne vrednosti. Za obdelave, statis-
tike in analize na nivoju poslovno informacijskega
sistema je potrebno velike koli�ine podatkov sprotno
shranjevati in obdelovati. Poleg samega shranjevan-
ja je potrebno do podatkov �im hitreje dostopati in
jih prikazovati v pravilni obliki.

Vmesnik med nadzornim sistemom in
relacijsko podatkovno bazo

Merilne naprave in tipala so priklju�eni na krmil-
nike, ki preko svojih vhodnih modulov spremljajo
stanja in spremembe. Podatki iz krmilnikov se za
prikaze in zaradi upravljanja s sistemom prenašajo

na nadzorni sistem, za kasnejše obdelave v poslovno
informacijskem sistemu jih je potrebno shranjevati v
relacijsko podatkovno bazo. Problem se pojavi �e pri
obliki informacije. Nadzorni sistem prikazuje
trenutne vrednosti signalov, v proizvodnem infor-
macijskem sistemu pa za prikaze in izdelavo poro�il
potrebujemo �e obdelane in pre�iš�ene informacije.
Povedano druga�e: podatki v nadzornem sistemu
imajo skupno povezavo �as, medtem, ko so osnova
v relacijskih podatkovnih bazah relacije med razli�n-
imi veli�inami (npr: poraba energije v �asovem
obdobju, zastoji naprav glede na operaterja, ...). Za
uporabo v poslovno informacijskem sistemu je
potrebno potrebno podatke obdelati, za kar pa niti
krmilnik niti nadzorni sistem glede na primarno nal-
ogo, ki jo opravljata nista primerna. Most med
trenutnimi in obdelanimi podatki je CitectSCADA
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Ko obvladovanje velikih količin arhiviranih
podatkov postane enostavno

CitectSCADA Reports
Igor Jug, produktni vodja, Synatec d.o.o.
Marko Ro�i�, projektni in�enir, Sinabit d.o.o.



Reports – namenska podpora za arhiviranje in obdelavo podatkov, v
svojem bistvu vmesnik med nadzornim sistemom in relacijsko
podatkovno bazo. Je orodje za zbiranje, arhiviranje in posredovanje
podatkov iz ve�ih, tudi razli�nih nadzornih sistemov, ki za razliko od
drugih primerljivih sistemov uporablja kot privzeto relacijsko bazo eno
izmed najbolj poznanih in razširjenih - Microsoft SQL Server 2005. 

CitectSCADA Reports je umeš�en med podatkovno bazo in nadzornim
sistemom SCADA in hkrati povezuje trenutni zajem podatkov s
podatkovno bazo Historian z orodji za izdelavo poro�il.

Historian je programska rešitev za shranjevanje velikih koli�in podatkov
z visoko lo�ljivostjo in velikimi hitrostmi shranjevanja za dolga �asovna
obdobja, omogo�anjem dostopa do podatkov in orodij za izdelavo
poro�il.
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Slika 1 - Tok podatkov v
CitectSCADA Reports

Slika 2 - Arhitektura
CitectSCADA Reports

Karakteristike CitectSCADA
Reports na kratko

• Je povezava med nadzornim in
poslovnim sistemom 

• Omogo�a izdelavo poro�il z
up o rabo standardnih orodij –
npr. analizo podatkov s pro-
gramom MS Excel

• Vizualizacija podatkov iz ve�,
tudi razli�nih nadzornih siste-
mov SCADA v spletnem brs kal -
niku

• Za relacijsko podatkovno bazo
se uporablja enega izmed naj -
bolj razširjenih sistemov -  MS
SQL Server 2005 

• Omogo�a prenos podatkov
med nadzornimi sistemi in re -
lacijskimi bazami

• MS SQL ali Oracle 
• Enostavna integracija v pos lo v -

ne aplikacije in MS Office
• On-line stiskanje podatkov

omo go�a hitrejši dostop do po -
datkov in povrnitev v izvorno
obliko brez izgub

• Omogo�a primerjavo trenutnih
trendov z histori�nimi tren di –
skupna povpraševanja z trend-
nimi informacijami iz arhiv s -
kih podatkov

Prednosti uporabe
CitectSCADA Reports

• Minimizacija stroškov zaradi
uporabe odprtih tehnologij 

• Zni�anje stroškov zaradi eno -
stavne instalacije, šolanja in
ka s nejšega vzdr�evanja

• Integracija podatkov v ostale
poslovne sisteme zaradi upo ra -
be MS SQL Server 2005 po dat -
kovne baze

• Uporaba znanih in za uporabo
enostavnih poro�ilnih oblik

• Sprememba koli�ine arhivira -
nih podatkov brez dodatnih
stro škov

• Identifikacija podro�ij, kjer je
mo�no zmanjšanje procesnega
�asa

• Zmanjšanje izpadov in zastojev
• Pove�anje kakovosti in pro du -

k tivnosti
• Izogibanje ozkim grlom v pro -

izvodnji



21SCADA SISTEMI - CitectSCADA Reports

AVTOMATIKA 74/2007

CitectSCADA Reports skrbi za: 
• zbiranje procesnih podatkov,
• arhiviranje procesnih podatkov,
• izdelavo in prikaz poro�il,
• dostop odjemalcev (sistemov za analizo in obdelavo) do arhiviranih

podatkov

Zbiranje procesnih podatkov 

CitectSCADA Reports zbira poda t ke s hitrostjo 100.000 zapisov na se -
kundo iz razli�nih podatkovnih virov. Podpira namre� nadzorne si steme
CitectSCADA, InTouch, Fix32 in iFix.

Arhiviranje procesnih podatkov

Za shranjevanje zajetih podatkov uporablja eno izmed najbolj raz šir -
jenih relacijskih podat kov nih baz MS SQL Server 2005. Ne sa mo, da je
to tako reko� standardno orodje, prav tako je zanesljivo, odprto in pove-
zljivo z drugimi (tudi podatkovnimi) sistemi. Prav tako zaradi razšir-
jenosti in poznavanja uporabe te podatkovne baze zmanjšamo stroške
dodatnih izobra�evanj, instalacij in nenazadnje porabe dragocenega
�asa. 

Izdelava in prikaz poro�il

»Povleci, spusti in pritisni« okolje omogo�a izdelavo poro�il kar na
poizvedovanjih, poleg tega so Ci tectovi strokovnjaki v sodelovanju z
ekipo za Microsoft SQL server raz vili novo generacijo izdelave po ro�il, ki

Slika 3 - Pogled Spletne-
ga odjemalca (urni preto-

ki z grafom v realnem
�asu)

CitectSCADA Reports 
podpira

SCADA sisteme:

• CitectSCADA
• InTouch
• Fix32
• iFix

Poslovne  podatkovne baze:

• MS SQL (7.0, 2000, 2005)
• MSDE (1.0, 2000)
• Oracle (7, 8, 9)

Historian vmesnike:

• SQL native client
• OLE-DB
• ODBC
• Web Service

CitectSCADA Reports v
številkah

• Historian pool – �as zbi ranja/
zajema podatkov
• 100 ms

• �asovna lo�ljivost histori�nih
podatkov
• 100 ns (za zunanje podatke s 

�asovno zna�ko)
• Zmogljivost branja histori�nih

podatkov
• 100.000 sprememb na se kun-

 do (dual CPU)
• 40.000 sprememb na sekun-

do (single CPU)
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temelji na preizkuše nem orodju MS Visual Studio. V
CitectSCADA Reports je tako mo � nost izdelave
poro�il v najbolj raz širjenih okoljih kot je HTML,
PDF, MS Excel skupaj z MS Reporting Service, inte-
gracija v MS Office okolje pa še razširi mo�nosti
poro �ilnih oblik.

Dostop odjemalcev

CitectSCADA Reports lahko zdru�uje podatke iz ve�
razli�nih nadzornih sistemov v drevesni pogled
enega nadzornega sistema in omogo�a prikaz spre-
menljivk, alarmov in trendov prevedenih v jezik
poslovno informacijskega sistema. Z drevesno struk-
turo podatkov je dostop do informacij omogo�en
glede na nivo uporabniškega dostopa. 

Z uporabo tako pridobljenih informacij imamo
mo�nost u�inkovitejših odlo�itev za optimizacijo
proizvodnje. Omogo�a natan�no in zanesljivo shran-
jevanje podatkov za dolga �asovna obdobja, dostop
do informacij preko vmesniške strani CitectSCADA
Reports, prikaza v HTML, PDF, MS Excel z MS
Reporting services. Nekaj prednosti CitectSCADA
Reports pred podobnimi orodji drugih proizvajalcev
je naštetih �e zgoraj. Kot najpomembnejše pa še
enkrat omenimo hitrost zapisovanja in dostopa do
podatkov in nizek strošek v celotnem ciklusu delo-
vanja sistema.

Vsak na novo izdelan
ali izboljšan izpušni si -
stem potrebuje homo -
lo gacijo oz. potrdilo o
te hni�ni ustreznosti.
Izpušne sisteme za mo -
torno kolo ali avto tes -
ti rajo v posebnih pros-
torih ali komorah, ki
jih imenujemo tudi ve -

t rovniki. Tak vetrovnik mora zagotovljati razmere,
kot se dejansko pojavljajo pri vo�nji na cesti. Meritev
se izvaja v zaporedju ve� faz: v�ig motorja in spelje-
vanje, kombinacija po�asne vo�nje in zaviranja (si -
mu lacija urbanega okolja), nadalje zmerna vo�nja
(lo kalna cesta) vse do visoke hitrosti vo�nje (avto-
cesta). V vseh naštetih fazah se meri in bele�i velika
koli�ina parametrov, kot so na primer mo� in navor
pogona, sestava izpušnih plinov, temperature v raz -
li�nih to�kah, raven hrupa in podobni. Seveda za to
skrbi ra�unalniški program, ki preko merilnih na p -

A

Nov veter 
v podjetju
AKRAPOVIČ
Pogon vetrovnikov

D a je podjetje Akra po -
vič iz Ivančne Gori ce
pro izvajalec zelo ka -

ko vostnih izpušnih cevi in si -
s temov ni nobena novost. Še
bolj kot pri nas je se veda
znan v tujini. O tem priča
nji  hova zgledno ure jena
sple tna stran www.akra po -
vic.si. Naj s te stra ni nave-
dem samo zadnjo novico, da so bralci vodilne nemške
motociklistične revije Mo torrad v letu 2007 že drugo
leto zapored izbrali izpuhe Akrapovič kot naj boljšo
znamko med izpušnimi sistemi. Posebej so Akrapo vi -
če vi izpušni sistemi prisotni v motociklistič nem tek-
movalnem športu v veliko kategorijah. 

Informacije: damjan.stokelj@robotina.si



rav, montiranih na testirni mizi bele�i od�itke in jih
prika�e v obliki diagramov in tabel. Tak merilni cik-
lus traja okoli 20 minut in ga je dovoljeno opraviti le
enkrat dnevno.

Za zagotavljanje us tre -
z nega pretoka zraka
kot simulacije vo�nje
vozila skrbi en ali ve�
zmogljivih ventilator-
jev mo�i ve� deset kW.
Hitrost preto�nega zra -
ka oz. vrtljajev pogona
ventilatorja seveda skr -
bi frekven�ni pre tvor -

nik. Za zagotavljanje primerljivih rezultatov mora
imeti vhodni zrak vedno enako temperaturo, ki je
24° C. Razumljivo je, da mora biti tudi frekven�nik
sposoben zagotoviti dinami�ne spremembe pretoka
zraka, tako iz stoje�ega stanja do maksimalne hit -
rosti kot spet nazaj pri hitrem zaviranju. Saj vemo,
da so predvsem motorji zelo zmogljive mašine, kaj -
ne? �asi 4 do 5 sekund za pospešitev od 0 do 100 km
na uro niso pri motociklih ni� posebnega. 

Cilj podjetja Akrapovi�
je pridobiti akreditacijo
dr�ave za center za ho -
mologacijo v Sloveniji.
Sedaj namre� vozijo iz -
delke in vso opremo v
TÜV Bayern v Nem�ijo,
kar predstavlja velik
strošek. Posebej, ker se
šte vilo testiranj novih

iz delkov tako za tekmovalne kot tudi za cestne
motorje iz leta v leto pove�uje. V zadnjem �asu so se
izpušnim sistemov za motorje pridru�ili tudi izpušni
sistemi za avtomobile, ki jim je namenjen poseben
vetrovnik s testirno mizo. Testiranje poteka ve� ali
manj na enak na�in kot za motocikle, seveda pa je
sistem bolj obse�en.
Motorje ventilatorjev, ki v vet -
rovnikih pri Akra po vi �u ust-
varjajo te zahtevne razmere, �e -
nejo frekven�ni pretvorniki HI -
TA CHI. Serija L300P je prava
izbira za pogone ventilatorjev,
kjer je potrebno poleg precizne
regulacije zagotoviti tudi zane s -
ljiv odziv na zelo di na mi�ne
spre membe zahtev. Nastavitev frek ven � ni ka ne za h -
te va posebnega truda, saj je velika ve�ina pa ra me t -
rov �e tako tovarniško nastavljenih, da jih ni potreb-
no spreminjati. Enostavno nastavitev in zagon na da -
lje olajša programsko orodje Prodrive, s katerim po -
skrbimo tudi za arhiviranje aplikacij.
»Mi smo zadovoljni ...«, pravi Igor Majdi�, vodja oddelka
vzdr�evanja in varnosti pri delu v Akrapovi� d.o.o.

Dobavitelj frekv. pretvornikov HITACHI je RO BO TINA
d.o.o., ki skrbi tudi za tehni�no podporo in servis.
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GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
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1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca

Poštna številka in kraj Ulica, hišna številka

Telefon Telefaks

Elektronska pošta Internet domača stran

Kraj in enota banke Transakcijski račun

Direktor (ime in priimek) Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe Telefon kontaktne osebe

Identifikacijska številka DDV Davčni zavezanec (obkroži)       DA       NE

Klasifikacija razstavljavca (obkrožite) proizvajalec         uvoznik         trgovec         založba         društvo         drugo

2/ Tekst za obvezni vpis v katalog

A/ Razstavni program (naštejte razstavne predmete - največ 30 besed)

B/ Razstavni program po dejavnostih (izpolnite po priloženem “Razstavnem programu po dejavnostih”) 

Imenujte podjetja, ki jih na sejmu uradno zastopate:

Podjetje Kraj Država Razstavni predmeti

Novosti, ki jih boste predstavili na prireditvi:

3/ Naročamo notranji neopremljen prostor: 6/ Cene:

______________ m2 prostora v nizu (1  stranica odprta)

______________ m2 kotnega prostora (2 stranici odprti)

______________ m2 čelnega prostora oz. otočnega prostora

(3 ali 4 stranice odprte)

4/ Naročamo ____________  m2 zunanjega prostora

5/ Naročamo ____________  kom poslovnih kuponov

(za unovčen kupon vam zaračunamo 4 EUR /958,56 SIT, DDV je vključen)

1 m2 notranjega prostora v nizu (1 stranica odprta)  70,00 EUR / 16.774,80 SIT

1 m2 notranjega kotnega prostora (2 stranici odprti) 75,00 EUR / 17.973,00 SIT

1 m2 notranjega čelnega ali otočnega prostora

(3 ali 4 stranice odprte)  85,00 EUR / 20.369,40 SIT

1 m2 zunanjega prostora  50,00 EUR / 11.982,00 SIT

obvezni vpis v katalog  115,00 EUR / 27.558,60 SIT

prijavnina za sejem 115,00 EUR / 27.558,60 SIT

V cene ni vštet DDV, ki ga plača razstavljavec. Za preračun smo uporabili tečaj zamenjave 1EUR = 239,640 SIT. Prireditelj si pridružuje pravico do popravka cen z uporabo 

klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a)

7/ Potrjujemo na hrbtni strani te prijave navedene pogoje razstavljanja in jih nepreklicno in izključno priznavamo in sprejemamo kot vsebino prijave. Naročilnica in 

dodatek k prijavi -  tehnični priključki in oprema razstavnega prostora postane dodatek k tej prijavi in njen sestavni del, ko jo prireditelj prejme potrjeno s strani 

razstavljavca.

8/ Prosimo, da prijavo izpolnete čitljivo in en podpisan in žigosan izvod vrnete na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.

Kraj in datum: Žig: Podpis:
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Pogoji razstavljanja

1. Splošna določila

a) Prijava pomeni sprejem ponudbe. Izpolni jo razstavljavec in jo v navedenem 

prijavnem roku dostavi prireditelju na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o. 

Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana. 

b) Prijave brez podpisa odgovorne osebe podjetja niso veljavne.

c) Prijava je za razstavljavce pravno zavezujoča in nepreklicna.

č) Prijav s pridržki ali predlogi za spremembe pogojev prireditelj ne bo upošteval in 

sprejel. 

d) Pogoji razstavljanja, določeni v prijavi, naročilnici in dodatku k prijavi, veljajo za vse 

prireditve (sejme, razstave in drugo). 

e) Cene, ki veljajo za prireditev, so navedene na prvi strani te prijave. Navedba 

podatka o razstavnem programu je pogoj za sodelovanje razstavljavca na prireditvi. 

Razstavljavec sme razstavljati le prijavljen razstavni program.

f ) Prireditelj si pridružuje izključno pravico do odločanja o sprejemu ponudb (prijav). 

Prireditelj prijav, prejetih po izteku roka, ni dolžan upoštevati. 

g) Najmanjši razstavni prostor, ki ga razstavljavec lahko naroči, je 6 m2 neopremljenega 

notranjega prostora in 6 m2 neopremljenega zunanjega razstavnega prostora.

2. Dodelitev razstavnega prostora

Na prireditvi lahko razstavljajo domači in tuji razstavljavci, katerih razstavni izdelki in 

storitve ustrezajo programu prireditve. Trgovski zastopniki in uvozniki lahko razstavljajo 

izdelke podjetij, ki jih zastopajo. O pripustitvi razstavljavca na prireditev in o dodelitvi 

razstavnega prostora odloča prireditelj, ki razporeja razstavni prostor v korist prireditve. 

Prireditelj lahko zaradi optimizacije razstavnih površin dodeli prostor z manj odprtimi 

stranicami kot ga je naročil razstavljavec. Prireditelj si pridružuje pravico dodeliti do 

približno 30 % razstavnega prostora manj oziroma 10 % več.

Vsako spremembo dodeljenega razstavnega prostora mora odobriti prireditelj. 

Prireditelj lahko premesti ali zapre tudi vhode in izhode iz dvoran in po potrebi opravi 

tudi druge spremembe razstavnega prostora. Če prireditelj razstavljavcu po sprejemu 

njegove prijave iz kakršnega koli razloga ne more dodeliti razstavnega prostora, ima 

razstavljavec pravico do vračila že plačanega zneska.

3. Odpoved prijave 

Razstavljavec lahko odpove že sklenjeno prijavo samo s pisno izjavo. V tem primeru je 

dolžan plačati: 

- 40 % cene razstavnega prostora, če to prijavo odpove več kot 30 dni pred 

pričetkom prireditve,

- 100 % cene razstavnega prostora, če to prijavo odpove manj kot 30 dni pred 

pričetkom prireditve.

4. Prijavnina, obvezni vpis v sejemski katalog

Vsak razstavljavec je dolžan plačati prijavnino za sejem in obvezni vpis v katalog. 

Podatki so v katalogu objavljeni v slovenskem in angleškem jeziku.

Razstavljavec je dolžan dostaviti podatke za vpis v katalog najkasneje 45 dni pred 

začetkom prireditve. Če razstavljavec dostavi prireditelju podatke manj kot 45 dni pred 

začetkom prireditve oziroma jih ne dostavi, bodo v katalogu objavljeni le osnovni 

podatki (generalije) o razstavljavcu. Prireditelj si pridržuje pravico, da vsebino vpisa 

v sejemski katalog ustrezno skrajša in prilagodi, vendar ne odgovarja za morebitne 

napake.

5. Plačilo

Razstavljavec se obveže plačati razstavni prostor, prijavnino za prireditev in obvezno 

vpis v katalog prireditve po cenah, ki so dogovorjene in navedene v tej prijavi.

DDV ni vključen v navedene cene in ga plača razstavljavec.

Po dostavi podpisane prijave prireditelju razstavljavec prejme predračun, ki ga mora 

v celoti (celotni znesek) poravnati v roku, ki je na njem naveden. Plačilo predračuna 

je pogoj za nastop (sodelovanje) razstavljavca na prireditvi. Prireditelj se zavezuje 

izstavljati račune v skladu s pozitivno zakonodajo. V primeru zamude roka plačila lahko 

prireditelj zaračuna razstavljavcu še zakonite zamudne obresti.

Razstavljavec lahko ugovarja računu pisno v 8 dneh po izstavitvi računa.

Če razstavljavec ugovarja samo za del računa, je nesporni del računa dolžan poravnati 

v roku in na način, ki je določen s to prijavo.

6. Potrditev dodelitve razstavnega prostora 

Po prejemu plačila na podlagi izstavljenega predračuna, prireditelj izstavi račun za 

predplačilo in s tem potrdi dodelitev razstavnega prostora.

7. Preklic dodelitve prostora

Prireditelj ima pravico zavrniti prijavo oziroma razveljaviti izdano potrdilo iz točke 6 te 

prijave zlasti v primerih:

1. če je razstavljavec v času prijave v poravnalnem, stečajnem ali likvidacijskem 

postopku,

2. če ima prireditelj do razstavljavca odprte terjatve iz preteklosti,

3. če predmeti, ki naj bi bili razstavljeni na prireditvi, ne ustrezajo temi prireditve,

4. če razstavljavec ne dostavi dokumentov (točka 14) na zahtevo prireditelja,

5. če prijavo prejme po poteku prijavnega roka.

8. Termin in kraj prireditve

Če se mora prireditev časovno premakniti, skrajšati, podaljšati ali prostorsko premestiti, 

razstavljavci nimajo pravice odpovedati sodelovanja ali zahtevati povračila škode.

9. Tehnični pogoji

Razstavljavci morajo prireditelju predložiti osnutke (projekte) postavitve in opreme 

svojih razstavnih prostorov, ki jih mora prireditelj potrditi pred začetkom montaže.

Višina razstavnega prostora je lahko največ 250 cm. Za višji razstavni prostor je 

potrebno pisno dovoljenje prireditelja. Razstavljavec pri postavitvi razstavnega 

prostora ne sme posegati izven dodeljenega prostora. 

10. Stalne vstopnice za razstavljavce

Po potrditvi razstavnega prostora prejme razstavljavec za osebe na razstavnem 

prostoru brezplačne stalne vstopnice za razstavljavce. Stalne vstopnice imajo sliko in 

ime uporabnika in niso prenosljive.

Pri nepravilnem ravnanju s stalnimi vstopnicami za razstavljavce si prireditelj pridržuje 

pravico do njihovega odvzema.

Razstavljavcu pripadata ob prijavi na prireditev dve stalni vstopnici ter za vsakih 10 

m2 razstavnega prostora po ena, vendar skupaj največ 10. Če razstavljavec potrebuje 

večje število stalnih vstopnic, jih lahko dokupi po ceniku, ki je objavljen v »Navodilih 

za razstavljavce«.

11. Montaža, demontaža

Montaža in demontaža morata biti predhodno registrirani. Roke za montažo in 

demontažo, ki so napisani v »Navodilih za razstavljavce«, je potrebno dosledno 

upoštevati.

Pri prekoračitvi termina za demontažo je prireditelj upravičen pospraviti razstavni 

prostor in nastale stroške ter tveganje prenesti na razstavljavca. Po končani demontaži 

mora razstavljavec prostor, na katerem je razstavljal, vrniti v prvotno stanje. V 

nasprotnem primeru je dolžan razstavljavec povrniti prireditelju vso nastalo škodo.

Pri postavljanju in opremljanju razstavnih prostorov v času montaže, prireditve in 

demontaže mora razstavljavec oziroma njegov izvajalec predvsem upoštevati in 

ravnati v skladu:

- s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,

- s požarnovarnostnimi predpisi,

- s splošnimi pogoji dela na sejmišču (objavljenimi na spletni strani prireditelja),

- z »Navodili za razstavljavce«, ki jih prejme ob dodelitvi razstavnega prostora.

Razstavljavec pred koncem prireditve ne sme odstraniti razstavnih predmetov 

(eksponatov) z razstavnega prostora. Razstavni prostor sme razstavljavec predčasno 

zapustiti samo na podlagi pisnega dovoljenja prireditelja.

12. Jamstvo in zavarovanje

a) Prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari 

razstavljavca oziroma njegovega izvajalca (razstavni predmeti, oprema in drugo), 

njunega osebja in tretjih oseb kakor tudi ne za poškodbe razstavljavca oziroma 

njegovega izvajalca, njunega osebja in tretjih oseb, nastale zaradi požara, viharja, 

toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali katerega koli drugega vzroka.

Prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari in 

poškodbe tretjih oseb, nastalih zaradi ravnanja razstavljavca oziroma njegovega 

izvajalca na razstavnem prostoru oziroma sejmišču.

Razstavljavec oziroma njegov izvajalec sklene ustrezna zavarovanja na svoje 

stroške.

b) Razstavljavec oziroma njegov izvajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo 

povzroči prireditelju in/ali tretji osebi na razstavnem prostoru oziroma sejmišču on 

sam ali njegovo osebje.

c) Prireditelj ne prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju sejmišča in 

parkirišča pustijo razstavljavci, njihovi uslužbenci ali pooblaščenci oziroma njihovi 

izvajalci.

d) Razstavljavec ne sme oddati dodeljenega razstavnega ali oglaševalskega prostora 

oziroma njegovega dela tretji osebi. V primeru kršitve si prireditelj pridržuje pravico 

dodatno zaračunati razstavljavcu 100 % cene dodeljenega razstavnega oziroma 

oglaševalskega prostora.

13. Predstavitve

Razstavljavec mora najkasneje 8 dni pred pričetkom prireditve pisno obvestiti 

prireditelja, ali bo imel na dodeljenem razstavnem prostoru kakršnekoli prireditve 

(npr. glasbeni nastop).

Prireditelj je upravičen po že izdanem pisnem dovoljenju omejiti ali prepovedati 

predstavitve, ki povzročajo hrup, umazanijo, prah, uhajanje plinov oziroma 

kako drugače ovirajo potek prireditve. Predstavitve lahko potekajo izključno na 

dodeljenem razstavnem prostoru razstavljavca.

14. Dejavnost razstavljavca – dokumenti

Prireditelj ima pravico, da pred potrditvijo dodelitve razstavnega prostora od 

razstavljavca zahteva predložitev:

- Obrtnega dovoljenja oziroma registracije z odločbo pristojnega organa, da so 

izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti.

- Ustreznega soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če 

bo razstavljavec na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe, 

degustacije živil ali demonstracijo predmetov splošne rabe oziroma gostinsko 

dejavnost.

- Dokazila o zavarovanju oseb in predmetov.

Prireditelj ima pravico odpovedati sodelovanje razstavljavca na prireditvi tudi, če le ta 

ne dostavi zahtevanih dokumentov.

15. Fotografiranje in risanje

Prireditelj ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete fotografirati, 

narisati ali posneti na filmski oziroma video trak in gradivo uporabiti za lastne potrebe 

ali za splošno uporabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih 

pravic. Brez odobritve prireditelja razstavnih prostorov ni dovoljeno fotografirati ali 

narediti njihove risbe oziroma jih posneti, izjema je le lasten razstavni prostor.

16. Čiščenje razstavnega prostora

Prireditelj skrbi za čiščenje sejmišča in hodnikov (hojnic) v dvoranah. Čiščenje 

razstavnih prostorov je dolžnost vsakega razstavljavca; po naročilu pa ga na stroške 

razstavljavca lahko prevzame prireditelj.

17. Sodišče

Prireditelj in razstavljavec bosta vse spore reševala sporazumno. Če do sporazuma ne 

bi prišlo, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
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NAROČILNICA IN DODATEK K PRIJAVI –  

TEHNIČNI PRIKLJUČKI IN OPREMA RAZSTAVNEGA PROSTORA

Sejem:  SEJEM ELEKTRONIKE 2008 

Termin sejma: 18. - 20. marec 2008

Rok naročila: 1. februar 2008

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
1001   Lj ubljana, p.p. 3517
ID št. za DDV: SI87878879
tel.:      +386/01/300 26 00
fax:      +386/01/300 26 49
http:     //www.gr-sejem.si

1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca

Poštna številka in kraj Ulica, hišna številka

Telefon Telefaks

Elektronska pošta Internet domača stran

Kraj in enota banke Transakcijski račun

Direktor (ime in priimek) Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe Telefon kontaktne osebe

Identifikacijska številka DDV Davčni zavezanec (obkroži)       DA       NE

Električni priključek (dovod do razstavnega prostora/priklop na euro konektor) Priključek za vodo in oprema kuhinje

1,5kW, 220V/10A  75,00 EUR  / 17.973,00 SIT / kos  ______ kos Priključek za vodo - prvi  65,00 EUR  / 15.576,60 SIT / kos _______  kos

3kW, 220V/16A  105,00 EUR  / 25.162,20 SIT / kos  ______ kos Priključek za vodo - dodatni  45,00 EUR  / 10.783,80 SIT / kos _______  kos

5kW, 220/380V/3x10A  115,00 EUR  / 27.558,60 SIT / kos  ______ kos Pomivalno korito  27,30 EUR  / 6.542,17 SIT / kos _______  kos

5-10kW, 220/380V/3x16A  125,00 EUR  / 29.955,00 SIT / kos  ______ kos Bojler 10 l  16,40 EUR  / 3.930,10 SIT / kos _______  kos

10-15kW,220/380V/3x20A  140,00 EUR  / 33.549,60 SIT / kos  ______ kos Mini kuhinja  98,30 EUR  / 23.556,61 SIT / kos _______  kos

15-20kW, 220/380V/3x25A  165,00 EUR  / 39.540,60 SIT / kos  ______ kos Hladilnik 120 I  49,20 EUR  / 11.790,29 SIT / kos _______  kos

20-30kW, 220/380V/3x35A  210,00 EUR  / 50.324,40 SIT / kos  ______ kos

30-40kW, 220/380V  250,00 EUR  / 59.910,00 SIT / kos  ______ kos Telefonski priključek

Direktna linija  105,00 EUR / 25.162,20 SIT / kos _______  kos

Nočni tok (za hladilne naprave) - vpišite moč kW ISDN-BRA linija  150,00 EUR / 35.946,00 SIT / kos _______  kos

______________________________ (75 % osnovne cene) ____________  kos WiFi - brezžična linija  50,00 EUR / 11.982,00 SIT / kos _______  kos

Za priključke večjih moči, najem električnih omar ipd., se obrnite na vodstvo

sejemske prireditve.

Najem telefonskega aparata je vključen v ceno.

Telefonski impulzi niso vključeni v ceno. Obračunajo se ob koncu sejma po 

ceniku Telekoma Slovenije glede na dejansko porabo.

Podatki o izvajalcu električne instalacije znotraj razstavnega prostora – postavljavcu (naziv podjetja in odgovorna oseba)

Ureditev razstavnega prostora (standardna oprema R8-belo) – PROSIMO, OZNAČITE NAROČENO

 I. 25 EUR /5.991,00 SIT/m2 – ureditev vsebuje: talno oblogo Heuga, predelne stene (v = 250 cm), pult 100 x 50 cm (1 kos)

 II. 30 EUR /7.189,20 SIT/m2 – ureditev vsebuje: poleg opreme, vključene v različici I., ureditev vsebuje še opremo po normativu (glejte zadnjo stran)

 III.   _____________ EUR /SIT/m2 – ureditev po posebnih zahtevah, glede na posamezno ponudbo

Posamični elementi opreme

Količina Element Enota EUR SIT Količina Element Enota EUR SIT

Talna obloga – Heuga m2  4,30 1.030,45 Stol, oblazinjen kos  7,60 1.821,26

Predelna stena tm  20,70 4.960,55 Stol, usnjen kos  10,90 2.612,08

Vrata, navadna kos  27,30 6.542,17 Stol, barski kos  9,80 2.348,47

Pult 100 x 50 cm kos  21,90 5.248,12 Miza, 80 x 80 cm kos  13,10 3.139,28

Podest 100 x 50 cm kos  24,00 5.751,36 Miza, okrogla, premer 80 cm kos  13,10 3.139,28

Vitrina, nizka 100 x 50 cm kos  39,30 9.417,85 Miza, 120 x 60 cm kos  13,10 3.139,28

Vitrina, visoka 100 x 50 cm kos  45,90 10.999,48 Reflektor z močjo 200 W kos  16,40 3.930,10

Za naročilo samostojnih ali dodatnih elementov opreme, ki tu niso navedeni (podesti, pulti, vitrine...), ali za celovito ponudbo načrtovanja in izvedbe opreme vašega 

sejemskega prostora po meri, se obrnite na vodstvo sejemske prireditve.

V cene ni vštet DDV, ki ga plača razstavljavec. Za preračun smo uporabili tečaj zamenjave (1EUR = 239,640 SIT). Prireditelj si pridružuje pravico do popravka cen z  

uporabo klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a).

Potrjujemo storitvene pogoje s hrbtne strani te naročilnice in jih nepreklicno priznavamo in sprejemamo kot vsebino prijave. 

Prosimo vas, da vse rubrike izpolnite pravilno, v skladu z zakonom o DDV.

Kraj in datum: Žig: Podpis:
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1. Naročilo – naročilnica

Razstavljavec – naročnik naroči storitve s pravilno in v celoti izpolnjeno 

naročilnico.

Razstavljavec – naročnik mora naročilo predati izvajalcu najkasneje 21 dni pred 

pričetkom prireditve oziroma v predpisanem roku prijave.

Razstavljavec – naročnik s potrditvijo naročilnice nepreklicno naroča storitve in 

pristaja na pogoje izvajalca.

Naročilo je za razstavljavca – naročnika zavezujoč in nepreklicen dodatek k 

prijavi. 

Naročil s pridržki izvajalec ne upošteva.

2.

Z naročilom se razstavljavec – naročnik zavezuje k plačilu storitev, ki jih je 

označil na naročilnici, po veljavnem ceniku storitev in pogojih izvajalca.

3.

Pogoj za izvedbo naročila je pravilno in v celoti izpolnjena naročilnica. 

4.

Izvajalec si pridržuje pravico do izbire materiala in opreme za izvedbo naročila, 

razen če je drugače dogovorjeno.

5. Odpoved naročila

V primeru odpovedi naročila več kot 7 dni pred začetkom prireditve, pripada 

izvajalcu odpovedna pristojbina v višini 15 % vrednosti naročila. Če je odpoved 

podana manj kot 7 dni pred prireditvijo, je višina odpovedne pristojbine 50 % 

vrednosti naročila. V obeh primerih je odpovedna pristojbina dogovorjeno 

pavšalno nadomestilo za škodo izvajalca.

6. Pogoji plačila

Razstavljavec – naročnik prejme predračun, ki ga je dolžan v celoti poravnati 

do roka, ki je na njem naveden. To plačilo je tudi pogoj za izvedbo naročila.

Po opravljeni storitvi oziroma zaključku prireditve izvajalec izstavi razstavljavcu 

– naročniku račun.

Izvajalec si pridržuje pravico, da za nepravočasna plačila zaračuna pripadajoče 

zakonite zamudne obresti.

Ugovor zoper izdani račun mora biti podan v osmih dneh od izstavitve računa. 

Če razstavljavec – naročnik ugovarja samo za del računa, mora nesporni del 

računa poravnati v dogovorjenem roku.

7. Preklic naročila

Izvajalec ima pravico preklicati že potrjeno naročilo v naslednjih primerih:

• če razstavljavec – naročnik ni v roku poravnal svojih obveznosti

• če ima razstavljavec – naročnik neporavnane obveznosti do izvajalca iz 

preteklosti

• če so zahteve razstavljavca – naročnika v nasprotju s splošnimi pogoji dela 

na sejmišču.

8. Višja sila

V primeru, da prireditev odpade zaradi višje sile, izvajalcu pripada za že 

izvedeno naročilo 50 % dogovorjene vrednosti naročila. 

9. Tehnični pogoji

Razstavljavec – naročnik mora pravočasno (do roka naročila, ki je naveden 

v glavi te naročilnice) pisno (e-pošta, faks, pošta) posredovati vse tehnične 

zahteve za izvedbo razstavnega prostora ali pripravo tehničnih priključkov.

Pri naročilih je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s področij požarne 

varnosti, varstva pri delu in splošnih pogojev dela na sejmišču.

10. Prevzemni pogoji

Prevzem izvedenega naročila opravita razstavljavec – naročnik in predstavnik 

izvajalca najkasneje

• 12 ur pred pričetkom prireditve za opremljeni razstavni prostor,

• 2 uri pred prireditvijo za elektro, TT in vodovodne priključke,

• do začetka prireditve za dodatna naročila in storitve, ki niso bile naročene v 

roku.

Razstavljavec – naročnik, ki v navedenem roku ne prevzame opravljenega 

naročila, ni upravičen do reklamacije na opravljeno storitev.

11. Jamstvo in zavarovanje

a) Razstavljavec – naročnik je dolžan varovati najeto opremo in material. Za 

vsako nastalo škodo ali izgubo prevzame polno materialno odgovornost.

b) Za napačna naročila (obrazci) izvajalec ne prevzame nobene odgovornosti. 

Izvajalec bo zaračunal vse popravke in dodatne posege, ki so posledica 

spremembe naročila.

c) Posegi v konstrukcije, napeljavo ali opremo brez vednosti izvajalca niso 

dovoljeni.

d) Razstavljavec – naročnik ne sme oddati razstavnega prostora, napeljav, 

najete opreme ali materiala tretji osebi. V primeru kršitve si izvajalec 

pridržuje pravico zaračunati pogodbeno kazen v obliki 50-odstotnega 

dodatka na vrednost naročila po tej naročilnici.

12.

Razstavljavec – naročnik se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.

13.

Izvajalec se obveže predati v uporabo očiščen razstavni prostor in opremo.

14.

Za reševanje morebitnih sporov med pogodbenima strankama je pristojno 

Okrožno sodišče v Ljubljani.

Normativ opreme za ureditev razstavnega prostora – varianta II

do 12 m2 13-24 m2 25-40 m2 41-60 m2 nad 60 m2

Prostor za skladišče do 2m2 do 6m2 po dogovoru po dogovoru po dogovoru

Vrata da da da da da

Miza 1 1 2 3 4

Stol 4 4 8 12 16

Nizka omarica 1 1 2 2 3

Obešalnik, koš 1 1 1 2 2

Pult 1 2 2 3 4

Podest 1 1 2 4 6

Vitrina ne 1 2 4 5

Možni načini priklopa elektrike po dvoranah

Prizidek dvorane A (Kupola), avla dvorane A (Kupola), prehod A (Kupola) - A2 (Kocka), dvorana E (Jurček):

Euro vtičnice: enofazne 16 A in trifazne 16 A, do 15 kW

Dvorana A (Kupola):

Euro vtičnice 32 A

Dvorana A2 (Kocka) in dvorana C (Steklena):

Euro vtičnice 16-63 A

Dvorana B (Marmorna):

Euro vtičnice 10-63 A

Tehnična služba uredi dovod – električni vodnik, od razdelilnega mesta v hali do razstavljavčevega razstavnega prostora.

Za priključke nad 3 kW je obvezna namestitev ustrezne razdelilne elektro omare (zagotovi jo razstavljavec sam ali pa jo naroči pri GR).

V primeru posebnih zahtev (npr. močnejši priključki) je potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo (vezalne sheme ipd.).

Izvajalec električne instalacije na razstavnem prostoru (razstavljavec sam ali pooblaščeno podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo z GR) mora z izjavo potrditi, da so bili pri izvajanju 

del upoštevani ustrezni tehnični predpisi, standardi in normativi.

Izvajalec električne instalacije na razstavnem prostoru mora obvezno poskrbeti za ozemljitev kovinskih delov konstrukcije.

Pogoji uporabe tehničnih priključkov in opreme razstavnega prostora 
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1. PROFESIONALNA ELEKTRONIKA

1.1. Avtomatizacija

1.2. Krmilna in regulacijska tehnika

1.3. Industrijska elektronika

1.4. Močnostna elektronika

1.5. Nuklearna elektronika

1.6. Medicinska elektronika

1.7. Merilna in preizkuševalna elektronika

1.8. Profesionalna avdio in video tehnika

1.9. Avtomobilska elektronika

1.10. Profesionalna elektronika - ostalo

2. TELEKOMUNIKACIJE

2.1. Naprave za komutacijo

2.2. Naprave za žični prenos informacij

2.3. naprave za brezžični prenos info. Wi-fi, Wi-max

2.4. Telekomunikacijske storitve

2.5. Antene za telekomunikacije

2.6. Telekomunikacije - ostalo

3. RADIODIFUZIJA

3.1. Oddajniki in pretvorniki

3.2. Antene in antenske naprave za difuzijo

3.3. Naprave za satelitske prenose

3.4. Kabelska distribucija signalov

3.5. Oprema za proizvodnjo radiodifuznih programov

3.6. Radiodifuzija - ostalo

4. KOMPONENTE, FUNK. ENOTE IN MATERIALI

4.1. Polprevodniki, integrirana vezja

4.2. Mikroelektronika

4.3. Pasivni sestavni deli in enote

4.4. Funkcijske enote

4.5. Elektromehanski sestavni deli

4.6. Stikala in pretikala

4.7. Spojni elementi

4.8. Releji

4.9. Sestavni deli za elektroakustiko

4.10. Sestavni deli za močnostno elektroniko

4.11. Senzorji za zajemanje fizikalnih lastnosti

4.12. Materiali za proizvodnjo sestavnih delov

4.13. Viri električne energije

4.14. Žice in kabli

4.15. Komponente, funk. Enote in materiali - ostalo

5. MEHATRONIKA IN ROBOTIKA

5.1. Roboti

5.2. Sestavni deli za robotiko

5.3. Programska oprema

5.4. Mehatronika - ostalo

6. INTERNET

6.1. Internetne storitve

6.2. Ponudniki storitev

6.3. e-tehnologije

6.4. Internet in zabava

6.5. Mobilniki

6.6. Spletne trgovine

6.7. Internet - ostalo

7. MULTI MEDIJI

7.1. Studijska oprema

7.2. Digitalni radio, televizija

7.3. Video, HD DVD

7.4. Digitalne in IP kamere, fotoaparati

7.5. Digitalna fotografija

7.6. Multi mediji - ostalo

8. POSLOVNA ELEKTRONIKA

8.1. Moderna pisarna

8.2. Pametni dom

8.3. Sodobno poslovanje

8.4. Poslovna elektronika - ostalo

9. RAČUNALNIŠTVO

9.1. Računalniška oprema

9.2. Računalniška programska oprema

9.3. Mrežni strežniki

9.4. Mrežna stikalna oprema

9.5. Večnamenske naprave

9.6. Delovne postaje

9.7. Periferne enote

9.8. Računalništvo - ostalo

10. VARNOSTNE IN NAPRAVE ZA ZAŠČITO

10.1. Video nadzor

10.2. Zaščitni in varovalni sistemi

10.3. Senzorji in tipala

10.4. Oprema za varovanje

10.5. Varnostne in naprave za zaščito - ostalo

11. STORITVE, INŽENIRING IN LITERATURA

11.1. Strokovna literatura, revije, založbe

11.2. Raziskave, razvoj, inovacije

11.3. Storitve, inženiring in literatura -ostalo

12. ZDRUŽENJA IN USTANOVE
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MES upravlja z naro�ili skozi celotno proizvodnjo,
kombinira materiale, specifikacije opreme, potrebe

delovne sile, ter omogo�i direktne povezave med
DCSi (Disturbed Control Systems), PLCji (Program-

SIEMENSOV izdelek SIMATIC IT je visoko prilagodljiva in modularna izvedba MESa (Manufacturing
Exe cution System). SIMATIC IT poveže podatke na horizontalni ravni od surovega materiala do
končnih izdelkov ter na vertikalni ravni poslovni nivo z produkcijskim, osnovan pa je na standard-

iziranih izdelkih, kar omogoča minimiziranje TCO (Total Cost of Ownership). Vsekakor pa je zagotovl-
jena fleksibilnost, ki omogoči prilagoditev zahtevam stranke.

simatic IT s

Informacije: Simon �retnik, SIEMENS A&D AS

ERP level:
→ npr. SAP

MES level:
→ SIMATIC IT
→ Sledenje produktov in procesov
→ Proizvodno naro�niški manag-

ment
→ Proizvodno materialni manag-

ment
→ MDA/PDA strojni podatki&zbi-

ranje procesnih podatkov
→ Analize&poro�ila: kvaliteta KPI

AUTOMATION level:
→ Process control (PCS7,…)
→ HMI (WinCC,…)
→ PLC (Simatic S5&S7,...)
→ DNC, CNC (SINUMERIK,…)
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mable Logic Controllers), LIMi (Laboratory Informa-
tion Systems). MES je definiran v mednarodnem
standardu ISA-95 (Instrumentation and Automation
Society) le ta pa dol�a meje med POSLOVNIM NIVO-
JEM (Buisness Level) in PROIZVODNIM NIVOJEM
(Plant Level-Production Level) ter vmesniki.

MES je klju�ni element s pomo�jo katerega proizvod-
nja podjetja izkoristijo optimizacijske potenciale ter
upravljajo in izboljšajo u�inkovitost celotne nabavne
verige. Vse to je zagotovljeno v realnem �asu s pravo
informacijo ob pravem �asu.

MES omogo�a:
• Harmonizacijo in integracijo vseh proizvodih

pro cesov
• Sinhroniziranje in poenostavitev proizvodnega

procesa in s tem pove�a fleksibilnost
• Zmanjšanje osamljenih rešitev, s papirjem po -

vezanih metod in nestandardiziranih procesov
• Gladko povezavo med proizvodnim in pos lov -

nim procesom »zaprta zanka« v celotnem de -
lov nem na�rtu

• K uporabniku usmerjeno ustvarjanje KPIjev
(Key Performance Indicators).

Tokrat predstavimo SIMATIC IT za proizvodno nar-
avnana podjetja in sicer SIMATIC IT Production
Suite.

SIMATIC IT Production Suite

Veliko MES izdelkov je, da bi izpolnilili vse zahteve
po vertikalni integraciji, postalo zelo kompleksnih in
je zaradi tega njihova prilagoditev te�ja, obenem pa
trg zahteva visoko fleksibilno, vnaprej definirano in
vnaprej konfigurirano rešitev. SIMATIC IT ponuja
rešitev za vse proizvodne in poslovne cilje in sicer z
modularnimi, integrirananimi in fleksibilnimi izdel-
ki. 

SIMATIC IT Framework

Kot �e ime pove je to ogrodje na katerem slonijo vsi
sestavni deli SIMATIC IT. Procesi so modelirani v
vnaprej definiranem IT okolju, kjer se komponete
intuitivno povezujejo z grafi�nimi pravili. Gradi se
na tovarniškem modelu stranke ter omogo�i precej
bolj pregledno proizvodnjo.

SIMATIC IT Framework vsebuje:
• SIMATIC IT Production Modeler
• SIMATIC IT Business Process Modeler
• SIMATIC IT Production Operation Recorder
• SIMATIC IT Data Integration Service
• SIMATIC IT Services (including Real Time Data

Server – RTDS, Real Time Data Engine – RTDE,
Real Time Data Engine Manager – RTDEM,

Operation Debugging Support – ODS, OLE for
Process Control – OPC driver)

SIMATIC IT Components

So osnova za Production Suite in izpolnjujejo vse po -
trebne MES funkcionalnosti. Vsaka komponenta po -
kriva dolo�en nabor nalog v proizvodnji.

SIMATIC IT Components:
• SIMATIC IT Historian (including Plant Data

Archive – PDA, Plant Performance Analyzer –
PPA, Historian Data Display – HDD, Excel
Add-in)

• SIMATIC IT Material Manager
• SIMATIC IT Personnel Manager
• SIMATIC IT Production Order Manager
• SIMATIC IT Product Definition Manager
• SIMATIC IT Messaging Manager
• SIMATIC IT Unilab
• SIMATIC IT Interspec

SIMATIC IT kompleti (Bundles) 

so narejeni za razli�ne industrije. Sestavni del vseh je
SIMATIC IT Framework, glede na preference kupca
pa so v komplet vklju�ene potrebne komponente
SIMATIC IT Components.

SIMATIC IT BUNDLES:
• SIMATIC IT Historian
• SIMATIC IT MIS
• SIMATIC IT Genealogy Management
• SIMATIC IT Order Management
• SIMATIC IT Basic Tracing & Tracking
• SIMATIC IT Basic Production Management
• SIMATIC IT Production Suite

SIMATIC IT CIL (Cross Industry Libraries)

So nabori grafi�nih pravil, web zaslonov in poro�il
skonfiguriranih z SIMATIC IT Tools. Ponujajo vna -
prej konfigurirano rešitev za dolo�en MES problem.
Usmerjeni so k zadovoljitvi 80% projektov in 80%
projektnih potreb ter so zaradi tega dobavljeni z vso
izvorno kodo, ki jo partnerji lahko spreminjajo in
do polnjujejo.

Zagotovljena sta obse�na podpora ter šolanja o SI -
MA TIC IT produktih.

Ve� informacij:
https://mes-simaticit.siemens.com A
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1 Izvedba prenove robotskih varilnih celic

Prenova je bila s tehnološkega vidika smiselna, saj je
mehanski del celice z robotom in krivilnim strojem
slu�il svojemu namenu, krmilniki in elektronska
oprema pa so bili zastareli in niso omogo�ali sodob-
nega upravljanja, krmiljenja in povezovanja celic v
proizvodno linijo.

1.1 Opis stanja robotskih celic pred prenovo

Robotsko celico (slika 2) sestavljajo robot, naprava
za to�kovno varjenje in stroj za pripravo veznega

elementa (krivilnik). Robotsko celico je obdajala
zaš�itna ograja, tako da je bil mogo� vstop samo
skozi vrata (slika 3), ki so bila opremljena z varnos-
tnim stikalom. V izjemnih primerih je lahko  oper-
ater med delovanjem vstopil v robotsko celico tako,
da je premostil varnostno stikalo s klju�em.

1.1.1 Krivilnik
Krivilnik je namenjen izdelavi (krivljenje �ice) vezne-
ga elementa priklju�nega kontakta za grelno ploš�o.
Stroj je imel za krivljenje poleg pnevmati�nih de lov -

P odjetje PS, d. o. o., Logatec se ukvarja z avtomatizacijo strojev in procesov, že od samega začetka pa je
usmerjeno v motorske pogone. V 14-letnem delovanju si je na tem področju nabralo veliko znanja in iz -
kušenj, kar je nedvomno pripomoglo k temu, da jim je podjetje ETA Cerkno zaupalo prenovo in posodo -

bi tev šestih robotskih celic, ki varijo vezni element na grelno ploščo (slika 1). 

Prenova
robotov za

strego 
in montažo

Boštjan Kirn, PS, d.o.o., Logatec

Slika 1 - Elektri�na grelna ploš�a z veznim
elementom (spodnja stran ploš�e)

Slika 2 - Robotska celica za izdelavo in
to�kovno varjenje veznih elementov na

kotne priklju�ke pred predelavo



AVTOMATIKA 74/2007

33ROBOTIKA V INDUSTRIJI - Prenova robotskih celic

nih valjev še dva kora�na in en servomotor za pomik
in krivljenje �ice.

Poleg krmiljenja servo in kora�nih motorjev je moral
krmilnik obdelati še 80 vhodno-izhodnih to�k, preko
katerih so bili priklju�eni potni ventili in senzorji. V
celici je še postaja za dviganje grelnih ploš� s teko�e-
ga traku, ki ima 16 vhodno-izhodnih to�k za priklop
pnevmati�nih komponent in senzorjev. 

Krivilnik in postaja za dviganje grelnih ploš� sta ime -
la samostojno elektroomaro s krmilnikom in samo -
stoj ni upravljavski panel z monitorjem in tipkovni-
co.

1.1.2 Robot SCARA
Robot je namenjen prenosu veznega elementa iz kri -
vilnika na grelno ploš�o in to�kastemu varjenju vez -
nega elementa na kotni priklju�ek grelne ploš�e. V
bistvu je sestavljen iz roke robota in prijema z varil-
no glavo. Robotska roka je tipa SCARA (Bosch SR

800) s štirimi prostostnimi stopnjami oziroma osmi,
ki jih poganjajo servomotorji. Na roki robota so še
senzorji za kon�ne lege in referen�ne to�ke osi. 

Prijemalo z varilno glavo ima pnevmati�ne delovne
valje za pogon prstov prijemala, premik elektrod
to�kovnega varjenja in nastavitev njihove višine. Za
to�kovno varjenje se uporablja varilni izvor, ki je
preko transformatorja priklju�en na electrode na va -
rilni glavi, ki jo nosi robot. Varilni izvor na ukaz kr -
milnika robota spusti za zelo kratek �as (nekaj ms)
na elektrode zelo velik tok (nekaj kA), s �imer se iz -
ve de varjenje. 

Robot je imel samostojno elektroomaro s krmiljem
in upravljavskim panelom. Programiranje robota je
potekalo preko ra�unalnika PC, ki ga je bilo potreb-
no na vozi�ku pripeljati v robotsko calico in ga pri -
klju�iti na krmilnik robota.

2 Upoštevanje varnostnih zahtev pri 
projektiranju

�e na samem za�etku izvedbenega dela projekta se je
pojavilo vprašanje, kako zagotoviti varnost opera -
terja, ki bo delal v robotski celici. Te�ava je v tem, da
se ne sme izklju�iti mo�i izvršnih elementov, �e oper-
ater vstopi v robotsko celico, ker postane s tem ta
nefunkcionalna. Po dogovorih z odgovornimi in z
ope raterjem smo prišli do naslednjih zaklju�kov:
• Zaš�itna ograja naj bo narejena tik ob robotu in

krivilniku. S tem se operaterju omogo�i la�je spre -
m ljanje delovanja robotske celice. Robot in krivil-
nik imata sedaj vsak svoja vrata z varnostnim
stikalom, prej pa je imela robotska celica zaš�itno
ograjo, ki je onemogo�ala spremljanje delovanja
robotske celice, ne da bi operater vstopil vanjo.

• Pri normalnem delovanju se ob odprtju vrat ro -

Slika 3 - Robotska celica od zunaj pred
(desno) in po predelavi (levo)



bot ske celice odvzame mo� izvršnim elementom.
Pod napajanjem ostanejo le pnevmatski delovni
va lji, ki so namenjeni re�imu vstavljanja �ice v
krivilnik in niso nevarni za poškodbe operaterja.

• Ko operater u�i robota, mora biti v njegovi ne po -
sredni bli�ini. To je za operaterja lahko zelo ne -
varno, �e ga robot zadane s polno mo�jo. Zaradi
tega je bil uveden re�im u�enja robota, ki deluje z
zmanjšanim napajanjem (48 V DC) servoregula-
torjev. Pri tem napajanju lahko razvijejo servomo-
torji le majhne hitrosti in mo�i, kar za operaterja
ni ve� nevarno. Robot deluje le, �e operater dr�i
stisnjeni dve varnostni tipki na ro�nem terminalu.

To pomeni: �e odpremo vrata robotske celice in �e
je bil izbran re�im za u�enje robota, deluje ta le z
zma nj šano mo�jo in zni�ano hitrostjo. Krivilnik in
to� kovno varjenje delujeta le, �e so vrata zaprta.
Celotna varnost je zagotovljena izklju�no s strojno
in v nobenem primeru s programsko opremo.

3 Strojna oprema

Pri prenovi je bilo potrebno postaviti novo zaš�itno
ograjo in zamenjati pnevmatske komponente in sen-
zorje, kar je izvedlo podjetje ETA samo. Izvajalec pa
je izdelal novo o�i�enje, zamenjal motorje, izdelal

no vo elektroomaro s krmiljem, napisal program za
kr milnik in pripravil ustrezen vmesnik med robot-
sko celico in operaterjem.

Namesto kora�nih motorjev na krivilniku in servo-
motorjev s krta�kami na robotski roki so v prenovl-
jeni celici sedaj ustrezni servomotorji Unimotor
(Control Techniques) in Tetra (Motor Power Compa-
ny). Motorji so priklju�eni na servoregulatorje
Unidrive SP (Control Techiques), ki omogo�ajo poleg
ostalih funkcij tudi za varnost zelo pomembno
napajanje 48 V DC. 

Krmilnik robotizirane celice je Motion coordinator
MC224 (Trio) z dvema razširitvenima moduloma,
kar omogo�a usklajeno in so�asno krmiljenje 7 ser-
voosi in vseh digitalnih vhodno-izhodnih modulov
ter povezavo na mre�o PROFIBUS-DP in Ethernet.
Krmilnik ima tako funkcijo pozicijskega krmilnika
kot  programirnega logi�nega krmilnika (PLK). Vseh
9 digitalnih vhodno-izhodnih modulov je povezanih
s krmilnikom preko mre�e CAN in omogo�ajo po ve -
zavo 160 vhodno-izhodnih to�k. 
Taka povezava je še posebej priro�na zato, ker so
tako vhodno-izhodni moduli nameš�eni �im bli�je
potnim ventilom in senzorjem. Celotno krmilje ra -
zen digitalnih vhodno-izhodnih modulov je sedaj v
eni elektroomari (slika 4).
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Za vmesnik �lovek-stroj med robotsko celico in oper-
aterjem slu�i upravljavski panel z zaslonom,
ob�utljivim na dotik, TIU510 (Horner) in ro�no
enoto za programiranje (slika 5).

4 Programska oprema

Pri izbiri krmilnika je bila glavna zahteva zmo�nost
vodenja robotske roke, ki ima tri rotacijske in eno
linearno os, v kartezijskem koordinatnem sistemu
(KKS). Izbrani krmilnik Motion coordinator MC224
lahko krmili so�asno in usklajeno do 24 servoosi. Za
razvoj krmilnega programa pa nudi proizvajalec

krmilnika programsko opremo Motion Perfect, ki
vse buje tudi funkcijo za robote tipa SCARA. 

Motion Perfect je dejansko na Oknih zasnovan vmes-
nik za razvoj aplikacij, konfiguriranje krmilnika in
nad zor procesa, ki te�e na krmilniku. Vklju�uje tudi
programski jezik, podoben programskemu jeziku
Ba sic, ki vsebuje ukaze oziroma funkcije na višjem
pro gramskem nivoju, s katerimi se lahko enostavno
in hitro napiše program za krmiljenje gibanja in po -
lo �aja ve� so�asno delujo�ih servoosi ter drugih
vhod no-izhodnih to�k, ki so priklju�ene na krmilnik
preko zunanjih modulov. Med drugimi vsebuje tudi
funkcijo za robote tipa SCARA, ki transformira ko -
ordinati prve in druge osi iz kartezijskega koordinat-
nega sistema v polarnega.

Program za upravljanje in krmiljenje celotne ro bot -
ske varilne celice je razvit s programsko opremo Mo -
tion Perfect in te�e na krmilniku Motion coordinator
MC224.

5 Program za upravljanje in krmiljenje 
robotske celice

Posebna pozornost je bila posve�ena programu za
upravljanje in krmiljenje oziroma na�inu, kako
operater komunicira s strojem in piše program, po
katerem delujejo vse naprave v celici.

Nova zaš�itna ograja omogo�a, da je upravljavski
panel (slika 5 in slika 3) dosegljiv tudi izven zaš�itne
ograje robotske celice. Na njem se nahajajo glavno
stikalo, tipke za vklop mo�i, preklopnik za preklapl-
janje med re�imi napajanja (400 V AC in 48 V DC),
tip ki za izbiro funkcij in operaterjev zaslon, ki je ob -
�u tljiv na dotik. 

Na upravljavskem panelu (UP) operater izbira med
razli�nimi re�imi delovanja, vpisuje programe in
spremlja statuse delovanja robotske celice. Glede na
na logo, ki jo mora robotska celica opraviti v pro iz -
vo dni liniji, lahko izberemo delovanje s krivilnikom,
brez krivilnika (robot opravlja samo dodatno varjen-
je na veznem elementu) ali samo zaustavljanje palet
na transportnem traku.

Ko deluje robotska celica v na�inu z robotom in s
kri vilnikom ali brez njega, se lahko izberejo nasled-
nji re�imi: iskanje referen�ne to�ke, avtomatski, ko -
ra �ni in ro�ni re�im.

5.1 Iskanje referen�ne to�ke

Ob vklopu napajanja robotske celice z glavnim sti ka -
lom morata robot in krivilnik poiskati referen�ne
to�ke na vseh oseh. To je potrebno zato, ker so na
motorjih uporabljeni inkrementalni dajalniki. Krmil-
nik ob izgubi napajanja izgubi pozicije vseh osi, ki jih
krmili, zato morajo vse osi pri ponovnem zagonu

Slika 5 - Upravljalski panel z zaslonom, ob -
�utljivim na dotik, ro�na enota za progra -
mi ranje in del omarice z vhodno-izhodnimi
moduli

Slika 4 - Elektroomara s celotnim krmi -
ljem prenovljene robotizirane celice
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najprej najti svojo referen�no to�ko. Pri tem se po -
sta vijo tudi vsi pnevmati�ni delovni valji v za�etni
po lo�aj. 

Servoregulatorji imajo še posebej napajanje (24 V
DC), ki omogo�a, da števci dajalnikov ob izgubi glav -
nega napajanja (400 VAC) ne izgubijo vrednosti (kr -
milnik ima tako stalno informacijo o polo�aju posa -
mezne osi), kar se lahko zgodi pri nujnem izklopu
oziroma pri odpiranju vrat med avtomatskim delo-
vanjem robota in krivilnika.

5.2 Drugi re�imi delovanja celice

Pri avtomatskem re�imu delovanja je potrebno naj -
prej izbrati ustrezen program za krivilnik in robota,
ki so shranjeni v krmilniku. Kateri program se bo
izbral, je odvisno od izdelka, ki se takrat izdeluje na
liniji. Pri avtomatskem re�imu delovanja se ponavl-
ja na sle dnji ciklus:
• krivilnik izdela vezni element,
• dvi�na postaja dvigne grelno ploš�o nad teko�i trak,
• robot prenese vezni element iz krivilnika na kotni

priklju�ek grelne ploš�e in ga to�kasto privari.

Avtomatski ciklus se lahko v kateremkoli koraku us -
tavi in ponovno za�ene. Mo�en je tudi preklop v
kora�ni re�im delovanja, kjer vsak korak potrebuje
potrditev operaterja za izvršitev.

Ro�ni re�im delovanja je namenjen vodenju
posamezne osi ali pnevmati�nega delovnega valja
tako na robotu ali krivilniku, predvsem vzdr�eval-
nim nalogam.

5.3 Upravljanje in programiranje krivilnika

Krivilnik lahko deluje v ve� re�imih. Re�im »vstavl-
janje �ice« omogo�a operaterju varen na�in napel-
jave �ice v krivilnik. V re�imu »program krivilnika«
lahko operater na enostaven na�in vpiše program in
ga shrani. Program je sestavljen iz dol�ine pomikov
�ice pred krivljenjem, kotov krivljenja, smeri krivl-
jenja (krivljenje �ice levo/desno) in zadnjim kotom
krivljenja (krivljenje �ice gor), tako da operater samo
dolo�i ustrezne dol�ine in kote. Ko deluje krivilnik v
sklopu celice, je lahko še v avtomatskem, kora�nem
in ro�nem re�imu delovanja.

5.4 Upravljanje in programiranje robota

Sam robot lahko ravno tako deluje v ve� re�imih, in
sicer v re�imu za u�enje, za popravljanje programov
in v sklopu celice v avtomatskem, kora�nem in
ro�nem re�imu. V re�im u�enje robota lahko vstopi-
mo, �e predhodno izberemo varnostno napajanje (48
V DC). Takrat bo robot deloval tudi pri odprtih
vratih. Robota v tem re�imu upravljamo z ro�no
enoto za programiranje oziroma ro�nim terminalom
(slika 5).

Na njem sta dve varnostni tipki, ki ju moramo
dr�ati, �e ho�emo, da se robot giblje. Na ro�ni enoti
je še preklopnik za izbiranje med vsemi štirimi osmi
robota, preklopnik za izbiro med štirimi velikostmi
koraka giba in vrtljiv gumb, ki z vrtenjem daje
izbrani osi robota ukaz, naj se premika z izbrano
velikostjo koraka. Na ro�nem terminalu so še tri
funkcijske tipke. Dve sta za pomikanje med vrstica-
mi programa robota, tretja je za potrjevanje pro-
gramske vrstice. 

Pred izbiro re�ima u�enje robota mora krivilnik izde-
lati vezni element. Ko je ta pripravljen v prijemalu
krivilnika, lahko ro�no peljemo robota na pozicijo,
kjer ga bo lahko prijel. Na UP izberemo ukaz “primi
�ico”. Pozicijo in ukaz “primi �ico” potrdimo s tipko
na ro�nem terminalu. Prijemalo robota prime vezni
element, prijemalo krivilnika pa vezni element
spusti. Sedaj na enak na�in vnesemo še vse ostale
vmesne to�ke do to�ke, kjer robot dr�i vezni element
na kotnem priklju�ku grelne ploš�e. Nato na UP
izberemo ukaz “varjenje”. Zapremo vrata in pritis-
nemo tipko potrditev. Vezni element se to�kasto pri-
vari, krivilnik pa izdela nov vezni element.

Tako »napišemo« program za delovanje robota, ki ga
lahko preverimo tako, da pritiskamo na ro�nem ter-
minalu tipko naprej, pri tem pa se robot pomika po
vpisanih to�kah. To�ke (polo�aj) lahko sproti korigi-
ramo. 

Na zaslonu upravljavske enote lahko v re�imu za
popravljanje programa tega tudi ro�no popravljamo.
To je posebej priro�no v kora�nem re�imu, kjer je
vsaka sprememba v parametrih trenutnega koraka v
programu tudi takoj vidna.

6 Rezultati izvedbenega dela prenove

Od prenove robotskih celic je minilo eno leto. S pren-
ovo je bil dose�en osnovni namen, to je zanesljivost
delovanja. Poleg tega so sedaj robotske celice bolj
varne za operaterja, vmesnik med robotsko celico in

Slika 6 - Prenovljena robotska celica



operaterjem pa je tako prilagojen, da omogo�a �im la�je in hitrejše delo
(slika 6,7).

Vse robotske celice so preko PROFIBUS-DP mre�e povezane na centralni
PLK linije za izdelavo grelnih ploš� (slika 8). Od tam operater v vsako
robotsko celico pošlje kodo veznega elementa, ki ga mora robotska celi-
ca izdelati. Prav tako se lahko od tu izvrši daljinski zagon vseh robotskih
celic. Robotske celice javlljajo na centralni PLK status delovanja.

Vse robotske celice so preko Ethernet mre�e povezane na centralni PC
ra�unalnik, kjer se arhivirajo vsi napisani programi (slika 8).

Z novim pristopom k programiranju tako krivilnika kakor tudi robota
smo dosegli bistveno enostavnejše programiranje, saj je programsko
okolje povsem prilagojeno specifi�nosti posameznega dela stroja. S tem
je delo operaterja enostavnejše in predvsem hitrejše.
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A

Slika 7 - Prenovljene robotske
celice na monta�ni liniji

Slika 8 - Povezava krmilnikov robotskih celic s krmilnikom
linije S7 315 2DP in stre�nikom

O b i š č i t e  
p r e n o v l j e n e  
s p l e t n e  st r a n i
wwwwww..hhyyddrraa--ccoo..ssii
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38 EXPRESS NOVICE - Iz poslovnega sveta

Schneider Electric
priklju�il Pelco

Informacije:
www.schneiderelectric.com
www.pelco.com/company

Do konca oktobra letos bo Schneider Electric, multinacionalka za elektroenergetsko opremo, nad-
zor in avtomatizacijo, na poslovni račun podjetja Pelco, največjega svetovnega proizvajalca
videonadzornih sistemov in dodatne opreme, nakazal 1,54 milijarde dolarjev. Na toliko so nam-

reč ocenili vrednost podjetja Pelco, ki so ga pripojili z namenom, da povečajo vpliv na področju avtom-
atizacije stavb, kjer so sodobni video nadzorni sistemi ključnega pomena.  

Kot je povedal David L. McDonald, direktor Pelca, je
po 20 letih uspešnega poslovanja napo�il �as, da se
podjetje pove�e z mo�nim podjetjem, kot je Schnei-
der Electric, ki spada med 500 najuspešnejših svetov -
nih podjetij. »Zdru�ena mo� obeh podjetij pomeni
šir šo ponudbo za stranke, boljši dostop do pomemb-
nih novih tehnologij in boljše mo�nosti za u�in ko vi -
tejši prodor na globalne trge.« 

Ve� kot polovico celotnega poslovanja korporacije
Schnei der Electric zavzemajo poslovne, stanovanjske
in industrijske gradnje, ki zahtevajo nadzor, elek-
tronske varnostne in protipo�arne sisteme. Gradnja
t.im. »pametnih« stavb z �e vgrajenimi varnostnimi
in nadzornimi sistemi je namre� skokovito v poras-
tu, zato je odlo�itev Schneider Electrica zelo razu m -
ljiva. »Pelcov edinstven polo�aj na trgu IP videonad-
zornih sistemov pomeni za S.E. velikansko pri lo� -
nost za rast, saj postaja varovanje in video nadzor

klju �na funkcionalnost na podro�ju gradbeništva,«
je povedal Jean-Pascal Tricoire, izvršni direktor
Schneider Electric.  

»Z zdru�itivijo obeh podjetij se za kupce na slo ven s -
kem trgu ne bo ni� bistveno spremenilo,« poudarja
Rok Bajec, direktor podjetja Mobicom, ki je general-
ni uvoznik izdelov Pelco za Slovenijo. Bajec še doda-
ja, da slovenski uporabniki dobro poznajo izdelke
po djetja Pelco, zlasti trpe�ne in zmogljive nadzorne
kamere, ki so se v rokah dveh slovenskih jadralcev
iz kazale celo v tako ekstremnih razmerah, kot je jad-
ranje �ez Atlantik (www.mobicom.si/default-261
01,23.html). 

Rueil-Malmaison, Francija, 1.
avgust 2007 - Na podro�je
avtomatizacije stavb vstopata
zdru�ena proizvajalec elektroen-
ergetske opreme in podjetje za
videonadzorne sisteme  

A
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39EXPRESS NOVICE - VIZUALNA KONTROLA NA ROBU VESOLJA?

Poletje je čas lahkotnejših novic in nekaj ta -
ke ga je tudi tale novička, čeprav je bila za
akterja presneto resna zadeva. Polet do ro -

ba vesolja in nazaj, namreč!

Naš znani strokovnjak za vizualno kontrolo, dr.
Francelj Trdi�, se je na svojem delovnem obisku v
Rusiji odlo�il preizkusiti še v letenju z, kaj drugega
kot, MIG-om. Fotografije so dovolj zgovorne, škoda
le, da ni kakšna narejena še med samim letom. Ven-
dar pa preznojena obleka pilota po povratku na
letališ�e dovolj zgovorno pri�a o zahtevnosti leta...

Obremenitve do 7.5G v trajanju 10 - 20 sekund pa
so zadosten trening tudi za polet v vesolje, �e bi mu
slu�ajno na zemlji zmanjkalo dela, se je pridušal g.
Trdi� po poletu do roba vesolja in nazaj.

No, mislim, da g. Trdi�u in njegovemu podjetju FDS
Research še dolgo ne bo zmanjkalo dela na zemlji, saj
kakovost govori svoje ... Pravzaprav pa nikoli ne
veš! Tudi v vesolju bo potrebna vizualna kontrola ...

�estitke k uspešnemu poletu!

Dragan Selan, Avtomatika

A

Povratek z
roba vesolja

Pregled stroja pred letom

Preveriti je potrebno vsako malenkost

Navdušenje po poletu
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Vitko proizvodno celico predstavlja dolo�eno število
delovnih mest, povezanih s 'teko�im trakom', kar
omogo�a smiselno urejen, nepretrgan tok proizvod-
nih korakov. Taka organiziranost proizvodnega pro -
ce sa pomembno dvigne raven produktivnosti, hkrati
pa bistveno izboljšuje kakovost izdelkov in je pred-
pogoj za doseganje t.i. six-sigma zahtev po ka ko vo -

sti. Ergonomsko oblikovana delovna mesta zmanj -
šu jejo mo�nost za delovne poškodbe in iz bolj šu jejo
de lovne pogoje. 

Vitka proizvodnja, ki jo je v svoj delavnik prvi vpel-
jal eden vodilnih avtomobilskih proizvajalcev Toyo-
ta, je podjetju ATech �e na prvem proizvodnem lotu

NOVA DIMENZIJA V ELEKTRO
PROJEKTIRANJU IN INŽENIRINGU

licence, vzdrževanje, tehnična podpora, šolanje, svetovanje

inženiring za energetiko, transport in industrijo d.o.o.

NOVA DIMENZIJA V ELEKTRO
PROJEKTIRANJU IN INŽENIRINGUYears

EPLAN Electric P8EPLAN Electric P8

Stegne 7, SI-1000 Ljubljana • tel.: 01/ • fax: 01/
www.exorGSM: 031/368 783 • info@exor-eti.si • -eti.si

511 10 95 511 30 79

Razvojne faze:
koncept, projektiranje, izdelava,
montaža, vzdrževanje,...

•

electric P8

P - POWER - 100 % prenos podatkov, Install & GO
- PRODUCTIVITY - Sočasni inženiring širom sveta
- PERFORMANCE - Masovna obdelava podatkov
- PROCESS Grafični ali objektni način dela
- PROGRESS Edinstvena modularna “EPLAN platforma“
- PRECISION Kvaliteta od prvega koraka
- PASSION Kvantni skok, ki postavlja nove standarde
- PREMIUM EPLAN Electric P8 – “VEDNO v OSPREDJU”

P
P
P
P
P
P
P

-
-
-

-
-

Z japonskimi
prijemi 

do ve�je
konkuren�nosti

slovenskega
podjetja

Informacije:
ATech d.o.o., www.atech.si

Anisa Faganelj, komunikacije@atech.si

Vrhunsko ni narediti ne�esa iz veliko,  temve�
narediti isto z manj.

Priredba izreka Occhamovo rezilo – temelja vitkega
pristopa

ATech d.o.o., prejemnik nagrade Najpodjetniška ideja 2004/05 in Primorsko-notranjska gazela
2003 je po zgledu svetovnega velikana avtomobilske industrije – Toyote v letošnjem letu usposo-
bil prvo vitko proizvodno celico za proizvodnjo elektronskih sestavov. 
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omogo�ila zmanjšanje stroška dela za kar 30 %. Uvedba vitke pro iz vo d -
ne celice pa ne prinaša le zni�evanja stroška dela na enoto izdelka temve�
tudi skrajševanje preto�nih �asov, dvig kakovosti izdelkov, ve�jo pri-
lagodljivost ve�anju potreb in s tem fleksibilnost procesa izpolnjevanja
naro�il. Posledi�no torej dvig celotne konkuren�nosti podjetja.

Na osnovi vzpodbudnih rezultatov v ATechu vitko celico nadgrajujejo z
avtomatiziranim poslu�evanjem delovnih mest, pripravljajo pa tudi
dodatno celico, zasnovano za monta�o kon�nih izdelkov.

Direktor Davor Jakulin pojasnjuje: »Vpeljava vitke celice je za razvojno
naravnano podjetje, ki se po velikosti uvrš�a v skupino SME, velik
dose�ek. V nasprotju z globalnimi konkurenti, ki poslovni uspeh gradi-
jo na poceni delovni sili, ATech z vitko celico sproš�ene vire usmerja v
inovativen razvoj in rast delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Pri
uvajanju takih pristopov ne gre zgolj za postavitev dela opreme, ampak
za konsistenten pristop do preoblikovanja vseh funkcijskih delov podjet-
ja, posebno še logisti�nih tokov in informacijske podpore.« A
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7th IFAC Symposium on 
Nonlinear Control Systems

Second Announcement

Dear  IFAC NMO Slovenia,

The second announcement, call for participation
and provisional pro  gram for NOLCOS 2007 is now
available for download at http://www.nolcos
2007.org.za/

To access the PDF file directly, please go to
http://www.nolcos2007.org.za/Downloads/Sec-
ond_Announcement_v.8.pdf The document con-
tains the latest information on Nolcos and in clu -
des tourism information. 

Please note the following important deadlines:
• Deadline for early registration: 22 June 2007
• Deadline for hotel and tour booking: 22 July

2007
• Symposium date: 22-24 August 2007 (opening

ceremony on the afternoon of 21 August)

Registration
The registration site can be found at https://www
.nolcos2007.org.za/registration/ Persons who ha -
ve commenced to register (by entering partial de -
tail at the registration site) but have not yet sub-
mitted their registration forms by clicking on the
“SUBMIT” button are urged to do so as soon as
possible. 

Any registrations received after 22 June will be
charged at the normal symposium  rates.

About Nolcos
The IFAC NOLCOS symposium is a continuing se -
ries of symposia that were previously held in Capri
(I) 1988, Bordeaux (F) 1992, Lake Tahoe (USA)
1995, Enschede (NL) 1998, Saint-Petersburg
(RUS) 2001, and Stuttgart (DE) 2004.

Nonlinear control systems have gained importance
in many industrial areas and research has under-
gone significant developments recently. There are
significant challenges in various fields of nonlin-
ear control. NOLCOS 2007 will address these
challenges with its focus on latest developments in
theory and application of nonlinear control sys-
tems as well as related areas of research and engi -
neer ing.
Acknowledged as the major international gather-
ing of leading experts in industry and academia in
nonlinear control, NOLCOS aims at strengthening
contacts between academia and industry to build
up new networks and cultivate existing relations.
High-level speakers will present the global spec-
trum of nonlinear control systems, state-of-the-
art applications and developing directions.

We hope that you will be able to attend this event
and we look forward to meeting you in South
Africa in August.

Kind Regards

Prof. Xiaohua Xia,
IPC Chair: NOLCOS 2007 (ipc@nolcos2007.org.za)

Prof. Fernando R. Camisani-Calzolari (noc@nol-
cos2007.org.za )
NOC Chair: NOLCOS 2007
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Ruckus ZoneFlex - je prvi centra -
li zirano upravljan, visoko zmo g -
ljiv multimedijski WiFi sistem na
tr�iš�u. Sistem sestavljata zmo g -
ljiva multimedijska dostopovna
to �ka (ZoneFlex 2942) in cen tra -
li  zi rana kontrolna enota (ZoneDi-
rector 1000). Napravi omogo�ata
izgradnjo visoko zmogljivih W -
LAN omre�ij, namenjeni imple-
mentaciji v srednje velikih podje t -
jih (SME), letališ�ih, hotelih, šolah
ter ostalih objektih z velikim šte -
vilom brez�i�nih odjemalcev. Sis-
tem omogo�a implementacijo na -
prednih in popolnoma varnih brez
 �i�nih poslovnih omrezij, z uni ka -
t no podporo za brezzi�ni IP video
in Voice over Wi-Fi. Glavne pred-
nosti sistema so izredno enostav -
na avtomatizirana namestitev in
upravljanje, vgrajena zmogljiva
Wi-Fi antenska tehnologija - Net-
work BeamFlex in popolna var -
nost z integrirano avtentifikacij -
sko bazo - Dynamic Pre-Shared
Key.

Ruckus ZoneFlex F2942 predsta -
v lja idealno izbiro za implemen ta -
cijo na pre  dnih in popolnoma var -
nih brez �i�nih poslovnih omre�ji,
z uni katno podporo za brez�i�ni
IP video in Voice over Wi-Fi. 
Naprava ima vgrajen patentirani
antenski nabor Network Beam-
Flex, namenjen delovanju v dina -
mi�nih okoljih z veliko koncentra -
cijo Wi-Fi signalov, saj omogo�a
generira nje preko 4000 antenskih
kombinacij in s tem avtomati�no
usmerjanje signala mimo izvora
motenj. To pomeni dva- do štiri-
kratno po ve�anje dometa in s tem
manjše število potrebnih dosto po -
vnih to �k v objektu. Sistem omo -

Novosti na IT
podro�ju

Brez�i�no povezovanje svetov!

Osnovni cilj podjetja TELOS d.o.o. je povezovanje svetov! V
sve tu, v katerem vsi razmišljamo globalno in delujemo lokal -
no si življenja brez medsebojnega povezovanja ne moremo

več zamišljati. Naj si gre za povezovanje residenčnih uporabnikov
na triple play širokopasovne storitve, povezovanje naprav v okoljih
idustrijske avtomatizacije ali za vzpostavitev kvalitetnih multime -
dijskih rešitev za strujanje vsebin po spletu, vedno se lahko zane-
sete, da bodo povezali Vaše svetove. Z obsežno paleto zastopstev
vodilnih IT podjetji, številnimi kontakti in poznanstvi v svetu in do -
ma ter preko sodelovanja v mnogih vodilnih projektih so sposobni
najti rešitev za vsak problem na področju telekomunikacij.

Informacije: TELOS d.o.o., www.telos.si
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go�a po s tavitev brez�i�nega mesh
omre�ja in tako eliminira potrebo
po prisotnosti Ethernet o�i�enja
na lokaciji dostopovne to�ke. Na -
predna Quality of Service podpora
do voljuje prenos razli � nih tipov
pro meta in vzpostavitev ve�ih vir-
tualnih omre�ji preko enovitega
sistema. Vrhunska zmo gljivost se
ka �e v garantirani podpori simul-
tanemu brez�i�nemu prenosu do
20 glasovnih kli cev (Vo-Fi), du -
catu IPTV strujev in povezovanju
50 podatkovnih od je malcev. 

Vzpo stavitev naprednega WLAN
om   re�ja je z uporabo ZoneFlex
vme snikov izredno preprosto in ne
zahteva kompleksnega na�rtovan-
ja sistema. Naprave same poiš�ejo
Ruckus ZoneDirector 1000 preko
katerega se izvede samo-na me s -
titev. Velik poudarek je podan
var nosti WLAN omre�ji, ki deluje-
jo preko ZoneFlex vmesnikov. Im -
ple mentirani so varnostni pro-
tokoli WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
in WPA2-AES. V velikih podjetjih
obi�ajno vsi uporabniki za dostop
do brez�i�nega omre�ja uporablja-
jo en sam pre-shared key (PSK). To
predstavlja velik problem za zago-
tavljanje varnosti. Ruckusova pa -
tentirana tehnologija Dynamic
PKS vpelje popolnoma nov sistem
dodeljevanja klju�ev za dostop do
omre�ja, ki temelji na avten-
tifikacijski bazi uporabnikov.
Vsak uporabnik se enostavno pri -
klju�i v LAN in vpiše v brs kal nik
na slov varnega portala, kjer se do -
lo�ajo vse pravice dostopa. Po av -
tentifikaciji, ZoneDirector upo rab -
niku avtomati�no dodeli uni katni,
dinami�no generiran PSK. Klju�
pre neha delovati po nastavljenem
�asu (za goste v podjetju) ali ko
upo rabnik izgubi pravice dostopa.
Sistem ZoneFlex nudi podporo za
šti ri SSID (Service Set IDentifier) in
s tem omogo�a na predno segrega -
cijo prometa in storitev. Za vsak
SSID lahko lo �e no nastavimo var -
nostne, preno s ne, QoS in uprav -
ljalske parametre. Tako znotraj
en e ga sistema odjemalcem vzpo -
redno ponudimo de nimo popolno-
ma odprti dostop za zaposlene, ter
omejen dostop za goste in pogod-
bene sodelavce. 

Sistem omogo�a popolno integ ra -
cijo z obstoje�o varnostno infra-
strukturo v podjetju, s po�arnimi
zi do vi, sistemi za zaznavanje vdo -
rov in stre�niki za avtentifikacijo,
tudi z RADIUS in Active Directory. 

� Prva centralizirano upravljana
multimedijska Wi-Fi dostopna
to�ka, namenjena izgradnji po -
polnoma varnih WLAN omre�ji
v srednje velikih podjetjih in os -
talih objektih z ve�jim številom
odjemalcev. 

� Izredno preprosta namestitev in
uporaba, ki za postavitev brez -
�i�nega omre�ja ne zahteva
kom pleksnih znanj o delovanju
RF sistemov. Samo nastavitev
ce lotnega sistema se izvede v 5
minutah. 

� Vgrajen inteligentni antenski
sistem Network BeamFlex, ki z
uporabo dveh serij po 6 pamet-
nih Smart MIMO anten omo -
go�a sestavljanje 4096 razli�nih
dinami�nih antenskih kombina -
cij ter tako omogo�a veliko raz -
širitev dometa 802.11 b/g om -
re �ja, optimatizira prenos in
mi nimalizira motnje pri preno-
su. Odzivanje na spremembe v
okolju se izvaja v realnem �asu. 

� S pomo�jo Network BeamFlexa
nam je omogo�ena izgradnja zm -
ogljivega brez�i�nega Wi-Fi Mesh
sistema, kar eliminira po trebo po
prisotnosti Ethernet o�i �enja na
lokaciji dostopovne to�ke.

� Vgrajena tehnologija SmartCast
omogo�a klasifikacijo, prioti-
zacijo in optimatizacijo multi-
medijskega prometa preko stan-
dardnega 802.11 omre�ja. 

� Zagotovljena stabilna propust-
nost 20 Mb/s na površini 460
kva dratnih metrov. 

� Zagotovljen simultan brez�i�ni
prenos 20 glasovnih klicev (Vo-
Fi), ducat IPTV strujev ali pove-
zovanje 50 podatkovnih odje-
malcev 

� Naprava omogo�a dramati�no,
do štiri kratno pove�anje dosega
in posledi�no manjše število po -
trebnih enot za pokritje �eljene-
ga podro�ja 

� Implementirani varnostni pro-
tokoli WEP, WPA-PSK, WPA-
TKIP in WPA2-AES. 

� Popolna integracija z obstoje�i-
mi varnostnimi mehanizmi v
po djetju, recimo po�arnimi zi -
dovi, sistemi za prepre�evanje
vdorov in avtentifikacijskimi

stre�niki, tudi z RA -
DIUS in Active Dire -
ctory. 
� Vgrajena lokalna
avtentifikacijska ba-
 za - prvi brez�i�ni
si  s tem, ki ne upo ra -
blja identi�nega Pre-
Shared Key-a (PSK)
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za dostop za vse uporabnike, saj
to predstavlja velik varnostni ri -
zik. Patentirana rešitev Dynam-
ic Pre-Shared Key, avtomatizira
in zelo poenostavi dodeljevanje
pravice dostopa. Pri prvi upora-
bi, se uporabnik pove�e v LAN,
v brskaniku odpre spletni nas -
lov avtentifikacijskega portala,
ki potrdi uporabnikove pravice
dostopa. ZoneDirector nato
kon figurira uporabnikov sistem
z dodelitvijo dinami�eno generi-
ranega PSK-ja. Klju� je lahko
na s tavljen tako, da preneha de -
lovati po �eljenem �asu ali ko
uporabnik izgubi pravice dos to -
pa. 

� Podpora za avtentifikacijo 802.1x
� Podprti so so štirje SSID (Service

Set IDentifier) in s tem omo go -
�ena napredna segregacija pro -
meta in storitev. Za vsak SSID
lahko lo�eno nastavimo varnos-
tne, prenosne, QoS in uprav -
ljalske parametre. Tako znotraj
enega sistema odjemalcem
vzpo redno ponudimo denimo
po polnoma odprti dostop za za -
poslene, ter omejen dostop za
go ste in pogodbene sodelavce. 

� Zaš�ita pred DoS napadi 
� Popolna podpora za brez�i�ne

prenose strujanega videa (IPTV) 
� Idealno rešitev za uporabnike,

ki �elijo uporabljati nove gene -
ra cije brez�i�nih storitev: brez -
�i�ni IP video, Voice over Wi-Fi,
konvergenco fiksnih in mobil-
nih komunikacij (FMC), varen
korporativni dostop in vzpo sta -
vitev multi-tier Wi-Fi okolja. 

� Optimatizirana podpora za
brez �i�ne glasovne komunikaci-
je (Voice over Wi-Fi). Delovanje
v Power Save (UAPSD) na�inu,
ki podaljšuje dol�ino delovanja
baterij za naprave, ki se povezu-
jejo v omre�je. 

� Centralizirana namestitev in
upravljanje Zone Flex dosto pov -
nih to�k poteka preko ZoneDi-
rector 1000. Omogo�ena tudi
in dividualno upravljanje vsake
na prave. 

� Oddaljena kontrola nad RF spek-
  trom

� Vgrajena dva Ethernet porta,
na pajanje preko Ethernet porta
(Power over Ethernet - 802.3af) 

� Prilo�en kit za stensko ali strop-
no namestitev, z mo�nostjo za -
klepanja za prepre�evanje od tu -
jitve. 

BeamFlex - antenska tehnologi-
ja za drasti�no pove�anje Wi-Fi
dometa
BeamFlex je najnaprednejši intui -
tivni Wi-Fi antenski sistem na sve -
tu. Omogo�a izni�enje "mrtvih
to�k" v hiši, prilagajanje in izo gi -
banje motnjam v realnem �asu
(sosednji Wi-Fi sistemi, Bluetooth
na prave, debele stene, mikrova -
lovne pe�ice...) in enormno po ve -
�anje prenosnih hitrosti in do me -
ta. Sistem je sestavljen iz kompak-
tnega antenskega nabora, ki vse-

buje šest visoko zmogljivih us mer-
 jenih antenski elementov. Z nji -
hovo kombinacijo mu je omo go -
�eno v realnem �asu sestaviti do
63 razli�nih kombinacij antenskih
vzorcev, kar zagotavlja, da je za
vsako napravo v sistemu v vsa -
kem trenutku izbran optimalen
vzorec. Brez�i�ne naprave imajo
tako zagotovljeno dramati�no, 8 x
pove�anje dometa in 3 x pove�an-
je zmogljivosti. BeamFlex stabi-
lizira delovanje brez�i�nega om -
re�ja tako, da ta zagotavlja ne pre -
kinjen prenos optimalnega video
struja in kris -
talno �iste gl a -
sovne komu-
nikacije v vsak
koti�ek do ma.
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Aktivno izogibanje motnjam 
Druga�e od usmerjenih anten, ki oddajajo signal v
vseh smereh, BeamFlex usmerja prenos signala v
smeri naprave, ki te signale sprejema. BeamFlex

dinami�no nastavlja in usmerja svoje �arke za vsako
postajo - adapter in vsak paket podatkov posebno in
s tem omogo�a ve� smerno pokritost doma. Beam-
Flex ta ko zagotavlja energetsko u�inkovitost in iz -
ni�uje šu me napram sosednjim napravam in omre�-
jem. 

Ruckus ZoneDirector 1000 - centralni kontrolni
sistem za napredna brez�i�na omre�ja

Ruckus ZoneDirector 1000 je prvi centralizirano
upra vljani kontrolni sistem, namenjen postavitvi ce -
novno dostopnih, visoko zmogljivih multimedijskih
brez�i�nih LAN omre�ji (WLAN) v srednje velikih
podjetjih (SMB), letališ�ih, hotelih, šolah ter ostalih
objektih z velikim številom brez�i�nih odjemalcev. Z
njegovo pomo�jo nam je omogo�eno popolno up rav -
ljanje do 25 zmogljivih dostopovnih to�k nove gen-
eracije Ruckus ZoneFlex 2942, ter s tem mo�nost za
implementacijo naprednih in popolnoma varnih
brez �i�nih poslovnih omre�ji, z unikatno podporo
za brez�i�ni IP video in Voice over Wi-Fi. Namestitev

in upravljanje sistema poteka preko preprostega
sple t nega vmesnika, ki za nastavljanje ne zahteva
eks pertnega IT znanja. Z njegovo pomo�jo v nekaj
minutah nastavimo vse potrebne WLAN in varnos-
tne parametre, ki se avtomati�no prenesejo v vse
Zone Flex dostopovne to�ke v sistemu. Dodajanje do -
stopovnih to�k v sistem poteka avtomati�no, saj na -
prave same poiš�ejo kontrolni sistem in izvedejo
samo-namestitev z nastavljenimi parametri. Vsi kli-
enti, ki vstopajo v WLAN omre�je, so posredovani v
ZoneDirector spletni vmesnik, kjer ste�e avten-
tifikacija in avtorizacija in so šele po tem postopku
spuš�eni v sistem. Nadgradnje programske opreme
in spremembe v nastavitvah je mogo�e implementi-
rati v vseh to�kah v sistemu, ali le v �eljenih
napravah. Sistem omogo�a popolno integracijo z
obstoje�o varnostno infrastrukturo - po�arnimi
zidovi, sistemi za zaznavanje vdorov in stre�niki za
avtentifikacijo, tudi z RADIUS in Active Directory. V
velikih podjetjih obi�ajno vsi uporabniki za dostop
do brez�i�nega omre�ja uporabljajo en sam pre-
shared key (PSK). To predstavlja velik problem za
zagotavljanje varnosti. Ruckusova patentirana teh -
no logija Dynamic PSK vpelje popolnoma nov sistem
dodeljevanja klju�ev za dostop do brez�i�nega om -
re�ja, ki temelji na vgrajeni avtentifikacijski bazi
upo rabnikov. Vsak uporabnik se enostavno priklju�i
v LAN in vpiše v brskalnik naslov varnega portala,
kjer se dolo�ajo vse pravice dostopa. Po avten-
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tifikaciji, ZoneDirector uporabni -
ku avtomati�no dodeli unikatni,
dinami�no generiran PSK. Klju�
preneha delovati po nastavljenem
�asu (za goste v podjetju) ali ko
uporabnik izgubi pravice dostopa.
Sistem omogo�a postavitev brez -
�i�nega mesh omre�ja in tako eli-
minira potrebo po prisotnosti Eth-
ernet o�i�enja na lokaciji dosto -
pov ne to�ke. Vmesnik ima vgraje-
na dva GigaBitna Ethernet porta
preko katerih poteka povezovanje
na splet in omogo�a vzpostavitev
redundan�ne povezave. 
Vzpostavitev naprednih poslovnih
WLAN omre�ji postaja z uporabo
ZoneFlex vmesnikov izredno pre-
prosta in zanimiva rešitev. Med
od li�nimi karakteristikami naj
ome nimo:
� Popolna kontrola nad delovan-

jem omre�ja preko Dashborda,
drag-and-drop vmesnika, ki do -
voljuje popoln pregled nad delo-
vanje WLANa in omogo�a cen-
tralizirano odpravljanje napak.

� Izredno natan�na statistika de -
lo vanje. 

� Vgrajen inteligentni antenski si -
s tem Network BeamFlex, ki z
uporabo dveh serij po 6 pamet-
nih Smart MIMO anten omo -
go�a sestavljanje 4096 razli�nih
dinami�nih antenskih kombi-
nacij ter tako omogo�a veliko
razširitev dometa 802.11 b/g
omre�ja, optimatizira prenos in
minimalizira motnje pri preno-
su. Odzivanje na spremembe v
okolju se izvaja v realnem �asu. 

� S pomo�jo Network BeamFlexa
nam je omogo�ena izgradnja
zmo gljivega brez�i�nega Wi-Fi
Mesh sistema, kar eliminira po -
trebo po prisotnosti Ethernet
o�i �enja na lokaciji dostopovne
to�ke. 

� Vgrajena lokalna avtentifikacij -

ska baza - prvi brez�i�ni sistem,
ki ne uporablja identi�nega Pre-
Shared Key-a (PSK) za dostop za
vse uporabnike, saj to predsta -
vlja velik varnostni rizik. Paten-
tirana rešitev Dynamic Pre-Sha -
red Key, avtomatizira in zelo
poenostavi dodeljevanje pravice
dostopa. Pri prvi uporabi, se
upo rabnik pove�e v LAN, v brs -
kaniku odpre spletni naslov av -
tentifikacijskega portala, ki po -
trdi uporabnikove pravice dos -
topa. ZoneDirector nato konfig-
urira uporabnikov sistem z do -
de litvijo dinami�eno generirane-
ga PSK-ja. Klju� je lahko nasta -
v ljen tako, da preneha delovati
po �eljenem �asu ali ko uporab-
nik izgubi pravice dostopa 

� Zagotovljena stabilna propust-
nost 20 Mb/s na površini 460
kvadratnih metrov. 

� Zagotovljen simultan brez�i�ni
prenos 20 glasovnih klicev (Vo-
Fi), ducat IPTV strujev ali pove-
zovanje 50 podatkovnih odje-
malcev 

� Naprava omogo�a dramati�no,
do štiri kratno pove�anje dosega
in posledi�no manjše število
potrebnih enot za pokritje �el-
jenega podro�ja 

� Implementirani varnostni pro-
tokoli WEP, WPA-PSK, WPA-
TKIP in WPA2-AES. 

� Popolna integracija z obstoje�i-
mi varnostnimi mehanizmi v
podjetju, recimo po�arnimi
zidovi, sistemi za prepre�evanje
vdorov in avtentifikacijskimi
stre�niki, tudi z RADIUS in
Active Directory. 

� Vgrajena dva Giga Ethernet
por ta za dostop do široko pa sov -
ne ga interneta. 

� Podpora za avtentifikacijo 802.
1x 

� Podprti so so štirje SSID (Service
Set IDentifier) in s tem omo go -
�ena napredna segregacija pro -
meta in storitev. Za vsak SSID
lahko lo�eno nastavimo varnos-
tne, prenosne, QoS in upravl-
jalske parametre. Tako znotraj
enega sistema odjemalcem vzp -
o redno ponudimo denimo po -
pol noma odprti dostop za zapo -
slene, ter omejen dostop za go s -
te in pogodbene sodelavce. 

� Zaš�ita pred DoS napadi 
� Popolna podpora za brez�i�ne

prenose strujanega videa (IPTV) 
� Idealno rešitev za uporabnike,

ki �elijo uporabljati nove gen-
eracije brez�i�nih storitev:
brez�i�ni IP video, Voice over
Wi-Fi, konvergenco fiksnih in
mobilnih komunikacij (FMC),
varen korporativni dostop in
vzpostavitev multi-tier Wi-Fi
okolja. 

� Optimatizirana podpora za
brez�i�ne glasovne komunikaci-
je (Voice over Wi-Fi). Delovanje
v Power Save (UAPSD) na�inu,
ki podaljšuje dol�ino delovanja
baterij za naprave, ki se povezu-
jejo v omre�je. 

� Oddaljena kontrola nad RF
spektrom 

SmartCast - programski sistem
na predne klasifikacije multi-
cast prometa

SmartCast je prva in edina prog -
ram ska tehnologija za upravljanje
brez�i�nega prometa, ki omogo�a
kla sifikacijo, priotizacijo in opti mi-
zacijo multimedijskega pro me ta
pre ko standardnega 802.11 om re -
�ja.

Patentirana tehnologija SmartCast
v eni rešitvi zdru�uje inovativno
tehniko za upravljanje multicast
pro meta, inteligentni QoS (Quality
of Service) mehanizem in zmo�nost
klasifikacije prometa glede na ap -
li kacijo, ki ji je promet namenjen.
Tako omogo�a prenos video vse-
bin najvišje kvalitete po brez �i� -
nem WiFi omre�ju. SmartCast
pre pozna in posledi�no obravnava
multicast video frame pakete
pred nostno, pred ostalimi tipi pa -
ketov v omre�ju. Tako tvori ro bu -
stno platformo za brez�i�ni pre -
nos IPTV strujev od široko-pa sov -
nih modemov in usmerjevalnikov
do SetTopBox-ov. SmartCast pre-
pozna adapter, ki oddaja zahtevek
v IPTV kanal in usmeri �eljeni
mul ticast video paket do vsakega
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sprejemnika. Pri tem uporabi opti-
malni data rate in pot signala za
vsak sprejemnik posebej. Algori -
tem za optimatizacijo multimedij -
skega prometa zagotovlja optima -
lni prenos ve�jega števila video
strujev visoke kvalitete in obenem
ohranja zadostno pasovno širino
za prenos podatkov. 

SmartCast sa modejno ovrednoti
ves promet glede na UDT/TCP
port in na podlagi ostalih lastnos-
ti omogo�a up ravljanje vsakega
tipa prometa po sebej, glede na nje-
gove lasnosti in prioritete. Upo -
rabljeni so štirje nivoji priotiziran-
ja paketov.

SocketModem EDGE - vgradni
EDGE modemski modul

SocketModem EDGE je vgradni
mo demski modul, ki omogo�a va -
šim napravam preprost vstop v
svet mobilnih komunikacij. Z nje-
govo vgradnjo mo�no razširimo
funkconalnost naprav, brez potre -
be po vlaganju energije in sredstev
v razvoj mobilnih komponent in
pri dobitev potrebnih certifikatov.
Modul vsebuje vse potrebne stroj -
ne komponente - kontroler, RF sp -
re jemnik in antenski vmesnik,
nujne za zmogljivo mobilno pove-
zljivost. Z visoko stopnjo integ ra -
cije prinaša nizko potrošnjo ener -
gije in zahteva izredno malo pros-
tora za namestitev. Modem omo -
go�a povezovanje na EDGE mobil-
na omre�ja, kar prinaša trikratne
prenosne hitrosti napram GPRS
modemom in obenem podpira
quad-band GSM povezovanje, to -
rej dovoljuje uporabo v vseh glo -

bal no prisotnih mobilnih omre � -
jih. Velika prednost je tudi vgra-
jeni TCP/IP protokolni nabor, ki
omogo�a mobilno internetno po -
ve zljivost napravam v katerih je
vgrajen. 

Modul deluje na inovativni Multi-
Techovi SocketModem platformi,
ki na enotni comm-port arhitek-
turi prinaša veliko flek sibilnost,
saj nam omogo�a vgradnjo izme -
n ljivih modulov za vstop v razli�-
na omre�ja (mobilna, Ethernet,
PS TN, Wi-Fi). Preko nje lahko po -
nudimo uporabnikom mo�nost
vgradnje �eljenega modula glede
na vsakokratne potrebe in obenem
puš�amo odprte mo�nosti za vg -
ra  dnjo modulov temelje�ih na teh -
nologijah ki prihajajo. Moduli
omogo�ajo popolno simbiozo z
ob  stoje�imi produkti, saj vsa ko -
mu nikacija poteka preko standar -
d nega kanala. Za razvoj popolne
ap likacije je na voljo razvojno oro -
dje (Development Kit), na katerega
priklju�imo modul, ter ga upo rab -
ljamo za testiranje, programiranje
in izvajanje potrebnih analiz. Kit
vsebuje razvojno ploš�o z RS232
DB 25 konektorjem, napajanje, an -

teno in RS kablovje. Naj še omeni-
mo, da ob koncu leta prihaja na
tr �iš�e modemski modul Socket-
Modem UMTS, ki bo omogo�al
po vezovanje po mobilnih omre�jih
tretje generacije. A
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S pogledom na bistvo.
Novi DS30 senzor razdalje. 
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SICK je še izboljšal merjenje časa preleta.
Nameravate ohranjati natančno razdaljo ali zaznavati prisotnost predmetov? 
Z novim senzorjem razdalje DS30 lahko to nalogo opravite skoraj popolno! 
Kompakten kot foto-električno stikalo, deluje DS30 do razdalje dveh metrov 
in je neodvisen od barve predmeta. 
Vedno v tarčo – celo v črno.

Več podrobnih informacij je na www.sick.si.




