AVTOMATIZACIJA PROCESOV, STROJEV IN ZGRADB - ROBOTIKA - MEHATRONIKA - KOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - 74

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

ISSN 1580-0830 - 4.17€ - LETO 2007 - STEVILKA

I S S N 15 8 0 - 0 8 3 0

74

Novi SIMATIC Panel PC 677B
Visoka zmogljivost in robustnost združeni s kompaktno zasnovo

Novi SIMATIC Panel PC 677B temelji na inovativni SIMATIC PC zasnovi, ki skupaj z Intel® Mobile Core® 2 Duo procesorjem, delovnim
pomnilnikom DDR2 667 s kapaciteto do 4 GB, PCI Express režo ter
trdim diskom SATA s kapaciteto do 160 GB in NCQ tehnologijo zagotavlja visoko zmogljiv in zanesljiv sistem za zahtevne aplikacije na
področju vizualizacije ter krmiljenja.
Več na www.siemens.com/simatic-panel-pc

SIEMENS

IMPRESUM in UVODNIK

Spoštovani,

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

AVTOMATIKA
Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in zgradb, robotiko
mehatroniko, komunikacije in informacijske tehnologije ter
GLASILO DRUŠTVA AVTOMATIKOV SLOVENIJE
Odgovorni urednik:
Branko Badrljica • tel.: 040 423 303
e-mail: brankob@avtomatika.com
Glavni in tehnini urednik:
Dragan Selan • stik@avtomatika.com • tel. 059 010 949
Naslov za pošiljanje materialov in dopisov:
Hydra & Co. d.o.o.
Revija AVTOMATIKA,
P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje
stik@hydra-co.si • studio@hydra-co.si
Tisk: Tiskarna MA - TISK d.o.o., Maribor

Urednik rubrike DAS:
doc. dr. Nenad Muškinja • nenad.muskinja@uni-mb.si
Predsednik Društva avtomatikov Slovenije:
prof.dr. Boris Tovornik • boris.tovornik@uni-mb.si
Cena 4,17 €, za celoletno naronino priznavamo 10% popust,
poštnina za SLO in DDV sta vkljuena v ceno, naklada do 3.000
izvodov. Vse pravice pridrane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem zalonika in vedno z
navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 10-krat letno, julija in avgusta ne izide.

Vroina 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! Uinki tople grede pa in e ne
bo vsak pri sebi zael z racionalnim trošenjem
energije, išenjem lastnih odpadnih voda, reciklao
odpadkov in seveda z uporabo goriv, ki ne proizvajajo okolju tako nevarnega CO2, bomo svet uniili v eni
sami generaciji. Nemogoe je, da ta mali planet
preivi vsakih nekaj let podvojeno število prebivalstva, ki zaradi lastnega komforta proizvaja vse ve
in ve CO2 ...
Preprian sem, da e ne bi bilo ekonomskega interesa
monih posameznikov in naftnih lobijev, bi e
zdavnaj iznašli naine in energije, ki bi bili naravi
prijazni. Tako pa ... Ja, eno naslednjih številk bomo
res morali posvetiti avtomatizaciji v ekologiji in
alternativnim virom elektrine energije.
Sredi septembra se spet zaenja Mednarodni obrtni
sejem - MOS’07. Tokrat e štirideseti, zato bo še
posebej slavnostno.
V zaetku oktobra bomo na Rogli v hotelu Planja na
Tehniškem posvetovanju vzdrevalcev Slovenije.
Vabljeni vsi, ki se ukvarjate z vzdrevanjem, v referatih pa lahko predstavite tudi svoje rešitve in opremo. 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 izobraevalne ustanove, zdruenja in
društva, izjave njihovih predstavnikov pa bomo
objavljali tudi v Avtomatiki ...

D. Selan
gl.urednik
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si
Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom. Dvonivojske in trinivojske aplikacije strenik-odjemalec. Komunikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokliete po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

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

Svetuje na podrojih uporabe: PLC in DCS krmilniških sistemov v klasinih in šarnih procesih; recepturni sistemi po standardu ISA S8801; OPC tehnologije za prenos podatkov na višje nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifikacije in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Branko Nikoli, ing., SINABIT d.o.o., tel.
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.si

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

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

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

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

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

tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali
e-pošta: ivan.morano@robotina.si.
Svetuje pri zašiti in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Svetuje glede uporabe frekvennih regulatorjev,
mehkih zagonov, zašite motorjev.

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

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

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o.,
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta:
fbselektronik@siol.net
Svetuje na podroju varovanja in zašite s svetlobnimi zavesami varnostnega nivoja 4 in varnostnega nivoja 2.
Pokliete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

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

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

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

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

NADZORNI SISTEMI - SCADA

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV

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

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

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

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

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

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 podroja uporabe servo pogonov, frekvennih pretvornikov in pozicijskih krmilnikov.
Pokliete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

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

Svetuje s podroja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokliete 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 nartovanju in izvedbi avtomatizacij na podrojih krmiljenih in reguliranih elektromotorskih pogonov poljubnih izvedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, tehnini direktor
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta:
vito.koprivnikar@silon.si
g. Koprivnikar je specialist za nartovanje in
izvedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.
Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po
elektronski pošti.

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, ...).

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 raunalništvo,
tehnologijo rtne kode, RFID in uvajanje
sistemov v proizvodnjo.

Brezplani oglas
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EXPRESS NOVICE - Nova merilna oprema

Sejem elektronike je potreben!

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 najpomembnejših s področja elektronike, avtomatike, robotike in
telekomunikacij je prav gotovo Fakulteta za elektrotehniko v
Ljubljani.

Prof. dr. Toma Slivnik, dekan
Fakultete za elektrotehniko

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, šolajoi se mladini, politikom ... e pogledamo v sosednje drave, lahko ugotovimo,
da tam podpirajo takšne sejme, e so se e odloili razvijati
doloen segment gospodarstva. Navsezadnje pa je Sejem
elektronike tudi prilonost za sreanje in pogovor med
slovenskimi strokovnjaki s podroij, ki se bodo predstavila
na sejmu. Velja poskusiti in biti zraven, tradicija je na
strani sejma."
A
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EXPRESS NOVICE - Sejemske aktivnosti

DSO5000
Nova družina osciloskopov iz
Agilent Technologies
Informacije: AVEKTIS d.o.o., www.avektis.si

renosni digitalni osciloskopi iz nove družine DSO5000 v majhnem, priročnem ohišju skrivajo odlične karakteristike. Ker je
vedno na voljo 1 M točk spomina, je zelo verjetno, da boste
vzrok in posledico lahko videli v eni sami sledi.

P

Ve spomina prav tako omogoa visoko hitrost vzorenja tudi pri opazovanju daljših pojavov. Ujemite tudi najhitrejše motnje (glitch-e), saj se
zajem podatkov ponovi 100.000-krat na sekundo! Z vgrajenimi številnimi avtomatskimi meritvami in matematinimi funkcijami (vkljuno s
FFT) je analiza valovnih oblik enostavna.
S priloeno programsko opremo z lahkoto prenesite podatke na svoj raunalnik. Krmiljenje
osciloskopa in prenos podatkov v raunalnik sta mogoa
tudi preko vgrajenega spletnega brskalnika. USB, LAN in
GPIB vodila so standarna. e vam priloene sonde ne zadošajo, boste zagotovo
veseli široke palete
Majhen, tanek, izredno
dodatnih sond in prizmogljiv in cenovno ugoden
bora. Vsi modeli imajo barvni, 6.3
colski zaslon z loljivostjo 1024 x
768 tok in 256 barvnimi odtenki.
Izbirate lahko med modeli z dvema ali štirimi kanali in pasovnimi širinami 100, 300 ali 500 MHz.

Novi osciloskopi iz druine Agilent DSO5000 so majhni, zmogljivi, moderni in cenovno ugodni.
A
AVTOMATIKA 74/2007
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EXPRESS NOVICE - Sejemske aktivnosti

Največja sejemska in poslovna prireditev v jugovzhodnem delu Evrope

Mednarodni
obrtni sejem - MOS
Celjski sejem v
asu MOS
Informacije: Maja Gorjanc, Celjski sejem d.d.

etos 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.
Tekom 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 razstavljavcev iz več kot 35 držav.

L

Vsako leto sejem obiše ve kot 160.000 obiskovalcev, ki si lahko ogledajo ponudbo na podroju strojev in opreme za les ter kovino, elektronike, elektrotehnike, 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 podjetništvo.
Hkrati MOS ponuja tudi odline prilonosti za mreenje in sklepanje poslov. Ponovno se obeta dober
obisk s strani tujih politinih in gospodarskih delegacij. Svojo udelebo na sejmu so e napovedali Avstrijci, Hrvati, Madari, Srbi in Tajvanci.
Sejemski utrip bodo obogatila številna strokovna
sreanja, okrogle mize in delavnice, ki pomembno
dopolnjujejo ponudbo razstavljavcev. Namenjene so
predvsem spodbujanju podjetništva, konkurennosti
in internacionalizacije podjetij. Tekom sejma bodo
AVTOMATIKA 74/2007

potekala številna mednarodna poslovna sreanja in
predstavitve tujih gospodarstev kot tudi turistinih
destinacij. Med drugim bo v organizaciji Obrtne
zbornice Slovenije (OZS) izvedeno poslovno sreanje
sedmih drav.
Vse dni sejma bo letos e tretje leto zapored organiziran sklop finanno izobraevalnih prireditev pod
skupnim imenom Finanna arena. Gre za predavanja s podroja osebnih financ, nalob, pokojnin,
davkov, delovanja kapitalskega in nepremininskega
trga JV Evrope itd.
Sejem torej ponuja marsikaj tako za lainega kot za
strokovnega obiskovalca. Ponuja na ogled najnovejše
doseke ter omogoa predstavitev trendov in novosti
v razlinih panogah. Sejemski jubilej bo obeleen tudi z bogatim spremljanim programom, zato je letošnji MOS vsekakor vreden obiska.
A

Potrebujejo

Foto: FOTO SPRING

samo dotik!

Membranske tipkovnice
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 monosti 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.

Eltas d.o.o., Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, Tel.: +386 7 39 34 900, E-pošta: info@eltas.si, Spletna stran:

www.eltas.si
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Eltas
zapolnjuje
vrzel med
človekom
in strojem

Membranske tipkovnice
iz ELTAS-ove proizvodnje

Informacije: ELTAS d.o.o.

Celovite rešitve na podroju
membranskih tipkovnic in
upravljalnih panojev

aprave in stroji, ki potrebujejo krmiljenje, so opremljeni s tipkovnicami za enostaven in učinkovit nadzor 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 tipkovnice tem zahtevam niso vedno kos, zato se proizvajalci naprav odločajo za vgradnjo membranskih tipkovnic.

N

Izdelki prilagojeni specifinim zahtevam
naronikov
V Eltasu iz Šentjerneja so specializirani za razvoj in
izdelavo membranskih tipkovnic ter elnih folij, ki
ustrezajo vsem industrijskim standardom, namenjenih krmiljenju naprav in strojev v razlinih panogah, kot so telekomunikacije, medicinska oprema,
industrijska elektronika, merilni inštrumenti itd.
Konkurenna prednost Eltasove proizvodnje tipkovnic sta prilagodljivost in razvoj, saj so usmerjeni v
izdelavo majhnih ali srednje velikih serij, narejenih
po naroilu. Eltasov celovit pristop k izdelavi tipkovnic in elnih folij zagotavlja popolno storitev, pri
kateri spodbujajo partnerski odnos s kupcem od zgodnje faze nartovanja, ko skupaj poišejo optimalno
rešitev za njihove potrebe. Tako pomagajo rešiti vrsto konstrukcijskih problemov ter naroniku prihranijo as in stroške.
Svoje izkušnje in znanje na podroju razvoja visokokakovostnih tipkovnic so izpopolnili do te mere, da
lahko v procesu izdelave doloene naprave s proizvajalcem sodelujejo e v sami razvojni fazi. Njihova
celovita storitev vkljuuje osnovne koncepte, svetovanje, nartovanje, aplikativni razvoj in proizvodnjo, s imer se popolnoma prilagodijo zahtevam svoAVTOMATIKA 74/2007

jih strank. S tem zagotavljajo tehnino ustrezno,
praktino in stroškovno uinkovito rešitev za potrebe ustreznega krmiljenja naprav ter grafino podobo
skladno z obliko in videzom naprave.

Membranska tipkovnica s
kovinsko nosilno plošo

Eltas svoje tipkovnice glede na
potrebe naronika nadgrajuje z izdelavo kovinskih in
plastinih nosilnih ploš, s imer zagotavlja višjo
stopnjo integracije tipkovnic v konni izdelek. Ploše
so glede na konstrukcijo naprave ustrezno obdelane
ter opremljene z vsemi potrebnimi mehanskimi

HMI SISTEMI - Membranske tipkovnice iz Eltasa

prisotna prah in vlaga ter obstaja monost kontaminacije z agresivnimi tekoinami. Omogoajo uporabo tudi v primerih velikih temperaturnih razlik, saj
enake karakteristike ohranjajo med -20°C in +70°C.
V posebnih izvedbah, na osnovi specifinih zahtev
kupca, lahko membranske tipkovnice nudijo tudi
antibakterijsko zašito, kar je pomembno predvsem
na podroju proizvodnje medicinskih naprav in
naprav v ivilski industriji.

Rezkanje standardiziranega
plastinega ohišja

kom ponen ta mi, ki omogoajo natanno montao na konni izdelek, kupcu pa
prihranijo kar nekaj usklajevanj, teav in stroškov z
razlinimi dobavitelji. Stopnja kakovosti konnega
izdelka se s tem še povea, hkrati pa tudi zadovoljstvo kupca. Z natannimi proizvodnimi in kontrolnimi postopki ter vrhunsko opremo obdelujejo tudi
standardizirana ohišja, namenjena tipkovnicam ali
elnim folijam.
Obstojnost in dolga ivljenjska doba
Membranske tipkovnice v razlinih profesionalnih in
industrijskih okoljih izpodrivajo nekatere izvedbe
elektronskih stikal in mehanskih tipk zaradi mnoice prednosti, ki jih prinašajo. Prilagojene so namre
zahtevnim pogojem uporabe, saj varujejo napravo
ter omogoajo njeno uporabo tudi v pogojih, kjer sta

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 posveajo testiranju ivljenjske
dobe tipkovnic, zato jih s posebej v ta
namen
izdelano
merilno napravo
preizkušajo v razlinih pogojih in pod
vplivom vrste agresivnih sredstev. Vse
Eltasove membranske tipkovnice in
folije so izdelane
izkljuno iz najkakovostnejših materialov, ki zagotavljajo, da bodo ohranjale prvotni videz
in delovanje skozi
celotno ivljenjsko
Potisk folij
dobo naprav.
Popolna prilagodljivost konnemu izdelku
Eltas izdeluje vse izvedbe folijskih tipkovnic, s fizinim obutkom preklopa, oziroma s »klik« uinkom in
brez njega. Preklopni uinek doseejo z vgradnjo kakovostnih preklopnih vlokov ali z ustreznim oblikovanjem (izboenjem) vgrajenih folij. Izboenost
grafine folije je lahko izvedena v poljubni obliki, s
imer se na tipkovnici poudari poloaj tipk in poenostavi njena uporaba. S takšnim oblikovanjem folij je
mogoe poudariti tudi druge podrobnosti in tipkovnice opremiti z Braillovo pisavo.

Laserski razrez folijskih
tipkovnic

Membranske tipkovnice in elne folije lahko veliko
pripomorejo tudi k atraktivnemu videzu naprav, ki
ga je mogoe dosei s kombiniranjem sijajnih in matiranih površin na grafini foliji ter z uporabo metaliziranih, transparentnih in klasinih barv. Razlini
postopki obdelave grafine folije omogoajo uporabo
vseh vrst prikazovalnikov, za dodatno signalizacijo
pa je mogoe oblikovanje transparentnih površin.
Svetlobno signalizacijo je mogoe zagotoviti z vgradnjo diod SMD LED neposredno v tipkovnico, obstaja pa tudi monost vgradnje elektroluminiscentnih
arnic.
A
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MOTORSKI POGONI - Frekvenčni pretvornik VT1000

Frekvenčni
pretvornik

V1000

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

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

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.
Manj sestavnih delov –
boljša zanesljivost

Omron-Yaskawa je najveji in najbolj zanesljiv dobavitelj frekvennih pretvornikov. Njihov moto je
kvaliteta, ki je integrirana v vse
druine njihovih pretvornikov.
Kvaliteta sloni na novi formuli 10
x 100 = 1, saj druina V1000 podira vse predpisane meje.
Zaradi novosti v dizajnu ter modernih tehnik pri izdelavi, zagotavlja Omron Yaskawa najmanj 10 let
delovanja pretvornikov V1000
brez napak. Monosti, ter sama
uinkovitost pretvornikov V1000
100 % izpolnjuje priakovanja
uporabnikov.
Zaradi zelo majhne verjetnosti
pojava napake v delovanju, ki je
manjši od 0,01%, je njegovo delovanje boljše od vseh ostalih pretvornikov ob nakupu, kakor tudi
po preteku ivljenjske dobe pretvornika.
AVTOMATIKA 74/2007

Novo formulo za kvaliteto in zanesljivo delovanje je Omron-Yaskawa dosegel z izvajanjem ogromnih korakov na podroju uinkovitosti in zmogljivosti. Pri druini V1000 so dosegli 40% zmanjšanje volumna za lajo vgraditev
ter 50% manj sestavnih delov kot
pri predhodni druini pretvornikov. S tem so znatno zmanjšali
verjetnost nastopa napake.
Zagotovljena kvaliteta
Pretvorniki V1000 so pri zmanjševanju frekvence zmoni poveati
izhodni tok za okoli 20% zahvaljujo dvojni uinkovitosti stroja
(double rating). Standardna nastavitev je konstanten moment (constant torque CT: 150% nazivni tok
/1 min) in povean izhodni tok, v
primerjavi s spremenljivim momentom (variable torque VT: 120
% nazivni tok/1 min).
Vektorsko voden tok s
pametnim nastavljanjem
Pretvorniki V1000 omogoajo optimalni nadzor hitrosti in visok
zagonski moment zahvaljujo vektorsko vodenemu toku, kar pre-

jšnji pretvorniki niso omogoali.
Vektorsko vodenje toka je še izboljšano s tako imenovanim pametnim on-line nastavljanjem, ki
pomeni novo stopnjo v avtomatskih nastavitvah. On-line nastavljanje je metoda neprestanega
nastavljanja, ki zagotavlja da je
vsako temperaturno odstopanje,
ki je dovolj veliko da bi lahko preko katere koli elektrine veliine
vplivalo na hitrost vrtenja, zregulirano še preden bi lahko vplivalo na hitrost vrtenja motorja.

MOTORSKI POGONI - Frekvenčni pretvornik VT1000/ALARMNI SISTEMI

Varnost
V V1000 je varnost je vgrajena
»znotraj navzven«. Na ta nain lahko vgradimo pretvornik v neko
napravo brez zapletene povezave
z varnostim kontrolerjem. Dva
varnostna vhoda (v skladu s standardom EN954-1, varnostna
kategorija 3) v prvem znaku teav
hitro izklopita motor brez zunanjega oienja in kontaktov.
Ve informacij: Miel d. o. o., Efenkova 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, Japonska, korporacija OMRON je vodilno
podjetje na podroju avtomatizacije. Ustanovljena je bila leta 1933
pod vodstvom predsednika Hisao
Sakute, z ve kot 25.000 zaposlenih v ve kot 35 dravah, ki skrbijo za prodajo proizvodov in zagotavljanje servisa na podrojih industrijske avtomatike, elektronskih komponent za industrijo in
zdravstvene oskrbe.
Druba je razdeljena na pet regij s
pisarnami v Kyotu Japonska, Singapur Azija Pacifik, Hong Kong
Kitajska, Amsterdam Nizozemska
in ikago Zdruene drave Amerike. Druba v Evropi ima svoj oddelek za razvoj in proizvodnjo ter
zagotavlja pomo in podporo svojim kupcem. Ve informacij najdeA
te na www.omron.com.

Novi DSC alarmni sistemi

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

Še bolje varovani
na račun človeških
pomanjkljivosti
K

anadsko podjetje DSC je predstavilo novo generacijo alarmnih central 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 vključujejo svinca (lead free).
Nove centrale DSC so rezultat 25-tih let dela, razvoja in spremljanja
izkušenj in navad uporabnikov. Izkušnje kaejo, da je dale najveji
krivec za napake in nepravilno delovanje alarmnih sistemov lovek. Zato
imajo nove centrale vgrajene napredne funkcije, ki kompenzirajo
loveške najpogostejše napake - samodejnega vklopa razlinih particij
nadzorovanih stavb, e v njih centrala doloen as ne zazna gibanja oseb,
samodejna ponastavitev zimskega oz. poletnega asa,.. Nove centrale

Obiščite
prenovljene
spletne strani ...
www.hydra-co.si
AVTOMATIKA 74/2007
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znajo komunicirati s hišno
avtomatizacijo (standard
X10), ki omogoa, da doloeno stanje alarmov vpliva na delovanje doloenih
segmentov pametne hiše ob vkljuitvi alarma se
vklopijo vse lui v hiši in
okoli nje, noni reim lahko
npr. ugasne vse prigane
lui in zmanjša mo ogrevanja ter prige diskretno
osvetlitev okolice objekta. Prav tako znajo nove DSC centrale privarevati nekaj denarja uporabnikov za intervencije, saj nova vgrajena logika
central zmanjšuje število lanih alarmov in s tem intervencij varnostnih
slub.
Še ve, iz predpostavke "ne
zaupaj nikomur" izhaja
tudi nova funkcionalnost,
da brez vednosti lastnika
centrale nihe od monterjev
ali serviserjev ne more
spreminjati glavnega gesla.
Ta in druge napredne
funkcije zagotavljajo skladnost s strogimi zahtevami
mednarodnega standarda
EN 50131-1 Alarm SystemIntrusion System. Nova
serija central DSC je tudi veliko bolj razširljiva, saj omogoa prikljuitev
inih in brezinih senzorjev, e najcenejša centrala pa sedaj omogoa
razširitev z modulom za pokrivanje dodatnih osmih podroij. Vse so
opremljene s še enkrat vejim pomnilnikom, ki omogoa pomnjenje 500
zadnjih dogodkov.
Po zagotovilih slovenskega uvoznika, podjetja Mobicom iz Trzina, so
nove in "pametnejše" centrale v veini primerov celo cenejše od predhodnih serij. V kombinaciji s pred kratkim predstavljenimi novimi DSC senzorji, katerih poglavitni novosti sta prehod na popolno digitalno procesiranje signala in vgrajena "anti masking" tehnologija, postavljajo nove
DSC centrale nove standarde za dostopne in uinkovite varnostne sisA
teme.
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EXPRESS NOVICE - Brezžični tiskalniki

Raziskave brezžičnega tiskanja

Brezžični tiskalniki
so naslednji hit!
Ve informacij:
Tim Fitzpatrick tfitzpat@lexmark.com
International Headquarters and
Lexmark International, Inc.

K

orporacija Lexmark International je izvedla več raziskav med potrošniki in ugotovila, da jih večina vidi
velike prednosti v brezžičnih tiskalnikih. Še posebej so takih rešitev željni domači uporabniki in ljudje, ki
veliko delajo v domačih pisarnah. Ugotovitve Lexmarkovih raziskav podpirajo tudi rezultati raziskav, opravljenih s strani podjetja Ipsos, ki je februarja 2007 izvedlo anketo med 9.000 predstavniki iz 18 držav.
to prilagodljivost nadgraditi tudi s tiskanjem. Zato
išejo dostopne brezine tiskalnike, ki bodo enostavni za uporabo in zanesljivi. Prisluhnili smo njihovim eljam in odgovorili z novimi izdelki,« je povedal Lexmarkov podpredsednik in vodja oddelka potrošniških tiskalnikov Najib Bahous.

Lexmarkove najnovejše raziskave kaejo, da bodo
brezini tiskalniki kmalu postali stalnica, saj so
naslednja logina stopnja razvoja. To namre potrjujejo tudi uporabniki sami. Lexmark je opravil veliko
število spletnih razgovorov in anket v devetih dravah sveta, in sicer v ZDA, Veliki Britaniji, Franciji,
Nemiji, Avstraliji, Mehiki, Švedski, Poljski ter na Japonskem. Odziv uporabnikov na brezino tiskanje
je bil sprva podpovpreen, a po predstavitvi Lexmarkovih brezinih rešitev, so sodelujoi anketiranci iz
vseh drav pokazali zanje veliko zanimanje in bi veina njih takšno napravo tudi kupila. Najbolj so bili
k nakupu nagnjeni profesionalci, ki delajo od doma,
veji interes pa je bil tudi s strani uporabnikov, ki bi
brezine tiskalnike uporabljali za domao rabo.

Ugotovitve Lexmarkovih raziskav podpirajo tudi rezultati raziskav, opravljenih s strani podjetja Ipsos,
ki je februarja 2007 izvedlo anketo med 9.000 predstavniki iz 18 drav. Povprašali so jih po opravljanju delovnih aktivnosti v domaem brezinem
omreju, na kar je v povpreju pritrdilno odgovorilo
47 odstotkov anketiranih. 36 odstotkov vprašanih
svoje brezino omreje uporablja za prenos glasbe
ter videa, 29 odstotkov pa za igranje iger. Brezino
tiskanje in uporaba brezinih tiskalnikov se veini
uporabnikov zdi naslednji logini korak v dodajanju
brezinih naprav.
Lexmark je s predstavitvijo modelne palete tiskalnikov za leto 2007 najavil številne dostopne brezine
tiskalnike, katerih cene se v ZDA zanejo pri 80 dolarjih. Tako so uporabnikom e na voljo modeli Lexmark X4550 Wireless All-in-One (AIO), Lexmark
Z1420 Wireless Color Printer in Lexmark X3550
Color All-in-One z brezinim modulom kot delom
dodatne opreme. Vsi trije se lahko pohvalijo z enimi
najboljših proizvajalevih garancijskih pogojev, Lexmarkovim ekskluzivnim jamstvom zadovoljstva
(Protection Guarantee). Lexmark namre v primeru
okvare v prvem letu tiskalnik zamenja e naslednji
delovni dan.
A

»2007 je leto, ko brezini tiskalniki postajajo standard. Uporabniki s pridom izkorišajo prednosti, ki
jih ponujajo domaa brezina omreja, in skušajo
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EXPRESS NOVICE - Potujoča pisarna

Novost na slovenskem trgu –
urejena mobilna pisarna na
sovoznikovem sedežu

Ko se pisarna
preseli v avto
Ve informacij: Promuc, Jurij Cigler, ciglerj@fototrgovina.si

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 FrontTeam, ki pomagajo urediti mobilno pisarno tako, da so vsi dokumenti urejeni in na svojem mestu, delo z računalnikom pa je preprosto in optimalno prilagojeno delu v kabini osebnega ali tovornega vozila.

Poslovnei, ki svoje delo opravljajo na terenu, dobro vedo, kako
neprijetno je iskanje raunov ali drugih papirjev, pisanje poroil ali oddajanje podatkov v matino podjetje
iz kabine svojega avtomobila. Kup neurejenih papirjev na sovoznikovem sedeu, ez
katere je poloen prenosni raunalnik, ter
bolea hrbtenica zaradi prisilne dre, postajajo za veino prava nona mora. Ne le, da
tak nain dela ni priroen, ampak pogosto
pomeni tudi gronjo varnosti v prometu. Poslovnei na terenu se namre teko izognejo
skušnjavi, da ne bi kakega opravka naredili
kar med vonjo. Zato so na našem trišu
toliko bolj dobrodošli izdelki Mobil-Office, ki
prihajajo iz Danske in ponujajo celovite rešitve pri urejanju mobilne pisarne v avtu.
Omogoajo visoko stopnjo varnosti, saj so
naini pritrditve, organiziranost vsebine, kakovost materialov in ergonomska oblika prilagojeni specifinemu okolju dela v kabini avtomobila.
Uporabniki lahko izbirajo med štirimi razlinimi modeli preklopnih mizic, ki jih je mogoe namestiti na sovoznikov sede.
Vanje je mogoe shraniti razne dokumente, visee mape formata A4, registratorje, pisala, mobilni telefon in druge drobnarije. Mizice se pritrdijo na sovoznikov sede s pomojo varnostnega pasu, tako da ostanejo na svojem mestu tudi v ovinkih in ob naglem pospeševanju ali zaviranju. Zgornja preklopna površina je obloena s protizdrsno oblogo, kar je idealno
tudi za stabilnost prenosnika. Potniki ne terenu, ki potrebujejo
prostor za rono pisanje, bodo navdušeni nad izvlenimi polikami za zapiske, medtem ko bo vrtljivi podstavek na izvlenem
pladnju poskrbel za maksimalno prilagajanje poloaja prenosnika. Najbolj dovršen model mizice je opremljen tudi z 12V220V inverterjem elektrinega toka, ki omogoa napajanje raAVTOMATIKA 74/2007

unalnika, tiskalnika in podobne opreme do moi 150W kar
preko obiajnih elektinih usmernikov. Mizice tehtajo od dobrih štirih do enajst kilogramov, kar potrjuje,
da ne gre za igrae, 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 raunalnika v vozilu je na voljo ve monosti. Najpreprostejša je snemljivi nosilec, ki ga, medtem ko ne
vozite, namestite na volanski obro. Poloaj
raunalnika, ki je namešen direktno pred
uporabnikom, omogoa, da brez prisilne dre in bolee hrbtenice napišete tudi daljše poroilo. Za vse, ki pri svojem delu potrebujete
stalno spletno povezavo, pa je na voljo konzolni nosilec prenosnika, na katerem imate lahko svoj prenosnik nenehno odprt in v funkciji. Moan nosilni drog ima gibljivo podnoje in nastavljivo višino, zahvaljujo dvema kroglinima zgloboma pa lahko raunalnik z lahkoto namestite v lego,
ki najbolj ustreza vam in vaši ergonomiji. Zaradi 360-stopinjskega hoda je prenosnik dostopen tudi s sovoznikovega sedea.
Konzolni nosilec lahko v veino vozil pritrdite tako, da oporno
konzolo namestite pod vijak sovoznikovega sedea, kar pomeni, da vrtanje v tla kabine ni potrebno. Enako velja tudi za
drugo razliico konzolnega nosilca, ki je namenjen vejim dostavnim in tovornim vozilom, pa tudi najvejim prenosnim
raunalnikom, saj njegova mona in robustna izdelava ter blailci tresljajev omogoajo uporabo tudi na najbolj zahtevnih terenih. Cena za najpreprostejši nosilec je 60 evrov, medtem ko
izpopolnjenejši izvedbi staneta 480 oz. 700 evrov. In še droben,
vendar pomemben dodatek: sennik, ki prepreuje neprijetne
A
odbleske na ekranu, vas bo stal slabih 40 evrov.

SCADA SISTEMI - CitectSCADA Reports

Ko obvladovanje velikih količin arhiviranih
podatkov postane enostavno

CitectSCADA Reports
Igor Jug, produktni vodja, Synatec d.o.o.
Marko Roi, projektni inenir, Sinabit d.o.o.

P

reko nadzornih sistemov je potrebno spremljati velike količine podatkov in meritev, ki jih je zaradi
kasnejših obdelav, izdelav poročil, statistik, ... potrebno shranjevati. »Skladišča podatkov« so običajno 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 govorimo o zapletenih postopkih pridobivanja informacij iz podatkovnih baz in trajanju iskanja podatkov.
Skratka omejenosti, ki si jo danes ne smemo privoščiti.
Danes je praktino vsaka avtomatizirana proizvodna linija, komunalni sistem, inteligentna zgradba
vkljueni v nadzorni sistem SCADA, kjer se spremlja
in analizira trenutne vrednosti. Za obdelave, statistike in analize na nivoju poslovno informacijskega
sistema je potrebno velike koliine podatkov sprotno
shranjevati in obdelovati. Poleg samega shranjevanja 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 prikljueni na krmilnike, 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 informacijskem sistemu pa za prikaze in izdelavo poroil
potrebujemo e obdelane in preišene informacije.
Povedano drugae: podatki v nadzornem sistemu
imajo skupno povezavo as, medtem, ko so osnova
v relacijskih podatkovnih bazah relacije med razlinimi veliinami (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 nalogo, ki jo opravljata nista primerna. Most med
trenutnimi in obdelanimi podatki je CitectSCADA
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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 veih, tudi razlinih nadzornih sistemov, ki za razliko od
drugih primerljivih sistemov uporablja kot privzeto relacijsko bazo eno
izmed najbolj poznanih in razširjenih - Microsoft SQL Server 2005.

Slika 1 - Tok podatkov v
CitectSCADA Reports

CitectSCADA Reports je umešen med podatkovno bazo in nadzornim
sistemom SCADA in hkrati povezuje trenutni zajem podatkov s
podatkovno bazo Historian z orodji za izdelavo poroil.
Historian je programska rešitev za shranjevanje velikih koliin podatkov
z visoko loljivostjo in velikimi hitrostmi shranjevanja za dolga asovna
obdobja, omogoanjem dostopa do podatkov in orodij za izdelavo
poroil.

Slika 2 - Arhitektura
CitectSCADA Reports

AVTOMATIKA 74/2007

Karakteristike CitectSCADA
Reports na kratko
• Je povezava med nadzornim in
poslovnim sistemom
• Omogoa izdelavo poroil z
uporabo standardnih orodij –
npr. analizo podatkov s programom MS Excel
• Vizualizacija podatkov iz ve,
tudi razlinih nadzornih sistemov SCADA v spletnem brskalniku
• Za relacijsko podatkovno bazo
se uporablja enega izmed najbolj razširjenih sistemov - MS
SQL Server 2005
• Omogoa prenos podatkov
med nadzornimi sistemi in relacijskimi bazami
• MS SQL ali Oracle
• Enostavna integracija v poslovne aplikacije in MS Office
• On-line stiskanje podatkov
omogoa hitrejši dostop do podatkov in povrnitev v izvorno
obliko brez izgub
• Omogoa primerjavo trenutnih
trendov z historinimi trendi –
skupna povpraševanja z trendnimi informacijami iz arhivskih podatkov
Prednosti uporabe
CitectSCADA Reports
• Minimizacija stroškov zaradi
uporabe odprtih tehnologij
• Znianje stroškov zaradi enostavne instalacije, šolanja in
kasnejšega vzdrevanja
• Integracija podatkov v ostale
poslovne sisteme zaradi uporabe MS SQL Server 2005 podatkovne baze
• Uporaba znanih in za uporabo
enostavnih poroilnih oblik
• Sprememba koliine arhiviranih podatkov brez dodatnih
stroškov
• Identifikacija podroij, kjer je
mono zmanjšanje procesnega
asa
• Zmanjšanje izpadov in zastojev
• Poveanje kakovosti in produktivnosti
• Izogibanje ozkim grlom v proizvodnji

SCADA SISTEMI - CitectSCADA Reports

CitectSCADA Reports skrbi za:
• zbiranje procesnih podatkov,
• arhiviranje procesnih podatkov,
• izdelavo in prikaz poroil,
• dostop odjemalcev (sistemov za analizo in obdelavo) do arhiviranih
podatkov
Zbiranje procesnih podatkov
CitectSCADA Reports zbira podatke s hitrostjo 100.000 zapisov na sekundo iz razlinih podatkovnih virov. Podpira namre nadzorne sisteme
CitectSCADA, InTouch, Fix32 in iFix.

Arhiviranje procesnih podatkov
Za shranjevanje zajetih podatkov uporablja eno izmed najbolj razširjenih relacijskih podatkovnih baz MS SQL Server 2005. Ne samo, da je
to tako reko standardno orodje, prav tako je zanesljivo, odprto in povezljivo z drugimi (tudi podatkovnimi) sistemi. Prav tako zaradi razširjenosti in poznavanja uporabe te podatkovne baze zmanjšamo stroške
dodatnih izobraevanj, instalacij in nenazadnje porabe dragocenega
asa.
Izdelava in prikaz poroil
»Povleci, spusti in pritisni« okolje omogoa izdelavo poroil kar na
poizvedovanjih, poleg tega so Citectovi strokovnjaki v sodelovanju z
ekipo za Microsoft SQL server razvili novo generacijo izdelave poroil, ki

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 zbiranja/
zajema podatkov
• 100 ms
• asovna loljivost historinih
podatkov
• 100 ns (za zunanje podatke s
asovno znako)
• Zmogljivost branja historinih
podatkov
• 100.000 sprememb na sekundo (dual CPU)
• 40.000 sprememb na sekundo (single CPU)

Slika 3 - Pogled Spletnega odjemalca (urni pretoki z grafom v realnem
asu)
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temelji na preizkušenem orodju MS Visual Studio. V
CitectSCADA Reports je tako monost izdelave
poroil v najbolj razširjenih okoljih kot je HTML,
PDF, MS Excel skupaj z MS Reporting Service, integracija v MS Office okolje pa še razširi monosti
poroilnih oblik.
Dostop odjemalcev
CitectSCADA Reports lahko zdruuje podatke iz ve
razlinih nadzornih sistemov v drevesni pogled
enega nadzornega sistema in omogoa prikaz spremenljivk, alarmov in trendov prevedenih v jezik
poslovno informacijskega sistema. Z drevesno strukturo podatkov je dostop do informacij omogoen
glede na nivo uporabniškega dostopa.

Z uporabo tako pridobljenih informacij imamo
monost uinkovitejših odloitev za optimizacijo
proizvodnje. Omogoa natanno in zanesljivo shranjevanje 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 delovanja sistema.
A

Nov veter
v podjetju
AKRAPOVIČ
Pogon vetrovnikov
Informacije: damjan.stokelj@robotina.si

D

a je podjetje Akrapovič iz Ivančne Gorice
proizvajalec zelo kakovostnih izpušnih cevi in sistemov ni nobena novost. Še
bolj kot pri nas je seveda
znan v tujini. O tem priča
nji hova zgledno ure jena
spletna stran www.akrapovic.si. Naj s te strani navedem samo zadnjo novico, da so bralci vodilne nemške
motociklistične revije Motorrad v letu 2007 že drugo
leto zapored izbrali izpuhe Akrapovič kot najboljšo
znamko med izpušnimi sistemi. Posebej so Akrapovičevi izpušni sistemi prisotni v motociklističnem tekmovalnem športu v veliko kategorijah.

Vsak na novo izdelan
ali izboljšan izpušni sistem potrebuje homolo gacijo oz. potrdilo o
te hnini ustreznosti.
Izpušne sisteme za motorno kolo ali avto testirajo v posebnih prostorih ali komorah, ki
jih imenujemo tudi vetrovniki. Tak vetrovnik mora zagotovljati razmere,
kot se dejansko pojavljajo pri vonji na cesti. Meritev
se izvaja v zaporedju ve faz: vig motorja in speljevanje, kombinacija poasne vonje in zaviranja (simulacija urbanega okolja), nadalje zmerna vonja
(lokalna cesta) vse do visoke hitrosti vonje (avtocesta). V vseh naštetih fazah se meri in belei velika
koliina parametrov, kot so na primer mo in navor
pogona, sestava izpušnih plinov, temperature v razlinih tokah, raven hrupa in podobni. Seveda za to
skrbi raunalniški program, ki preko merilnih napAVTOMATIKA 74/2007

MOTORSKI POGONI - Rešitve v proizvodnji izpušnih cevi

rav, montiranih na testirni mizi belei oditke in jih
prikae v obliki diagramov in tabel. Tak merilni ciklus traja okoli 20 minut in ga je dovoljeno opraviti le
enkrat dnevno.
Za zagotavljanje ustreznega pretoka zraka
kot simulacije vonje
vozila skrbi en ali ve
zmogljivih ventilatorjev moi ve deset kW.
Hitrost pretonega zraka oz. vrtljajev pogona
ventilatorja seveda skrbi frekvenni pretvornik. Za zagotavljanje primerljivih rezultatov mora
imeti vhodni zrak vedno enako temperaturo, ki je
24° C. Razumljivo je, da mora biti tudi frekvennik
sposoben zagotoviti dinamine spremembe pretoka
zraka, tako iz stojeega stanja do maksimalne hitrosti kot spet nazaj pri hitrem zaviranju. Saj vemo,
da so predvsem motorji zelo zmogljive mašine, kajne? 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
drave za center za homologacijo v Sloveniji.
Sedaj namre vozijo izdelke in vso opremo v
TÜV Bayern v Nemijo,
kar predstavlja velik
strošek. Posebej, ker se
število testiranj novih
izdelkov tako za tekmovalne kot tudi za cestne
motorje iz leta v leto poveuje. V zadnjem asu so se
izpušnim sistemov za motorje pridruili tudi izpušni
sistemi za avtomobile, ki jim je namenjen poseben
vetrovnik s testirno mizo. Testiranje poteka ve ali
manj na enak nain kot za motocikle, seveda pa je
sistem bolj obseen.
Motorje ventilatorjev, ki v vetrovnikih pri Akrapoviu ustvarjajo te zahtevne razmere, enejo frekvenni pretvorniki HITACHI. Serija L300P je prava
izbira za pogone ventilatorjev,
kjer je potrebno poleg precizne
regulacije zagotoviti tudi zanesljiv odziv na zelo dinamine
spremembe zahtev. Nastavitev frekvennika ne zahteva posebnega truda, saj je velika veina parametrov e tako tovarniško nastavljenih, da jih ni potrebno spreminjati. Enostavno nastavitev in zagon nadalje olajša programsko orodje Prodrive, s katerim poskrbimo tudi za arhiviranje aplikacij.
»Mi smo zadovoljni ...«, pravi Igor Majdi, vodja oddelka
vzdrevanja in varnosti pri delu v Akrapovi d.o.o.
Dobavitelj frekv. pretvornikov HITACHI je ROBOTINA
d.o.o., ki skrbi tudi za tehnino podporo in servis.
A
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Sejem elektronike 2008
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
1001 Ljubljana, 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

PRIJAVA
Sejem:

SEJEM ELEKTRONIKE 2008

Termin sejma:

18. – 20. marec 2008

Rok prijave:

15. december 2007

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)

Klasiﬁkacija razstavljavca (obkrožite)

proizvajalec

uvoznik

DA
trgovec

NE
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

1 m2 notranjega prostora v nizu (1 stranica odprta)
1 m2 notranjega kotnega prostora (2 stranici odprti)
1 m2 notranjega čelnega ali otočnega prostora
(3 ali 4 stranice odprte)
1 m2 zunanjega prostora
obvezni vpis v katalog
prijavnina za sejem

______________
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)

70,00 EUR / 16.774,80 SIT
75,00 EUR / 17.973,00 SIT
85,00 EUR
50,00 EUR
115,00 EUR
115,00 EUR

/
/
/
/

20.369,40 SIT
11.982,00 SIT
27.558,60 SIT
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:

Sejmi Ljubljana Trade Fairs

Sejem elektronike 2008

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

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)

Električni priključek (dovod do razstavnega prostora/priklop na euro konektor)
1,5kW, 220V/10A
75,00 EUR / 17.973,00 SIT / kos ______ kos

DA

NE

Priključek za vodo in oprema kuhinje
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

Najem telefonskega aparata je vključen v ceno.
Za priključke večjih moči, najem električnih omar ipd., se obrnite na vodstvo
sejemske prireditve.

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
F

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)

F

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)

F

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

Posamični elementi opreme
Količina

Element

Enota EUR

Element

Enota EUR

Talna obloga – Heuga

m2

4,30

1.030,45

SIT

Količina

Stol, oblazinjen

kos

7,60

1.821,26

SIT

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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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
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.

Sejmi Ljubljana Trade Fairs

Sejem elektronike 2008

RAZSTAVNI PROGRAM PO DEJAVNOSTIH
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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INFORMATIZACIJA V INDUSTRIJI - MES sistem simatic IT

simatic IT

s

Informacije: Simon retnik, SIEMENS A&D AS

IEMENSOV izdelek SIMATIC IT je visoko prilagodljiva in modularna izvedba MESa (Manufacturing
Execution 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 standardiziranih izdelkih, kar omogoča minimiziranje TCO (Total Cost of Ownership). Vsekakor pa je zagotovljena fleksibilnost, ki omogoči prilagoditev zahtevam stranke.

S

ERP level:
→ npr. SAP

MES level:
→ SIMATIC IT
→ Sledenje produktov in procesov
→ Proizvodno naroniški managment
→ Proizvodno materialni managment
→ MDA/PDA strojni podatki&zbiranje procesnih podatkov
→ Analize&poroila: kvaliteta KPI

AUTOMATION level:
→ Process control (PCS7,…)
→ HMI (WinCC,…)
→ PLC (Simatic S5&S7,...)
→ DNC, CNC (SINUMERIK,…)
MES upravlja z naroili skozi celotno proizvodnjo,
kombinira materiale, specifikacije opreme, potrebe
AVTOMATIKA 74/2007

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

INFORMATIZACIJA V INDUSTRIJI - MES sistem simatic IT

mable Logic Controllers), LIMi (Laboratory Information Systems). MES je definiran v mednarodnem
standardu ISA-95 (Instrumentation and Automation
Society) le ta pa dola meje med POSLOVNIM NIVOJEM (Buisness Level) in PROIZVODNIM NIVOJEM
(Plant Level-Production Level) ter vmesniki.
MES je kljuni element s pomojo katerega proizvodnja podjetja izkoristijo optimizacijske potenciale ter
upravljajo in izboljšajo uinkovitost celotne nabavne
verige. Vse to je zagotovljeno v realnem asu s pravo
informacijo ob pravem asu.
MES omogoa:
• Harmonizacijo in integracijo vseh proizvodih
procesov
• Sinhroniziranje in poenostavitev proizvodnega
procesa in s tem povea fleksibilnost
• Zmanjšanje osamljenih rešitev, s papirjem povezanih metod in nestandardiziranih procesov
• Gladko povezavo med proizvodnim in poslovnim procesom »zaprta zanka« v celotnem delovnem nartu
• K uporabniku usmerjeno ustvarjanje KPIjev
(Key Performance Indicators).

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

SIMATIC IT Components
So osnova za Production Suite in izpolnjujejo vse potrebne MES funkcionalnosti. Vsaka komponenta pokriva doloen 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)
Tokrat predstavimo SIMATIC IT za proizvodno naravnana podjetja in sicer SIMATIC IT Production
Suite.

so narejeni za razline industrije. Sestavni del vseh je
SIMATIC IT Framework, glede na preference kupca
pa so v komplet vkljuene potrebne komponente
SIMATIC IT Components.

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 teja, 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 izdelki.

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)

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 grafinimi pravili. Gradi se
na tovarniškem modelu stranke ter omogoi 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,

So nabori grafinih pravil, web zaslonov in poroil
skonfiguriranih z SIMATIC IT Tools. Ponujajo vnaprej konfigurirano rešitev za doloen 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
dopolnjujejo.
Zagotovljena sta obsena podpora ter šolanja o SIMATIC IT produktih.
Ve informacij:
https://mes-simaticit.siemens.com

A
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ROBOTIKA V INDUSTRIJI - Prenova robotskih celic

Prenova
robotov za
strego
in montažo
Boštjan Kirn, PS, d.o.o., Logatec

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 izkušenj, kar je nedvomno pripomoglo k temu, da jim je podjetje ETA Cerkno zaupalo prenovo in posodobitev šestih robotskih celic, ki varijo vezni element na grelno ploščo (slika 1).

1 Izvedba prenove robotskih varilnih celic
Prenova je bila s tehnološkega vidika smiselna, saj je
mehanski del celice z robotom in krivilnim strojem
sluil svojemu namenu, krmilniki in elektronska
oprema pa so bili zastareli in niso omogoali sodobnega upravljanja, krmiljenja in povezovanja celic v
proizvodno linijo.

elementa (krivilnik). Robotsko celico je obdajala
zašitna ograja, tako da je bil mogo vstop samo
skozi vrata (slika 3), ki so bila opremljena z varnostnim stikalom. V izjemnih primerih je lahko operater med delovanjem vstopil v robotsko celico tako,
da je premostil varnostno stikalo s kljuem.
1.1.1 Krivilnik
Krivilnik je namenjen izdelavi (krivljenje ice) veznega elementa prikljunega kontakta za grelno plošo.
Stroj je imel za krivljenje poleg pnevmatinih delov-

Slika 1 - Elektrina grelna ploša z veznim
elementom (spodnja stran ploše)

1.1 Opis stanja robotskih celic pred prenovo
Robotsko celico (slika 2) sestavljajo robot, naprava
za tokovno varjenje in stroj za pripravo veznega

AVTOMATIKA 74/2007

Slika 2 - Robotska celica za izdelavo in
tokovno varjenje veznih elementov na
kotne prikljuke pred predelavo

ROBOTIKA V INDUSTRIJI - Prenova robotskih celic

nih valjev še dva korana in en servomotor za pomik
in krivljenje ice.

800) s štirimi prostostnimi stopnjami oziroma osmi,
ki jih poganjajo servomotorji. Na roki robota so še
senzorji za konne lege in referenne toke osi.
Prijemalo z varilno glavo ima pnevmatine delovne
valje za pogon prstov prijemala, premik elektrod
tokovnega varjenja in nastavitev njihove višine. Za
tokovno varjenje se uporablja varilni izvor, ki je
preko transformatorja prikljuen na electrode na varilni glavi, ki jo nosi robot. Varilni izvor na ukaz krmilnika robota spusti za zelo kratek as (nekaj ms)
na elektrode zelo velik tok (nekaj kA), s imer se izvede varjenje.

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

Poleg krmiljenja servo in koranih motorjev je moral
krmilnik obdelati še 80 vhodno-izhodnih tok, preko
katerih so bili prikljueni potni ventili in senzorji. V
celici je še postaja za dviganje grelnih ploš s tekoega traku, ki ima 16 vhodno-izhodnih tok za priklop
pnevmatinih komponent in senzorjev.
Krivilnik in postaja za dviganje grelnih ploš sta imela samostojno elektroomaro s krmilnikom in samostojni upravljavski panel z monitorjem in tipkovnico.
1.1.2 Robot SCARA
Robot je namenjen prenosu veznega elementa iz krivilnika na grelno plošo in tokastemu varjenju veznega elementa na kotni prikljuek grelne ploše. V
bistvu je sestavljen iz roke robota in prijema z varilno glavo. Robotska roka je tipa SCARA (Bosch SR

Robot je imel samostojno elektroomaro s krmiljem
in upravljavskim panelom. Programiranje robota je
potekalo preko raunalnika PC, ki ga je bilo potrebno na voziku pripeljati v robotsko calico in ga prikljuiti na krmilnik robota.
2 Upoštevanje varnostnih zahtev pri
projektiranju
e na samem zaetku izvedbenega dela projekta se je
pojavilo vprašanje, kako zagotoviti varnost operaterja, ki bo delal v robotski celici. Teava je v tem, da
se ne sme izkljuiti moi izvršnih elementov, e operater vstopi v robotsko celico, ker postane s tem ta
nefunkcionalna. Po dogovorih z odgovornimi in z
operaterjem smo prišli do naslednjih zakljukov:
• Zašitna ograja naj bo narejena tik ob robotu in
krivilniku. S tem se operaterju omogoi laje spremljanje delovanja robotske celice. Robot in krivilnik imata sedaj vsak svoja vrata z varnostnim
stikalom, prej pa je imela robotska celica zašitno
ograjo, ki je onemogoala spremljanje delovanja
robotske celice, ne da bi operater vstopil vanjo.
• Pri normalnem delovanju se ob odprtju vrat ro-
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botske celice odvzame mo izvršnim elementom.
Pod napajanjem ostanejo le pnevmatski delovni
valji, ki so namenjeni reimu vstavljanja ice v
krivilnik in niso nevarni za poškodbe operaterja.
• Ko operater ui robota, mora biti v njegovi neposredni bliini. To je za operaterja lahko zelo nevarno, e ga robot zadane s polno mojo. Zaradi
tega je bil uveden reim uenja robota, ki deluje z
zmanjšanim napajanjem (48 V DC) servoregulatorjev. Pri tem napajanju lahko razvijejo servomotorji le majhne hitrosti in moi, kar za operaterja
ni ve nevarno. Robot deluje le, e operater dri
stisnjeni dve varnostni tipki na ronem terminalu.
To pomeni: e odpremo vrata robotske celice in e
je bil izbran reim za uenje robota, deluje ta le z
zmanjšano mojo in zniano hitrostjo. Krivilnik in
tokovno varjenje delujeta le, e so vrata zaprta.
Celotna varnost je zagotovljena izkljuno s strojno
in v nobenem primeru s programsko opremo.

3 Strojna oprema
Pri prenovi je bilo potrebno postaviti novo zašitno
ograjo in zamenjati pnevmatske komponente in senzorje, kar je izvedlo podjetje ETA samo. Izvajalec pa
je izdelal novo oienje, zamenjal motorje, izdelal

AVTOMATIKA 74/2007

novo elektroomaro s krmiljem, napisal program za
krmilnik in pripravil ustrezen vmesnik med robotsko celico in operaterjem.
Namesto koranih motorjev na krivilniku in servomotorjev s krtakami na robotski roki so v prenovljeni celici sedaj ustrezni servomotorji Unimotor
(Control Techniques) in Tetra (Motor Power Company). Motorji so prikljueni na servoregulatorje
Unidrive SP (Control Techiques), ki omogoajo 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 omogoa usklajeno in soasno krmiljenje 7 servoosi in vseh digitalnih vhodno-izhodnih modulov
ter povezavo na mreo PROFIBUS-DP in Ethernet.
Krmilnik ima tako funkcijo pozicijskega krmilnika
kot programirnega loginega krmilnika (PLK). Vseh
9 digitalnih vhodno-izhodnih modulov je povezanih
s krmilnikom preko mree CAN in omogoajo povezavo 160 vhodno-izhodnih tok.
Taka povezava je še posebej prirona zato, ker so
tako vhodno-izhodni moduli namešeni im blije
potnim ventilom in senzorjem. Celotno krmilje razen digitalnih vhodno-izhodnih modulov je sedaj v
eni elektroomari (slika 4).
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krmilnika programsko opremo Motion Perfect, ki
vsebuje tudi funkcijo za robote tipa SCARA.
Motion Perfect je dejansko na Oknih zasnovan vmesnik za razvoj aplikacij, konfiguriranje krmilnika in
nadzor procesa, ki tee na krmilniku. Vkljuuje tudi
programski jezik, podoben programskemu jeziku
Basic, ki vsebuje ukaze oziroma funkcije na višjem
programskem nivoju, s katerimi se lahko enostavno
in hitro napiše program za krmiljenje gibanja in poloaja ve soasno delujoih servoosi ter drugih
vhodno-izhodnih tok, ki so prikljuene na krmilnik
preko zunanjih modulov. Med drugimi vsebuje tudi
funkcijo za robote tipa SCARA, ki transformira koordinati prve in druge osi iz kartezijskega koordinatnega sistema v polarnega.
Program za upravljanje in krmiljenje celotne robotske varilne celice je razvit s programsko opremo Motion Perfect in tee na krmilniku Motion coordinator
MC224.
Slika 4 - Elektroomara s celotnim krmiljem prenovljene robotizirane celice

Za vmesnik lovek-stroj med robotsko celico in operaterjem slui upravljavski panel z zaslonom,
obutljivim na dotik, TIU510 (Horner) in rono
enoto za programiranje (slika 5).

5 Program za upravljanje in krmiljenje
robotske celice
Posebna pozornost je bila posveena programu za
upravljanje in krmiljenje oziroma nainu, kako
operater komunicira s strojem in piše program, po
katerem delujejo vse naprave v celici.
Nova zašitna ograja omogoa, da je upravljavski
panel (slika 5 in slika 3) dosegljiv tudi izven zašitne
ograje robotske celice. Na njem se nahajajo glavno
stikalo, tipke za vklop moi, preklopnik za preklapljanje med reimi napajanja (400 V AC in 48 V DC),
tipki za izbiro funkcij in operaterjev zaslon, ki je obutljiv na dotik.

Slika 5 - Upravljalski panel z zaslonom, obutljivim na dotik, rona enota za programiranje in del omarice z vhodno-izhodnimi
moduli

Na upravljavskem panelu (UP) operater izbira med
razlinimi reimi delovanja, vpisuje programe in
spremlja statuse delovanja robotske celice. Glede na
nalogo, ki jo mora robotska celica opraviti v proizvodni liniji, lahko izberemo delovanje s krivilnikom,
brez krivilnika (robot opravlja samo dodatno varjenje na veznem elementu) ali samo zaustavljanje palet
na transportnem traku.
Ko deluje robotska celica v nainu z robotom in s
krivilnikom ali brez njega, se lahko izberejo naslednji reimi: iskanje referenne toke, avtomatski, korani in roni reim.

4 Programska oprema

5.1 Iskanje referenne toke

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

Ob vklopu napajanja robotske celice z glavnim stikalom morata robot in krivilnik poiskati referenne
toke na vseh oseh. To je potrebno zato, ker so na
motorjih uporabljeni inkrementalni dajalniki. Krmilnik ob izgubi napajanja izgubi pozicije vseh osi, ki jih
krmili, zato morajo vse osi pri ponovnem zagonu
AVTOMATIKA 74/2007
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najprej najti svojo referenno toko. Pri tem se postavijo tudi vsi pnevmatini delovni valji v zaetni
poloaj.
Servoregulatorji imajo še posebej napajanje (24 V
DC), ki omogoa, da števci dajalnikov ob izgubi glavnega napajanja (400 VAC) ne izgubijo vrednosti (krmilnik ima tako stalno informacijo o poloaju posamezne osi), kar se lahko zgodi pri nujnem izklopu
oziroma pri odpiranju vrat med avtomatskim delovanjem robota in krivilnika.
5.2 Drugi reimi delovanja celice
Pri avtomatskem reimu delovanja je potrebno najprej 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 reimu delovanja se ponavlja naslednji ciklus:
• krivilnik izdela vezni element,
• dvina postaja dvigne grelno plošo nad tekoi trak,
• robot prenese vezni element iz krivilnika na kotni
prikljuek grelne ploše in ga tokasto privari.
Avtomatski ciklus se lahko v kateremkoli koraku ustavi in ponovno zaene. Moen je tudi preklop v
korani reim delovanja, kjer vsak korak potrebuje
potrditev operaterja za izvršitev.
Roni reim delovanja je namenjen vodenju
posamezne osi ali pnevmatinega delovnega valja
tako na robotu ali krivilniku, predvsem vzdrevalnim nalogam.
5.3 Upravljanje in programiranje krivilnika
Krivilnik lahko deluje v ve reimih. Reim »vstavljanje ice« omogoa operaterju varen nain napeljave ice v krivilnik. V reimu »program krivilnika«
lahko operater na enostaven nain vpiše program in
ga shrani. Program je sestavljen iz doline pomikov
ice pred krivljenjem, kotov krivljenja, smeri krivljenja (krivljenje ice levo/desno) in zadnjim kotom
krivljenja (krivljenje ice gor), tako da operater samo
doloi ustrezne doline in kote. Ko deluje krivilnik v
sklopu celice, je lahko še v avtomatskem, koranem
in ronem reimu delovanja.

Na njem sta dve varnostni tipki, ki ju moramo
drati, e hoemo, da se robot giblje. Na roni 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 ronem terminalu so še tri
funkcijske tipke. Dve sta za pomikanje med vrsticami programa robota, tretja je za potrjevanje programske vrstice.
Pred izbiro reima uenje robota mora krivilnik izdelati vezni element. Ko je ta pripravljen v prijemalu
krivilnika, lahko rono peljemo robota na pozicijo,
kjer ga bo lahko prijel. Na UP izberemo ukaz “primi
ico”. Pozicijo in ukaz “primi ico” potrdimo s tipko
na ronem terminalu. Prijemalo robota prime vezni
element, prijemalo krivilnika pa vezni element
spusti. Sedaj na enak nain vnesemo še vse ostale
vmesne toke do toke, kjer robot dri vezni element
na kotnem prikljuku grelne ploše. Nato na UP
izberemo ukaz “varjenje”. Zapremo vrata in pritisnemo tipko potrditev. Vezni element se tokasto privari, krivilnik pa izdela nov vezni element.
Tako »napišemo« program za delovanje robota, ki ga
lahko preverimo tako, da pritiskamo na ronem terminalu tipko naprej, pri tem pa se robot pomika po
vpisanih tokah. Toke (poloaj) lahko sproti korigiramo.
Na zaslonu upravljavske enote lahko v reimu za
popravljanje programa tega tudi rono popravljamo.
To je posebej prirono v koranem reimu, 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 prenovo je bil doseen osnovni namen, to je zanesljivost
delovanja. Poleg tega so sedaj robotske celice bolj
varne za operaterja, vmesnik med robotsko celico in

5.4 Upravljanje in programiranje robota
Sam robot lahko ravno tako deluje v ve reimih, in
sicer v reimu za uenje, za popravljanje programov
in v sklopu celice v avtomatskem, koranem in
ronem reimu. V reim uenje robota lahko vstopimo, e predhodno izberemo varnostno napajanje (48
V DC). Takrat bo robot deloval tudi pri odprtih
vratih. Robota v tem reimu upravljamo z rono
enoto za programiranje oziroma ronim terminalom
(slika 5).
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Slika 6 - Prenovljena robotska celica

ROBOTIKA V INDUSTRIJI - Prenova robotskih celic

operaterjem pa je tako prilagojen, da omogoa im laje in hitrejše delo
(slika 6,7).

Slika 7 - Prenovljene robotske
celice na montani liniji

Vse robotske celice so preko PROFIBUS-DP mree 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 celica 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 mree povezane na centralni PC
raunalnik, kjer se arhivirajo vsi napisani programi (slika 8).

Slika 8 - Povezava krmilnikov robotskih celic s krmilnikom
linije S7 315 2DP in strenikom

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

Obiščite
prenovljene
spletne strani

www.hydra-co.si
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EXPRESS NOVICE - Iz poslovnega sveta

Rueil-Malmaison, Francija, 1.
avgust 2007 - Na podroje
avtomatizacije stavb vstopata
zdruena proizvajalec elektroenergetske opreme in podjetje za
videonadzorne sisteme

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

Schneider Electric
prikljuil Pelco
o konca oktobra letos bo Schneider Electric, multinacionalka za elektroenergetsko opremo, nadzor in avtomatizacijo, na poslovni račun podjetja Pelco, največjega svetovnega proizvajalca
videonadzornih sistemov in dodatne opreme, nakazal 1,54 milijarde dolarjev. Na toliko so namreč ocenili vrednost podjetja Pelco, ki so ga pripojili z namenom, da povečajo vpliv na področju avtomatizacije stavb, kjer so sodobni video nadzorni sistemi ključnega pomena.

D

Kot je povedal David L. McDonald, direktor Pelca, je
po 20 letih uspešnega poslovanja napoil as, da se
podjetje povee z monim podjetjem, kot je Schneider Electric, ki spada med 500 najuspešnejših svetovnih podjetij. »Zdruena mo obeh podjetij pomeni
širšo ponudbo za stranke, boljši dostop do pomembnih novih tehnologij in boljše monosti za uinkovitejši prodor na globalne trge.«

kljuna funkcionalnost na podroju gradbeništva,«
je povedal Jean-Pascal Tricoire, izvršni direktor
Schneider Electric.

Ve kot polovico celotnega poslovanja korporacije
Schneider Electric zavzemajo poslovne, stanovanjske
in industrijske gradnje, ki zahtevajo nadzor, elektronske varnostne in protipoarne sisteme. Gradnja
t.im. »pametnih« stavb z e vgrajenimi varnostnimi
in nadzornimi sistemi je namre skokovito v porastu, zato je odloitev Schneider Electrica zelo razumljiva. »Pelcov edinstven poloaj na trgu IP videonadzornih sistemov pomeni za S.E. velikansko prilonost za rast, saj postaja varovanje in video nadzor

»Z zdruitivijo obeh podjetij se za kupce na slovenskem trgu ne bo ni bistveno spremenilo,« poudarja
Rok Bajec, direktor podjetja Mobicom, ki je generalni uvoznik izdelov Pelco za Slovenijo. Bajec še dodaja, da slovenski uporabniki dobro poznajo izdelke
podjetja Pelco, zlasti trpene in zmogljive nadzorne
kamere, ki so se v rokah dveh slovenskih jadralcev
izkazale celo v tako ekstremnih razmerah, kot je jadranje ez Atlantik (www.mobicom.si/default-261
A
01,23.html).
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EXPRESS NOVICE - VIZUALNA KONTROLA NA ROBU VESOLJA?

Povratek z
roba vesolja
Pregled stroja pred letom
Dragan Selan, Avtomatika

oletje je čas lahkotnejših novic in nekaj takega je tudi tale novička, čeprav je bila za
akterja presneto resna zadeva. Polet do roba vesolja in nazaj, namreč!

P

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

Preveriti je potrebno vsako malenkost

Obremenitve do 7.5G v trajanju 10 - 20 sekund pa
so zadosten trening tudi za polet v vesolje, e bi mu
sluajno na zemlji zmanjkalo dela, se je pridušal g.
Trdi po poletu do roba vesolja in nazaj.
No, mislim, da g. Trdiu 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!

A

Navdušenje po poletu
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AVTOMATIZACIJA PROIZVODNJE ELEKTRONIKE

Z japonskimi
prijemi
do veje
konkurennosti
slovenskega
podjetja
Informacije:
ATech d.o.o., www.atech.si
Anisa Faganelj, komunikacije@atech.si

Vrhunsko ni narediti neesa iz veliko, temve
narediti isto z manj.
Priredba izreka Occhamovo rezilo – temelja vitkega
pristopa

Tech 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 usposobil prvo vitko proizvodno celico za proizvodnjo elektronskih sestavov.

A

Vitko proizvodno celico predstavlja doloeno število
delovnih mest, povezanih s 'tekoim trakom', kar
omogoa smiselno urejen, nepretrgan tok proizvodnih korakov. Taka organiziranost proizvodnega procesa pomembno dvigne raven produktivnosti, hkrati
pa bistveno izboljšuje kakovost izdelkov in je predpogoj za doseganje t.i. six-sigma zahtev po kakovo-

Years

sti. Ergonomsko oblikovana delovna mesta zmanjšujejo monost za delovne poškodbe in izboljšujejo
delovne pogoje.
Vitka proizvodnja, ki jo je v svoj delavnik prvi vpeljal eden vodilnih avtomobilskih proizvajalcev Toyota, je podjetju ATech e na prvem proizvodnem lotu

NOVA DIMENZIJA V ELEKTRO
PROJEKTIRANJU IN INŽENIRINGU

Razvojne faze:

• koncept, projektiranje, izdelava,

montaža, vzdrževanje,...

electric

P8

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

inženiring za energetiko, transport in industrijo d.o.o.
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licence, vzdrževanje, tehnična podpora, šolanje, svetovanje
Stegne 7, SI-1000 Ljubljana • tel.: 01/511 10 95 • fax: 01/511 30 79
GSM: 031/368 783 • info@exor-eti.si • www.exor-eti.si
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omogoila zmanjšanje stroška dela za kar 30 %. Uvedba vitke proizvodne celice pa ne prinaša le znievanja stroška dela na enoto izdelka temve
tudi skrajševanje pretonih asov, dvig kakovosti izdelkov, vejo prilagodljivost veanju potreb in s tem fleksibilnost procesa izpolnjevanja
naroil. Posledino torej dvig celotne konkurennosti podjetja.

Na osnovi vzpodbudnih rezultatov v ATechu vitko celico nadgrajujejo z
avtomatiziranim posluevanjem delovnih mest, pripravljajo pa tudi
dodatno celico, zasnovano za montao konnih izdelkov.
Direktor Davor Jakulin pojasnjuje: »Vpeljava vitke celice je za razvojno
naravnano podjetje, ki se po velikosti uvrša v skupino SME, velik
doseek. V nasprotju z globalnimi konkurenti, ki poslovni uspeh gradijo na poceni delovni sili, ATech z vitko celico sprošene 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 podjetja, posebno še logistinih tokov in informacijske podpore.«
A
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DAS INFORMACIJE

7th IFAC Symposium on
Nonlinear Control Systems
Second Announcement

About Nolcos
The IFAC NOLCOS symposium is a continuing series 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.

Dear IFAC NMO Slovenia,
The second announcement, call for participation
and provisional program 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/Second_Announcement_v.8.pdf The document contains the latest information on Nolcos and includes 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 have commenced to register (by entering partial detail at the registration site) but have not yet submitted 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.
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Nonlinear control systems have gained importance
in many industrial areas and research has undergone significant developments recently. There are
significant challenges in various fields of nonlinear control. NOLCOS 2007 will address these
challenges with its focus on latest developments in
theory and application of nonlinear control systems as well as related areas of research and engineering.
Acknowledged as the major international gathering 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 spectrum of nonlinear control systems, state-of-theart 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@nolcos2007.org.za )
NOC Chair: NOLCOS 2007

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - Brezžično komunikacije

Novosti na IT
podroju
Brezino povezovanje svetov!
Informacije: TELOS d.o.o., www.telos.si

snovni cilj podjetja TELOS d.o.o. je povezovanje svetov! V
svetu, v katerem vsi razmišljamo globalno in delujemo lokalno 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 multimedijskih rešitev za strujanje vsebin po spletu, vedno se lahko zanesete, da bodo povezali Vaše svetove. Z obsežno paleto zastopstev
vodilnih IT podjetji, številnimi kontakti in poznanstvi v svetu in doma ter preko sodelovanja v mnogih vodilnih projektih so sposobni
najti rešitev za vsak problem na področju telekomunikacij.

O

Ruckus ZoneFlex - je prvi centralizirano upravljan, visoko zmogljiv multimedijski WiFi sistem na
trišu. Sistem sestavljata zmogljiva multimedijska dostopovna
toka (ZoneFlex 2942) in centralizirana kontrolna enota (ZoneDirector 1000). Napravi omogoata
izgradnjo visoko zmogljivih WLAN omreij, namenjeni implementaciji v srednje velikih podjetjih (SME), letališih, hotelih, šolah
ter ostalih objektih z velikim številom brezinih odjemalcev. Sistem omogoa implementacijo naprednih in popolnoma varnih brez
inih poslovnih omrezij, z unikatno podporo za brezzini IP video
in Voice over Wi-Fi. Glavne prednosti sistema so izredno enostavna avtomatizirana namestitev in
upravljanje, vgrajena zmogljiva
Wi-Fi antenska tehnologija - Network BeamFlex in popolna varnost z integrirano avtentifikacijsko bazo - Dynamic Pre-Shared
Key.

Ruckus ZoneFlex F2942 predstavlja idealno izbiro za implementacijo naprednih in popolnoma varnih brezinih poslovnih omreji,
z unikatno podporo za brezini
IP video in Voice over Wi-Fi.
Naprava ima vgrajen patentirani
antenski nabor Network BeamFlex, namenjen delovanju v dinaminih okoljih z veliko koncentracijo Wi-Fi signalov, saj omogoa
generiranje preko 4000 antenskih
kombinacij in s tem avtomatino
usmerjanje signala mimo izvora
motenj. To pomeni dva- do štirikratno poveanje dometa in s tem
manjše število potrebnih dostopovnih tok v objektu. Sistem omo-
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INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - Brezžično komunikacije

goa postavitev brezinega mesh
omreja in tako eliminira potrebo
po prisotnosti Ethernet oienja
na lokaciji dostopovne toke. Napredna Quality of Service podpora
dovoljuje prenos razlinih tipov
prometa in vzpostavitev veih virtualnih omreji preko enovitega
sistema. Vrhunska zmogljivost se
kae v garantirani podpori simultanemu brezinemu prenosu do
20 glasovnih klicev (Vo-Fi), ducatu IPTV strujev in povezovanju
50 podatkovnih odjemalcev.
Vzpostavitev naprednega WLAN
omreja je z uporabo ZoneFlex
vmesnikov izredno preprosto in ne
zahteva kompleksnega nartovanja sistema. Naprave same poišejo
Ruckus ZoneDirector 1000 preko
katerega se izvede samo-namestitev. Velik poudarek je podan
varnosti WLAN omreji, ki delujejo preko ZoneFlex vmesnikov. Implementirani so varnostni protokoli WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
in WPA2-AES. V velikih podjetjih
obiajno vsi uporabniki za dostop
do brezinega omreja uporabljajo en sam pre-shared key (PSK). To
predstavlja velik problem za zagotavljanje varnosti. Ruckusova patentirana tehnologija Dynamic
PKS vpelje popolnoma nov sistem
dodeljevanja kljuev za dostop do
omreja, ki temelji na avtentifikacijski bazi uporabnikov.
Vsak uporabnik se enostavno prikljui v LAN in vpiše v brskalnik
naslov varnega portala, kjer se doloajo vse pravice dostopa. Po avtentifikaciji, ZoneDirector uporabniku avtomatino dodeli unikatni,
dinamino generiran PSK. Klju
preneha delovati po nastavljenem
asu (za goste v podjetju) ali ko
uporabnik izgubi pravice dostopa.
Sistem ZoneFlex nudi podporo za
štiri SSID (Service Set IDentifier) in
s tem omogoa napredno segregacijo prometa in storitev. Za vsak
SSID lahko loeno nastavimo varnostne, prenosne, QoS in upravljalske parametre. Tako znotraj
enega sistema odjemalcem vzporedno ponudimo denimo popolnoma odprti dostop za zaposlene, ter
omejen dostop za goste in pogodbene sodelavce.
AVTOMATIKA 74/2007

Sistem omogoa popolno integracijo z obstojeo varnostno infrastrukturo v podjetju, s poarnimi
zidovi, sistemi za zaznavanje vdorov in streniki za avtentifikacijo,
tudi z RADIUS in Active Directory.

 S pomojo Network BeamFlexa
nam je omogoena izgradnja zmogljivega brezinega Wi-Fi Mesh
sistema, kar eliminira potrebo po
prisotnosti Ethernet oienja na
lokaciji dostopovne toke.

 Prva centralizirano upravljana
multimedijska Wi-Fi dostopna
toka, namenjena izgradnji popolnoma varnih WLAN omreji
v srednje velikih podjetjih in ostalih objektih z vejim številom
odjemalcev.
 Izredno preprosta namestitev in
uporaba, ki za postavitev brezinega omreja ne zahteva
kompleksnih znanj o delovanju
RF sistemov. Samo nastavitev
celotnega sistema se izvede v 5
minutah.
 Vgrajen inteligentni antenski
sistem Network BeamFlex, ki z
uporabo dveh serij po 6 pametnih Smart MIMO anten omogoa sestavljanje 4096 razlinih
dinaminih antenskih kombinacij ter tako omogoa veliko razširitev dometa 802.11 b/g omreja, optimatizira prenos in
minimalizira motnje pri prenosu. Odzivanje na spremembe v
okolju se izvaja v realnem asu.

 Vgrajena tehnologija SmartCast
omogoa klasifikacijo, priotizacijo in optimatizacijo multimedijskega prometa preko standardnega 802.11 omreja.
 Zagotovljena stabilna propustnost 20 Mb/s na površini 460
kvadratnih metrov.
 Zagotovljen simultan brezini
prenos 20 glasovnih klicev (VoFi), ducat IPTV strujev ali povezovanje 50 podatkovnih odjemalcev
 Naprava omogoa dramatino,
do štiri kratno poveanje dosega
in posledino manjše število potrebnih enot za pokritje eljenega podroja
 Implementirani varnostni protokoli WEP, WPA-PSK, WPATKIP in WPA2-AES.
 Popolna integracija z obstojeimi varnostnimi mehanizmi v
podjetju, recimo poarnimi zidovi, sistemi za prepreevanje
vdorov in avtentifikacijskimi
streniki, tudi z RADIUS in Active Directory.
 Vgrajena lokalna
avtentifikacijska baza - prvi brezini
sistem, ki ne uporablja identinega PreShared Key-a (PSK)
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za dostop za vse uporabnike, saj
to predstavlja velik varnostni rizik. Patentirana rešitev Dynamic Pre-Shared Key, avtomatizira
in zelo poenostavi dodeljevanje
pravice dostopa. Pri prvi uporabi, se uporabnik povee v LAN,
v brskaniku odpre spletni naslov avtentifikacijskega portala,
ki potrdi uporabnikove pravice
dostopa. ZoneDirector nato
konfigurira uporabnikov sistem
z dodelitvijo dinamieno generiranega PSK-ja. Klju je lahko
nastavljen tako, da preneha delovati po eljenem asu ali ko
uporabnik izgubi pravice dostopa.
Podpora za avtentifikacijo 802.1x
Podprti so so štirje SSID (Service
Set IDentifier) in s tem omogoena napredna segregacija prometa in storitev. Za vsak SSID
lahko loeno nastavimo varnostne, prenosne, QoS in upravljalske parametre. Tako znotraj
enega sistema odjemalcem
vzporedno ponudimo denimo
popolnoma odprti dostop za zaposlene, ter omejen dostop za
goste in pogodbene sodelavce.
Zašita pred DoS napadi
Popolna podpora za brezine
prenose strujanega videa (IPTV)
Idealno rešitev za uporabnike,
ki elijo uporabljati nove generacije brezinih storitev: brezini 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
brezine glasovne komunikacije (Voice over Wi-Fi). Delovanje
v Power Save (UAPSD) nainu,
ki podaljšuje dolino delovanja
baterij za naprave, ki se povezujejo v omreje.
Centralizirana namestitev in
upravljanje Zone Flex dostopovnih tok poteka preko ZoneDirector 1000. Omogoena tudi
individualno upravljanje vsake
naprave.
Oddaljena kontrola nad RF spektrom
Vgrajena dva Ethernet porta,
napajanje preko Ethernet porta
(Power over Ethernet - 802.3af)

 Priloen kit za stensko ali stropno namestitev, z monostjo zaklepanja za prepreevanje odtujitve.

BeamFlex - antenska tehnologija za drastino poveanje Wi-Fi
dometa
BeamFlex je najnaprednejši intuitivni Wi-Fi antenski sistem na svetu. Omogoa iznienje "mrtvih
tok" v hiši, prilagajanje in izogibanje motnjam v realnem asu
(sosednji Wi-Fi sistemi, Bluetooth
naprave, debele stene, mikrovalovne peice...) in enormno poveanje prenosnih hitrosti in dometa. Sistem je sestavljen iz kompaktnega antenskega nabora, ki vse-

buje šest visoko zmogljivih usmerjenih antenski elementov. Z njihovo kombinacijo mu je omogoeno v realnem asu sestaviti do
63 razlinih kombinacij antenskih
vzorcev, kar zagotavlja, da je za
vsako napravo v sistemu v vsakem trenutku izbran optimalen
vzorec. Brezine naprave imajo
tako zagotovljeno dramatino, 8 x
poveanje dometa in 3 x poveanje zmogljivosti. BeamFlex stabilizira delovanje brezinega omreja tako, da ta zagotavlja neprekinjen prenos optimalnega video
struja in kristalno iste glasovne komunikacije v vsak
kotiek doma.

AVTOMATIKA 74/2007
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Aktivno izogibanje motnjam
Drugae od usmerjenih anten, ki oddajajo signal v
vseh smereh, BeamFlex usmerja prenos signala v
smeri naprave, ki te signale sprejema. BeamFlex

Ruckus ZoneDirector 1000 - centralni kontrolni
sistem za napredna brezina omreja

dinamino nastavlja in usmerja svoje arke za vsako
postajo - adapter in vsak paket podatkov posebno in
s tem omogoa ve smerno pokritost doma. BeamFlex tako zagotavlja energetsko uinkovitost in izniuje šume napram sosednjim napravam in omrejem.

Ruckus ZoneDirector 1000 je prvi centralizirano
upravljani kontrolni sistem, namenjen postavitvi cenovno dostopnih, visoko zmogljivih multimedijskih
brezinih LAN omreji (WLAN) v srednje velikih
podjetjih (SMB), letališih, hotelih, šolah ter ostalih
objektih z velikim številom brezinih odjemalcev. Z
njegovo pomojo nam je omogoeno popolno upravljanje do 25 zmogljivih dostopovnih tok nove generacije Ruckus ZoneFlex 2942, ter s tem monost za
implementacijo naprednih in popolnoma varnih
brezinih poslovnih omreji, z unikatno podporo
za brezini IP video in Voice over Wi-Fi. Namestitev

in upravljanje sistema poteka preko preprostega
spletnega vmesnika, ki za nastavljanje ne zahteva
ekspertnega IT znanja. Z njegovo pomojo v nekaj
minutah nastavimo vse potrebne WLAN in varnostne parametre, ki se avtomatino prenesejo v vse
ZoneFlex dostopovne toke v sistemu. Dodajanje dostopovnih tok v sistem poteka avtomatino, saj naprave same poišejo kontrolni sistem in izvedejo
samo-namestitev z nastavljenimi parametri. Vsi klienti, ki vstopajo v WLAN omreje, so posredovani v
ZoneDirector spletni vmesnik, kjer stee avtentifikacija in avtorizacija in so šele po tem postopku
spušeni v sistem. Nadgradnje programske opreme
in spremembe v nastavitvah je mogoe implementirati v vseh tokah v sistemu, ali le v eljenih
napravah. Sistem omogoa popolno integracijo z
obstojeo varnostno infrastrukturo - poarnimi
zidovi, sistemi za zaznavanje vdorov in streniki za
avtentifikacijo, tudi z RADIUS in Active Directory. V
velikih podjetjih obiajno vsi uporabniki za dostop
do brezinega omreja uporabljajo en sam preshared key (PSK). To predstavlja velik problem za
zagotavljanje varnosti. Ruckusova patentirana tehnologija Dynamic PSK vpelje popolnoma nov sistem
dodeljevanja kljuev za dostop do brezinega omreja, ki temelji na vgrajeni avtentifikacijski bazi
uporabnikov. Vsak uporabnik se enostavno prikljui
v LAN in vpiše v brskalnik naslov varnega portala,
kjer se doloajo vse pravice dostopa. Po avtenAVTOMATIKA 74/2007
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tifikaciji, ZoneDirector uporabniku avtomatino dodeli unikatni,
dinamino generiran PSK. Klju
preneha delovati po nastavljenem
asu (za goste v podjetju) ali ko
uporabnik izgubi pravice dostopa.
Sistem omogoa postavitev brezinega mesh omreja in tako eliminira potrebo po prisotnosti Ethernet oienja na lokaciji dostopovne toke. Vmesnik ima vgrajena dva GigaBitna Ethernet porta
preko katerih poteka povezovanje
na splet in omogoa vzpostavitev
redundanne povezave.
Vzpostavitev naprednih poslovnih
WLAN omreji postaja z uporabo
ZoneFlex vmesnikov izredno preprosta in zanimiva rešitev. Med
odlinimi karakteristikami naj
omenimo:
 Popolna kontrola nad delovanjem omreja preko Dashborda,
drag-and-drop vmesnika, ki dovoljuje popoln pregled nad delovanje WLANa in omogoa centralizirano odpravljanje napak.








 Izredno natanna statistika delovanje.
 Vgrajen inteligentni antenski sistem Network BeamFlex, ki z
uporabo dveh serij po 6 pametnih Smart MIMO anten omogoa sestavljanje 4096 razlinih
dinaminih antenskih kombinacij ter tako omogoa veliko
razširitev dometa 802.11 b/g
omreja, optimatizira prenos in
minimalizira motnje pri prenosu. Odzivanje na spremembe v
okolju se izvaja v realnem asu.
 S pomojo Network BeamFlexa
nam je omogoena izgradnja
zmogljivega brezinega Wi-Fi
Mesh sistema, kar eliminira potrebo po prisotnosti Ethernet
oienja na lokaciji dostopovne
toke.
 Vgrajena lokalna avtentifikacij-





ska baza - prvi brezini sistem,
ki ne uporablja identinega PreShared Key-a (PSK) za dostop za
vse uporabnike, saj to predstavlja velik varnostni rizik. Patentirana rešitev Dynamic Pre-Shared Key, avtomatizira in zelo
poenostavi dodeljevanje pravice
dostopa. Pri prvi uporabi, se
uporabnik povee v LAN, v brskaniku odpre spletni naslov avtentifikacijskega portala, ki potrdi uporabnikove pravice dostopa. ZoneDirector nato konfigurira uporabnikov sistem z dodelitvijo dinamieno generiranega PSK-ja. Klju je lahko nastavljen tako, da preneha delovati
po eljenem asu ali ko uporabnik izgubi pravice dostopa
Zagotovljena stabilna propustnost 20 Mb/s na površini 460
kvadratnih metrov.
Zagotovljen simultan brezini
prenos 20 glasovnih klicev (VoFi), ducat IPTV strujev ali povezovanje 50 podatkovnih odjemalcev
Naprava omogoa dramatino,
do štiri kratno poveanje dosega
in posledino manjše število
potrebnih enot za pokritje eljenega podroja
Implementirani varnostni protokoli WEP, WPA-PSK, WPATKIP in WPA2-AES.
Popolna integracija z obstojeimi varnostnimi mehanizmi v
podjetju, recimo poarnimi
zidovi, sistemi za prepreevanje
vdorov in avtentifikacijskimi
streniki, tudi z RADIUS in
Active Directory.
Vgrajena dva Giga Ethernet
porta za dostop do širokopasovnega interneta.
Podpora za avtentifikacijo 802.
1x
Podprti so so štirje SSID (Service
Set IDentifier) in s tem omogoena napredna segregacija prometa in storitev. Za vsak SSID
lahko loeno nastavimo varnostne, prenosne, QoS in upravljalske parametre. Tako znotraj
enega sistema odjemalcem vzporedno ponudimo denimo popolnoma odprti dostop za zaposlene, ter omejen dostop za goste in pogodbene sodelavce.

 Zašita pred DoS napadi
 Popolna podpora za brezine
prenose strujanega videa (IPTV)
 Idealno rešitev za uporabnike,
ki elijo uporabljati nove generacije brezinih storitev:
brezini 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
brezine glasovne komunikacije (Voice over Wi-Fi). Delovanje
v Power Save (UAPSD) nainu,
ki podaljšuje dolino delovanja
baterij za naprave, ki se povezujejo v omreje.
 Oddaljena kontrola nad RF
spektrom

SmartCast - programski sistem
napredne klasifikacije multicast prometa
SmartCast je prva in edina programska tehnologija za upravljanje
brezinega prometa, ki omogoa
klasifikacijo, priotizacijo in optimizacijo multimedijskega prometa
preko standardnega 802.11 omreja.
Patentirana tehnologija SmartCast
v eni rešitvi zdruuje inovativno
tehniko za upravljanje multicast
prometa, inteligentni QoS (Quality
of Service) mehanizem in zmonost
klasifikacije prometa glede na aplikacijo, ki ji je promet namenjen.
Tako omogoa prenos video vsebin najvišje kvalitete po brezinem WiFi omreju. SmartCast
prepozna in posledino obravnava
multicast video frame pakete
prednostno, pred ostalimi tipi paketov v omreju. Tako tvori robustno platformo za brezini prenos IPTV strujev od široko-pasovnih modemov in usmerjevalnikov
do SetTopBox-ov. SmartCast prepozna adapter, ki oddaja zahtevek
v IPTV kanal in usmeri eljeni
multicast video paket do vsakega
AVTOMATIKA 74/2007
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sprejemnika. Pri tem uporabi optimalni data rate in pot signala za
vsak sprejemnik posebej. Algoritem za optimatizacijo multimedijskega prometa zagotovlja optimalni prenos vejega števila video
strujev visoke kvalitete in obenem
ohranja zadostno pasovno širino
za prenos podatkov.

SmartCast samodejno ovrednoti
ves promet glede na UDT/TCP
port in na podlagi ostalih lastnosti omogoa upravljanje vsakega
tipa prometa posebej, glede na njegove lasnosti in prioritete. Uporabljeni so štirje nivoji priotiziranja paketov.

SocketModem EDGE - vgradni
EDGE modemski modul
SocketModem EDGE je vgradni
modemski modul, ki omogoa vašim napravam preprost vstop v
svet mobilnih komunikacij. Z njegovo vgradnjo mono razširimo
funkconalnost naprav, brez potrebe po vlaganju energije in sredstev
v razvoj mobilnih komponent in
pridobitev potrebnih certifikatov.
Modul vsebuje vse potrebne strojne komponente - kontroler, RF sprejemnik in antenski vmesnik,
nujne za zmogljivo mobilno povezljivost. Z visoko stopnjo integracije prinaša nizko potrošnjo energije in zahteva izredno malo prostora za namestitev. Modem omogoa povezovanje na EDGE mobilna omreja, kar prinaša trikratne
prenosne hitrosti napram GPRS
modemom in obenem podpira
quad-band GSM povezovanje, torej dovoljuje uporabo v vseh gloAVTOMATIKA 74/2007

balno prisotnih mobilnih omrejih. Velika prednost je tudi vgrajeni TCP/IP protokolni nabor, ki
omogoa mobilno internetno povezljivost napravam v katerih je
vgrajen.

Modul deluje na inovativni MultiTechovi SocketModem platformi,
ki na enotni comm-port arhitekturi prinaša veliko fleksibilnost,
saj nam omogoa vgradnjo izmenljivih modulov za vstop v razlina omreja (mobilna, Ethernet,
PSTN, Wi-Fi). Preko nje lahko ponudimo uporabnikom monost
vgradnje eljenega modula glede
na vsakokratne potrebe in obenem
pušamo odprte monosti za vgradnjo modulov temeljeih na tehnologijah ki prihajajo. Moduli
omogoajo popolno simbiozo z
obstojeimi produkti, saj vsa komunikacija poteka preko standardnega kanala. Za razvoj popolne
aplikacije je na voljo razvojno orodje (Development Kit), na katerega
prikljuimo modul, ter ga uporabljamo za testiranje, programiranje
in izvajanje potrebnih analiz. Kit
vsebuje razvojno plošo z RS232
DB25 konektorjem, napajanje, an-

teno in RS kablovje. Naj še omenimo, da ob koncu leta prihaja na
triše modemski modul SocketModem UMTS, ki bo omogoal
povezovanje po mobilnih omrejih
tretje generacije.
A
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S pogledom na bistvo.
Novi DS30 senzor razdalje.
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.
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