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SIMATIC ET 200M
Novi IM 153-4 s PROFINET komunikacijo ponuja kar za 50% večjo razširljivost

IM 153-4 PN s PROFINET komunikacijo v realnem času klase 1 ter
prenosom podatkov hitrosti 100Mbit/s je razširljiv z do 12 moduli
družine S7-300. Prav tako pa podpira nov 64-vhodni ali izhodni
modul.
www.siemens.com/S7-300
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AVTOMATIKA
Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in zgradb, robotiko
mehatroniko, komunikacije in informacijske tehnologije ter
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Branko Badrljica • tel.: 040 423 303
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Glavni in tehnini urednik:
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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
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navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 10-krat letno, julija in avgusta ne izide.

Tokrat smo rekordno hitro
izdali novo številko
Avtomatike! Dogodki se vrstijo
z bliskovito naglico in ta
trenutek smo v Opatiji na
Pantheon konferenci, v Kozini
na Dnevih Robotininih odprtih vrat ali pa na Rogli
na 17. tehniškem posvetovanju vzdrevalcev Slovenije. Lepe pozdrave z eljo, da ste od dogodkov odnesli
im ve ...
Pa leta in dogodkov še ni konec! Novembra je še konferenca Telekomunikacije v Portorou in INFOSEK konferenca o informacijski varnosti v Novi Gorici ...
Potem pa le še prednovoletna in boina dogajanja s
pripravami na januarske dogodke, predvsem na
seminar Optine komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Mi bomo na vseh omenjenih
dogodkih, pridite še vi!
To številko smo eleli malce bolj vzdrevalsko obarvati, pa so vsi zainteresirani imeli preve dela s
pripravami na sam dogodek in niso uspeli pripraviti
materiale še za revijo. Bomo pa nekaj ve napisali o
vzdrevanju v naslednjih številkah, ko bo ve vtisov s
posvetovanj in tudi ve zanimivih materialov. 17.
TPVS, kot se posvetovanje na kratko imenuje, so prinesla tudi rekordno število razstavljavcev in predavateljev, kar je jasno znamenje, kako pomembno je
vzdrevanje ...
O biometriji in njenih tehnologijah, pa tudi o zakonskih problemih, smo v reviji e pisali, pred kratkim
pa je bila izvedena tudi okrogla miza o zakonski regulativi in biometriji. Sklep okrogle mize je bil
(pravzaprav ugotovitev), da je naša zakonodaja pretoga in da s tem ovira razvoj in vpeljavo biometrine
identifikacije in pristopne kontrole. Ve pa v lanku...

D. Selan
gl.urednik
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uporabnike ISDN telefonije, saj se
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INFOSEK EXPO

15. oktober 2007, hotel Mons, Ljubljana

ZA VSE OBISKOVALCE JE VSTOP BREZPLAÈEN!
Zaradi evidence vas lepo prosimo, da se prijavite in nam poljete izpolnjeno prijavnico.

Pridrujemo si pravico do spremembe programa oz. vsebine
sejma zaradi vije sile ali bolezni posameznega udeleenca
konference. V primeru, da ne elite veè prejemati naih
obvestil po poti, nam prosim piite na info@palsit.com in
napiite v zadevo: odjava od novic.

srednjimi podjetji ............................................................... 10

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico poljete po faxu na:
( 05 ) 338-48-52 ali pa po poti na spodnji naslov:
Palsit d.o.o., Mednarodni prehod 2 A, Vrtojba, 5290
empeter pri Gorici. Veè info o sejmu na nai brezplaèni
tevilki 080 12 26, na spletni strani www.palsit.com ali pa
po mailu na masa@palsit.com.
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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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8. mednarodna konferenca
Telekomunikacije

KONVERGENCA ZDAJ!

06. 11. 2007 - 07. 11. 2007*UDQGKRWHO%HUQDUGLQ3RUWRURÞ6ORYHQLMD

Letošnja 8. konferenca Telekomunikacije
gre ponovno v korak z aktualnimi trendi
QDSRGURþMXWHOHNRPXQLNDFLM
5GHþDQLWNRQIHUHQFHER
KONVERGENCA ZDAJ!
Stopite še vi v korak z razvojem
LQVHQDPSULGUXåLWH
6. in 7. novembraY3RUWRURåX
3ULVUþQRYDEOMHQL

www.telekomunikacije.org
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EXPRESS NOVICE - V MONSu gostovali svetovno priznani strokovnjaki s področja vodikove energije

M a te r i a l i b o d o č n o s t i
Hotel Mons je gostil ve kot 180 strokovnja kov s podroja vodikove energije –
energije bodonosti.

Informacije: Dr. Janez Dolinšek, Inštitut Joef Stefan, http://euroschool-cma.ijs.si, jani.dolinsek@ijs.si

mesecu maju je v kongresnem centru MONS potekal 2. evropska šola o znanosti materialov, ki
se jo je udeležilo več kot 180 udeležencev iz 20 držav in štirih kontinentov. Ljubljana je s tem
za sedem dni postala zbirno mesto študentov, predavateljev in znanstvenikov, svetovnih
avtoritet s področja raziskav vodikove energije – energije bodočnosti.

V

Dogodek, ki ga je organizimetalurgije. Poudarek je
rala in financirala evropska
zlasti na raziskavah in
mrea odlinosti Complex
razvoju t.i. »pametnih«
Metallic Alloys, je pri nas
materialov, ki naj bi imeli
potekala pod taktirko dr.
lastnosti, ki so pri doslej
Janeza Dolinška z Inštituta
znanih klasinih materialJoef Stefan in Fakultete za
ih neznane ali se medsebomatematiko in fiziko. »Ob
jno izkljuujejo. »Gre denipriakovani energetski krimo za materiale, ki prevazi, ki bo v naslednjih desetjajo elektriko, ne pa tudi
letjih nastala zaradi pomatoplote – so toplotni izolanjkanja nafte, e danes potorji. Ali pa za materiale,
teka intenziven razvoj poki so trdni in hkrati proni
gonskih sredstev z gorivniter imajo neobiajno majmi celicami, ki kot gorivo
hen kolinik trenja, kar
uporabljajo vodik in kisik,
pomeni, da se ne obrabljaoddajajo pa elektriko in vojo,« je povedal dr. DolinIndijski znanstvenik Srinivasa Rangando (in so ob tem tudi ekošek.
than, odkritelj dekagonalnih kvazikrisloške). Skladišenje vodika
talov – posebne vrste kovinskih kristaje velik problem in izkazalo
Kongresni center MONS je
lov, v pogovoru s prof. dr. Janezom Dose je, da lahko najvejo gosgostil tudi tako pomembne
linškom, direktorjem Evrošole o znanostoto vodika doseemo s
goste, kot so Rex Harris iz
ti materialov.
skladišenjem v materialih,
Birminghama, pionir upoznanih kot kovinski hidridi.
rabe vodika v kovinah, RyPrav o teh pa govorimo v okviru 2. evropske šole o
oji Asahi, Toyotin znanstvenik za vodikovo energijo,
znanosti materialov,« je pomen dogodka pojasnil dr.
ki ustvarja rešitve za nove Toyotine motorje na
Dolinšek.
gorivne celice, Etsuo Akiba, svetovalec japonske vlade za vodikovo energijo, Jong Won Kim, direktor
Cilj dogodka, ki je v MONSu potekal od 21. do 26.
korejskega nacionalnega centra za vodikovo energimaja, je razširjanje znanja o novih materialih med
jo, Louis Schlapbach, direktor švicarskega zveznega
doktorskimi študenti. Tematike predavanj, ki jih izinštituta za materiale EMPA, Jean Marie Dubois,
vajajo svetovno priznani strokovnjaki, so namenjene
direktor Instituta Jean Lamour, CNRS Francija ter
predvsem doktorandom s podroja fizike, kemije in
Srinivasa Ranganthan, odkritelj posebne vrste koAVTOMATIKA 76/2007
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Dr. Jong Won Kim, direktor
korejskega nacionalnega
centra za vodikovo energijo.

vinskih kristalov z imenom dekagonalni kvazikristali. »Prva evrošola je v MONSu potekala e lani
in ker smo bili z izborom kongresnega centra zadovoljni, smo
MONS tudi letos izbrali za prizoriše sreanja vseh najvejih svetovnih umov s podroja energije
in materialov bodonosti,« je še
A
dodal dr. Dolinšek.
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EXPRESS NOVICE - Sodelovanje s Hermes SoftLab

HERMES Sof tLab
V OKVIRU CONNECT2IDEAS PREDSTAVIL
PRILOŽNOSTI ZA SODELOVANJE Z MALIMI
IN SREDNJE VELIKIMI PODJETJI
Informacije: Gregor Knafelc, HERMES SoftLab

Ljubljana, 26. september 2007 - V okviru evropskega projekta Connect2Ideas, ki ga v Sloveniji koordinira Tehnološki park Ljubljana, je na HERMES SoftLabu potekala delavnica na temo »Trendi razvoja
HERMES SoftLaba in priložnosti za sodelovanje z malimi in srednje velikimi podjetji«. Na delavnici so
predstavniki HERMES SoftLaba predstavili dolgoročno strategijo skupine in priložnosti za sodelovanje
malih in srednje velikih podjetij iz Slovenije.
Namen projekta Connect2Ideas je spodbujanje sodelovanja med podjetji, oziroma dostop malih in srednjih podjetij do regionalnih in evropskih multinacionalk. Mednarodni projekt koordinira Regional
Technology Centre North iz Velike Britanije, izvajajo pa projektni partnerji Tehnološki park Ljubljana,
Mestna obina Ljubljana, Steinbeis-Europa-Zentrum
iz Nemije ter Meta Group iz Italije. V Sloveniji so k
projektu Connect2Ideas pristopila naslednja podjetja: HERMES SoftLab, Gorenje, EMO Orodjarna in
Trimo.
Mag. Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana: »Namen projekta Connect2Ideas je preuiti
izkušnje velikih podjetij pri prenosu tehnologij in
vzpostavljanju tehnoloških partnerstev. Z današnjo
interaktivno delavnico za identificiranje novih tehnologij in predvidevanj tehnološkega razvoja, elimo
vzpostaviti temelje za sodelovanje in morebitna tehnološka partnerstva med HERMES SoftLabom ter
malimi in srednjimi podjetji.«
Gregor Smrekar, lan uprave HERMES SoftLab:
»HERMES SoftLab v okviru projekta Connect2Ideas
AVTOMATIKA 76/2007

promovira monosti sodelovanja z našim podjetjem.
Monosti, predvsem za tehnološka podjetja, se raztezajo na ve podroji. Danes smo slovenskim podjetjem, ki so se udeleila delavnice, predstavili monosti sodelovanja na podroju poddobav, monosti
sodelovanja pri vodenju razvojnih projektov, sodelovanje s strokovnjaki, ki imajo specialistina in industrijska znanja ter monosti uporabe e razvitih gradnikov, platform, licenc, ki jih nato nudimo našim
strankam. HERMES SoftLab ima razvito strategijo
pri oblikovanju partnerske mree poddobaviteljev,
trenutno smo povezani z ve kot 40 slovenskih podjetij, ki ustrezajo našim merilom, aktivno pa sodelujemo s 15 tehnološkimi podjetji.«
V projektu Connect2Ideas so vkljuene tudi mednarodne korporacije: Nokia, Kodak, Procter & Gamble,
Interpon (Akzo Nobel), Amec, Dow Corning, Reckitt
Benckiser, Syngenta, Victrex International, Yet2.
com, Bosch, Daimler Chrysler, FESTO, Philips, Novamont Thermopastics, Alcantara, Meraklon – Polypropylene fibres.
Ve informacij na spletu: www.connect2ideas.com
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Simatic serije ET200

SIMATIC
serije ET 200
ponuja prave rešitve za vsako aplikacijo
Informacije: Andrej Korošec, Siemens d.o.o.

S

SIMATIC ET 200 pokrivamo široko področje vhodno-izhodnih modulov za reševanje različnih aplikacij. Uporabimo jih lahko kot razširitvene module ali samostojno z integriranim CPU-jem. Področja uporabe od IP20
do IP67 za težje pogoje.

Seveda se tudi pri tej seriji uporabljajo sodobne in
zmogljive komunikacije kot sta PROFIBUS in PROFINET, ki omogoata enostavno projektiranje in velik
pretok informacij. SIMATIC ET 200 se delijo v dve
skupini:
• ET 200 z integriranim CPU-jem,
o ET 200S, ki je ve funkcijski I/O sistem s širokim spektrom modulov
o ET 200M, modularno zgrajena na seriji S7300 z veliko gostoto kanalov
o ET 200L, nizko cenovni modul za manjše aplikacije do 32 bitov
o ET 200iSP, za posebne prostore kot so EX prostori oziroma v conah 1,21 in 2,22
o ET 200pro, se lahko uporabljajo direktno v
procesu in imajo zašito IP65/IP67
• ET 200 kompaktni I/O moduli,
o ET 200pro, robustno kompaktni modularni
moduli z zašito IP65/67 ki se uporabljajo za
priklope senzorjev in aktuatorjev preko M12
konektorja
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o ET 200R, rešitev za robotizacijo z zašito IP65
iz aluminijastega ohišja ter PROFIBUS povezavo preko M23 konektorja
o ET 200eco, robustno kompaktni digitalni I/O
modul z zašito IP65/67, ki so lahko tudi Failsafe moduli ali moduli z ECOFAST priklopom
V obeh primerih pa lahko izbiramo med PROFIBUS
ali PROFINET komunikacijo, slednja pa ima tudi opcijo FO (komunikacija preko optike), ki omogoa
razdalje do 3km.
Sistem SIMATIC ET 200 je lahko sestavljen iz kombinacije fail-safe in standardnih I/O modulov. Safety
– komunikacija ima isti nain komunikacije kot
standardna komunikacija preko PROFIBUS in PROFINET sistema. Ti mrei podpirata failsafe komunikacijo z imenom PROFIsafe in navadno komunikacijo po istem kablu - zdaj celo z wireless. Fail-safe SIMATIC I/O je certificiran s strani German Tehnical
Inspectorate za IEC 61508 (SIL3) in IEC 62061, EN
954-1 (kategorija 4) in NFPA 79.

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Simatic serije ET200

Prednosti SIMATIC Safety integrated:
• Standardizirano široko podroje projektiranja
• Uporaba istih komponent za integracijo safety
ali standardne avtomatizacije
• Omogoa mešano integracijo, tako privarujemo asovno, prostorsko in seveda stroškovno
• Brez dodatne varnostne komunikacije
• Monost integracije novih Fali-safe aplikacij
preko Wireless LAN komunikacije
• Mona podpora na diagnostiki
• Maksimalna proizvodnja razpololjivost skozi
fail-safe
Moduli ET 200s, ET 200M in ET 200iSP se lahko
uporabijo tudi v zelo zahtevnih podrojih kjer se
nahajajo plini in prašno eksplozivnih podrojih t.i.
kemini, prehrambeni, tobani, farmacevtski ali
kovinsko-predelovalni industriji (slika zgoraj).

Ve informacij je na voljo na spletni strani:
www.automation.siemens.com/simatic.

A
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CAD/CAM/CAE - CADdy++/SEE in ELIN

CADdy++/SEE Electrical
HOUSE INSTALLATION
IN ELIN
Računalniško podpr to projektiranje
dimenzioniran je in op timiran je
električnih ins talaci j v zgradbah
Informacije: Andrej Orešnik, IB-PROCADD d.o.o., Ljubljana (caddy@ib-procadd.si)

C

ADdy++/SEE Electrical programsko opremo verjetno ni treba posebej predstavljati. Strokovni javnosti je
CADdy++/SEE poznan kot vrhunsko orodje za izdelavo elektrotehničnih načrtov in shem. S svojim intuitivnim izgledom, lahkim uporabniškim vmesnikom in funkcionalnostjo je najbolj uporabljena programska oprema v elektrotehnični stroki. Uporabnike CADdy++/SEE bomo razveselili s prihodom nove verzije programske
opreme, ki vključuje mnoge nove funkcije, ki so bile dodane na zahtevo uporabnikov in novost neposredne povezljivosti s programsko opremo za dimenzioniranje in optimiranje el. instalacij v zgradbah (ELIN). Predstavljamo
nov, še dodatno izpopolnjen modul Hišnih instalacij za CADdy++/SEE, ki v povezavi z Elin programsko opremo
izdelavo dokumentacije dvigne na povsem drug nivo.

Hišne instalacije oz. House installation modul je prvenstveno namenjen vsem elektro projektantom, katerih delo sega tudi na
podroje instalacij v zgradbah.
Integrira se v CADdy++/SEE Electrical programsko okolje, kjer
lahko izkoriša vse funkcionalnosti, ki mu jih CADdy++/SEE
AVTOMATIKA 76/2007

omogoa, predvsem seveda pri
izdelavi enopolnih shem in popisov materiala.
Njegova prednost je nedvomno
enostavna uporaba in nudenje
funkcij enostavnega nartovanja
tlorisov prostorov, predvsem pa
tesna povezljivost z ostalimi CAD

programi preko uvoza in izvoza
v standardne oblike zapisov datotek, ter neposredna povezava z
ELIN programsko opremo.
Programski paket ELIN je slovenski produkt podjetja ABAKUS
d.o.o.. Namenjen elektro projektantom pri dimenzioniranju in

CAD/CAM/CAE - CADdy++/SEE in ELIN

optimiranju elektrinih instalacij v zgradbah. Omogoa grafini zajem podatkov iz programske opreme
CADdy++/SEE Electrical House Installation, avtomatsko dimenzioniranje elementov zašite in vodnikov ter
generiranje podatkov za izdelavo samodejne enopolne sheme razdelilcev v CADdy++/SEE Electrical Circuit
diagrams Advanced.
Osnovni princip povezave programa za elektroprojektiranje in programa za dimenzioniranje in optimizacijo lahko predstavimo v 4 korakih:
1. Izdelava narta elektrinih instalacij v CADdy
++/SEE V4 programski opremi;
• Uporaba ustreznih simbolov z ustreznimi atributi, ki sluijo za preraune,
• Povezave med simboli, ki sluijo za generiranje topološke sheme omreja in za izraun dolin kablov,
• Vnos ali spreminjanje vrednosti, ki odstopajo
od privzetih.

2. Prenos podatkov iz CADdy++/SEE V4 v program ELIN in nazaj;
• Samodejno odpiranje projektne datoteke, kjer
je shranjen ustrezen nart,
• Samodejno generiranje topološke strukture
omreja,
• Samodejna izvedba izraunov in optimizacija,
• Rono spreminjanje vrednosti atributov, kjer
je to potrebno ter ponoven samodejni izraun
in optimizacija,
• Monost izpisa izraunanih vrednosti,
• Shranjevanje in samodejni prenos izraunanih
vrednosti nazaj v nart (tipi kablov, moi,
tokovi, faze na katere so prikljueni porabniki,...)

3. Kreiranje seznamov in enopolne sheme razdelilnikov;
• Samodejno kreiranje enopolne sheme razdelilnikov na osnovi prenesenih izraunanih podatkov,
• Samodejno kreiranje seznamov materiala
vkljuno s popisom kablov in zašitnih naprav
(mono samo v CADdy++/SEE Electrical V4
ADVANCED - funkcija Auto diagram)

Nart elektrine inštalacije z vrisanimi
tokokrogi (monostni del )

Prenos podatkov za dimenzioniranje in
optimizacijo iz narta v program ELIN

4. V vsakem trenutku monost ponovitve poljubnega koraka od 1-3.
Zakaj prehod na CADdy++/SEE Electrical
V4 in ELIN?
Projektna dokumentacija elektrinih inštalacij obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za razpis
in projekt za izvedbo. Vsa dokumentacija mora ustrezati veljavnim tehninim predpisom in standardom, predpisom o varstvu pri delu, varstvu okolja,

Na osnovi izraunov je samodejno
izdelana enopolna shema razdelilnikov

varstvu pred poarom in raznim študijam. S programsko opremo CADdy++/SEE Electrical V4 in
AVTOMATIKA 76/2007
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CAD/CAM/CAE - CADdy++/SEE in ELIN

programsko opremo ELIN je razdelan sistem raunalniško podprte priprave dokumentov, ki so del
PGD; tehnino poroilo, popis potrebnega materiala,...
Tehnino poroilo v PGD za nizkonapetostne elektrine inštalacije vsebuje opis elektroinštalacijskih del, njihove funkcije, podatke o inštalirani in konni moi,
vrstah zašitnih naprav, nain
merjenja elektrine energije ter
rezultate tehninih izraunov, ki
dokazujejo varno in pravilno delovanje projektirane inštalacije.
Risbe prikazujejo tlorisno razporeditev elektrinih inštalacij, enopolne sheme stikalnih blokov ter
nain prikljuka na elektroenergetski sistem. Na osnovi risb je izdelan podrobnejši popis elektroinštalacijskih del in opreme. Ustrezna raunalniška orodja in
pristopi lahko bistveno olajšajo in
skrajšajo as priprave dokumentacije, predvsem pri nadknadnih

spremembah, kar omogoa CADdy++/SEE Electrical V4 in ELIN
programska oprema.

Priakujemo prihod nove verzije CADdy++/SEE Electrical
V4R1 in s tem nove funkcionalnosti, vejo kompatibilnost,
... in neposredno povezavo
profesionalnega orodja z ELIN
programsko opremo, ki omogoa samodejno dimenzioniranje in optimiranje instalacij v
zgradbah.
Novosti je veliko in jih ni mo
razdelati v tako kratkem lanku,
vse informacije o novi razliici
CADdy++/SEE V4 in programski
opremi ELIN lahko dobite na naši
spletni strani:
http://www.caddy-electrical.net
oz. na telefonski številki 01 56572-50.
A

Obiščite
prenovljene
spletne strani

www.hydra-co.si
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Ne zamudite brezplaènih predavanj in predstavitev
najnovejih tehnologij o informacijski varnosti

INFOSEK EXPO
15. oktober 2007, hotel Mons, Ljubljana

Izkoristite monost spoznati tehnoloke doseke ter novosti
na celodnevnem programu INFOSEK EXPO.

ZA VSE OBISKOVALCE JE VSTOP BREZPLAÈEN
PROGRAM
8.55  9.15
9.20  9.40
9.45  10.05
10.10  10.30

Bodite v stiku z najnovejimi tehnologijami varovanja informacij
CHS d.o.o.
Sven Schuldt
CHS d.o.o.
Sven Schuldt
CHS d.o.o.
Sven Schuldt
REMTECH
Bas van Asten ter
ORG. TEND d.o.o.
Gregor Èernivec

10.35  10.55

ODMOR

11.00  11.20

SOPHOS d.o.o.
Rok Jerman
CHS d.o.o.
Toma Bratua
SIQ
Miha Ozimek
RIBERA d.o.o.
Hari Muræehajiæ
RIBERA d.o.o.
Toni Jerin

11.25  11.45
11.50  12.10
12.15  12.35
12.40  13.00
13.05  13.25

ODMOR

13.30  13.50

HIC SALTA d.o.o.
Brane Vasiljeviè
NOVELL Inc.
Andrej Bruketa
VIRIS d.o.o.
Milan Gabor
NETIS d.o.o.
Tomislav Muèiè

13.55  14.15
14.20  14.40
14.45  15.05

Symantec Endpoint Protection 11
Symantec Endpoint Protection 11
Varna IT soba

Tranzicija Sophos Anti-Virusa v Security and Control (+NAC)
Zaèita pred vdori v brezièna omreja
Kako uèinkovito zaèititi vae podatke?
Panda Security strategija 2.0 - kolektivna inteligenca,
megadetection, strategija proaktivne tehnologije
Uèinkovite reitve za boj proti malware-u (raèunalnikim
kodljivcem) v realnosti

IPS - kje je in kam gre?
Celovita varnost in nadzor nad IT sistemi
Zavarujte svoje podatke in ne pristanite na naslovnicah!
Podatkovna Banka - varno oddaljeno arhiviranje podatkov

15.10  15.30

ODMOR

15.35  15.55

DICA TECHNOLOGIES GMBH
MED NAMA d.o.o.
Klaus Hendel
REAL SECURITY d.o.o.
David Ivaèiè

16.00  16.20

Symantec Endpoint Protection 11

Encrypted communication
Lahko se zaèitite pred nevarnostmi Interneta!

INFOSEK EXPO je sodoben poslovni sejem z velikim pregledom dosekov malih, srednjih in velikih podjetij ter irok razstavni
program sistematièno razèlenjen po programskih sklopih.
Organizator PALSIT d.o.o. vas vabi, da za podrobneje informacije poklièete na 080 1226, Maa Arèon ali po elektronski poti na masa@palsit.com

GLAVNI POKROVITELJ DOGODKA

Veè info in prijava: www.palsit.com

22. in 23. novembra 2007

sem na konferenci

INFOSEK 2007
v Novi Gorici

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - easyControl

easyControl
– i m a vs e
kar imajo
veliki!
Avtorja: Igor Jug, produktni vodja, Kolektor Synatec, d.o.o.
Marko Roi, projektni inenir, Sinabit, d.o.o.

N

o, skoraj vse kar imajo veliki. Omenjene krmilnike smo vam predstavili že v 38. številki revije Informator in 70. številki revije Avtomatika, tokrat pa posebej predstavljamo že preizkušen in stestiran
easyControl z integriranim ethernet vodilom. »Majhen« easy je zrasel in postal uporaben v širokem
spektru avtomatizacije, saj ima poleg ostalih prednosti tudi razširjeno temperaturno območje delovanja
od -25 do +55°C. EasyControl odlikuje tudi visoko zmogljiv 16-bitni procesor, ki omogoča izvajanje programa s hitrostjo večjo kot 0,3 μs za instrukcijo.
Na kratko naj ponovimo, da kompaktni krmilnik easyControl obstaja
v 16-ih izvedbah. Vsi imajo 12 digitalnih vhodov, od katerih so lahko
štirje uporabljeni kot analogni vhodi
z 10-bitno loljivostjo. Na izhodni
strani pa imamo na voljo 6 relejskih
izhodov ali 8 tranzistorskih izhodov.
Nekatere razliice imajo tudi analogni izhod z 10-bitno loljivostjo. Razliice easyControl kompaktnih krmilnikov so še z ali brez integriranega
prikazovalnika LCD in tipk, razlikujejo se tudi glede na to ali so z ali brez
integriranega ethernet komunikacijskega vmesnika. Vsi krmilniki easyControl imajo e integriran vmesnik
CANopen/easy-NET ter kar dva prostoprogramirljiva serijska vmesnika

Slika 1 – EasyControl in komunikacijske monosti
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - easyControl

RS232. Poleg e omenjenega hitrega procesorja je potrebno omeniti še
256 kB programskega in 224 kB podatkovnega spomina, ki ga je mono
razširiti še s spominsko kartico MMC, ki jo z adapterjem namestimo kar
na prikljuek za serijski vmesnik. Na njej se lahko shranjujejo uporabniški program, recepture ali podatki. To pomeni, da za ohranjanje
uporabniških programov in podatkov ni potrebna baterija.
Monosti razširitve
Vsak easyControl se lahko lokalno razširi z razširitvenimi enotami iz
druine easy (easy618-AC-RE, easy618-DC-RE ali easy 620-DC-TE). Z
uporabo Easy200 easy modula so lahko omenjeni razširitveni moduli
namešeni do 30 m od osnovne enote, kot fizini medij med osnovno
enoto in razširitvijo pa uporabimo parico. Na krako naj omenimo še
povezovanje easyControl krmilnika v easy-NET mreo s krmilnorelejnimi moduli easy in MFD-Titan. V mreo lahko poveemo do osem modulov v poljubni kombinaciji, pri emer je najveja dolina easy-NET
mree 1000 m. Vsak modul v mrei lahko izvaja svoj program, lahko
pa je uporabljen le kot vhodno/izhodni modul. Ta univerzalen nain
uporabe modulov nam omogoa konfiguracijo z do 320 vhodno/izhodnih signalov.

Slika 2 - Povezovanje easyControl kompaktnih
krmilnikov preko CANopen vodila

EasyControl kompaktne krmilnike lahko prav tako preko dodatnih
komunikacijskih modulov poveemo tudi na podrona vodila Profibus
DP, CANopen, DeviceNet in ASi. Za povezavo uporabimo kar komunikacijske module iz druine easy, ki jih uporabljamo tudi v kombinaciji s krmilnorelejnimi moduli easy600/700/800 in MFD-Titan. Komunikacijski moduli se z osnovnim modulom poveejo preko easyLinka.
Programiranje
Za programiranje easyControl krmilnikov uporabljamo programsko
orodje easy Soft CoDeSys. Programski paket omogoa programiranje
skladno z mednarodnim standardom IEC 61131-3 in vkljuuje vseh pet
programskih jezikov (IL, LD, FBD, ST, SFC) in dodatno CFC. CoDeSys
trenutno uporablja ve kot 150 proizvajalcev hardverskih komponent,
prav tako se uporablja tudi za programiranje Mollerjevih modularnih
krmilnikov XC100 in XC200.
AVTOMATIKA 76/2007
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Široke komunikacijske
zmonosti
V tokratnem prispevku elimo
prikazati široke komunikacijske
monosti krmilnikov easyControl:
• povezovanje v ethernet mreo,
• povezovanje na module Smart
wire za upravljanje in stanja
motorskih zaganjalnikov,
• povezovanje preko CANopen
/easy-NET komunikacijskega
vodila in
• serijske RS232 komunikacijske
monosti.
EasyControl povezujemo na druge
naprave prek dveh prikljunih konektorjev, prvi je MFI konektor,
drugi pa RJ45. Kabli za povezavo
easy Controla z drugimi napravami so podani v sliki 3.

Povezava s Smart Wire
Inovativnost SmartWire sistema – povezovanje namesto oievanja –
vam je verjetno e poznana. Direktno na vsak standardni motorski
zaganjalnik lahko prikljuimo SmartWire modul. Preko njega vklapljamo kontaktor in dobimo povratno informacijo o stanju motorske
zašite in kontaktorja. SmartWire module med seboj poveemo s predpripravljenimi plošatimi kabli. Prvi modul pa prikljuimo na SmartWire komunikacijski vmesnik - gateway. Preko podronih komunikacijskih vodil easyNET, CANopen ali PROFIBUS pa se nato poveemo na
krmilnik.
Povezovanje easyControl krmilnika na Smart Wire gateway je mono
direktno preko CANopen ali easy-NET povezave, kar enostavno storimo
z vkljuitvijo dodatne knjinice v easySoft CoDeSys programskem paketu, SmartWire naprave tako lahko nadzorujemo in upravljamo direktno.

Slika 3 - Povezovalni kabli s
prikljunimi konektorji

Povezava PC – ethernet
Za povezovanje v nadzorne sisteme SCADA je krmilnik easyControl z oznako EC4P-222 idealna izbira, saj ima integrirano ethernet
komunikacijsko vodilo (raz li i ca
EC4P – 221 ne podpira etherneta).
Kompaktni krmilnik EC4P – 222
lahko preko etherneta programiramo in vzpostavimo OPC strenik.
AVTOMATIKA 76/2007
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Slika 4 – Primer povezave krmilnikov s
sistemom SmartWire

Povezava krmilnika z upravljalnim panelom

Slika 5 – Primer povezave krmilnika z
upravljalnim panelom v strojegradnji

Krmilnik easyControl z upravljalnim panelom poveemo preko CANopen vmesnika. Primer praktine uporabe
je pri npr. pri strojegradnji, inteligentnih stavbah, itd. Preko CANopen vmesnika krmilnika je enostavno povezovanje CANopen dislociranih enot (npr. XION vhodno-izhodni moduli, frekvenni pretvorniki, mehki zagoni, pnevmatski otoki itd.).
Povezava krmilnika prek RS232 serijskega
vmesnika

Slika 6 – Primer povezave
krmilnika na GSM modem

S kar dvema integriranima prostoprogramljivima serijskima vmesnikoma RS232 lahko poleg programiranja
krmilnika izvedemo tudi poljuben serijski protokol za
komunikacijo z razlinimi napravami, npr. GSM modemom, analizatorjem karakteristik omrene napetosti,
kompresorji, klimati, regulatorji, frekvenni pretvorniki,
mehki zagoni, italci magnetnih zapisov, rtne kode,
itd.). V programskem paketu easySoft CoDeSys pa so e
standardno vkljuene knjinice za protokol Modbus in
pošiljanje/sprejemanje SMS sporoil.

Nekaj monosti uporabe in povezovanja smo vam predstavili, veliko pa jih boste še spoznali v prihodnje, saj so monosti uporabe easyControl kompaktnih krmilnikov zelo velike. Kar 4 analogni
vhodi (poleg digitalnih), dva prosto programljiva serijska RS232 vmesnika, CANopen/easy-NET in ethernet vodila odpirajo »majhnemu« easyControlu vrata v svet avtomatizacije.
A
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EXPRESS NOVICE - Konferenca Telekomunikacije 2007

TELEKOMUNIKACIJE 2007
8. mednarodna konferenca
Informacije: Mobinet d.o.o.
info@telekomunikacije.org
Podjetje Mobinet, d. o. o., letos e osmi organizira
mednarodno konferenco Telekomunikacije 2007, ki se
bo tradicionalno odvijala 6. in 7. novembra v Portorou. Glavna tema letošnjega dogodka bo KONVERGENCA ZDAJ! Konferenco bodo gradili strokovnjaki s
podroja telekomunikacij. Predavatelji bodo tako
domai kot tuji strokovnjaki, ki bodo podajali novosti
s podroja telekomunikacij. S samo organizacijo konference elimo zdruiti razline regije in mednarodno
priznane ljudi, ki so strokovnjaki na svojih podrojih.
Z izmenjavo mnenj in izkušnjami predajo velik vir
informacij, ki so na podroju telekomunikacij v hitro
spreminjajoem in konkurennem trgu zelo koristne.
Glavni govorec konference bo tudi letos predavatelj
Toni Ahonen, ki je eden najvejih strokovnjakov in
najbolj prodajanih avtorjev 3G, med drugim tudi eden
najbolj iskanih predavateljev na svetu. Vodilna svetovna podjetja bodo priskrbela svoje predstavnike, le-ti pa
bodo z nami delili svoje izkušnje.
Vroih debat tudi na letošnji konferenci ne bo manjkalo, tema omizja pa bo POZICIRANJE VODILNIH
OPERATERJEV.
Poskrbeli bomo, da boste na samem dogodku odkrili
nova obzorja in ostali na tekoem s tehnološkimi novostmi, predvsem pa dobili enkratno prilonost na
podroju navezovanja novih stikov s potencialnimi
novimi poslovnimi partnerji.
Za drugi dan pa so se organizatorji odloili, da konferenci dodajo interaktivno delavnico z naslovom BUSNIESS COMMUNICATIONS.
Ve informacij lahko dobite na naši spletni strani
www.telekomunikacije.org, kjer si lahko ogledate vse
podrobnosti dogodka.
Vidimo se 6. in 7. novembra v Portorou na 8. mednarodni konferenci Telekomunikacije 2007!
Vljudno vabljeni!

AVTOMATIKA 76/2007

23

Sejmi Ljubljana Trade Fairs

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.
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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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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Zaznavanje in merjenje v ”Dobi komunikacij”

Prva svetlobna zavesa z
IO-Link povezavo
Informacije: Nešo Savi, SICK d.o.o.

S

ICK-ova MLG svetlobna zavesa obstaja danes tudi IO-Link povezavo. Ta omogoča integracijo sistema
senzorja v mrežno okolje stroja ali celotno omrežje tovarne.

MLG svetlobna zavesa je avtomatizirana rešitev za
opravljanje meritev ali enostavno preklapljanje. Med
drugim ponuja razline razmike svetlobnih arkov
(10, 20, 30 ali 50 mm), kontrol višin od 100 mm do
3140 mm ter dve razlini obmoji delovanja 0 - 5 m
oz. 0 - 8,5 m.
Najbolj zanimive prilonosti se nam ponujajo za aplikacije kot so detekcija višine predmetov (npr. v sistemih s tekoim trakom ali v skladiših), delitvi obmoja in nadzoru (npr. kot pri apikacijah pick-tolight za proces pobiranja), klasifikaciji objektov glede
na njihovo velikost ter pri pregledovanju robov in
profilov.
IO-Link povezava zagotavlja vsestransko
izmenjavo informacij
Z IO-Link povezavo pridobijo vse aplikacije, zaradi
integracije MLG-ja v mreno okolje stroja ali celotno omreje tovarne. Povezovanje v omreje omogoa avtomatizirani svetlobni zavesi da jo zaznamo
in pokliemo tako iz delovnega mesta stroja kot tudi
iz oddaljene kontrolne sobe. Prenašamo pa lahko tudi razline informacije kot so digitalne preklopne
razdalje in digitalizirane analogne vrednosti, kot tudi mnoico drugih informacij: opozorila o zamazanosti zavese, opozorila o prisotnosti drugih virov
motenj v bliini MLG-ja, informacijo o kvaliteti izhodnega preklopnega signala, trenutni razdalji skeniranja in serijski številki senzorja.
AVTOMATIKA 76/2007

Konfiguriranje, procesne in diagnostine
prednosti
Opcija z IO-link povezavo ponuja uporabnikom
MLG zaves vrsto pomembnih prednosti. Konfiguriranje MLG zavese lahko poteka direktno na samem
mestu v avtomatiziranem sistemu stroja ali tovarne.
Osnovne funkcije kot so meritve višine, delitev v
razlina obmoja ali kontrola prisotnosti se prav
tako lahko aktivira z IO-Link povezavo, kot tudi
funkcija teach-in ali proces zatemnitve arkov.
Kombinacija senzorjev z IO-Link povezavo nam daje
pomembne podatke med obratovanjem, kar prispeva
k optimizaciji procesa.
Mono je tudi testiranje oddajnega modula, kot tudi
kontrola zamazanosti zavese, sinhronizacija oddajne
in sprejemne enote ter zagotavitev optimalnega
sprejemnega signala med procesom teach-in. IOLink povezava nam ponuja monost da pokliemo
MLG zaveso iz našega krmilnika v rednih intervalih
ter pregledamo funkcionalnost senzorja. Takšno ciklino vzdrevanje na daljavo nam omogoa narto
zmanjšanje servisov in minimizacijo neobratovalnega asa stroja.
MLG zavesa z IO-Link povezavo nam ponuja varno
tehnologijo prihodnosti, kar predstavlja dolgorono
investicijo v varnost.
A

EXPRESS NOVICE - Okrogla miza ”Biometrija in zakonodaja”

Slovenijo v razvoju visokotehnoloških biometričnih
rešitev zavira toga zakonodaja
Informacije: Špica International d.o.o.

JUBLJANA, 20.9.2007 – Z okroglo mizo ''Biometrija in zakonodaja'' se je zaključil seminar ''Napredne tehnologije kontrole dostopa'', ki ga je organiziralo vodilno regionalno podjetje s tega področja, Špica. Omizje je
izpostavilo problematiko pri uvajanju biometričnih ukrepov v slovenskih podjetjih, ki so pri tem, za razliko
od podjetij v veliki večini drugih evropskih držav, zelo omejena. Udeleženci so opozorili na možnost, da bo nastalo stanje zaviralno vplivalo na sicer velik razvojni potencial Slovenije v razvoju visokotehnoloških biometričnih
rešitev.

L

Kot glavno oviro pri uvajanju biometrije v slovenska
podjetja in posledino zaviranje razvoja tovrstnih
rešitev, so se izkazala nekatera nenavadno stroga
doloila zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP),
pa tudi precejšnja togost Urada informacijskega pooblašenca pri tolmaenju teh doloil. Urad je namre zavrnil številne vloge podjetij za uvedbo biometrinih ukrepov pri beleenju delovnega asa in kontroli pristopa. Po besedah predstavnika pooblašenca
mag. Andreja Tomšia, Urad v okviru sedanje zakonodaje ne vidi monosti za drugano prakso.
Okrogla miza je tako razkrila zanimivost, da Slovenija verjetno postaja drava z najbolj restriktivno tovrstno zakonodajo na svetu. S tako mono odklonilnim odnosom do biometrije se v Sloveniji izkazuje
nenavadno visoka zadranost do novih tehnologij,
pa tudi nerazumevanje sodobnih potreb podjetij in
zaposlenih pri dviganju uinkovitosti in konkurennosti. Posodobitev zakonodaje ali vsaj veja pronost
pri njenem izvajanju bi tudi pripomogla k spodbujanju visokotehnološkega razvoja, kar je v skladu z
Lizbonskim cilji.
Slovenija ima moan razvoj biometrinih tehnologij
in rešitev. Kot je poudaril Tone Stanovnik, direktor
Špice, je v dveh desetletjih na Fakulteti za elektroteh-

niko v Ljubljani ve kot sto diplomskih nalog obravnavalo biometrijske tehnologije. Danes se z biometrijo na ljubljanski univerzi raziskovalno ukvarjata Laboratorij za raunalniški vid (Fakulteta za raunalništvo in informatiko) in Laboratorij za slikovne tehnologije (Fakulteta za elektrotehniko), s katerim Špica tudi sodeluje na razvojnih projektih.
Na okrogli mizi so sodelovali:
- Mag. Andrej Tomši, Urad Informacijskega pooblašenca
- Dr. Janez Perš, Fakulteteta za elektrotehniko
- Tina Bai, Odvetniška pisarna Toma ad
- Klemen Verši, LL.M (NYU), Odvetniška druba
Verši-Peri
- Gorazd No, Onkološki Inštitut
- Andrija Puši, Špica
Prav tako je veliko zanimanje vzbudil seminar ''Napredne tehnologije kontrole dostopa'' v Zagrebu, ki
ga je Špicino herinsko podjetje Špica Sustavi organiziralo v okviru sejma Interprotex. Špicina strokovna seminarja v Ljubljani in Zagrebu je skupaj obiskalo ve kot 140 strokovnjakov s podroja biometrije, informatike, prava in poslovodstva. Zaradi velikega zanimanja bo Špica nadaljevala z nizom stro-
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kovnih seminarjev ''Napredne tehnologije kontrole
dostopa'' v Bosni (Sarajevo, 15.11.), v Romuniji (Bukarešta, 22.11.) in Srbiji (Beograd, 29.11).
O podjetju Špica International
Podjetje Špica je specializirano za razvoj, izdelavo ter
integracijo tehnologij za kontrolo pristopa in registracijo delovnega asa, osnovna dejavnost podjetja
pa so sistemi za avtomatsko identifikacijo, s katerimi se ukvarja vse od konca osemdesetih let. Njihove
rešitve obsegajo registracijo delovnega asa in nadzor pristopa, mobilno raunalništvo ter avtomatsko
identifikacijo s rtno kodo in RFID.

Years

Špica ima obseno mreo pooblašenih distributerjev
doma in v tujini ter herinska podjetja na Hrvaškem,
v Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Špica
International, ki je lanica številnih mednarodnih
zdruenj s podroij svojega delovanja, je konec leta
1995 pridobila certifikat kakovosti ISO 9001 za
celotno poslovanje.
Dodatne informacije:
Podjetje:
Špica International d.o.o.
Ime:
Andrija Puši, dir.
E-mail:
andro@spica.si
Tel.:
01 568 08 00
Fax:
01 568 08 88

NOVA DIMENZIJA V ELEKTRO
PROJEKTIRANJU IN INŽENIRINGU

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

electric

A

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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VoIP telefonija
za ISDN
uporabnike
Informacije: TELOS d.o.o.

septemberskih Telos novice za začetek oznanjamo veselo novico za
vse uporabnike ISDN telefonije, saj se je začela prodaja usmerjevalnika Vigor 2930 VS, ki med drugim omogoča neposredno vezavo štirih ISDN telefonov na VoIP omrežje. Nadaljujemo s svetovno novostjo na
področju povezovanja dislociranih naprav in lokacij, Digi Drop-In. Predstavljamo tudi centralni prehod med ZigBee in IP omrezji, Digi ConnectPort X8 in ZigBee adapterje za omreženje naprav XBee.
Novost iz Draytekovega programa so Wi-Fi antene in 3,5G HSDPA povezovanja za usmerjevalnike Vigor serije 2800 in 3100.

V

Usmerjevalnik Vigor 2930 VS - ISDN S0 VoIP
Vigor 2930 VS je vrhunski širokopasovni usmerjevalnik, ki omogoa neposredno vezavo obstojeih ISDN telefonskih aparatov, DECTov in hišnih central na IP omreje. Ohranja se identina uporabniška izkušnja, ki
smo jo vajeni iz leta uporabe ISDN opreme, le da se klici izvajajo preko
VoIP omreja in so tako brezplani. Poleg ISDN naprav je preko vgrajenih FXS vhodov dodatno omogoena povezava na VoIP omreje dvem
analognim telefonskim aparatom in faksimile napravam. Vigor 2930VS
je precej ve kot le ISDN VoIP prehod, je zelo zmogljiv usmerjevalnik, ki
poskrbi za spletni promet celotnega lokalnega omreja. Usmerjevalnik
vsebuje dvojni WAN vhod s funkcionalnostjo Load Balancing in BoD
(Bandwidth on Demand). Za upravljanje poskrbi zmogljiv procesor, ki
omogoa veliko propustnost in s tem stabilnejše delovanje omreja.
Vgrajen izredno zmogljiv strojni poarni zid s podporo za CMS poskrbi
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za popolno varnost omreja, 100 VPN tunelov pa za
varne med-lokacijske povezave. Vgrajena funkcionalnost QoS (Quality of Service) omogoa uporabnikom popolno kontrolo nad razpolojlivo pasovno
širino in poskrbi za optimalne VoIP komunikacije.
Poleg tega nudi usmerjevalnik monost filtriranja
spletnih vsebin in številne monosti naprednega
upravljanja. Sistem preizkušeno deluje v omrejih
vodilnih slovenskih ponudnikov dostopa do interneta (Tuš Telekom, T2, SiOL). Z vsem naštetim predstavlja Vigor 2930 VS idealno izbiro za nebole in
preprost prehod na IP telefonijo za vse zamudnike, ki
so s prehodom akali ravno zaradi nemonosti uporabe obstojee ISDN infrastrukture.
 S0 BRI vhoda za priklop do štirih ISDN telefonskih
aparatov
 Dvojni Ethernet WAN 10/100 vhod
 Ethernet 4 X 10/100 stikalo
 uinkovit poarni zid z CMS
 vgrajenih 100 VPN tunelov
 QoS (Quality of Service)
 filtriranje vsebin
 napredne monosti upravljanja
2 x S0 BRI vhod in 2 x FXS vhod

S pomojo dveh vgrajenih S0 ISDN BRI vhodov omogoa usmerjevalnik Vigor 2930 VS neposredno prikljuitev štirih ISDN telefonskih aparatov, modemov, faksimile naprav, ISDN DECT aparatov in ISDN PBX central z ISDN BRI prikljukom, ter s tem
njihovo povezavo neposredno na internetno omreje. Z uporabo Vigorja 2930 VS nam je omogoeno
ohraniti vse prednosti, ki jih nudi ISDN telefonija,
recimo identifikacija klicoega (caller ID), CLIP/CLIR,
preusmeritve, zadranje klicev ter ostale, edina, a
pomembna razlika je le v tem, da se klici vršijo preko
internetnega omreja in so tako brezplani. Preko S0
vodila je omogoeno neposredno napajanje prikljuenih naprav, tako da dodatno zunanje napajanje ni
potrebno. Vigor 2930 VS dovoljuje dva istoasna
telefonska ali faksimile poziva v VoIP omreje. Usmerjevalnik podpira širok spekter signalnih protokolov: SIP, RTP/RTCP ter T.38 fax protokol in
glasovnih kodekov. Omogoena je implementacija
ducata SIP raunov. Vgrajena podpora za Quality of
Service (QoS), z napredno priotizacijo glasovnih komunikacij in sistem za upravljanje s prometom,
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vkljuno z VLAN taggingom, ki poskrbijo za najvišjo
mono kvaliteto glasu. Poleg tega usmerjevalnik izvaja funkcionalnost prehoda iz Internet omreja v
ISDN telefonsko omreje (ISDN Off net) in prehoda
iz ISDN omreja v Internet omreje (ISDN On net) klikni za ve podatkov. Prikljuek na ISDN omreje
omogoa funkcionalnost avtomatske Backup povezave v primeru izpada povezave preko internet omreja in funkcionalnost SO Loop throgh in FXS Loop
through, ki omogoa, da je v primeru izpada napajanja usmerjevalnika mono upravljati telefonske
pozive od prikljuenega ISDN oziroma analognega
telefona preko prikljuka na ISDN omreje. Vgrajeni
ISDN modem lahko uporabimo tudi kot back-up povezavo ob izpadu osnovne, širokopasovne linije.
 Vgrajena 2 S0 ISDN BRI prikljuka. Prvi prikljuek
uporabimo za vezavo dveh ISDN telefonov, drugega pa za prikljuitev dveh telefonov ali za prikljuitev na ISDN omreje
 Vgrajena 2 FXS VoIP vhoda
 Podprti protokoli : SIP, RTP/RTCP
 Monost vnosa 12 SIP raunov
 G.168 Line Echo-cancellation
 Avtomatina kontrola glasnosti
 Jitter Buffer (125ms )
 Glasovni kodeki: G.711 A / μ law, G.723.1, G.726,
G.729 A/B, VAD/CNG
 Generiranje in zaznavanje tonov: DTMF, Dial,
Busy, Ring Back, Call Progress
 DTMF Tone: In Band / Out Band ( RFC-2833 )/ SIP
Info
 Faksimile in modemski protokoli: G.711 PassThrough, T.38 for FAX
 Doadatne telefonske monosti:
• Call Hold / Retrieve
• Call Waiting
• Call Waiting with Caller ID
• Call Transfer
• Call Forwarding (Always, Busy and No Answer)
• DND (Do not Disturb )
• Call Barring (Incoming/Outgoing)
• MWI (Message Waiting Indicator) ( RFC-3842)
• Hotline
 ISDN Loop-Through
 FXS Loop-Through
 ISDN On-net/Off-net
 Avtomatska ISDN back-up povezava v primeru
izpada primarne širokopasovne povezave
Dvojni WAN vmesnik
 2 x 10/100Mb Base-TX port z RJ-45 konektorjem.
 Vgrajena dva WAN vmesnika in s tem monost
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priklopa dveh širokovasovnih
prikljukov / ponudnikov
 Vgrajena funkcionalnost Load
Balancing
 BoD - Bandwidth on Demand
 Avtomatino preklapljanje med
WAN povezavami in s tem
monost nastavitve primarnega
WAN porta in avtomatina
vkljuitev sekundarnega v
primeru izpada prvega.
 DHCP klient.
 Static IP
 Dodeljevanje dinaminih IP
adres za fiksna IP omreja.
 PPPoE/PPTP klient za ADSL .
 PPTP / P2TP / BPA
LAN vmesnik
 4 X 10/100 Base-TX Ethernet
switch.
 DHCP strenik za IP dodeljevanje (do 253 uporabnikov).
 DNS cache in proxy.
 Dynamic DNS
 NTP client
 RADIUS client
 Routing protokola: Static in RIP
V2
 NAT (Network Adress Translation)
 Virtualni strenik preko port
redirection in open port funkcij.
 VLAN
 VLAN podpora za dodeljevanje
širine posameznemu 10/100
Base-TX portu
Poarni zid
 CMS (Content Security Management) za Peer-to.Peer in IM
aplikacije
 Multi-NAT, DMZ Host, Port redirection in Open Port
 Filtriranje MAC adress
 SPI (Stateful Packet Inspection)
 Bind IP to MAC address
 Avtomatina Keep-state podpora.
 DoS/DDoS zašita.
 IP address anti-spoofing.
 Filtriranje paketov z strani uporabnika.

 NAT/PAT z Port Forwarding
Redirection in DMZ.
 Opozarjanje o poskusih vdora
preko elektronske pošte.
 Certifikat ICSA Laboratorija za
uinkovito IP varnost
Virtual Private Network
(VPN) funkcije - 100 vgrajenih tunelov
 Zelo zmogljiva VPN naprava .
 100 simultanih VPN tunelov.
 Dial-in or Dial-out, LAN-toLAN ali Teleworker-to-LAN.
 Podprti protokoli za PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec.
 Podpora za strojno enkripcijo
MPPE, AES/DES/3DES.
 Podpora za strojno avtentifikacijo MD5 in SHA-1.
 IKE key avtentifikacija preko
skupnega kljua ali digitalnega
podpisa (x.509).
 DHCP preko IPSeca
 NAT-Traversal (NAT-T)
 Dead Peer Detection (DPD)
 VPN pass-through
 Interoperabilnost z VPN napravami ostalih proizvajalcev.

QoS (Quality of Service)
 Bandwidth/Session Limitation
 Garantirana pasovna širina za
kategorije definirane s strani
uporabnika
 Omogoa dodeljevanje pasovne
širine posameznemu IP-ju, portu, protokolu, uporabniku
 Štiri nivojska priotizacija za
Inbound/Outbound promet
 Bandwidth Borrowed
 Enostavno doloanje QoS pravil
v 3 korakih
 Avtomatina detekcija hitrosti
WANa
 Statistika spletnega prometa
 Podpora za DSCP (Differentiated
Service Code Point).
Filtriranje vsebin
 Blokiranje spletnih strani s pomojo izrazov, ki jih definira
uporabnik
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 Blokiranje avtomatinega downloada Java appletov in Active X vsebin.
 Blokiranje http downloadov filov tipa .zip/.exe.
 Podpora za asovno reguliranje dostopa do spleta.
Podprte aplikacije
 Windows Messenger, Yahoo Messenger, MSN
Messenger V6.0, NetMeeting, ICQ2001b/2002a,
spletno igranje gamov, in ostale multimedijske
aplikacije
 Podprt UPnP protokol

Napredne monosti upravljanja
 Upravljanje preko intuitivnega spletnega vmesnika. (HTTP/HTTPS)
 CLI - Command Line Interface, Telnet, SSH
 Podpora za oddaljeni Telnet dostop.
 Administratorska kontrola dostopa
 Backup/restoriranje konfiguracije
 Vgrajena diagnostina funkcija.
 Oddaljeno posodabljanje Firmwara.
 arovnik za hitro namestitev .
 Syslog nadzor.
 SNMP management MIB-II
Podprti OSi
 Windows 95/98/ME/NT4/ 2000/XP
 Linux
 MacOS8/9/X

Druina DIGI ConnectPort X - brezini ZigBee - IP prehodi

Digi ConnectPort X je druina brezinih usmerjevalnikov, namenjenih izgradnji zanesljivega hrbteninega omreja za IP povezovanje ZigBee 802.15.4
vmesnikov preko mobilnega, Wi-Fi ali Ethernet omreja. Prehodi ConnectPort X predstavljajo temeljni
kamen Digijeve rešitve za napredno povezljivost
naprav - Drop-In, ki postavlja nove standarde za
povezovanje naprav v okoljih, kjer ni prisotna ina
infrastruktura. ConnectPort X prehodi se v Drop-In
omreju uporabijo za zbiranje podatkov iz naprav,
opremljenih z ZigBee vmesniki in njihovo posredovanje v centralno IP omreje, torej vezni len med
lokalnimi ZigBee in oddaljenimi nadzornimi okolji.
Kako Drop-In omreje deluje? Naprave kot so senzorji, alarmi, kontrolerji ter številne druge, se s pomojo XBee adapterjev povezujejo v ZigBee 802.15.4
Mesh omreja. Preko njih je omogoen popoln nadzor in upravljanje prikljuenih naprav. Podatki se
brezino zbirajo v kontrolni enoti - ConnectPort X
in se preko mobilnega, Wi-Fi ali Ethernet omreja
posredujejo v kontrolni center, kjer poteka oddaljeni
nadzor in upravljanje. Omreenje obstojeih naprav,
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postavitev novega ad-hoc omreja in dodajanje naprav v obstojeega, postaja z Drop-In komunikacijami precej bolj preprosto. Prvi predstavnik iz druine
ConnectPort X, ki prihaja na triše je ConnectPort
X8 - centralna kontrolna enota, ki vsebuje integriran
ZigBee/802.15.4 vmesnik, preko katerega ji je
omogoen nadzor nad lokalnim ZigBee Mesh
omreji.
Dva vgrajena PCIe modulska slota se uporabita za
vgradnjo mobilnih 3G ali WiFi modemov, preko katerih poteka povezava do centralne nadzorne lokacije. Omogoena je tudi vgradnja GPS modula in lokalne diskovne enote. PCIe moduli so popolnoma
fleksibilni in omogoajo nastavitev glede na zahteve
okolja in aplikacije. Prehod vsebuje tudi en Ethernet
vhod, namenjen povezavi na ino hrbtenino omreje, en RS232 vhod za povezavo naprav z serijskim
portom, dva USB vhoda za povezavo dodatnih naprav (npr. kamera, tipkovnica, memory stick,
PDA...) in Senzor port, za priklop nadzornih senzorjev iz druine Digi WatchPort. Sistem nudi popolno
podporo za programski jezik Python (www.python.org) in preko njega monost programskega prilagajanja zahtevam okolja. Drop-In povezovanje
omogoa popolno obvladovanje do sedaj nepovezanih dislociranih naprav in skupin naprav, s imer izniimo potrebo po fizini prisotnosti na lokaciji naprav. Ciljne aplikacije so energetika, upravljanje in

KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE - VoIP za ISDN

avtomatizacija stavb, varnostne rešitve, igralništvo, upravljanje trgovin,
promet ter številne druge. Drop-In povezljivost pomeni novo paradigmo
pri povezovanju naprav, saj omogoa eleganten in cenovno ugoden vnos
mrene inteligence prostorsko razdrobljenim in nepovezanim
napravam. Ta popolnoma brezina omreja omogoajo podjetjem
izgradnjo novih aplikacij, ter s tem štrevilne nove vire dohodkov, obenem pa prinašajo številne prednosti konnim uporabnikom.
Glavne lastnosti - ConnectPort X8
 Brezini ZigBee - IP usmerjevalnik
 Temeljni kamen za izgradnjo Drop-In omreji, vezni len med lokalnimi ZigBee in oddaljenimi nadzornimi okolj
 Številne monosti nastavljanja za izgradnjo zmogljivega Drop-In
omreja
 Izredno trpena industrijska naprava, z kovinskim ohišjem, namenjena uporabi v zahtevnih okoljih. Podprto delovanje v temperaturnem
razponu -20°C do 60°C.
 Vgrajen 1 x RS232 serijski vhod, 1 x Ethernet 10/100 prikljuek, 2 x
powered USB prikljuek in 1 x senzorski prikljuek
 Edinstvena in nadgradljiva modulska zasnova za vstavitev PCI
Express modemskih modulov - WiFi ali mobilnih 3G. Opcijsko
monost vgradnje GPS modula ali lokalnega diskovnega polja
 popolno podporo za programski jezik Python (www.python.org) in
preko njega monost programskega prilagajanja zahtevam okolja.
 Številne LED luke za prikaz moi signala in diagnostiko
 integriran VPN z podporo IPsec z IKE/ISAKMP
 lasnosti VPNa: IPsec z IKE/ISAKMP | podpora veim vzporednim
tunelom | DES, 3DES in 256 bitna AES enkripcija
 podpora protokolu GRE (Generic Routing Encaptulation) forrwarding
in VPN pass-through
 podpora za mrene protokole UDP/TCP in DHCP
 podprte funkcije usmerjevalnika/poarnega zidu: NAT | Port forwarding | Access control lists (IP filtering)
 namestitev in upravljanje poteka preko enostavnega spletnega vmesnika. (HTTP/HTTPS). Podprta je funkcija Password access control in IP
service port control
 omogoeno upravljanje preko sistema DIGI Connectware Manager™,
ki dovoljuje centraliziran nadzor in kontrolo nad ve 1000 prikljuenimi napravami
 podpora za DIGI SureLink™ - funkcijo, ki omogoa napravi konstantno delovati v nainu "always ON". S tem pridobimo na hitrosti
odzivnosti naprave in njeni stalni dostopnosti
 Podpora za patentirano rešitev Digi RealPort - napredna tehnologija
za virtualno povezavo neomejenega števila naprav z COM portov na
TCP/IP omreje

Digi ConnectPort x2 in x4
Poleg ConnectPort X8 IP - ZigBee prehoda, prihajata na triše do konca
leta tudi modelski izvedbi ConnectPort X2 in X4.
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Lastnosti posameznih izvedb:
 Izvedba X8: vrh ponudbe vstopnih tok v Drop-In
omreje, z podporo za povezavo ZigBee omreji na
mobilna, WiFi in Ethernet IP omreja
 Izvedba X4: podporo za povezavo ZigBee omreji
na mobilna ali WiFi in Ethernet IP omreja
 Izvedba X2: podporo za povezavo ZigBee omreji
na WiFi ali Ethernet IP omreja
Digi Connectware Manager
Kompleksni programski paket Digi Connectware
Manager omogoa centralizirano upravljanje celotne
Drop-In omrene infrastrukture iz centralne upravljalske konzole. Omogoeno je popolno avtomatizirano odkrivanje naprav, nastavljanje omreja, konfiguracija, nadzor nad delovanjem, nastavljanje alarmov in nadgradnja strojne programske opreme.
Omogoeno je individualno naslavljanje vsakega
prikljuenega ConnectPortX prehoda, kot tudi ZigBee vozliš in s tem vseh prikljuenih naprav. Varen
dostop do sistema je moen iz vsake lokacije z
dostopom do interneta. Komunikacija z prikljuenimi napravami poteka preko povezave varovane z
256 bitno AES enkripcijo. Sistem ima vgrajen
Dynamic DNS strenik. Z uporabo Digi Connectware
sistema nam je omogoeno obutno zmanjševanje
stroškov povezanim z vzdrevanjem sistema, saj za
vzdrevalce ni ve potrebna fizina prisotnost na
lokaciji za odpravljanje napak. Napake so diagnosticirane in odpravljene iz centralne lokacije.
Primeri Drop-In aplikacij
Avtomatino oditavanje števcev (AMR)
Problem: Podjetje za distribucijo elektrine energije
uporablja dial-up AMR sistem za svoje veje komer-
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cijalne uporabnike, ki kupujejo preseke energije za
lastne potrebe in za shranjevanje. Sistem je
nezanesljiv in obenem zelo teko razširljiv. Podjetje
si obenem eli dostavo novih tehnologij, ki bodo
omogoile napredni nadzor nad upoštevanjem
varnostnih predpisov.
Rešitev: Elektrini merilci in generatorji se poveejo v
Mesh omreje z pomojo XBee adapterjev. ConnectPort X prehod omogoa neposredni prenos oditanih
podatkov od naprav na lokacijah preko mobilnega
omreja do centralne aplokacije v IT oddelku elektro
distribucijskega podjetja.

Prednosti:
 Dostop do meritev v realnem asu, vedno in povsod
 Omogoena namestitev alarmov za spremljanje
upoštevanja predpisov
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Nadzor rezervoarjev
Problem: Veletrgovec/distributer z razsutim tovorom uporablja zaposlene v svoji prodajni mrei za
preverjanje in zapisovanje stanja zalog v rezerovarjih pri svojih kupcih. To ima za posledico slabše prodajne rezultale, saj se veliko asa porabi za obiske na
lokacijah. Oditavanja so sporadina in obutljiva na
napake.
Rešitev: Senzorji za zaznavanje nivojev blaga v rezervoarjih, se z pomojo XBee senzorjev poveejo v ZigBee Mesh omreje. Oditavanja se preko ConnectPort
X prehoda prenašajo direktno v centralo.

Mesh omreje preko stikov povezujejo vsa vhodna in
izhodna vrata. Sistem sestavlja tudi prehod ConnectPortX, ki nudi nadzor nad XBee moduli in vmesniki,
a obenem omogoa prikljuitev WatchPort V3 USB
video kamere in WatchPort senzorja prisotnosti. Kamera ob sproitvi senzorja prisotnosti posname dogajanje na vstopnih tokah v objekt. Preko mobilnega omreja se vsi dogodki prenašajo v nadzorno okolje v centrali podjetja, kjer tee centralna aplikacija
za upravljanje .
Prednosti:
 Pravila za osvetlitev objekta se naloijo v Connectport X, ki omogoa optimatizacijo razsvetljave v
vsakem objetku
 Z avtomatino zatemnitvijo in upravljanjem z
svetlobnimi conami, vezanimi na del dneva in zasedenostjo prostorov se obutno zmanjša potrošnja energije in s tem stroški
 Oddaljeni varnostni nadzor poskrbi za odganjanje
nezaeljenih gostov, tatov
Ostale naprave za Drop-in povezovanje

Prednosti:
 Osebje se lahko koncentrira na prodajo
 Pogostejša in natannejša oditavanja prinašajo
veje zadovoljstvo strank
Nadzor in upravljanje stavb
Problem: Upravnik vejega števila stavb si eli implementirati centraliziran nadzor nad razsvetljavo in
obenem monost oddaljenega nadzora nad vhodnimi
in izhodnimi vrati.
Rešitev: Vsaka posamezna toka razsvetljave se opremi z vgradnim XBee modulom in se preko njega
povezuje v ZigBee Mesh omreje. Prav tako se v

 XBee adapterji - eksterni vmesniki za umestitev
naprav v ZigBee/802.15.4 omreja. Modelske izvedbe z RS.232, RS-485, USB, senzorskim ter digitalnim ali analognim I/O vhodom
 XBeePro in XBee moduli - vgradni/embeded ZigBee/802.15.4 moduli namenjeni vgradnji v naprave kot so senzorji, kontrolerji in displayi..
 WatchPort V3 USB kamera - omogoena povezava na USB vhod ConnectPort X prehoda in s tem
monost video nadzora na fizini lokaciji prehoda.
Idealna rešitev za varnostni nadzor.
 WatchPort Senzorji - druina nadzornih senzorjev, ki jih v povezavi z XBee adapterji poveemo v
ZigBee Mesh omreje, z namenom oditavanja
sprememb v okolju. Modelske izvedbe nadzor za
temperature, vlanosti, razdalje/prisotnosti in pospešeka.
Brezine Wi-Fi antene
7, 8 in 10 dBi antene

Novost v Draytekovem prodajnem programu so
brezine Wi-Fi antene. Z njihovo pomojo dosee-
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mo poveanje dometa brezinega signala in poveamo brezino propustnost na vejih razdaljah. Antene so kompatibilne z standardom IEEE 802.11b/g.

ANT-2309

Draytekove antene omogoajo prikljuitev na brezine vmesnike, ki vsebujejo R-SMA konektor, torej
brezine adapterje in usmerjevalnike. Enostavno
odstanimo obsojeo anteno in prikljuimo zmogljivo
Draytekovo anteno. Vsem antenam je dodan
podaljšek v dolini 1 m. Modelske izvedbe so: ANT1107 - 7dBi omni usmerjena namizna antena, ANT2309 - 9dBi usmerjena antena namenjena notranji
uporabi in ANT-2510 - 10dBi usmerjena Patch antena namenjena zunanji uporabi.

Draytek ANT-2309 je 9dBi usmerjena kotna antena,
namenjena notranji uporabi. Predstavlja idealno
rešitev za poveanje brezine pokritosti v vejih
sobah in dvoranah. Z svojo obliko omogoa idealno
namestitev v kotih sob z namenom poveanja Wi-Fi
dometa in kvalitete.

ANT-1107

ANT-2510

Draytek ANT-1107 je 7dBi omni usmerjena namizna antena, namenjena notranji uporabi. Z svojo
visoko zmogljivostjo omogoa obutno poveanje
brezine pokritosti v vseh smereh. Antena vsebuje
magnetni podloek in 1m kabla, kar omogoa lajo
namestitev.

Draytek ANT-2510 je 10dBi usmerjena Patch antena
namenjena zunanji uporabi. Antena se ponaša s
podporo standardu IP65 (popolna zašita pred prahom in vodo iz vseh smeri). Predstavlja idealno izbiro za Wi-Fi povezavo dveh sosednji objektov
A
(WDS).

Senzorska tehnika
za svetovni trg
temperatura

pritisk

vlaga

a

ww w.jumo.si
info@jumo.si
Tel: 02/421 51 83, Fax: 02/420
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ŽELITE PRIHRANITI ELEKTRIČNO
ENERGIJO PRI RAZSVETLJAVI IN
ELEKTROMOTORJIH?
Informacije: ERCO International d.o.o., info@erco.si, www.erco.si

odjetje ERCO International d.o.o. je uradni zastopnik za energetsko učinkovite naprave POWERBOSS, MOTORTRONICS mehke zagone do 16 kV, SSD DRIVES (ex EUROTHERM) – frekvenčne regulatorje, DC in servo pogone, FERRAZ SHAWMUT varovalke - za celotno slovensko in bivše
jugoslovansko tržišče.

P

POWERBOSS pomeni vrhunec ve kot deset-letnega razvoja in raziskav
s podroja optimalnega izkoristka elektro motorja in svetil. Ponuja edinstveno monost varevanja elektrine energije, zato je vodilni med
motorskimi krmilniki in energijskimi optimizatorji.
Varna razsvetljava za okolje in zasluek
Poraba elektrine energije je zaradi draitve virov vse veja teava za
mnoga podjetja. Varevanje z energetskimi viri pa je odloilnega pomena tudi za okolje. Podjetje Erco International namerava z rešitvami na
tem podroju prodreti v Evropo. Podjetje s sedeem na Vrhniki ponuja
pod skupnim imenom Powerboss kar nekaj naprav, ki izjemno zmanjšajo porabo elektrine energije, delovanje pa je boljše. Svetilka Powerboss Eluma je izdelek, s katerim zdaj osvajajo Slovenijo in Evropo.
Svetilke Eluma prihranijo do 94 odstotkov elektrine energije
Gre za skupno pogruntavšino slovenskega Erca International in mednarodnega podjetja Somar International
s sedeem v Angliji. Njihove patentirane stropne svetilke prihranijo do 94 odstotkov elektrine energije, svetijo pa lahko nekajkrat moneje kot obstojea razsvetljava. Tudi vzdrevanje je veliko bolj ekonomino.
Prihranke doseejo s posebnim odbojem svetlobe. Svetilke so lahko opremljene s senzorjem in upoštevajo tudi
dnevno svetlobo ter istoasno prisotnost v prostoru. To omogoa samodejno delovanje posamezne svetilke in
dodatne prihranke.
Podjetja so e opazila prednosti
Trenje v Sloveniji gre podjetju Erco International odlino od rok. Veliko gospodarskih drub je e ugotovilo,
kakšne prednosti jim ponuja. Poslovni model, ki ga ponujajo, je poseben: za zamenjavo ni potrebna nobena
naloba, Powerboss Eluma se odplauje s prihrankom elektrine energije. Z Ercom si delite dele pri znievanju stroškov. Ves sistem osvetljevanja lahko odkupite, ko se povsem prepriate o njegovih prednostih.
Razsvetljena Pivovarna
Najveje podjetje, kjer so e uredili novo razsvetljavo prostorov, je Pivovarna Union. Meritve kaejo, da so
porabo elektrine energije zmanjšali za 65 odstotkov, prostori pa so petkrat bolj osvetljeni, kar omogoa tudi
vejo uinkovitost pri delu. V Pivovarni Union so dali naslednji komentar na rezultate, ki jih je dosegla Eluma.
»Osvetljenost je velika, prihranek pa izjemen, takega nismo priakovali. e bi nastavili na tako osvetljenost,
kot je bila prej, bi bil prihranek elektrine energije okoli 90 odstotkov«.
Z napravami POWERBOSS lahko prihranite tudi do 90% elektrine energije pri svetilih in do 40% pri
elektromotorjih in si zagotovite NIJE MESENE RAUNE za elektriko.
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Mikrokontrolersko optimizirani pogoni elektromotorjev (Powerboss Integra) in frekvenni regulatorji (SSD Drives)
Powerboss Integra je primeren za razline VRSTE APLIKACIJ kot so: rpalke, drobilci, ekstrudorji, hidravlini sistemi, kompresorji, mešalci, mlini, polnilne linije, stiskalnice, tekoe stopnice, tekoi in transportni trakovi, age, itd.
Powerboss IZBOLJŠA FAKTOR MOI MOTORJA, s imer se zmanjša PORABA DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE na elektromotorju, zato je motor uinkovitejši, tišji in lepše tee, hkrati pa se mu podaljša ivljenjska
doba in se zniajo tudi stroški vzdrevanja.
V ponudbi SSD Drives/ Eurotherm Drives so AC, DC, Servo regulatorji, HMI paneli in komunikacijska oprema. SSD Drives/ Eurotherm Drives je bil s strani uporabnikov reguliranih elektromotornih pogonov vkljuujo sistemske integratorje, konstruktorje strojev in konnih uporabnikov med 50 podjetji, ki v Evropi pokrivajo veino trga regulacije elektromotornih pogonov proglašen za
NAJBOLJŠEGA evropskega proizvajalca. Razvrstitev je ocenjena po kriterijih zanesljivosti, cene, tehnine podpore, dobavnih rokov, kvalitete
tehnine dokumentacije, uporabi naprednih tehnologij, enostavnosti
uporabe ter skupnim vtisom o proizvodih.
Regulatorji še posebno Vektorski so se potrdili kot regulatorji z
najvišjim merilom kvalitete in zanesljivosti med obratovanjem. To
dejstvo je tudi prevladalo, da se mnogo proizvajalcev odloa za
vgradnjo SSD Drive-a v svoje proizvode.
Motortronics – Srednjenapetostni polprevodniški mehki zagoni za napetosti od 1kV do 15kV.
Ferraz Schawmut – Eden najvejih svetovnih proizvajalcev
varovalk in vodilni v svetu na podroju ultrahitrih varovalk
Podrobnejše informacije:
ERCO International d.o.o.
Pod Hruševco 18, 1360 Vrhnika
tel./fax: 01 7506 192/194
gsm: 041 528 335/051 443 205,
051 443 204, 051 443 206
e-mail: info@erco.si, sales@erco.si,
www.erco.si

A

www.info-kod.si
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CAD/CAM/CAE SISTEMI - WSCAD 5.2_SLO

WSCAD 5.2
WEISS-Umwelttechnik
klimatske komore
in testna oprema
za simulacijo okoljskih
vplivov.
Revolucionarna nova WK3
generacija klimatskih omar.

SLOVENSKA VERZIJA
Informacije: Hiperion d.o.o., wscad@hiperion.si

okrat vam na kratko predstavljamo novo poslovenjeno verzijo programa WSCAD 5.2_SLO. Poslovenjena je originalna nemška verzija
programa WSCAD 5.2 z vsemi predlogami, knjižnjicami, bazami in
makroji. Primerna bo za vse uporabnike, ki se v slovenskem okolju počutijo prijetneje, se bolje znajdejo in jim gre delo s poslovenjenim programom hitreje od rok.

T

Kratek opis pristopa

LDS sistemi
za testiranje vibracij.
1DWDQĀQLXĀLQNRYLWL
in zanesljivi.

AMtest nastopa na slovenskem
WUçLåĀXNRWSURGDMQL]DVWRSQLN]D
izdelke WEISS-Umwelttechnik in
LDS Test and Measurment. PonuMDPRFHORYLWHUHåLWYHVSRGURĀMD
testne in merilne tehnologije za
elektronsko, avtomobilsko, farmacevtsko in drugo industrijo.

AMtest-TM Kft.,
H-1184 Budapest, József u. 29,
7RIÀFH#DPWHVWKX

za slovenijo: GSM: 031 736 745
DGUDNXOLF#DPWHVWKX

www.amtest.hu
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Tokrat smo pri prevodu jezikovne verzije zopet vstrajali pri nemškem
originalu, eprav je prevajanje nemškega originala, v primerjavi z angleško jezikovno verzijo, zamudnejše. Angleška jezikovna razliica programa je namre v nekaterih delih drugana ali celo zmanjšana (npr. knjinice, baze, makroji, itd).
Zaradi zelo poveanega obsega navodil (skoraj 1500 strani), smo se odloili, da slovenska navodila izdamo v skrajšani in zgošeni obliki. Glede
na predhodne izkušnje smo ocenili, da je v originalnih nemških navodilih veliko zadev preve razvleenih, nekatere pa so celo nepotrebne. Slovenska navodila za verzijo 5.2 so zato krajša in vsebinsko zgošena ter
tako prikladnješa za uporabika.
Pri prevodu smo upoštevali, da naši uporabniki pri svojem delu uporabljajo vse verzije programa tako basic, compact in professional in zato potrebujejo tudi razline nivoje podpore. Slovenska navodila so temu prilagojena tako, da nudijo hitro in enostavno podporo tako manj zahtevnim uporabnikom basic verzije, kot tudi zelo zahtevnim uporabnikom
professional verzije.
Tudi novim potencialnim uporabnikom smo omogoili preizkus vseh
treh nivojev programa WSCAD 5.2_SLO (basic, compact in professional)
z DEMO 5.2_SLO verzijo in kratkimi slovenskimi navodili »Prvi koraki s
programom WSCAD 5.2_SLO«.
Programski paket WSCAD je prisoten tudi v izobraevalnih ustanovah,
saj ga imajo vse strednje elektro šole v Sloveniji, dve višji elekto šoli in
tudi obe elektro fakulteti. Zelo smo se potrudili in šolsko verzijo programa WSCAD 5.2 poslovenili, tako da je prilagojena razlinim potrebam v
izobraevalnem procesu.
Prikaz nekaterih osnovnih funkcij slovenske verzije
programa WSCAD 5.2
Prijazen ekranski pristop omogoa uporabniku hiter dostop do vseh
funkcij programa (Slika 1).

CAD/CAM/CAE SISTEMI - WSCAD 5.2_SLO

Slika 1

Poslovenjeni upravljalec projektov omogoa enostavnejšo komunikacijo s programom WSCAD 5.2.

Slika 2

Vedno so dobrodošle tudi poslovenjene predloge, saj jih uporabniku ni
potrebno prevajati in dopolnjevati (Slika 3).
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ÿDVRYQLVWUHçQLNL
6\PPHWULFRP
ÿDVRYQHLQVLQKURQL]DFLMVNH
UHåLWYH]DWHOHNRPXQLNDFLMVND
LQNDEHOVNDRPUHçMD
FH]LMHYLUXELGLMHYLLQNYDUĀQL
IUHNYHQĀQLVWDQGDUGL
GLJLWDOQLDQDOL]DWRUMLID]QHJD
KUXSDLQ$OODQRYHJDRGNORQD


6\QF6HUYHU6
8OWUDQDWDQĀHQLQÁHNVLELOHQ
*36PUHçQLĀDVRYQLVHUYHU
Slika 3

3UHFL]QHPHULOQH
QDSUDYH4XDG7HFK

Tudi priblino 3000 poslovenjenih grafinih simbolov, ki se nahajo v
razlini knjinjicah programa WSCAD 5.2_SLO, lahko projektant uporabi takoj ali pa jih po svojih potrebah še dodatno dodela in spremeni.

$QDOL]DWRUMLHOHNWULĀQH
YDUQRVWLRKPPHWULVRXSRUL
5/&PHWULPLOOLRKPPHWUL

3UHFL]QL/&5PHWHU
4XDG7HFKVHULMD&(
$0WHVWQDVWRSDQDVORYHQVNHP
WUçLåĀXNRWSURGDMQL]DVWRSQLN
]DL]GHONH6\PPHWULFRPLQ
4XDGWHFK3RQXMDPRFHORYLWH
UHåLWYHVSRGURĀMDWHVWQHLQ
PHULOQHWHKQRORJLMH]DHOHNWURQ
VNRWHOHNRPXQLNDFLMVNRIDUPD
FHYWVNRLQGUXJRLQGXVWULMR

Slika 4
$0WHVW70.IW
+%XGDSHVW-y]VHIX
7RIÀFH#DPWHVWKX

]DVORYHQLMR*60
DGUDNXOLF#DPWHVWKX

ZZZDPWHVWKX
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S poslovenjeno originalno bazo podatkov, ki vsebuje preko 35.000 zapisov artiklov razlinih proizvajalcev, je projektantu prihranjeno zamudno prevajanje in prilagajanje podatkov razlinih vgrajenih elementov za
potrebe razlinih popisov (Slika 5).

CAD/CAM/CAE SISTEMI - WSCAD 5.2_SLO

Slika 5

V slovenski verziji programa WSCAD 5.2 so uporabnikom dostopni tudi
razlini poslovenjeni in prirejeni funcionalni sklopi ali makroji, s katerimi lahko projektan svoje delo še pospeši.

Slika 6

Vse opisane funkcije programskega paketa WSCAD 5.2_SLO omogoa
tudi brezplana DEMO verzija programa, ki jo lahko dobite preko domae strani podjetja Hiperion d.o.o.:

www.wscad.si
AVTOMATIKA 76/2007
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OGLASNA SPOROČILA
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Pravi sejem za elektroniko!
Bodite spet del slovitega sejma z ve
kot 50-letno tradicijo, na najboljši
lokaciji v Sloveniji, v prenovljenih
sejemskih dvoranah z vso potrebno
infrastrukturo...

Glavoboli pri organizaciji lastnih dogodkov!?
Na sejmu elektronike lahko uporabite
sejemsko organizacijo, opremo in konferenne prostore!

Razbijte sejemsko sivino!

Najboljše mesto za srečanje!

Sreajmo se na predstavitvah, delavnicah in drugih obsejemskih dogodkih... Povabite poslovne partnerje ter
predstavite svoje rešitve, storitve in
izdelke!

Prijazna Ljubljana, vsem najblije mesto! Kriiše evropskih poti, središe
slovenske industrije, z ogromno bazo
znanja, strokovnjakov in ljubiteljev
elektronike!

Podrobni program sejma je objavljen na spletnih
straneh Sejma elektronike in generalnega
medijskega pokrovitelja - reviji Elektronika in
Avtomatika -zalobe HYDRA & CO. (www.hydraco.si in www.avtomatika.com). Osnovni razstavne
teme pa so:
 Profesionalna elektronika
 Telekomunikacije
 Radiodifuzija

 Komponente, funkcijske enote in materiali
 Mehatronika in robotika
 Internet in z njim povezane storitve
 Multimedijske tehnologije
 Poslovna elektronika
 Raunalništvo
 Varnostne in zašitne naprave
 Storitve, ineniring in literatura
 Zdruenja in ustanove ...

Gospodarsko razstaviše d.o.o. • Dunajska cesta 18 • SI-1000 Ljubljana
Informacije: Rastko Aleš • tel: 01/ 300 26 31 • rastko.ales@gr-sejem.si • www.gr-sejem.si

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.

SICK d.o.o. | Cesta dveh cesarjev 403 | Ljubljana |www.sick.si
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