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SIEMENSOVA akustična senzorika
Prevntivna diagnostika za uspešno varovanje procesa ter optimizacijo stroškov

SITRANS AS 100 uporaba na področju
pretoka sipkih snovi
• zaščita črpalk, filtrov, motorjev
SITRANS DA 400
• akustična zaščita večjih črpalk
www.siemens.com/processprotection
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Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in zgradb, robotiko
mehatroniko, komunikacije in informacijske tehnologije ter
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Cena 4,17 €, za celoletno naronino priznavamo 10% popust,
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izvodov. Vse pravice pridrane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem zalonika in vedno z
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Najprej k dogodkom. Takoj na
zaetku meseca smo prisotni
na konferenci Telekomunikacije, ki postaja vse pomembnejši
dogodek na tem podroju. V
Portorou se zbere mnoica
predavateljev iz razlinih dravnih in zasebnih
ustanov in podjetij, kar daje dogodku kredibilnost,
vse ve pa je tudi udeleencev seminarjev in predstavitev, ki prihajajo iz gospodarstva. Komunikacije
postajajo vse bolj kompleksne, ne moremo jih ve
loevati po posameznih namembnostih in vejah, saj
se med seboj prepletajo in konvergirajo v nekakšno
globalno komunikacijo, povsod prisotno in mogono...
Konec meseca novembra se bo v Novi Gorici odvila
koferenca o informacijski varnosti INFOSEK. Ve o
prireditvi in programu si preberite na novi spletni
strani www.infosek.net!
Pa še malce k vsebinam: tri kratke reportae z minulih dogodkov smo pripravili predvsem zato, da
prikaemo vzdušje, za kaj ve bi si morali prireditve
sami ogledati.
Informacijske tehnologije, znane iz Oken na osebnih
raunalnikih, se selijo v procesno avtomatizacijo in
krmilnike. Znane spletne tehnologije in protokoli, pa
tudi sodobni pomnilniški mediji tipa SD/flash so
tako vgrajeni neposredno v izdelke švicarskega podjetja Saia-Burgess Controls, to pa omogoa hitro
povezovanje, prenos podatkov in shranjevanje
podatkov v najrazlinejših standardnih formatih.
To pa tudi pomeni zmanjšanje dodatne periferne
opreme za komunikacijo in memoriranje ter integracijo neke naprave, stroja neposredno v ERP sistem
podjetja. Ve si preberite v lanku...

D. Selan
gl.urednik
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VSEBINA
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Shenick Network Systems je razvil
testno rešitev za konvergentna IP
omreja, diversifEyeTM, ki
omogoa preizkušanje funkcionalnosti, kakovosti in zmogljivosti
storitev in aplikacij 'end-to-end'
omreij, ...

12
S iemensove naprave za preventivno
zašito procesov v grobem delimo
na dve druini: akustino senzoriko
ter senzorje gibanja. S temi senzorji
lahko uspešno odkrivamo napake ter
varujemo drage naprave v procesih.

14
Pri pametnih inštalacijah je topologija polaganja kablov enostavnejša, saj je najbolje vse porabnike
pripeljati v enega od centrov, stikala pa preprosto »pošivati« z ustreznim vodilom (bus inštalacijo).
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• Nepreklicno naroam(o) revijo AVTOMATIKA na naš
naslov. Celoletno naronino v višini 41,70 €/kpl* za ___
izvodov bomo poravnali v 8 dneh po prejemu ponudbe.
• Nepreklicno naroam(o) DVD AVTOMATIKA Arhiv, ki vsebuje 6 letnikov revije Avtomatika v pdf formatu. Kupnino v
višini 25.00 €/izvod s PTT stroški za Slovenijo bomo poravnali po prejemu ponudbe.

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

Vse cene vsebujejo DDV!

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.
P.P. 5807
1261 Ljubljana Dobrunje

Naroilnico izreite ali
fotokopirajte, jo izpolnite
z zahtevanimi podatki in
jo prilepite na dopisnico
(ali malo debelejši papirkarton). Takšno dopisnico
brez znamke vrzite v poštni nabiralnik! Seveda lahko izpolnite tudi spletno
naroilnico na naslovu
www.avtomatika.com!

Seznam oglaševalcev

30
Saia®PCD ni krmilnik kratke ivljenjske dobe v sedanji
potrošniški dobi, temve je krmilnik, ki je bil nartovan
za potrebe industrije in zdruuje koncept tradicionalnega PLC-ja in modernih tehnoloških rešitev.
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

VIŠJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA

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

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

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

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

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

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

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si.

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

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

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

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

NADZORNI SISTEMI - SCADA

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV

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

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI

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

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

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

Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec,
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si
Svetuje s podroja uporabe servo pogonov, frekvennih pretvornikov in pozicijskih krmilnikov.
Pokliete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

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

Svetuje s podroja uporabe induktivnih, kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v avtomatizaciji industrijskih procesov. Pokliete ga
lahko na telefon: 03 - 89 83 713. E-pošta:
fbselektronik@siol.net

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el.,
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070,
e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri nartovanju in izvedbi avtomatizacij na podrojih krmiljenih in reguliranih elektromotorskih pogonov poljubnih izvedb.

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

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Dott. Ing. Sami Ayari
Robotina d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper
e-mail: sami.ayari@robotina.si
Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor
sodobnih zgradb (GSM nadzor, WEB nadzor,
daljinsko upravljanje, HVAC
sistemi, razsvetljava, kontrola pristopa, ...).

INFORMACIJSKA PODPORA LOGISTIKI
Miha Capuder, direktor poslovne enote
vodja projektov, Špica International d.o.o.
e-pošta: miha.capuder@spica.si
tel (01) 5680 800
Strokovnjak za sisteme za avtomatsko
identifikacijo, mobilno raunalništvo,
tehnologijo rtne kode, RFID in uvajanje
sistemov v proizvodnjo.

Brezplani oglas
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EXPRESS NOVICE - Seminarji

Programabilni Avtomatizacijski Kontrolerji (PAC) za
n a s l e d n j o g e n e r a c i j o a v to m a t i z i r a n i h s i s te m ov
Spoštovani,
Da bi zadostili potrebam razvoja hitro rastoih strojnih in
industrijskih nadzornih sistemov, so vodilna podjetja v
avtomatizaciji razvila novo razliico industrijskih kontrolerjev poznanih kot Programabilni Avtomatizacijski Kontrolerji
(PAC) pod odprto in fleksibilno programsko arhitekturo.
Pridite in izvejte ve o avtomatizacijskih sistemih naslednje
generacije podjetja National Instruments in Industrijskih
Partnerjev. Govorili bomo o zahtevah in tehninih zamislih
vkljuno z ivimi demonstracijami zadnje PAC generacije kot
so CompactRIO, CompactFieldPoint, Compact Vision System
(CVS).
Spoznali boste kako lahko uporabite tehnologijo PAC za
izdelavo naprednih nadzornih sistemov z uporabo robusne
strojne logike, nadzora procesov in stojnega vida ter izkoristite programske zmonosti kot so napredna kontrola, izmenUdeleba na našem seminarju je brezplana. Za ve informacij prosim pokliite našo brezplano telefonsko
številko 080 080 844. Prosimo da to vabilo posredujete
vsem, ki mislite da bi jih seminar lahko zanimal. Veselimo se vaše udelebe na prihajajoem dogodku.

java podatkov, shranjevanje podatkov in obdelava podatkov.
• Poizvejte o zadnji razliici avtomatizacijskih kontrolerjev.
• Strokovnjaki podjetja National Instruments bodo govorili o
pomembnih naelih in tehnologijah. Diskutirali bodo o
arhitekturah, konfiguracijah in podrojih uporabe PAC
tehnologije ob interaktivni demonstraciji izdelkov.
• National Instruments Alliance in Integracijski Partner bo
predstavil specifine primere uporabe PAC tehnologije v
industrijskih aplikacijah.
• Seminar je brezplaen.
S spoštovanjem,
Andrej Drozg

Thorsten Mayer

Sales Manager
National Instruments
Andrej.Drozg@ni.com

Direktor marketinga za Vzhodno
Evropo
Thorsten.Mayer@ni.com

Lokacija:
Hotel Mons****, Pot Za Brdom 55, 1000 Ljubljana
15 November 2007, Seminar: od 9.00 - 13.00
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EXPRESS NOVICE - Dnevi odprtih vrat v Robotini

Ro b o t i n a o p e n
Ro b o t i n i n i d n e v i o d p r t i h v r a t
Informacije: Robotina d.o.o.

d ponedeljka, 8.10.2007 do petka 12.10. 2007 smo v novi poslovni stavbi v Kozini predstavili novosti v našem ponudbenem programu. V torek je slavnostni otvoritvi stavbe prisostovalo okoli
150 ljudi in zaznamovalo dogodek Robotina Open kot najbolj veličastna prireditev v sedemnajstletni zgodovini Robotine. Gostili smo tudi japonskega ambasadorja Tsuneshige Iiyama, ki je skupaj s predsednikom skupine Robotina, Devidom Palčičem, prerezal slavnostni trak in otvoril nove poslovno -proizvodne prostore.

O

Ponosni smo, da je torkovo slavnostno otvoritev
spremljalo veliko število naših poslovnih prijateljev,
znancev in tujih partnerjev. Prireditev je odlino
povezoval in odigral Gašper Ti. Ves as prireditve
smo se lahko gibali v prijetni glasbeni podlagi
skupine Bossa de Novo. Plesna šola Latino pa je uradni del otvoritve zakljuila s spektakularno plesno
toko Salse. Izbrane jedi, odlina glasba, izbrana vina
ter dobra druba so poskrbeli za prijetno atmosfero
in dobro zabavo, ki nas je spremljala do poznih veernih ur.
Celotedenska predavanja so potekala v znamenju
novosti na podroju industrijske avtomatizacije in
informatizacije. Veliko je bilo govora tudi o sodobnih
tehnologijah upravljanja stavb, o pasivnih in varnih
hišah, o inteligentnih aplikacijah za hotele, poslovne
stavbe, nakupovalne centre… Obiskovalci so lahko
na lastne oi spoznali energetsko varno in pametno
poslovno stavbo Robotina Kozina.

AVTOMATIKA 77/2007

Poslovni prostori ter prikaz upravljanja stavbe s
pomojo zaslona na dotik je še vedno na ogled
zunanjim obiskovalcem. Pokliite in si rezervirajte
termin na telefonski številki 05 689 20 20!
A

Oglasna sporočila
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MERILNA OPREMA - Rešitve za IP Triple Play

S h e n i c k i n Av e k t i s
Rešitve za slovenske ponudnike
IP Triple Play storitev
Shenick Network Systems se odlikuje z inovativnimi integriranimi testnimi rešitvami za IP Triple Play
Informacije: AVEKTIS d.o.o.

omanjkanje standardov tako za Quality of Experience (QoE) kot za Quality of Service (QoS) za
kombinirani Triple Play (VoIP, IP video, IPTV, video na zahtevo – VoD in storitve internetnega prenosa podatkov visokih hitrosti) predstavlja dandanes pomemben izziv za ponudnike tovrstnih
storitev. Ponudniki se namreč zavedajo, da so obsežna testiranja ključnega pomena za dober rezultat,
ki se kaže v kakovosti njihovih storitev.

P

Shenick Network Systems je razvil inovativno testno rešitev za
konvergentna IP omreja, diversifEyeTM. Ta omogoa preizkušanje funkcionalnosti, kakovosti in
zmogljivosti storitev in aplikacij
'end-to-end' omreij, ponudnikom
pa omogoa, da izboljšajo Triple
Play storitve tako pred kot tudi po
dostavi teh storitev naronikom.
Platforma diversifEyeTM lahko simultano emulira obseen promet
IPTV, VoD, VoIP in drugih storitev
nove generacije, in s tem ustvarja
kar se da realistino testno okolje.
S to platformo lahko izvajamo
tudi analizo slike in glasu na
paketnem in aplikacijskem nivoju
ter natanno identificiramo vzrok
poslabšanja kakovosti omreja vse
do individualnega nivoja pretoka
omrene storitve in aplikacije. Nedavno se je platformi pridruil tudi edinstveni modul diversifEye10GTM, ki omogoa proizvajal-

cem in operaterjem omreij testiranja v IP okolju hitrosti 10 Gb/s,
še preden svoje rešitve ponudijo
kupcem.

Kot pravi Robert Winters, Shenickov soustanovitelj in vodilni delavec, je klju uspeha rešitve diversifEyeTM prelomna, t.i. 'per flow'
arhitektura, ki uporabnikom omogoa generiranje in analizo vsakega posameznega toka prometa,
kar pomeni, da lahko posledino
zagotovimo zadovoljstvo vsaki
posamezni stranki. Ponudniki
lahko preizkusijo odziv sistema tako s stališa individualnega IPTV uporabnika kot tudi
z vidika kontinuiranega toka
prometa milijonov internetnih
uporabnikov.
Shenick Network Systems je e
tretje leto zapored dobitnik
enega od Frost & Sullivan-ovih
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priznanj. Frost & Sullivan je svetovalno podjetje z ve kot 40-letnimi
izkušnjami na podroju rasti in
razvoja podjetij s poudarkom na
razvoju inovativnih strategij. Z
letošnjim priznanjem '2007 Global Product Innovation Award' so
Shenick ponovno uvrstili med podjetja, ki se odlikujejo z inovativnimi izdelki in tehnologijami, s
katerimi prekosijo konkurenco in
nudijo strankam visoko raven zadovoljstva.

Shenickove rešitve z zadovoljstvom uporabljajo ponudniki IP-orientiranih omrenih storitev, proizvajalci komunikacijske opreme,
velika podjetja, javne ustanove in
vlade širom po Evropi, Aziji in
Severni Ameriki. Slovenski partner
podjetja Shenick je nedavno postalo podjetje Avektis d.o.o. iz Ljubljane, kjer vam bodo z veseljem
posredovali dodatne informacije.
Ve o proizvajalcu:
www.shenick.com
Ve o podeljevalcu priznanj:
www.frost.com
Ve o slovenskem partnerju proizvajalca:
www.avektis.com
A
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Akustična senzorika Sitrans

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

iemensove naprave za preventivno zaščito procesov v grobem delimo na dve družini: akustično
senzoriko ter senzorje gibanja. S temi senzorji
lahko uspešno odkrivamo napake ter varujemo drage
naprave v procesih.

S

Akustini senzorji zaznavajo visokofrekvenne
šume, generirane v snovi zaradi trenja in trka delcev
ob pretoku doloene snovi. Kadar snovi vibrirajo s
frekvenco med 0 Hz in 200 kHz oddajajo akustino
energijo. lovek zazna akustino energijo med 20Hz
in 20 kHz, akustina senzorika pa zaznava visokofrekvenni del med 75 kHz in 175 kHz. Tako lahko
akustina senzorika npr. zaznava turbulence v plinih ali pušanje tekoine na ventilih, prirobnicah itd.
Signal akustinega senzorja na ventilu

Akustina energija potuje hitreje po snoveh z vejo
gostoto (cevi), ter poasneje po snoveh z nijo gostoto (zrak). Akustini senzorji so neinvazivni, vedno
pritrjeni na zunanjo stran merjenega objekta (cevi,
ventila,itd....), in ignorirajo veino ostalih šumov iz
okolice. Zvoki (ropot, zabijanje..), ki nastajajo med
obiajno proizvodnjo imajo prag dosti pod 75 kHz –
tako da ne motijo akustine senzorike ter njenega
delovanja.
Signal akustinega senzorja na okvarjenem ventilu

Poglavitni sestavni del akustinega senzorja je pose-
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Sitrans CU02 akustini pretvornik

ben piezo-kristal z filterskim tokokrogom, ki se
odziva na akustino energijo med 75 kHz ter 175
kHz. Kadar je kristal izpostavljen akustini energiji
generira zvezen elektrini signal proporcionalen
vloeni energiji.
SITRANS AS 100
Siemensov akustini senzor detektira spremembe
visokofrekvenne akustine energije. V smislu preventive je uporaben na podroju pretoka sipkih
snovi, kot zašita rpalk, filtrov, motorjev itd. Uporabjamo ga na ceveh, drah, drsnih koritih, pnevmatskih transporterjih, v plinskih ali gravitacijskih
transportnih sistemih, ter vibracijskih dozirnikih.

Sitrans AS100 akustini senzor

Montiramo ga na ohišja naprav ali na dodatne nastavke za montao. Hermetino zaprto ohišje izdelano iz legiranega jekla senzor šiti pred vlago ter
prahom, poleg tega nima gibljivih delov in je nezahteven za vzdrevanje. Temperaturno obmoje
uporabe senzorja je od -40 do 125 stopinj Celzija.
SITRANS CU 02 pretvornik v kombinacij z akustinim senzorjem SITRANS AS 100, nam senzorski izhod
z vrednostjo 0V do 10V pretvori v tokovni signal
4..20mA. Poleg tega ima dva programabilna relejska
izhoda, nastavitev zakasnitve na relejskih izhodih,
ter zašito preko gesla.

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Akustična senzorika Sitrans

SITRANS DA 400 – akustina zašita vejih rpalk
Akusitina diagnostina enota SITRANS DA400 preko štirih akustinih senzorjev detektira zvono
energijo, oziroma njeno spremembo, velikih rpalk s pripadajoimi
ventili. Ob velikih hitrostih pretoka (npr. kadar se pojavi pušanje)
se pojavi efekt kavitacije, ki generira akustino energijo. Tako SITRANS DA 400 omogoa stalen in
neodvisen nadzor pušanja do štirih ventilov rpalk. Poleg pušanja
je mono detektirati dotrajanost
membran ter tempetaurno obremenitev hidravlinega olja.

Vse te detekcije so izven našega
spektra sluha, so visokofrekvenni
signali,katere je mono detektirati
samo z akustino senzoriko.
Dodatni štirje analogni vhodi omo
goajo nadzor standardnih signalov (tempeatura, tlak..). Na ta nain zgotovimo uspešen preventivni nadzor z zgodnjim odkrivanjem
napak, prepreimo veje zastoje
proizvodnje, planiramo vzdrevalna dela in zamenjave ter poveamo splošno zanesljivost obratovanja.

Na pretvorniku je za potrebe nadzora 6 digitalnih izhodov, mona
je komunikacija preko profibus DP
ali PA, ter parametriranje preko
SIMATIC PDM orodja.
Sitrans DA 400 Ohišje je iz legiranega jeakustina zašita
kla, mona je uporaba v
vejih rpalk
eksplozijsko zašitenih
po drojih (Eex ia/ib po
ATEX). Za senzorski del je dovoljena obratovalna temperatura do
110 stopinj Celzija. Na voljo je tudi izvedba z stopnjo zašite
IP68.
Ve na www.siemens.com/
processprotection
A
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INTELIGENTNE ZGRADBE - Elektroprojekt pametne hiše

Načr ti, topologija polaganja kablov, elektro razdelilci - I. del

Elektro projekt
pametne hiše
Avtor:

Marjan Strnad, u.d.i.e.
Robotina d.o.o.
Energetsko Varne Inteligentne in Pametne - EVIP zgradbe

K

ot pri vseh delih ob odločitvi za gradnjo hiše, velja tudi za elektro projekt, da je potrebno dobro premisliti in si pripraviti načrte, šele potem začeti z delom. Vendar praksa kaže, da ravno elektro inštalacijam investitorji posvetijo najmanj časa. Dolgo in zavzeto sodelujejo z arhitektom, statični izračun je nujnost,
kjer nihče ne pomišlja o potrebnosti, pred izbiro izvajalca gradbenih del preverimo več ponudb in tudi v fazi gradnje skrbno nadzorujemo vsak korak in preverjamo materiale in kakovost vgradnje. Elektro projekt, ki je bil v grobem narejen že v fazi PGD, nekako porabimo tudi za PZI, izvedbo prepustimo lokalnemu mojstru, ki projekta skoraj ne rabi, saj z investitorjem kar na objektu določita, kje bo kaj. Morda je pravkar opisani postopek malo karikiran, vendar v mnogih primerih ni daleč od resnice.

e so klasine elektro inštalacije dopušale takšno »projektiranje«, pa v dobi pametnih inštalacij takšen nain
popolnoma odpove. Oziroma gre za temeljito prerazporeditev aktivnosti.
Projekt pametnih inštalacij je popolnoma drugaen od klasike. V klasinem projektu je šlo preteno za
doloitev mesta vklopov in lokacije porabnikov, ki jih je bilo treba vrisati v tlorise. Elektroinštalater je pogosto kar sam izbral vrsto stikala in nain vezave.
Primer projekta klasinih inštalacij
Pri pametnih inštalacijah je topologija polaganja kablov enostavnejša, saj je najbolje vse porabnike
pripeljati v enega od centrov, stikala pa preprosto »pošivati« z ustreznim vodilom (bus inštalacijo).
Primer projekta
klasinih inštalacij

Za dobro preglednost je priporoljivo vsak tip naprav risati v svojo
risalno ravnino (layer). Tako bo
preglednejša tudi vezalna shema
in laja izvedba ter verifikacija inštalacij, saj se izvajalci v doloenem trenutku osredotoijo samo na
AVTOMATIKA 77/2007

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

en segment. Seveda pa tako pridemo do deset in še
ve risalnih ravnin.

Primer zvezdaste topologije

preprei, da bi hiša rekla«adijo pamet«, ko zmanjka
elektrike in se ob ponovni vkljuitvi elektrike
postavila v zaetno ali celo
nedefinirano stanje.
Seveda je trditev o enostavnejši topologiji treba pravilno razumeti:
gre za enostavnejši nain polaganja kablov, nikakor za enostavnejše
inštalacije v celoti, saj si v primeru
pametnih inštalacij zaelimo ve
udobja in funkcionalnosti, kar se
neizbeno odraa na koliini kablov. Ta namre kar naenkrat postane bistveno veja, kot je bila v
klasini hiši. Zato je priporoljivo
poveati tudi predvideni prostor
za elektro razdelilec (razdelilce).
Najbolje je, da skupaj glede na
razgibanost hiše s projektantom
pametnih inštalacij doloimo ve
mest za elektro razdelilce..
Primer projekta za troetano
zgradb, kjer vidimo po osem risalnih
ravnin na etao

Projekt v celoti pa je bolj podoben projektu industrijske avtomatizacije, kot projektu hišne inštalacije,
kakršnih smo bili vajeni dosedaj. Vezalne sheme,
sponne liste...

Tako prihranimo na koliini kablov, saj periferne elemente povezujemo na krmilnike v lokalnih razdelilcih. Vse
razdelilce med seboj pa poveemo s poceni kablom za
podatkovno vodilo, preko katerega se prenašajo
informacije po celi hiši. In e vsaj za najbolj oddaljene
elelemente uporabimo periferne
inteligentne elemente, ki znajo komunicirati preko vodila in jih »šivamo«, podobno, kot stikala, bomo še dodatno prihranili. Seveda
pa se lahko zgodi, da so takšni elementi precej draji, zato je treba v
fazi projektiranja skrbno preraunati mone rešitve. In smo spet pri
nartovanju...
Kateri pa so tisti elementi, ki
pametne inštalacije tako »napihnejo«, da v asu mikroelektronike
zahtevajo poveanje elektro razdelilcev?

Primer vezalne sheme naprav

Teiše dela pri pametnih inštalacijah je v elektro
razdelilcih. Pri klasinih inštalacijah so bili glavni
elementi v elektro razdelilcu zašitno stikalo in
varovalke, v pametnih razdelilcih pa najdemo še
krmilnik, na vratih kakšen prikazovalnik s tipkovnico ali na dotik in seveda UPS (Uninterruptible Power
Supply – Neprekinjeni sistem napajanja). Ta zadnji

Dva segmenta nam padeta v oi
takoj, ko se lotimo skrbnega preuevanja razlik med klasinimi in
pametnimi inštalacijami:
1. Tipala oz. merilniki
Ko reemo pametna zgradba, se moramo zavedati,
da postavljamo sistem, ki delno nadomeša loveko-
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ve aktivnosti. Za kar je prej skrbel stanovalec oz.
uporabnik prostorov, naj sedaj poskrbi avtomat. V
loveškem telesu je udovito zdruena cela vrsta
»naprav«, ki usklajeno delujejo, da normalno ivimo. e hoemo vsaj del teh sposobnosti prenesti na
avtomatiko, se moramo zavedati, kaj vse potrebujemo.

2. Naprave za upravljanje s pametno zgradbo
Pomemben segment energijsko varnega, inteligentnega in prijaznega doma je nain upravljanja z
napravami. Prvo pravilo je sicer, naj pameten dom
za aktivnosti, ki jih je mogoe predvideti, deluje
samodejno. Zakaj bi mislili na dviganje in spušanje rolet na vzhodni strani hiše poleti, da prepreimo
vdor toplote v hišo v jutranjih urah, e to dejavnost
lahko krmili senzor sonnega sevanja oz. preprost
asovni algoritem? Za tiste funkcionalnosti, ki pa
jih moramo in elimo upravljati, naj obstajajo
udobni, enostavni in prijazni naini. Kaj nam pomaga vsa pamet, e je ne znamo uporabiti. e zahteva
od nas najvejo zbranost in po monosti še znanje
kakšnega tujega jezika.
Dober sistem pametne hiše loveku sam nudi monosti, ki so trenutno verjetne in odprte. Spremlja
njegovo gibanje in navade in temu prilagodi naprave v hiši. Zato varevanje nikakor ni na mestu
tudi pri napravah za »pogovor« uporabnika s hišo.
Segmenta tipal in naprav za upravljanje s hišo sta
široki temi, ki ju bomo bolje osvetlili v nadaljevanA
ju lanka v naslednji številki revije.

Obiščite
prenovljene
spletne strani

www.hydra-co.si
AVTOMATIKA 77/2007

Schneider electricovo poslovno srečanje v Rogaški

Schneider
electric v
Rogaški
Avtor:

Branko Badrljica

septembra smo se udeležili srečanja v prelepem starem Grand Hotelu Rogaška v Rogaški slatini, kamor
nas je prijazno povabil organizator srečanja, podjetje Schneider Electric.

27.

Kot mnogi drugi ozko usmerjeni seminarji in sreanja v Sloveniji, ima
tudi to sreanje svoje znailnosti. Gre za enodnevno sreanje na zanimivi
lokaciji, ki je namenjeno predvsem obasnemu snidenju z obstojeimi
poslovnimi partnerji, pa tudi spoznanju kakega novega obraza.
Po pozdravnem nagovoru organizatorja in kratki predstavitvi novosti v
Schneider Electricovi ponudbi je v kristalni dvorani predstavnik ministrstva za okolje in prostor predstavil direktive EU o uinkoviti rabi energije v zgradbah (EPBD).
Na sreanju je bila treh predavalnicah serija predavanj, ki se je sukala
okrog Schneiderjevih izdelkov, njihovi uporabi in praktinih aplikativnih
izkušnjah strank, pa tudi ponudbe Schneiderjevih poslovnih partnerjev.
Urnik predavanj je bil kar praktino postavljen, saj je bilo praktino
vsako v treh terminih in se je tako dalo laje prisostvovati vsem predavanjem, ki bi zanimala obiskovalca.
Od vsega mi je ostalo v spominu predavanje o TAC Lon rešitvah za avtomatizacijo zgradb, predstavitev novih
kompaktnih servopogonov serije "Lexium 05" in Vegeta program ekoloških energetskih transformatorjev.
Predavanjem je sledilo kosilo v kristalni dvorani in degustacija vin, nato pa se je v poznih popoldnevnih urah
sreanje zakljuilo. Letos je po oceni organizatorja sodelovalo 250 udeleencev, kar je najve doslej in kar verA
jetno tudi odraa napredovanje samega podjetja Scheider Electric, saj gre za njihove poslovne partnerje.
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KONFERENCA

22. in 23. november 2007,

ÈETRTEK, 22. november 2007
SLO SEKCIJA

ANG SEKCIJA
PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEENCEV
OTVORITEV KONFERENCE IN UVODNI NAGOVOR

8.00-9.00
9.00-9.30
9.30-11.00
9.30-10.00
10.00-10.30

10.30-11.00

Upravljanje varovanja informacij in BCM
Andrej Erzetiè, Actual d.o.o.
Varnost kot neloèljiva lastnost storitve IT znotraj
priporoèil okvira ITIL v3
Martin Umek, Banka Slovenije
Primer metodologije za ocenjevanje
informacijsko varnostnih tveganj v evropskem
sistemu centralnih bank
Vanja Nastran, Palsit d.o.o.
Pomembnost vpeljave neprekinjenega
poslovanja v podjetjih

11.00-11.30

9.30-11.00
9.30-10.15
10.15-11.00

Network and web security
Paul Midian, Insight Consulting
Networks at Risk: Detection, Defence and
Dealing With It
Saa Juiæ and Leon Juraniæ,
INFIGO IS d.o.o.
Web application security: E-banking in focus

ODMOR

11.30-13.00 High-tech crime
11.30-12.00 Igor Loborec, ELES d.o.o.
Primernost postopkov reevanja pri zlorabi
plaèilne kartice
12.00-12.30 Matej Saksida, Iskra Avtoelektrika d.d.
Ne slepite se, tudi o vas zbirajo podatke 
vohunska programska oprema in varnost
podatkov
12.30-13.00 Janko avnik, Policijska uprava Ljubljana
Razkrite skrivnosti hekerskega vdora
13.00-14.15

11.30-13.00 New information security trends
11.30-12.15 Kjell Kalmelid, ENISA
The human component of information security
framework - good practices of Security
Awareness within Europe
12.15-13.00 Rita Almeida Ribeiro, UNINOVA
Data availability and integrity for European
Space Agency Spacecraft  examples from
monitor the Mars mission payload

KOSILO
Aljoa Domijan, Gambit trade d.d.
Tudi spletno trgovino je mogoèe oropati
Damijan Marinek, Ministrstvo za javno
upravo
Priprave Slovenije na predsedovanje EU in
problematika povezana z informacijsko
varnostjo
OKROGLA MIZA
Strateka vloga informatike v organizaciji
Ana Selikar, Mestna obèina Ljubljana
Mateja Sajovic, ZZZS
Emil Bizjak, HIT d.d.
Janez Bartol, Holding Slovenske Elektrarne
Pavel Batista, Petrol d.d.

14.15-16.00 Information security management
and BCM
14.15-15.00 Martin Umek, Banka Slovenije
Information hack in virtual world, dangers
for corporate environment
15.00-15.45 Darryl Paul, Insight Consulting
How InfoSec (ISO 27001) and Business
Continuity (BS 25999) Inter-relate

16.15-16.45

ODMOR

15.45-16.15

ODMOR

16.45-17.30

Edvard ilc
Moja tipkovnica bo kmalu praznovala 135 let
Qwertz za vedno

17.30

ZAKLJUÈEK

16.15

ZAKLJUÈEK

14.15-14.45
14.45-15.15

15.15-16.15

VEÈERNI PROGRAM
Strokovni del se bo prevesil v druabni veèer, prepleten z vinsko povestjo ter bogatim programom, polnim kulturnih
drobtinic, plesnih in glasbenih toèk ter preseneèenj, ki bodo ob dobri glasbi pripomogle k sproèenemu sklepanju
novih (poslovnih) prijateljstev. Skratka, poskrbeli bomo, da bosta poleg uma zadovoljna tudi dua in telo!

INFOSEK 2007

, Nova Gorica - hotel Perla
PETEK, 23. november 2007

ÈLOVEKI VIDIK INFORMACIJSKE VARNOSTI
DELAVNICA »Psihologija vodenja«

SLO SEKCIJA
9.00-10.30
9.00-9.30
9.30-10.30

Informacijsko varnostne reitve
Miro Javornik, Ministrstvo za finance
Deset dobrih in deset slabih lastnosti poarnih
pregrad
Matej Kovaèiè, FDV
Informacijsko varnostni vidiki e-volitev

10.30-11.00

13.00-14.00

14.00

DOPOLDANSKI TERMIN
Najpogosteje teave pri vodenju
Umetnost mentorstva - usposabljanja za
samostojnost

ODMOR

11.00-12.00 Aplikacijska varnost
11.00-11.30 Valter Bratkoviè, VB-Informatika d.o.o.
Varnost pri integraciji spletnih IS
11.30-12.00 Aris Kemper, Palsit d.o.o.
Varnost AJAX spletnih aplikacij
12.00-13.00

9.00-12.00
9.00-10.30

11.00-12.00 Kljuèi za doseganje odgovornosti in pripadnosti

PRIMORSKI BISERI - prut in vino
Luka Manojloviæ
Windows server 2008  information security
overview

13.00-14.00 POPOLDANSKI TERMIN
Zakon odloèitve in posledice
(skupinsko delo)

ZAKLJUÈEK

INFOrmirajte SE stroKovno!
Obièite novo spletno stran www.infosek.net
Veseli bomo, èe nas boste izbrali za svojega gostitelja!

KONFERENCA INFOSEK 2007, Nova Gorica, 22. in 23. november 2007
1. konferenèni dan
2. konferenèni dan

Za INFOSEK 2007 kotizacija znaa 349,00 EUR + 20 DDV.
Za udelebo le na enem konferenènem dnevu nudimo 25% popusta.
Za prijave veè udeleencev iz istega podjetja nudimo 10% popust.
Kotizacijo prosim poravnajte do 7 dni pred zaèetkom konference na TRR: 02241-0090950979.

Pridrujemo si pravico do spremembe programa oz. vsebine konference
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.

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico poljete po faxu na: (05) 338-4852 ali pa po poti na spodnji naslov: Palsit d.o.o., Mednarodni prehod
2 A, Vrtojba, 5290 empeter pri Gorici.
Veè info o konferenci na nai brezplaèni tevilki 080 12 26, na
spletni strani www.infosek.net in www.palsit.com ali pa po
mailu na vera@palsit.com.

Organizacijski odbor
Anamarija Lièen
anamarija@palsit.com
080 12 26
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SmartWire
Evolucija v
krmilnih
omar ah
Avtor: Igor Jug, produktni vodja, Kolektor Synatec, d.o.o.

Ž

e od prazgodovine je gonilo človeškega napredka inovativnost. Tudi če pogledamo krmilno omaro, opazimo evolucijo. Včasih so bile krmilne omare polne relejev in kontaktorjev. Iznajdba prvih krmilnikov je
izgled krmilne omare močno spremenila. V zadnjih letih je razvoj krmilnikov močno napredoval, pa tudi
industrijski računalnik v krmilni omari ni več nedosegljiva eksotika. S področnimi komunikacijskimi vodili (Profibus DP, CANopen, …) se je število kablov v krmilni omari nekoliko zmanjšalo. Še vedno pa ostaja vrzel med
krmilnimi elementi (krmilniki) in stikalnimi elementi (kontaktorji, motorska zaščitna stikala, …). Moeller svojo
inovativnost kaže tudi na tem področju. SmartWire je nova, preprosta, povezovalna tehnologija,
ki nadomešča klasično ožičenje
med vhodno/izhodnimi moduli krmilnika in stikalnimi elementi.

SmartWire omogoa povezavo stikalnih elementov na krmilnik brez
obsenega klasinega oienja.
Krmilno oienje je popolnoma
nadomešeno s predpripravljenimi povezovalnimi kabli, ki imajo na vsaki strani šestpolni konektor. Zahtevnost oienja je drastino zmanjšana, s tem pa postajajo napake v oienju preteklost.
Rezultat vsega tega pa so tudi
manjši stroški montae in testiranja. Manj teav je tudi med
obratovanjem sistema.
AVTOMATIKA 77/2007
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Zamenjava klasinega oienja
Za klasino oienje motorskega zaganjalnika je potrebno ve vodnikov.
Potrebujemo loene vodnike za vklop kontaktorja, signalizacijo motorskega zašitnega stikala in pomoni kontakt kontaktorja. Pri povezavi
vsakega izmed omenjenih vodnikov pa obstaja tudi monost napane
povezave.
Rešitev s SmartWire je presenetljivo preprosta in prilagodljiva. Vse kar
je potrebno narediti je to, da na kontaktor namestimo modul SmartWire, ki ga preko šestpolnega konektorja in predpripravljenega kabla
poveemo s sosednjim modulom. Prvi SmartWire modul pa nato z
enakim kablom poveemo na komunikacijski vmesnik SmatWire (Profibus DP, CANopen/EasyNet). SmartWire pomeni preprosto povezovanje namesto oievanja.

Zamenjava klasinega oienja s SmartWire

Zmanjšanje števila vhodno/izhodnih modulov na krmilniku
Klasino oienje ni odpravljeno samo na stikalnih elementih, ampak
tudi na strani krmilnika. Vsak SmartWire modul nadomesti en digitalni izhod in dva digitalna vhoda na krmilniku. S tem pridemo do prihranka tudi na strani krmilnika, saj je potrebnih manj vhodno/izhodnih
modulov, s tem pa posledino tudi ve prostora v krmilni omari. Ker se
moduli SmartWire povezujejo s konektorji je odpravljena tudi monost
napak v oienju.

Potrebnih je manj vhodno/izhodnih modulov na
krmilniku

AVTOMATIKA 77/2007
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Enostavnejše projektiranje

Izklop v sili

SmartWire znatno poenostavi tudi projektiranje motorskih zaganjalnikov. Predhodno je bilo potrebno narisati vse krmilne povezave med
vsakim motorskim zaganjalnikom in krmilnikom. To je s SmartWire
nepotrebno. Za vsak motor je potrebno loeno narisati samo monostni
tokokrog. V krmilnem tokokrogu je potrebno narisati samo povezavo
med SmartWire moduli in SmartWire komunikacijskim vmesnikom. Ob
uporabi SmartWire je v krmilni omari tudi manj sponk.

Tuljave kontaktorjev so napajane
direktno iz SmartWire komunikacijskega vmesnika, zato lahko izklop v sili izvršimo kar preko
SmartWire
komunikacijskega
vmesnika. S tem izklopimo celo
skupino motorskih zaganjalnikov.
Z dodatnim napajalnim SmartWire modulom lahko izvedemo
ve skupin izklopa v sili ob uporabi samo enega SmartWire komunikacijskega vmesnika. V tem primeru SmartWire napajalni modul
napaja izbrano skupino motorskih zaganjalnikov.
Montaa in oienje nikoli ni
bilo laje

Pri projektiranju so loeni samo
monostni tokokrogi

En sistem do 1600A
Za zahtevnejša opravila lahko v sistem dodamo dodatni samostojni
vhodno/izhodni modul SmartWire. Na njega lahko prikljuimo
motorske zaganjalnike za pogone vejih moi (nad 15kW), ki jih ne
moremo prikljuiti preko SmartWire modulov, ki so namešeni direktno na kontaktor. Prav tako lahko na samostojni vhodno/izhodni
SmartWire modul prikljuimo odklopnike NZM ali komponente drugih
proizvajalcev.

Standardne stikalne elemente,
kontaktorje DILM in motorske zaganjalnike, ki ste jih uporabljali e
do sedaj, lahko sedaj poveete hitreje in enostavneje. Natini SmartWire modul enostavno nataknemo na kontaktor. Povezati je potrebno le še pomoni kontakt motorskega zašitnega stikala in »krmilno oienje« motorskega zaganjalnika je konano. S tem priprava, oznaevanje in namešanje
vodnikov ni ve potrebno. Potrebno je oiiti samo monostni del in
SmartWire modul, s predpripravljenim kablom, povezati na SmartWire komunikacijski vmesnik.
Naslavljanje SmartWire modulov
Izgled omare s SmartWire sistemom

Prikljuitev motorskih zaganjalnikov nad 15kW
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - SmartWire

se izvrši avtomatsko ob pritisku na tipko na
SmartWire komunikacijskem vmesniku. Uporaba
SmartWire ne zahteva posebnega orodja ali posebnih
znanj. Hitro in preprosto je tudi testiranje krmilne
omare, saj so napake v krmilnem oienju stvar
preteklosti.
Iz vsega opisanega je razvidno, da predstavlja
SmartWire velik napredek.
e še enkrat povzamemo lastnosti SmartWire sistema:
• zamenjava za klasino oienje,
• do 16 enot na SmartWire komunikacijski vmesnik,
• avtomatsko konfiguriranje,
• maksimalna dolina do 4 m,
• direktna prikljuitev motorskih zaganjalnikov do
15kW,
• napajanje tuljave kontaktorja in krmilni signali
preko iste povezave,
• napaka na eni enoti nima vpliva na ostale enote,
• uporaba standardnih stikalnih elementov (DIL +
PKZ),
• enostavnejše projektiranje, dokumentiranje in
montaa (manj sponk),
• hitrejša montaa in testiranje,
• napake v krmilnem oienju so stvar preteklosti,
A
• povezava na Profibus DP, CANopen/easyNet.

Nova Neovo X-W monitorja za profesionalce
Informacije: Anni d.o.o.
AG Neovo je najavil dostopnost novih »wide« razliic monitorjev profesionalne serije X tudi za evropske kupce. Serijo X
poleg izstopajoega oblikovalskega pristopa tehnino dopolnjuje NeoV optini filter, kovinsko ohišje in vrhunska elektronika. Obstojeo linijo izdelkov sta sedaj dopolnila dva širokozaslonska modela – X-W19 in X-W22.
AG Neovo X-W19 je 19-palni LCD-zaslon, katerega
poslanstvo je ve kot suhoparno prikazovanje lepe in kontrastne slike v najvišji loljivosti 1.440 x 900 tok. Inenirji
so ga namre ovili v plemenito zunanjost. Snovalci zaslon
opremili z zmogljivo elektroniko in optinim filtrom NeoV,
ki matriko zašiti pred vplivi zunanjega sveta. Zunanjost je
kombinacija rne in srebrne barve ter izbranih materialov
(kakovostne plastike in aluminija) ter daje obutek prestia.
Piko na i pa predstavlja debelina zaslona – slednja znaša
vsega 14 milimetrov.
AG Neovo zahtevnejšim kupcem ponuja še veji monitor model X-W22. Ta si z manjšim bratom deli zunanjo podobo,
daljša diagonala zaslona (22 palcev oziroma 50 cm) pa mu
omogoa prikaz višje loljivosti, in sicer 1.680x1.050 tok.
Seveda je opremljen z vsemi potrebnimi prikljuki (VGA,
DVI-D, avdio), med katerimi HDMI-vmesnik ne manjka. Premore tudi tipko za hitro nastavitev elenega naina dela,
izbiramo lahko med tekstom, filmi, igrami in grafino
obdelavo, monitor pa bo sam prilagodil ustrezne nastavitve

(barvna nasienost, osvetlitev ...). Oba zaslona
omogoata tudi stensko
montao.
Visokololjiva prestinea bosta v kratkem naprodaj pri slovenskem
uvozniku, podjetju ANNI iz Trzina, cena za 19palni model bo znašala
545, za 22-palni model pa 810 evrov..
O optinem filtru NeoV:
NeoV Optical Filter je plast posebno utrjenega in obdelanega
stekla, ki prekriva vidno površino monitorja. Obiajni monitorji LCD so mehki (stopnja trdote 2 od 10) in se lahko hitro
poškodujejo; steklo, s katerim so zašiteni monitorji Neovo,
pa ima stopnjo trdote 6 (jeklo 6.5) in monitor uinkovito
varuje pred umazanijo, praskami in poškodbami. Steklo je
prevleeno s plastjo, ki zmanjšuje odboj svetlobe, zaradi
posebne sestave pa omogoa prehod kar 97.7 odstotkom
svetlobe, ki jo odda monitor (obiajno steklo 91 odstotkov).
Barve so zato jasnejše, dolgotrajna uporaba pa mnogo manj
naporna za oi.
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Sejem elektronike 2008
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
1001 Ljubljana, p.p. 3517
ID št. za DDV: SI87878879
tel.: +386/01/300 26 00
fax: +386/01/300 26 49
http: //www.gr-sejem.si

PRIJAVA
Sejem:

SEJEM ELEKTRONIKE 2008

Termin sejma:

18. – 20. marec 2008

Rok prijave:

15. december 2007

1/ Podatki o razstavljavcu
Polni naziv razstavljavca

Poštna številka in kraj

Ulica, hišna številka

Telefon

Telefaks

Elektronska pošta

Internet domača stran

Kraj in enota banke

Transakcijski račun

Direktor (ime in priimek)

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe

Telefon kontaktne osebe

Identiﬁkacijska številka DDV

Davčni zavezanec (obkroži)

Klasiﬁkacija razstavljavca (obkrožite)

proizvajalec

uvoznik

DA
trgovec

NE
založba

društvo

drugo

2/ Tekst za obvezni vpis v katalog
A/ Razstavni program (naštejte razstavne predmete - največ 30 besed)

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

Imenujte podjetja, ki jih na sejmu uradno zastopate:
Podjetje

Kraj

Država

Razstavni predmeti

Novosti, ki jih boste predstavili na prireditvi:

3/ Naročamo notranji neopremljen prostor:

6/ Cene:

m2

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

______________
prostora v nizu (1 stranica odprta)
______________ m2 kotnega prostora (2 stranici odprti)
______________ m2 čelnega prostora oz. otočnega prostora
(3 ali 4 stranice odprte)
4/ Naročamo ____________ m2 zunanjega prostora
5/ Naročamo ____________ kom poslovnih kuponov
(za unovčen kupon vam zaračunamo 4 EUR /958,56 SIT, DDV je vključen)

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

/
/
/
/

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

V cene ni vštet DDV, ki ga plača razstavljavec. Za preračun smo uporabili tečaj zamenjave 1EUR = 239,640 SIT. Prireditelj si pridružuje pravico do popravka cen z uporabo
klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a)
7/ Potrjujemo na hrbtni strani te prijave navedene pogoje razstavljanja in jih nepreklicno in izključno priznavamo in sprejemamo kot vsebino prijave. Naročilnica in
dodatek k prijavi - tehnični priključki in oprema razstavnega prostora postane dodatek k tej prijavi in njen sestavni del, ko jo prireditelj prejme potrjeno s strani
razstavljavca.
8/ Prosimo, da prijavo izpolnete čitljivo in en podpisan in žigosan izvod vrnete na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

Sejmi Ljubljana Trade Fairs

Sejem elektronike 2008

Pogoji razstavljanja
1. Splošna določila
a) Prijava pomeni sprejem ponudbe. Izpolni jo razstavljavec in jo v navedenem
prijavnem roku dostavi prireditelju na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.
b) Prijave brez podpisa odgovorne osebe podjetja niso veljavne.
c) Prijava je za razstavljavce pravno zavezujoča in nepreklicna.
č) Prijav s pridržki ali predlogi za spremembe pogojev prireditelj ne bo upošteval in
sprejel.
d) Pogoji razstavljanja, določeni v prijavi, naročilnici in dodatku k prijavi, veljajo za vse
prireditve (sejme, razstave in drugo).
e) Cene, ki veljajo za prireditev, so navedene na prvi strani te prijave. Navedba
podatka o razstavnem programu je pogoj za sodelovanje razstavljavca na prireditvi.
Razstavljavec sme razstavljati le prijavljen razstavni program.
f ) Prireditelj si pridružuje izključno pravico do odločanja o sprejemu ponudb (prijav).
Prireditelj prijav, prejetih po izteku roka, ni dolžan upoštevati.
g) Najmanjši razstavni prostor, ki ga razstavljavec lahko naroči, je 6 m2 neopremljenega
notranjega prostora in 6 m2 neopremljenega zunanjega razstavnega prostora.
2. Dodelitev razstavnega prostora
Na prireditvi lahko razstavljajo domači in tuji razstavljavci, katerih razstavni izdelki in
storitve ustrezajo programu prireditve. Trgovski zastopniki in uvozniki lahko razstavljajo
izdelke podjetij, ki jih zastopajo. O pripustitvi razstavljavca na prireditev in o dodelitvi
razstavnega prostora odloča prireditelj, ki razporeja razstavni prostor v korist prireditve.
Prireditelj lahko zaradi optimizacije razstavnih površin dodeli prostor z manj odprtimi
stranicami kot ga je naročil razstavljavec. Prireditelj si pridružuje pravico dodeliti do
približno 30 % razstavnega prostora manj oziroma 10 % več.
Vsako spremembo dodeljenega razstavnega prostora mora odobriti prireditelj.
Prireditelj lahko premesti ali zapre tudi vhode in izhode iz dvoran in po potrebi opravi
tudi druge spremembe razstavnega prostora. Če prireditelj razstavljavcu po sprejemu
njegove prijave iz kakršnega koli razloga ne more dodeliti razstavnega prostora, ima
razstavljavec pravico do vračila že plačanega zneska.
3. Odpoved prijave
Razstavljavec lahko odpove že sklenjeno prijavo samo s pisno izjavo. V tem primeru je
dolžan plačati:
- 40 % cene razstavnega prostora, če to prijavo odpove več kot 30 dni pred
pričetkom prireditve,
- 100 % cene razstavnega prostora, če to prijavo odpove manj kot 30 dni pred
pričetkom prireditve.
4. Prijavnina, obvezni vpis v sejemski katalog
Vsak razstavljavec je dolžan plačati prijavnino za sejem in obvezni vpis v katalog.
Podatki so v katalogu objavljeni v slovenskem in angleškem jeziku.
Razstavljavec je dolžan dostaviti podatke za vpis v katalog najkasneje 45 dni pred
začetkom prireditve. Če razstavljavec dostavi prireditelju podatke manj kot 45 dni pred
začetkom prireditve oziroma jih ne dostavi, bodo v katalogu objavljeni le osnovni
podatki (generalije) o razstavljavcu. Prireditelj si pridržuje pravico, da vsebino vpisa
v sejemski katalog ustrezno skrajša in prilagodi, vendar ne odgovarja za morebitne
napake.
5. Plačilo
Razstavljavec se obveže plačati razstavni prostor, prijavnino za prireditev in obvezno
vpis v katalog prireditve po cenah, ki so dogovorjene in navedene v tej prijavi.
DDV ni vključen v navedene cene in ga plača razstavljavec.
Po dostavi podpisane prijave prireditelju razstavljavec prejme predračun, ki ga mora
v celoti (celotni znesek) poravnati v roku, ki je na njem naveden. Plačilo predračuna
je pogoj za nastop (sodelovanje) razstavljavca na prireditvi. Prireditelj se zavezuje
izstavljati račune v skladu s pozitivno zakonodajo. V primeru zamude roka plačila lahko
prireditelj zaračuna razstavljavcu še zakonite zamudne obresti.
Razstavljavec lahko ugovarja računu pisno v 8 dneh po izstavitvi računa.
Če razstavljavec ugovarja samo za del računa, je nesporni del računa dolžan poravnati
v roku in na način, ki je določen s to prijavo.
6. Potrditev dodelitve razstavnega prostora
Po prejemu plačila na podlagi izstavljenega predračuna, prireditelj izstavi račun za
predplačilo in s tem potrdi dodelitev razstavnega prostora.
7. Preklic dodelitve prostora
Prireditelj ima pravico zavrniti prijavo oziroma razveljaviti izdano potrdilo iz točke 6 te
prijave zlasti v primerih:
1. če je razstavljavec v času prijave v poravnalnem, stečajnem ali likvidacijskem
postopku,
2. če ima prireditelj do razstavljavca odprte terjatve iz preteklosti,
3. če predmeti, ki naj bi bili razstavljeni na prireditvi, ne ustrezajo temi prireditve,
4. če razstavljavec ne dostavi dokumentov (točka 14) na zahtevo prireditelja,
5. če prijavo prejme po poteku prijavnega roka.
8. Termin in kraj prireditve
Če se mora prireditev časovno premakniti, skrajšati, podaljšati ali prostorsko premestiti,
razstavljavci nimajo pravice odpovedati sodelovanja ali zahtevati povračila škode.
9. Tehnični pogoji
Razstavljavci morajo prireditelju predložiti osnutke (projekte) postavitve in opreme
svojih razstavnih prostorov, ki jih mora prireditelj potrditi pred začetkom montaže.
Višina razstavnega prostora je lahko največ 250 cm. Za višji razstavni prostor je
potrebno pisno dovoljenje prireditelja. Razstavljavec pri postavitvi razstavnega
prostora ne sme posegati izven dodeljenega prostora.

10. Stalne vstopnice za razstavljavce
Po potrditvi razstavnega prostora prejme razstavljavec za osebe na razstavnem
prostoru brezplačne stalne vstopnice za razstavljavce. Stalne vstopnice imajo sliko in
ime uporabnika in niso prenosljive.
Pri nepravilnem ravnanju s stalnimi vstopnicami za razstavljavce si prireditelj pridržuje
pravico do njihovega odvzema.
Razstavljavcu pripadata ob prijavi na prireditev dve stalni vstopnici ter za vsakih 10
m2 razstavnega prostora po ena, vendar skupaj največ 10. Če razstavljavec potrebuje
večje število stalnih vstopnic, jih lahko dokupi po ceniku, ki je objavljen v »Navodilih
za razstavljavce«.
11. Montaža, demontaža
Montaža in demontaža morata biti predhodno registrirani. Roke za montažo in
demontažo, ki so napisani v »Navodilih za razstavljavce«, je potrebno dosledno
upoštevati.
Pri prekoračitvi termina za demontažo je prireditelj upravičen pospraviti razstavni
prostor in nastale stroške ter tveganje prenesti na razstavljavca. Po končani demontaži
mora razstavljavec prostor, na katerem je razstavljal, vrniti v prvotno stanje. V
nasprotnem primeru je dolžan razstavljavec povrniti prireditelju vso nastalo škodo.
Pri postavljanju in opremljanju razstavnih prostorov v času montaže, prireditve in
demontaže mora razstavljavec oziroma njegov izvajalec predvsem upoštevati in
ravnati v skladu:
- s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,
- s požarnovarnostnimi predpisi,
- s splošnimi pogoji dela na sejmišču (objavljenimi na spletni strani prireditelja),
- z »Navodili za razstavljavce«, ki jih prejme ob dodelitvi razstavnega prostora.
Razstavljavec pred koncem prireditve ne sme odstraniti razstavnih predmetov
(eksponatov) z razstavnega prostora. Razstavni prostor sme razstavljavec predčasno
zapustiti samo na podlagi pisnega dovoljenja prireditelja.
12. Jamstvo in zavarovanje
a) Prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari
razstavljavca oziroma njegovega izvajalca (razstavni predmeti, oprema in drugo),
njunega osebja in tretjih oseb kakor tudi ne za poškodbe razstavljavca oziroma
njegovega izvajalca, njunega osebja in tretjih oseb, nastale zaradi požara, viharja,
toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali katerega koli drugega vzroka.
Prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari in
poškodbe tretjih oseb, nastalih zaradi ravnanja razstavljavca oziroma njegovega
izvajalca na razstavnem prostoru oziroma sejmišču.
Razstavljavec oziroma njegov izvajalec sklene ustrezna zavarovanja na svoje
stroške.
b) Razstavljavec oziroma njegov izvajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo
povzroči prireditelju in/ali tretji osebi na razstavnem prostoru oziroma sejmišču on
sam ali njegovo osebje.
c) Prireditelj ne prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju sejmišča in
parkirišča pustijo razstavljavci, njihovi uslužbenci ali pooblaščenci oziroma njihovi
izvajalci.
d) Razstavljavec ne sme oddati dodeljenega razstavnega ali oglaševalskega prostora
oziroma njegovega dela tretji osebi. V primeru kršitve si prireditelj pridržuje pravico
dodatno zaračunati razstavljavcu 100 % cene dodeljenega razstavnega oziroma
oglaševalskega prostora.
13. Predstavitve
Razstavljavec mora najkasneje 8 dni pred pričetkom prireditve pisno obvestiti
prireditelja, ali bo imel na dodeljenem razstavnem prostoru kakršnekoli prireditve
(npr. glasbeni nastop).
Prireditelj je upravičen po že izdanem pisnem dovoljenju omejiti ali prepovedati
predstavitve, ki povzročajo hrup, umazanijo, prah, uhajanje plinov oziroma
kako drugače ovirajo potek prireditve. Predstavitve lahko potekajo izključno na
dodeljenem razstavnem prostoru razstavljavca.
14. Dejavnost razstavljavca – dokumenti
Prireditelj ima pravico, da pred potrditvijo dodelitve razstavnega prostora od
razstavljavca zahteva predložitev:
- Obrtnega dovoljenja oziroma registracije z odločbo pristojnega organa, da so
izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti.
- Ustreznega soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če
bo razstavljavec na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe,
degustacije živil ali demonstracijo predmetov splošne rabe oziroma gostinsko
dejavnost.
- Dokazila o zavarovanju oseb in predmetov.
Prireditelj ima pravico odpovedati sodelovanje razstavljavca na prireditvi tudi, če le ta
ne dostavi zahtevanih dokumentov.
15. Fotograﬁranje in risanje
Prireditelj ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete fotograﬁrati,
narisati ali posneti na ﬁlmski oziroma video trak in gradivo uporabiti za lastne potrebe
ali za splošno uporabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih
pravic. Brez odobritve prireditelja razstavnih prostorov ni dovoljeno fotograﬁrati ali
narediti njihove risbe oziroma jih posneti, izjema je le lasten razstavni prostor.
16. Čiščenje razstavnega prostora
Prireditelj skrbi za čiščenje sejmišča in hodnikov (hojnic) v dvoranah. Čiščenje
razstavnih prostorov je dolžnost vsakega razstavljavca; po naročilu pa ga na stroške
razstavljavca lahko prevzame prireditelj.
17. Sodišče
Prireditelj in razstavljavec bosta vse spore reševala sporazumno. Če do sporazuma ne
bi prišlo, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Sejmi Ljubljana Trade Fairs

Sejem elektronike 2008
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
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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:

Sejmi Ljubljana Trade Fairs

Sejem elektronike 2008
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 - Saia-Burgess Controls in nove tehnologije

U p o r a b a n ov i h te h n o l o g i j v a v to m a t i z a c i j i
(WEB, IT, Microsof t.Net,…)
Informacije: CONTROLS.SI, Franci Kriaj

roizvajalec opreme Saia-Burgess Controls iz Švice je bil na Slovenskem trgu avtomatizacije že prisoten. Sedaj se ponovno aktivno vrača in ponuja veliko tehnoloških novosti. Avtomatizacija z uporabo
Saia-Burgess Controls opreme je fleksibilna, tehnološko napredna in za končnega uporabnika predvsem
zelo uporabna.

P

Zgodovina podjetja, kontinuirani razvoj
Na podroju avtomatizacije
je Saia-Burgess Controls
pravi »oldtimer«, saj je od
izdelave prvega prosto programabilnega krmilnika
(PLC-ja) minilo e 30 let.
Kljub temu ne zmanjka
energije, inovacij in elje, da
je po svoji kvaliteti in tehnološki inovativnosti v samem svetovnem vrhu avtomatizacije.
S svojo kvaliteto, kontinuiranim razvojem, izkušnjami in velikim posluhom do
uporabe modernih tehnologij v svoje izdelke, jim to
tudi uspeva.

PLC+IT = Saia®PCD
Komunikacije in upravljanje podatkov v
kvaliteti industrijskih PLC-jev
Pet komunikacijskih vrat (vmesnikov) je e implementirano v osnovni sistem, brez dodajanja kakršnegakoli modula. Do 12 komunikacijskih vrat lahko deluje na eni Saia®PCD PLC CPU - centralno procesni enoti.
Da bi olajšali integracijo Saia®PCD v LAN/WAN omreje, so najpomembnejši protokoli in standardi IT
(Information technology) in telekomunikacij (http,
ftp, smtp, cgi-bin in drugi) e prav tako integrirani
v Saia®PCD CPU produkte.
Saia®PCD ima velik interni pomnilnik. Ta dopuša
veliko prostora za aplikacijski program, prav tako
tudi za lokalni podatkovni menedment. Uporabljena je napredna SD/Flash pomnilniška tehnologija,
ki omogoa shranjevanja razlinih podatkov in informacij. Saia®PCD3.M CPU je nadgradljiv z dodatnimi moduli do 4GB.
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Datoteni sistem v »flash« pomnilniku omogoa
shranjevanje razlinih datotek oziroma formatov
(gif, csv/excel, pdf, doc, ...). Po velikosti pomnilnika
je v razredu PC-ja oz. media sveta.
Saia®PCD ni krmilnik kratke ivljenjske dobe v sedanji potrošniški dobi, temve je krmilnik, ki je bil nartovan za potrebe industrije in zdruuje koncept
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tradicionalnega PLC-ja in modernih tehnoloških
rešitev.
Obiajno je koncept pomnilnika v krmilnikih postavljen drugae in se v marsiem razlikuje od tistega, ki
se uporablja v IT svetu. To pogosto povzroa podatkovno nekompatibilnost, oziroma je izmenjava podatkov mona le z uporabo dodatnih in specifinih
programskih gonilnikov.
Saia®PCD3 in novi Saia®PCD2.M5xxx krmilnik z novimi flash pomnilniškim moduli in integriranim FTP
in WEB strenikom v polnosti odpravljata to vrzel.
Vse operacije (kreiranje, brisanje, formatiranje,...), ki
so obiajne pri delu z datotekami na PC-ju, so tukaj
podprte z grafinimi elementi (Fbox-i) v osnovni

knjinici razvojnega orodja Saia®PG5, ki je namenjen
izdelavi uporabniške aplikacije.

V pripravljene grafine elemente se vpiše samo parametre (ime imenika, datoteke, dolina datoteke,...).
Potrebno jih je še povezati s signali, ki ob elenem
trenutku proijo oziroma izvedejo eleno akcijo.

Izmenjava in prenos podatkov preko IT – kompatibilnega vmesnika

Integriran FTP in WEB strenik v Saia®NT.OS operacijskem sistemu omogoa izmenjave podatkov z vodilnimi sistemi brez dodatnih naprav in specifinih
programskih gonilnikov. V tem primeru se lahko
napravo, stroj ali veji sistem, ki je baziran na Saia®PCD krmilnikih v vsakem trenutku in brez dodatnih stroškov integrira v e obstojei IT sistem (npr.
ERP-Enterprise Resource Planning).
S standardnim FTP odjemalcem (ponavadi e del Internet Explorer-ja, FileZill-e, ipd.) lahko datoteke iz-

menjujemo s FTP strenikom preko Ethernet-TCP/IP
komunikacijskega vmesnika. Dostop je mogoe zašititi s preverjanjem uporabniškega imena oz. gesla.
Shranjene oziroma arhivirane podatke je tako mogoe prenesti iz krmilnika v PC za nadaljnje analize,
procesiranje ali za daljše arhiviranje.
e je potreba, je prav tako mogoe shranjene podatke prenesti oziroma poslati na višje nivoje oziroma
dotini osebi preko e-pošte kot priloeno datoteko.
Npr. ob alarmu oziroma napaki na napravi lahko
AVTOMATIKA 77/2007
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krmilnik pošlje poleg osnovne informacije o alarmu/napaki tudi podrobnejše informacije in veliko
ve informacij o nastalem problemu (opis problema
ali postopek odprave napake, ki je shranjen v pdf datoteki).

Prav tako je omogoeno neodvisno pošiljanje t.i. log
podatkov (datotek) posameznih parametrov za daljše asovno arhiviranje na višje rangirane sisteme
avtomatizacije (back-up strenike...) po piramidni
strukturi.

Komunikacijska povezljivost in odprtost Saia Burgess Controls opreme

Saia-Burgess Controls krmilniki podpirajo vse pomembne industrijske in druge standardizirane komunikacijske protokole. Na podroju industrijske
avtomatizacije so povezljivi s Profibus DP napravami, CAN, Modbus, S-Bus.
Na podroju avtomatizacije zgradb in infrastrukture
podpirajo LonWorks®, BACnet®, Dali, EnOcean®, MP
-Bus Belimo®, M-bus, S-net®, JCI-N2-bus, Knx®/
Eib, Grundfos ® , ModBus, OPC. Tako omogoajo
medsebojno komuniciranje in prenašanje signalov z
opremo razlinih proizvajalcev brez dodatnih komunikacijskih vmesnikov in programske opreme.
Omenjene komunikacijske protokole podpirajo tako
na strojnem kot tudi na programskem nivoju. Za vse
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omenjene protokole so izdelane grafine knjinice
(Fbox-i), ki so del razvojnega orodja Saia®PG5. Uporabnik jih lahko s pridom izkoristi in na ta nain dodatno prihrani pri asu potrebnem za izdelavo aplikacije. Saia®PCD krmilnike, s tako velikim naborom
komunikacijskih protokolov, se lahko vekrat uporabi kot komunikacijski prehod »gateway« ali kot
idealni podatkovni koncentrator med razlinimi sistemi (Modbus, Profibus, EIB, itd...).
S-bus je hišni protokol, ki ima vrsto dobrih lastnosti, kot je popolna skalabilnost. Tako je mogoe dostopati v popolni funkcionalnosti preko enega krmilnika do vseh ostalih, ki so povezani v mreo ne glede
na vrsto dostopa (modem, internet,...) oziroma vrsto
fizine povezave (RS485, optika,...) med krmilniki.
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Windows-i v avtomatizaciji
Generalno se je na podroju avtomatizacije za pomembne in
kri tine krmilne in
re gulacijske naloge
izkazala za najboljšo
platformo PLC strojna oprema v kombinaciji s PLC operacijskim sistemom. Za
druge naloge SaiaBu rgess Controls v
svojih izdelkih upo rablja prednosti in mo Windows tehnologije in opreme (PC-ji, industrijski PC-ji, dlanniki in »touch screen-i«). Prav tako e nekaj let uporablja USB in Ethernet za povezavo »field« tehnologije z Windows opremo. Omenjene naloge in funkcije so implementirane s pomojo Microsoft®.NET.
e nameravamo uporabiti prednosti, ki
jih Windows tehnologija prinaša v kombinaciji in skupni
uporabi na »field« nivoju, lahko Saia-Burgess ponudi širok izbor zaslonov na dotik z odprtim Windows®CE ali »embedded« XP operacijskim
sistemom. Omenjena
oprema je dobavljena
kupcu v popolni konfiguraciji in je prednaloena z vso potrebno programsko opremo, na katero lahko naloi še lastno .NET aplikacijo.
Web-HMI
Upravljanje, kontrola in monitoring preko sistemskih barier zahvaljujo
t.i. »Browser«
tehnologiji.
Zamisel, ideja:
- Izdelati vizualizacijo na projektu samo enkrat. Potem jo
uporabiti, prikazovati in ope rirati na ka kršnokoli opremi z uporabo brskalnika,
neglede e je to
PC, dlannik, Saia®Windows panel (6.4-14.4") ali enega izmed manjših Saia®PCD Micro-Browser panelov (3.5-5.7").
- uporabljati Web odjemalec enega panela za kontrolo in upravljanje z
celotno opremo, ki je povezana v mreo. Vse to in še ve je Saia®WebHMI.
A
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Ro u t e F i n d e r E D G E
Mobilna EDGE
usmerjevalnika
Informacije: TELOS d.o.o.

outeFinder EDGE RF825 in RF825 AP, sta visoko zmogljiva, profesionalna industrijska usmerjevalnika, namenjena povezovanju naprav in lokacij po mobilnem EDGE omrežju. Namenjena sta uporabi v
zmogljivih M2M aplikacijah, saj omogočata oddaljeni nadzor in upravljanje večjega števila naprav po eni mobilni povezavi.

R

Obe modelski izvedbi vsebujeta 4
portno Ethernet stikalo in WAN
vhod, namenjen priklopu na široko-pasovno linijo. Vgrajeni EDGE
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modem uporabimo za primarno
ali redundanno povezavo po
mobilnem EDGE omreju. Model
RF825 AP ima dodatno vgrajeno

KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE - Mobilni EDGE usmerjevalniki

Wi-Fi b/g dostopovno toko, s
podporo varnim povezavam z
WEP, WPA, WPA2 in TKIP zašito,
ki slui kot vezni len med EDGE
in Wi-Fi omrejem. Za varnost
komunikacij poskrbi zelo zmogljiv
poarni zid z SPI (Stateful Packet
Inspecion) podporo. Vgrajen 15
tunelski IPsec VPN, s podporo za
3DES in AES enkripcijo, pa skrbi
za varne med lokacijske povezave.
V primeru implementacije za redundanno povezovanje z uporabo RouteFinder usmerjevalnikov
doseemo resnino neomejeno

ki zahtevajo brezpogojno stalno
povezanost z redundanno povezavo preko mobilnega omreja.

mreno
povezljivost napravam, ki zahtevajo
stalno dostopnost. Z uporabo vgrajenega IPsec (Internet Protocol
security) standarda naprave ustvarijo navidezno privatno omreje (VPN) znotraj mobilnega omreja in preko njega omogoajo varno povezavo dislociranih enot in
naprav. Namestitev in upravljanje
naprav poteka preko enostavnega
spletnega vmesnika. Usmerjevalnika se nahajata v zelo trpenem
kovinskem ohišju. Ciljne aplikacije
za RouteFinder usmerjevalnike so
med drugim gradbiša, oddaljene
lokacije brez primarnih inih
povezav, ruralna obmoja, bankomati, POS italci ter vse aplikacije

modelska izvedba), z podporo za WEP, WPA,
WPA2 in TKIP
vgrajenih 15 VPN IPSEc tunelov
3DES and AES enkripcija
skupni spletni dostop preko
PPPoE, DHCP ali static IP
Stateful Packet Inspection (SPI)
poarni zid z podporo za DNAT,
SNAT and IP MASQUERADE
vgrajen dinamini DNS klient
podpora za virtualni strenik
Fully Qualified Domain Name
prepreevanje DOS napadov
nadzor lokalnega omreja preko
Syslogov omogoa administratorju nadzor nad paketi v omreju, statusom naprav in dogodki v omreju

Glavne lastnosti
• integriran EDGE modem za primarno ali redundanno mobilno povezovanje
• 1 x WAN Ethernet vhod za povezavo na xDSL, optine ali
kabelske modeme
• 4 x Ethernet LAN stikalo za priklop naprav
• vgrajena WiFi dostopovna toka
(AP

•
•
•
•

•
•
•
•
•

AVTOMATIKA 77/2007

35

36

KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE - Mobilni EDGE usmerjevalniki

• namestitev in upravljanje preko spletnega vmesnika
• nadzor nad dostopom
• nadzor in poroanje o prometu
• vgrajena flash memorija za

enostave nadgradnje
• IP address mapping/port forwarding
• trpeno kovinsko ohišje
• garancija dve leti
A

Digi DialSer v
Vmesnik za pretvorbo
analognih modemskih v
mobilne IP komunikacije
Informacije: TELOS d.o.o.

igi DialServ je strojni prehod/konverter med RJ-11 PSTN analognim
modemskim in RS232 serijskim vhodom. Uporabljamo ga za povezavo obstoječih naprav z vgrajenim analognim modemom na mobilna
WAN omrežja preko Digi mobilnih usmerjevalnikov in modemov. Analognim
napravam je tako omogočena varna TCP/IP komunikacija preko IPSec in
SSL VPN povezav po hitrih mobilnih omrežjih.

D

Namestitev DialServ prehoda je izredno preprosta in ne zahteva
skoraj nobene konfiguracije. RJ11 kabel iz obstojee analogne naprave preprosto poveemo z DialServ, ki je vezan na Digijev mobilni vmesnik z serijskim prikljukom in vsi klici od in do naprave
se sami pretvorijo v IP povezave.

DialServ omogoa simulacijo telekomunikacijskega omreja in pretvorbo telefonskih številk v IP številke tako za dial-in kot dial-out
povezave. Analogne naprave postanejo TCP/IP naprave, ki omogoajo oddaljeno
centralno upravljanje in
nadzor.
S pretvorbo starih analognih linij v IP komunikacije
pridobimo na veji propustnosti in obenem obutno
zniamo mesene stroške
najetih linij. Obenem se izredno poveajo prenosne
hitrosti napram poasnim
dial-up povezavam.
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Upravljanje poteka preko spletnega vmesnika mobilnega prehoda
na katerega je simulator prikljuen. Ciljne aplikacije simulatorja
so POS terminali, bankomati,
SCADA, trgovine, avtomatizacija,
varnostne aplikacije, kontrolerji,
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ter številne druge aplikacije, ki se
za povezovanje uporabljajo analogne telefonske linije.
Glavne lastnosti
• vezni len med analognimi modemskimi napravami in mobilnim omrejem
• delovanje v povezavi z profesionalnimi mobilnimi vmesniki
Digi
• omogoena povezava naprav z
vgrajenim analognim modemom na LAN/WAN omreja
• pretvorba RJ-11 vhoda v RS232
vhod
• simulacija Telco omreja in pretvorba telefonskih številk v IP
naslove, z monostjo neposrednega naslavljanja
• vgrajena varna VPN povezava
(IPsec, SSL)
• podpora za Dial-In in Dial-Out
komunikacije
• upravljanje preko spletnega
vmesnika mobilnega prehoda
na katerega je simulator prikljuen
• podpora za v.34 z odpravljanjem napak in kompresijo
• podpora za vse hitrosti modemskih povezav, od 300 baund do
33,6 Kbound
• vgrajeno kovinsko podnoje za
A
lajo namestitev

Years

Re d u n d a n č n o
V P N p o ve z o v a n j e
Informacije: TELOS d.o.o.

PN - Virtual Privat Networking ali navidezna privatna omrežja,
omogočajo podjetjem paketne prenose zaupnih podatkov preko
javnega internetnega omrežja, po varni povezavi od točke do točke. Paketni prenosi so zaščiteni s požarnim zidom z močno enkripcijo
3DES/ AES in se razpakirajo šele na svoji destinaciji, na drugem koncu
tunela.

V

Draytekovi usmerjevalniki Vigor so v zadnjih letih s svojo zanesljivo in
visoko zmogljivo podporo VPN povezovanju uveljavili kot vrhunski
VPN vmesniki, ki jih vsakodnevno uporablja veliko podjetij. Ker vedno
ve podjetji deluje na veih lokacijah, ki so medsebojno povezane z VPN
tuneli, lahko nastane ob prekinitvi tunela precejšnja škoda. Tu nastopi
VPN Backup, nova funkcionalnost Draytekovih usmerjevalnikov, trenutno implementirana na usmerjevalnikih serije 2910. VPN Backup povea zanesljivost VPN povezave dveh lokacij, saj v primeru, da en VPN
tunel pade, usmerjevalnik samodejno postavi drug VPN tunel. Redun-

NOVA DIMENZIJA V ELEKTRO
PROJEKTIRANJU IN INŽENIRINGU

Razvojne faze:

• koncept, projektiranje, izdelava,

montaža, vzdrževanje,...

electric

P8

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

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

licence, vzdrževanje, tehnična podpora, šolanje, svetovanje
Stegne 7, SI-1000 Ljubljana • tel.: 01/511 10 95 • fax: 01/511 30 79
GSM: 031/368 783 • info@exor-eti.si • www.exor-eti.si
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danna VPN povezava se vzpostavi takoj, tako da se
as nepovezljivosti zmanjša na minimum. Trenutno
je lahko kot redundanen nastavljen samo eden VPN
tunel, v prihodnosti pa bo nabor monih redundannih VPN tunelov povean.
VPN Backup aplikacije
Kaj je VPN backup?
V primeru, ko imamo med dvema lokacijama, recimo centralo in podrunico podjetja, vzpostavljen en
sam VPN tunel, nastopijo ob padcu tunela, ki je posledica teav na omreju, številne teave. Potrebne so
ure, vasih tudi dnevi, preden administrator vzpostavi nov VPN tunel. To ima negativen vpliv na delovanje podjetja in potencijalno visoke stroške. Z
Draytekovo VPN Backup funkcionalnostjo uporabniki padca tunela sploh ne obutijo. Med lokacijama
sta vzpostavljena dva tunela in ob padcu prvega se
samodejno zaene drugi.
V spodnjem diagramu vidimo primer povezovanja
med usmerjevalniko A in B. Obiajno se usmerjevalnik A povezuje na B preko Member 1 IPsec tunel. Ob
izpadu osnovne povezave se avtomatino vzpostavi
redundanni Member 2 L2TP VPN tunel.

V spodnjem diagramu vidimo primer VPN omreja
podjetja. Podrunice se preko VPN tunelov povezujejo na centralo podjetja, kjer se nahaja centralni strenik v katerem se zbirajo vsi podatki, pomembni za
delovanje. Podrunica 2 se dnevno povezuje na centralno lokacijo preko standardnega VPN tunela. Obenem je med podrunico 2 in podrunico 1 vzpostavljena redundanna VPN backup LAN-to-LAN povezava. Ob izpadu osnovnega VPN tunela med podrunico 2 in centralo, se le-ta povee na centralo podjetja preko VPN backup tunela preko podrunice 1.

Potek nastavitve
Nastavitev VPN Backupa poteka v štirih preprostih
korakih:
1. nastavitev n razlinih LAN-to-LAN Dial-out VPN
profilov
2. nastavitev ter poimenovanje VPN trunka
3. izbiranje redundannega naina (ERD)
4. zaganjanje Dial-Out VPN povezave za zatek VPN
Backup procesa
1. Nastavitev LAN-to-LAN Dial Out VPN profilov
Na usmerjevalniku, kjer boste uporabljali funkcijo
VPN Backup, je za uporabo VPN tunelov v VPN trunku potrebno uporabiti SAMO Dial-Out VPN profile.
Dial-In VPN profili se nastavijo na usmerjevalniku,
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ki je na drugi strani VPN tunela. LAN-to-LAN DialOut profili se pri Draytekovih usmerjevalnikih nastavljajo v meniju „VPN and Remote Access >> LAN
to LAN“. Potrebno je paziti, da je izbran Dial-Out
VPN profil in da so VPN parametri pravilno nastavljeni. Pred uporabo VPN tunela v VPN trunku je zelo
uporabno, da preverite, e se tunel dejansko
vzpostavi! Primer nastavitve VPN tunela je prikazan
na spodnji sliki.

2. Nastavitev in poimenovanje VPN trunka
VPN trunk se nastavi v meniju „VPN and Remote
Access >> VPN TRUNK Management“. Tukaj preprosto nastavite Status na Enable, trunk poimenujete, ter
doloite lana VPN trunka. lana VPN trunka sta
VPN LAN-to-LAN Dial-Out profila. V primeru, da
prvi VPN tunel pade, se avtomatino vzpostavi
drugi. Trenutno je moen VPN trunk s samo dvema
VPN profiloma, v prihodnosti se bo to število povealo. Primer nastavitve VPN trunka je prikazan na
spodnji sliki.

Ko je VPN trunk nastavljen, so v meniju Connection
Management VPN profili, ki so uporabljeni v VPN
trunku oznaeni z rdeo barvo. Primer je prikazan
na spodnji sliki.

danne naine:
1. None To je privzeti nain. Tukaj so prioritete vseh
VPN tunelov v trunku enake. Delovanje v tem
nainu je sledee. e pade VPN-1, se poizkuša
vzpostaviti VPN-2, e se VPN-2 ne vzpostavi se
poizkuša vzpostaviti VPN-3, …, e se ne vzpostavi
VPN-n, se poizkuša vzpostaviti VPN-1 ...
2. AutoDrop Pri tem nainu ima VPN-1 najvišjo prioriteto, vsi ostali VPN tuneli v VPN trunku imajo
enako prioriteto. Tako lahko reemo, da je VPN-1
primarni VPN, vsi ostali pa so redundanni VPNji. Delovanje v tem nainu je sledee. e pade VPN1 se vzpostavi drug VPN tunel – recimo, da se
vzpostavi VPN-m. Kljub temu, da je vzpostavljen
VPN-m tunel, bo usmerjevalnik še vedno periodino poizkušal vzpostaviti VPN-1. Ko se bo
VPN-1 vzpostavil, se bo VPN-m tunel prekinil.
Usmerjevalnik zane preverjati, e se da ponovno
vzpostaviti VPN-1, 30 sekund pred iztekom asovne periode. VPN-1 poizkuša vzpostaviti 5 krat,
enkrat na vsakih 6 sekund. e se VPN-1 po tem
asu ne vzpostavi, je še vedno aktiven VPN-m.
3. Resume Tudi pri tem nainu ima VPN-1 najvišjo
prioriteto, vsi ostali VPN tuneli v VPN trunku
imajo enako prioriteto. Tudi tukaj lahko reemo,
da je VPN-1 primarni VPN, vsi ostali pa so redundanni VPNji. Razlika med AutoDrop ter Resume
nainom je v zaporedju poizkušanja vzpostavljanja VPN tunelov. e pade VPN-1 se vzpostavi drug
VPN tunel – recimo, da se vzpostavi VPN-m. Ko
pade tudi VPN-m, usmerjevalnik ne poizkuša
vzpostaviti VPN-(m+1), ampak VPN-1. Sama nastavitev redundannega naina je v asu pisanja
tega lanka mona samo preko telnet ukaza „vpn
Trunk backup ERD <ime trunka> <None/AutoDrop/Resume>“. Na spodnji sliki je prikazana nastavitev naina Resume za VPN trunk „testVPNback“.

4. Zaganjanje Dial-Out VPN povezave za zaetek
VPN backup procesa
Po nastavitvi VPN trunka, bi morali pod menijem
„VPN and Remote Access >> Connection Management“ videti VPN trunk pod „Backup mode“. e ni
eden od tunelov v VPN trunku e vzpostavljen,
izberite pod „Backup mode“ prvi VPN tunel v VPN

3. Izbiranje redundannega naina (ERD – Environment Recovers Detection)
Za vsak VPN trunk lahko doloimo 3 razline redunAVTOMATIKA 77/2007
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trunku in kliknite na gumb „Dial“. S tem boste
vzpostavili VPN tunel in zaeli VPN backup proces.
Primer delujoega VPN trunka je prikazan na spodnji sliki.

Usmerjevalniki Vigor s podporo funkcionalnosti
VPN backup:
Vigor 2910, Vigor 2910 i, Vigor 2910 G, Vigor 2910
V, Vigor 2910 VG, Vigor 2910 VGi.
A

ZEMANTA med 20 najbolj
zanimivimi s t ar tupi v Evr opi
Informacije: Zemanta d.o.o., Andra Tori, andraz@zemanta.com

LJUBLJANA – 3. september 2007 – Slovensko podjetje Zemanta d.o.o., redni lan Tehnološkega parka Ljubljana, ki se ukvarja s samodejnim bogatenjem vsebin na spletu, je bilo povabljeno k sodelovanju na enotedenskem dogodku Seedcamp v Londonu.
Seedcamp je skupen projekt najvejih evropskih skladov tveganega kapitala, s katerim elijo vzpodbuditi
evropska podjetja k razvoju inovativnih spletnih storitev in "poiskati naslednji Google". Projekt je vzbudil
izjemno zanimanje, saj se je na nateaj prijavilo 268 podjetij iz Evrope in sveta. Dvajset najbolj inovativnih
podjetij, med katerimi je tudi slovensko podjetje Zemanta, bo tako v tem tednu predstavilo lastne produkte in
storitve strokovnjakom iz podjetij kot so Google, Microsoft, Oracle, Blackberry, ...
Podjetniki bodo v Londonu krepili mreo poznanstev, preigravali zamisli in dobivali nasvete od najuspešnejših
evropskih podjetnikov kakršen je Niklas Zennstrom, ustanovitelj Skype-a.
Predstavniki podjetja Zemanta bodo predstavili lasten izdelek za samodejno bogatenje vsebin. Produkt na
osnovi razumevanja besedila avtorju predlaga povezave na druge spletne strani, sorodne vsebine, relevatne
ilustracije in slike. Zemanta je razvila orodje za vsakogar, ki na spletu objavlja vsebine, hkrati pa zagotavlja
medsebojno povezanost vsebin in zadrevanje pozornosti uporabnikov.
Ve o Zemanta d.o.o.
Zemanta se usmerja v razvoj naprednih tehnologij znanja in gradnjo aplikacij, ki so povezane z avtomatiziranjem upravljanja z vsebinami. Poslanstvo podjetja je pomagati ponudnikom vsebin pri bolj uinkovitem
ustvarjanju in celoviti dostavi vsebin na spletu. Z manj dela jo mogoe dosei veje obinstvo, uporabniki pa
laje pridejo do zanje zanimivih vsebin. Primer rešitve je Odprti kop, kjer je mogoe brskati po vsebinah oddaj
RTV Slovenija na povsem nov nain. Podjetje je redni lan Tehnološkega parka Ljubljana in Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja.
Informacije o projektu Seedcamp so dostopne na spletnem mestu www.seedcamp.com. Odmevi in mnenja o
A
projektu pa so objavili tudi Financial Times in Techcrunch.
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SISTEMI ZA OZNAČEVANJE

Univerzalnost ima nov obraz
Informacije: LEOSS d.o.o.

E

nostavna integracija v katerikoli ERP (XML podpora), kakršenkoli tip etiket do velikosti A5, katerikoli tiskalni trak (črnilo na notranji ali zunanji strani), programski jeziki konkurenčnih tiskalnikov,
boljša povezljivost ipd. so bistvene značilnosti novih Zebrinih industrijskih tiskalnikov serije Z.

e ste do zdaj uporabljali tiskalnike drugih proizvajalcev, zlasti zaradi ugodnejših cen repromateriala in navkljub slabšemu izpisu,
bo sedaj drugae. Nova serija Z
uporabnikom omogoa ohraniti
obstojei repromaterial in spreme-

niti zgolj tiskalnik – iti na najboljšega – na Zebro. Tako lahko kadarkoli zagotovimo najbolj jasen
izpis rtne kode, hkrati pa obdrimo obstojei repromaterial.

Boljša povezljivost:
 »Plug and play« priklop (USB
2.0)
 varnejša povezljivost zaradi radijskih kartic Cisco CB-21AG in
Symbol LA-4137CF (802.11b/g)
 istoasna paralelna in ethernet
povezava: ZebraNet 10/100
Print Server
AVTOMATIKA 77/2007

Boljše prilagajanje aplikacijam:
 serija Z je pripravljena za zapisovanje pametnih nalepk (»RFID
ready«)
 izredno kakovostno izpisuje rtne kode in grafike visoke loljivosti (600 dpi)
 APL-I in APL-D programska jezika omogoata seriji Z razumevanje in izpolnjevanje programskih ukazov, ki so bili do
zdaj poslani zgolj na Datamaxove in Intermecove tiskalnike.
 ZM400 ima za previjanje folije
namešen poseben nosilec, ki
omogoa uporabo tiskalnih trakov s rnilom na notranji in zunanji strani
 enostavnejša integracija v katerikoli ERP (poslovno-informacijski sistem), XML podpora

Uporabnikom prijaznejše delo:
 velik osvetljen LCD prikazovalnik z zaslonskimi meniji in tipkami na prednji strani tiskalnika
 unicode nabor znakov ter izbira
16 jezikov (uporabniški vmes-

nik za azijske jezike)
 enostavnejše vzdrevanje: menjavanje termalne glave in valjev
na lokaciji lahko opravi vsakdo
 povean pomnilnik; 16MB DRAM, 8MB Flash in 64MB
FlashROM na osnovni ploši
 široka izbira povezovanja (serijsko, paralelno, USB 2.0, Ethernet, 802.1 b/g)
 enostavna predelava tiskalnika
na višjo loljivost izpisa (primer: menjava tiskalne glave iz
203 na 600 dpi)
 vezje za generiranje datuma in
ure (»Real Time Clock« (RTC)

Veliko dodatkov:
no, odlepljevalnik z monostjo
previjanja uporabljenega nosilnega traku, previjalnik, prikazovalnik ure, nosilec folije, ki omogoa
uporabo tiskalnih trakov s rnilom na notranji strani (ZM400),
pripravljenost za RFID, adapter za
povezovanje preko RS-422/RS485 serijskega vmesnika.

CAD/CAM/CAE SISTEMI - Projektna dokumentacija v WSCAD 5

Model ZM400 je zamenjava za
svoje predhodnike v druinskem
deblu serije Z: Z4000, Z4M in Z4Mplus. Model ZM600 pa je zadnji
v vrsti modelov, kot so: Z6000,
Z6M in Z6MPlus, vendar z vrsto
izboljšav.
Bolj prilagodljiv senzor nalepk:
Zebra Z4MPlus je imel pomini
odbojni senzor (nalepke z »black
mark« oznako (kartonki, oznake
na perforacijah) in fiksni senzor
prosojnosti (preverja dolino nalepk), je pri novi seriji Z ravno obratno.

Izdelava, urejanje in
vodenje projektne
dokumentacije v
programu WSCAD 5
Informacije: Hiperion d.o.o., wscad@hiperion.si

elo pomemben del računalniško podprtega projektiranja predstavlja
tudi izdelava, urejanje ter vodenje projektne dokumentacije, zato
vam v tem prispevku predstavljamo možnosti in rešitve, ki jih za
področje elektrotehnike ponuja programska oprema WSCAD 5.

Z

Pomembno o Zebri (NASDAQ:
ZBRA):
letni prihodek: 0,6 milijarde €
(2005)
izkušnje: 35 let
št. dobavljenih tiskalnikov: 5
milijonov
kakovost: ISO 9000
tehnologije: RFID, termal transfer, direktno-termalni in sublimacijski tisk
št. zaposlenih: 2300
geografska pokritost: ve kot
100 drav

Raunalniško podprto projektiranje na podroju elektrotehnike se je v
svetu in tudi pri nas e tako uveljavilo, da si izdelave projekta brez izdatne pomoi raunalnika skoraj ni mogoe ve zamisliti. Projektanti
imajo na razpolago razlina splošna programska orodja za kreiranje in
urejanje tekstov, spiskov, tabel, podatkov ali grafike (Word, Excel, Access, itd), s katerimi lahko hitro in enostavno izdelajo tekstualni del vsakega projekta. Elektrine risbe in z njimi povezane spiske in tabele pa
lahko hitro in pravilno izdelajo le v specializiranih programih za podroje elektrotehnike. Ker so v projektni dokumentaciji zajeti tako teksti, tabele, izrauni, razlini podatki, slike in tehniške risbe, je potrebno uporabiti specialno programsko orodje, s katerim se lahko iz enega mesta vodi, ureja in spreminja celotna projektna dokumentacija.
Slika 1

P.S.: na Zebro se zanaša ve kot
90% podjetij s Fortunovega seznama 500 najuspešnejših, ko potrebuje opremo in rešitve za oznaevanje

UniverZalnost ima nov obraZ! A
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CAD/CAM/CAE SISTEMI - Projektna dokumentacija v WSCAD 5

Program WSCAD 5 ima za vodenje in urejanje projektne dokumentacije
vgrajen tako imenovani upravljavec za vodenje projektov, oziroma “Project manager”, s katerim lahko uporabnik odpira nove ali ureja in
popravlja e obstojee projekte v pregledni drevesni datoteni strukturi.
Pri odpiranju novega projekta program uporabniku vedno ponudi enako
strukturo dokumentacije (krovni list, seznam sprememb, prikaz vsebine, strani narta, stikalna omara, seznam sponk, seznam referenc,
prosto risanje, tloris, seznam kablov, tabelo kablov, tabelo povezav, seznam material in razno), le-t a pa se potem sam odloi ali bo to strukturo uporabil v celoti ali samo delno (slika 1).
Uporabnik lahko na primer s programom WSCAD 5 izdela samo ve listni nart, stikalno omaro, spisek sponk in kablov ter spisek materiala,vseh ostalih datotek pa ne odpira. Program za zakljuek nekega projekta od uporabnika ne zahteva popolnitev vseh ponujenih datotenih
nivojev.
Tako lahko na primer nart napeljav in dispozicijo elektro opreme, ki je
tudi del strukture projektne dokumnetacije v WSCAD 5, izdela v nekem
drugem programu, na primer v autocadu, jo natisne in samostojno vloi
v papirni del projektne dokumentacije ali pa ta nart uvozi v projektno
strukturo WSCAD 5 v formatu dxf ali dwg, ki je za autocad najprimernejši.
Tehniške opise z izrauni ter ostale podatke splošnega dela ter razline
priloge ali prospekte lahko tudi vnesemo v projektno strukturo WSCAD
5 in sicer v mapo “Razno”, zagotoviti moramo le ustrezno in sprejemljivo obliko teh datotek, to pa so *pdf*, *doc* ali *txt* datoteke.
Struktura dokumetacije je v programu WSCAD 5 vezana na programske
datotene nivoje, ki jih uporablja program WSCAD 5. Uporabnik lahko
med projektiranjem datoteni nivo posameznega aktivnega lista narta
preveri v meniju »Nastavitve/monosti/Vrsta datoteke (slika 2) in e ni
Slika 2

v skladu s predloeno strukturo dokumnetacije tudi spremeni.
V kolikor uporabnik upošteva predlagano strukturo datotek, imajo proAVTOMATIKA 77/2007
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jekti vedno isto dokumentacijsko obliko, uporabnik pa dober pregled nad
izdelano dokumentacijo.
eprav program WSCAD 5 uporabnika ne obvezuje uporabljati celotno
datoteno strukturo, pa se pri delu kmalu izkae, da je elektro- projekte, zaradi kasnejših pregledov in sprememb, smiselno hraniti in arhivirati celovito in ne po delih, saj jih kasneje laje in hitreje najdemo in pregledujemo.
Programski paket WSCAD 5 omogoa uporabniku, da po konanem
projektiranju avtomatsko izdela razline sezname in tabele, ki so potrebni pri kompletiranju dokumentacije. Na voljo so: seznami materiala,
sponk, kablov, konektorjev in seznam referenc ter dve tabeli kablov in
povezav.
Najpogosteje projektant te sezname zapiše v datoteke z e predpripravljenimi WSCAD-ovimi obrazci. Takšna dokumentacija je takoj pripravljena za tiskanje na tiskalniku in arhiviranje v mapah, lahko pa jo arhiviramo preko izvozne zip datoteke tudi na raunalniku, CD-ju ali na
streniku (slika 3). V zip datoteko lahko zapišemo tudi ve izbranih
projektov hkrati in jih tako arhiviramo kot grupo projektov.

ÿDVRYQLVWUHçQLNL
6\PPHWULFRP
ÿDVRYQHLQVLQKURQL]DFLMVNH
UHåLWYH]DWHOHNRPXQLNDFLMVND
LQNDEHOVNDRPUHçMD
FH]LMHYLUXELGLMHYLLQNYDUĀQL
IUHNYHQĀQLVWDQGDUGL
GLJLWDOQLDQDOL]DWRUMLID]QHJD
KUXSDLQ$OODQRYHJDRGNORQD


6\QF6HUYHU6
8OWUDQDWDQĀHQLQÁHNVLELOHQ
*36PUHçQLĀDVRYQLVHUYHU

Slika 1

3UHFL]QHPHULOQH
QDSUDYH4XDG7HFK
$QDOL]DWRUMLHOHNWULĀQH
YDUQRVWLRKPPHWULVRXSRUL
5/&PHWULPLOOLRKPPHWUL

3UHFL]QL/&5PHWHU
4XDG7HFKVHULMD&(

Vsak projekt, ki je izdelan s programom WSCAD 5 lahko naronik projekta prejme tudi v originalni WSCAD-ovi datoteni obliki. Obiajno projektanti takšno dokumentacijo zašitijo s svojimi gesli, da je ni mogoe
spreminjati in dopolnjevati.
Obstaja pa monost, da jo naronik z brezplanim programom za pregledovanje WSCAD-ove dokumentacije (Wsview), ki ga namesti na svoj
raunalnik, uporablja samo za pregledovanje na raunalniku in izpisovanje na tiskalniku.
Poleg originalnega WSCAD-ovega formata so izpisi dokumentacije
moni tudi v dxf ali dwg obliki, posamezne dele dokumentacije pa je
mono izdelati tudi v razlinih drugih datotenih formatih na primer:
 narte v obliki VNS datotenega formata, ki je primeren za uvoz v
druge ECAD programe, ali pa v obliki grafike (BITMAP, PCX ali PNG)

$0WHVWQDVWRSDQDVORYHQVNHP
WUçLåĀXNRWSURGDMQL]DVWRSQLN
]DL]GHONH6\PPHWULFRPLQ
4XDGWHFK3RQXMDPRFHORYLWH
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PHULOQHWHKQRORJLMH]DHOHNWURQ
VNRWHOHNRPXQLNDFLMVNRIDUPD
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WEISS-Umwelttechnik
klimatske komore
in testna oprema
za simulacijo okoljskih
vplivov.
Revolucionarna nova WK3
generacija klimatskih omar.

ki jo lahko sprejme e vsak raunalnik z namešenim programom
Windows,
 veina seznamov in tabel (seznam materiala, sponk, kablov, oienja
in referenc ter tabela kablov) je mogoe izvoziti v datotenem formatu
Access, Excel ali ASCII ter jih uvoziti in obdelati v razlinih drugih programih.
Program WSCAD 5 daje uporabnikom veliko enostavnih monosti za izdelavo, urejanje, popravljanje in hranjenje tehniške dokumentacije, zato
ga uporabljajo tako manj zahtevni kot tudi zahtevnejši uporabniki, saj
je smiselnost raunalniškega projektiranja in dokumentiranja prav v vse
veji enostavnosti in hitrosti izdelave projektne dokumentacije.
V naslednji številki revije Avtomatika pa nekaj ve o sistemu oznaevanja in oštevilenja v programu WSCAD 5.

www.wscad.si

LDS sistemi
za testiranje vibracij.
1DWDQĀQLXĀLQNRYLWL
in zanesljivi.

17. posvetovanje
vzdrževalcev na Rogli
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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Avtor: Branko Badrljica
Informacije: Društvo vzdrevalcev Slovenije

okviru dogodkov, pri katerih sodelujemo kot medijski sponzor, smo
se letos udeležili tudi prijetnega srečanja vzdrževalcev, ki ga društvo vzdrževalcev Slovenije prireja vsako leto na Rogli v hotelu Planja
in v šprtni dvorani, kjer se predstavljajo sponzorji prireditve.

V

Dogodku bi teko rekli sejem, eprav bi zunanjega opazovalca mogoe
res zelo spominjal nanj. Bolj gre za poslovno sreanje starih znancev, ki
gredo skupaj na kosilo, se sreajo ob kozarku ali skodelici kave in podebatirajo o tem in onem, vedno pa so na voljo tudi za nove stike.
Relativno veliko športno dvorano so napolnili razstavljalci iz vseh bran,
ki so kakorkoli povezane v vzdrevanjem, pa tudi iz mnogih drav, ki so
bistveno prisotne v Sloveniji na tem podroju. Seveda so bila prirejena
tudi predavanja, katerih tematika je bila precej širša od same uradne
teme sreanja - vzdrevanje.

EXPRESS NOVICE - 17. TPVS

Sreanje starih znancev

Pokrivala so od upravljanja in validacije znanj vzdrevalcev, problematike outsourcinga pri izdelavi
orodij, informacijskih sistemov pri
nadzoru sistemov, standardizacije, praktinih primerov aplikacije
vzdrevalnega nadzora, nartovanju in praktino vse ostale veje
avtomatizacije, telekomunikacij,
mehatronike, fluidike, pnevmatike, mehanike itd., ki so kakorkoli
povezane s problematiko vzdrevanja.
Suzana Štefani, tajnik Društva
avtomatikov Slovenije je tehnino odlino obvladovala posvetovanje

Dogodek je predstavljen kot dvodnevni, eprav je veina programa
predstavljena prvi dan, drugi dan
pa je le nekaj predavanj dopoldne,

Preko devetdeset razstavljavcev je naredilo pravo sejemsko vzdušje
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Domiselna razstava merilne opreme podjetja Avektis
se je zaradi mraza in vetra kmalu konala

JUMO registratorji in ostala oprema

Revija Avtomatika se predstavlja kot glavni medijski
pokrovitelj prihajajoega Sejma elektronike 2008

opoldne pa je bilo posvetovanje vzdrevalcev sveano
zakljueno.
Gre vsekakor za specifien dogodek z relativno dolgo
tradicijo, ki si je sasoma pridobil ugled in kjer se
pojavljajo znana imena v malo manj javni atmosferi.
Gre za dogodek, ki je izrazito B2B tipa - vabljeni so
vsi, eprav je njegov fokus na relativno ozkem krogu
ljudi, ki vedo koga išejo in kaj bi radi.

CAD/CAM/CAE programska oprema pri ibPROCADD

Vseh zanimivih podjetij ne moremo predstaviti - na
sliki pa Metronik d.o.o.

AVTOMATIKA 77/2007

e bi ga ocenjevali po merilih, po katerih ocenjujemo
druge domae sejme in seminarje, bi zaradi relativno
majhnega števila obiskovalcev (mislim, da so uradno
navedli malo ve kot 500 imen, pa še teh je bila veina oglaševalcev/razstavljalcev), bi dobil bore slabe
ocene, vendar kot reeno je ta dogodek specifina
prireditev, katere se ne udeleite, da bi spoznali tiso
obiskovalcev ampak deset do nekaj deset potencialnih
poslovnih partnerjev, ki so tako kot vi prišli pokazat
svoj program na prireditev.
Po ocenah razstavljavcev, ki so bili tu e prejšnja leta,
je bilo letos nekaj manj udeleencev, emur je verjetno botrovalo tudi vreme, saj je Rogla doivela prve
centimetre snega, vsekakor pa je bilo rekordno število
sponzorjev/razstavljavcev. Tolikšnemu številu razstavljavcev tudi s podroja avtomatike in merilne opreme se imamo najbr zahvaliti tudi pomanjkanju
pravih sejemskih prireditev s podroja elektronike in
avtomatizacije, precej pa tudi tradiciji, saj se je prireditev letos odvila e sedemnajsti.
A

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
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Oglasna sporočila
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S pogledom na bistvo.
Novi DS30 senzor razdalje.
SICK je še izboljšal merjenje časa preleta.
Nameravate ohranjati natančno razdaljo ali zaznavati prisotnost predmetov?
Z novim senzorjem razdalje DS30 lahko to nalogo opravite skoraj popolno!
Kompakten kot foto-električno stikalo, deluje DS30 do razdalje dveh metrov
in je neodvisen od barve predmeta.
Vedno v tarčo – celo v črno.
Več podrobnih informacij je na www.sick.si.

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

