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SITRANS AS 100 uporaba na področju

pretoka sipkih snovi

• zaščita črpalk, filtrov, motorjev

SITRANS DA 400

• akustična zaščita večjih črpalk

www.siemens.com/processprotection

SIEMENS

SIEMENSOVA akustična senzorika
Prevntivna diagnostika za uspešno varovanje procesa ter optimizacijo stroškov
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štva revije Avtomatika. Revija izhaja 10-krat letno, julija in avgus-
ta ne izide.

Spoštovani,

Najprej k dogodkom. Takoj na
za�etku meseca smo prisotni
na konferenci Telekomunikaci-
je, ki postaja vse pomembnejši
dogodek na tem podro�ju. V
Portoro�u se zbere mno�ica

predavateljev iz razli�nih dr�avnih in zasebnih
ustanov in podjetij, kar daje dogodku kredibilnost,
vse ve� pa je tudi udele�encev seminarjev in pred-
stavitev, ki prihajajo iz gospodarstva. Komunikacije
postajajo vse bolj kompleksne, ne moremo jih ve�
lo�evati po posameznih namembnostih in vejah, saj
se med seboj prepletajo in konvergirajo v nekakšno
globalno komunikacijo, povsod prisotno in mogo�no...

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 reporta�e z mi -
nulih dogodkov smo pripravili predvsem zato, da
prika�emo vzdušje, za kaj ve� bi si morali prireditve
sami ogledati. 

Informacijske tehnologije, znane iz Oken na osebnih
ra�unalnikih, 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 pod-
jetja Saia-Burgess Controls, to pa omogo�a hitro
povezovanje, prenos podatkov in shranjevanje
podatkov v najrazli�nejših standardnih formatih. 
To pa tudi pomeni zmanjšanje dodatne periferne
opreme za komunikacijo in memoriranje ter inte-
gracijo neke naprave, stroja neposredno v ERP sistem
podjetja. Ve� si preberite v �lanku...

D. Selan
gl.ured nik

AVTOMATIKA
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Podjetje /pravna oseba/:

Kontaktna oseba:
Ime:
Priimek:
Ulica: št.
Pošta:
Tel.: Fax:
Ident. št. za DDV:
E-mail:
Doma�a stran /podjetja/:

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

• Nepreklicno naro�am(o) DVD AVTOMATIKA Arhiv, ki vse-
buje 6 letnikov revije Avtomatika v pdf formatu. Kupnino v
višini 25.00 €/izvod s PTT stroški za Slovenijo bomo porav-
nali po prejemu ponudbe.

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

AVTOMATIKA
HYDRA & Co. d.o.o.

P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S Naro�ilnico izre �i te ali

foto ko pi raj te, jo izpol ni te
z zahte va ni mi po da tki in
jo pri le pi te na dopis ni co
(ali malo de be lej ši papir-
kar ton). Tak šno dopis ni co
brez znam ke vrzi te v poš -
tni nabi ral nik! Seveda lah -
ko izpol ni te tudi splet no
naro �il ni co na na s lo vu
www.avto ma ti ka.com!

Pri pametnih inštalacijah je topo lo -
gija polaganja kablov enostav nej -
ša, saj je najbolje vse porabnike
pripeljati v enega od centrov, sti -
kala pa preprosto »pošivati« z us -
tre znim vodilom (bus inštalacijo).

Shenick Network Systems je raz vil
testno rešitev za konvergentna IP
omre�ja, diver sif  EyeTM, ki
omogo�a preizku ša nje funkcional-
nosti, kakovosti in zmo gljivosti
storitev in aplikacij 'end-to-end'
omre�ij, ...

S iemensove naprave za preventivno
zaš�ito procesov v grobem delimo
na dve dru�ini: akusti�no senzoriko
ter senzorje gibanja. S temi senzorji
lahko uspešno odkrivamo napake ter
varujemo drage naprave v procesih. 
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Saia®PCD ni krmilnik kratke �ivljenjske dobe v sedanji
potrošniški dobi, temve� je krmilnik, ki je bil na�rtovan
za potrebe industrije in zdru�uje  koncept tradicional-
nega PLC-ja in modernih tehnoloških rešitev. 
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VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si

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

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

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi var -
nostnih elementov kot so svetlobne za ve se, svet-
lobne mre�e, "muting" sistemi, dvo ro �ni vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.
Pokli�ete ga lahko po telefonu ali pošljete vpra -
šanje po e-pošti.

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

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

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

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

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

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

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

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

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroin-
stalacij (EIB instalacije) v vseh fazah od pro-
jektiranja do iz ve d be.

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec, 
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si

Svetuje s podro�ja uporabe servo pogonov, fre -
k ven�nih pretvornikov in pozicijskih kr milni -
kov.

Pokli�ete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Sinabit d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@sina -
bit.si, splet: www.sinabit.si

Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja po da t kov
v pro izvodnji, posredovanju podatkov v poslo -
v  ne informacij ske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslov -
nega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

MERITVE NIVOJEV
Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh. direk-
tor v Robotina d.o.o.

Tel. 01/4273-855 ali 
e-mail: marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije za
me rjenje nivojev (nivojska stikala, merilniki
nivojev ter ostala nivojska tehnika)

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

Svetuje s podro�ja uporabe induktivnih, ka pa -
citivnih in opto  senzorjev za uporabo v avtom-
atizaciji industrijskih procesov. Pokli �ete ga
lahko na telefon:  03 - 89 83 713. E-pošta:
fbselektronik@siol.net

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el., 
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070, 

e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri na�rtovanju in izvedbi avtomatiza -
cij na podro�jih krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih iz vedb.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NADZORNI SISTEMI - SCADA

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

Je specialist za sisteme za upravljanje in nad-
zor (SCADA sistemi - programska oprema).
Pokli�ete lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., 
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta: 
fbselektronik@siol.net

Svetuje na podro�ju varovanja in zaš�ite s svet-
lobnimi zavesami varnostnega  nivoja 4 in var -
nostnega nivoja 2.

Pokli�ete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 

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

Svetuje na podro�ju uporabe procesne senzorike
(sila, tlak, moment, pomik...) in procesne elek-
tronike pri avtomatizaciji v industriji in nad-
zoru procesov spajanja in preoblikovanja.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projek-
tov v podjetju Robotina d.o.o.

tel.: 05/66-32-424 med 7:30 in 8:30 ali 
e-pošta: ivan.morano@robotina.si.

Svetuje glede uporabe frekven�nih regulatorjev,
mehkih zagonov, zaš�ite motorjev.

AVTOMATIKA 77/2007
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Brezpla�ni oglas
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Spoštovani,

Da bi zadostili potrebam razvoja hitro rasto�ih strojnih in
industrijskih nadzornih sistemov, so vodilna podjetja v
avtomatizaciji razvila novo razli�ico industrijskih kontroler-
jev 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 tehni�nih zamislih
vklju�no 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 izkoris-
tite programske zmo�nosti kot so napredna kontrola, izmen-

java podatkov, shranjevanje podatkov in obdelava podatkov.
• Poizvejte o zadnji razli�ici avtomatizacijskih kontrolerjev.
• Strokovnjaki podjetja National Instruments bodo govorili o

pomembnih na�elih in tehnologijah. Diskutirali bodo o
arhitekturah, konfiguracijah in podro�jih uporabe PAC
tehnologije ob interaktivni demonstraciji izdelkov.

• National Instruments Alliance in Integracijski Partner bo
predstavil specifi�ne primere uporabe PAC tehnologije v
industrijskih aplikacijah.

• Seminar je brezpla�en.

S spoštovanjem,

Andrej Drozg Thorsten Mayer
Sales Manager Direktor marketinga za Vzhodno 
National Instruments Evropo
Andrej.Drozg@ni.com Thorsten.Mayer@ni.com

PPrrooggrraammaabbiillnnii  AAvvttoommaattiizzaacciijjsskkii  KKoonnttrroolleerrjjii  ((PPAACC))  zzaa
nnaasslleeddnnjjoo  ggeenneerraacciijjoo  aavvttoommaattiizziirraanniihh  ssiisstteemmoovv

Udele�ba na našem seminarju je brezpla�na. Za ve� infor-
macij prosim pokli�ite našo brezpla�no telefonsko
številko 080 080 844. Prosimo da to vabilo posredujete
vsem, ki mislite da bi jih seminar lahko zanimal. Vese-
limo se vaše udele�be na prihajajo�em dogodku.

Lokacija:

Hotel Mons****, Pot Za Brdom 55, 1000 Ljubljana

15 November 2007, Seminar: od 9.00 - 13.00
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Ponosni smo, da je torkovo slavnostno otvoritev
spremljalo veliko število naših poslovnih prijateljev,
znancev in tujih partnerjev. Prireditev je odli�no
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 ura -
dni del otvoritve zaklju�ila s spektakularno plesno
to �ko Salse. Izbrane jedi, odli�na glasba, izbrana vina
ter dobra dru�ba so poskrbeli za prijetno atmosfero
in dobro zabavo, ki nas je spremljala do poznih ve -
�er nih ur.

Celotedenska predavanja so potekala v znamenju
no vosti na podro�ju industrijske avtomatizacije in
informatizacije. Veliko je bilo govora tudi o sodobnih
tehnologijah upravljanja stavb, o pasivnih in var�nih
hišah, o inteligentnih aplikacijah za hotele, poslovne
stavbe, nakupovalne centre… Obiskovalci so lahko
na lastne o�i spoznali energetsko var�no in pametno
poslovno stavbo Robotina Kozina. 

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

RRoobboottiinnaa  ooppeenn
RRoobboottiinniinnii  ddnneevvii  ooddpprrttiihh  vvrraatt

Informacije: Robotina d.o.o.

Od ponedeljka, 8.10.2007 do petka 12.10. 2007 smo v novi poslovni stavbi v Kozini predstavili no -
vosti v našem ponudbenem programu. V torek je slavnostni otvoritvi stavbe prisostovalo okoli
150 ljudi in zaznamovalo dogodek Robotina Open kot najbolj veličastna prireditev v sedem -

najst letni zgodovini Robotine. Gostili smo tudi japonskega ambasadorja Tsuneshige Iiyama, ki je sku-
paj s predsednikom skupine Robotina, Devidom Palčičem, prerezal slavnostni trak in otvoril nove po -
slov no -pro izvodne prostore.
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MERILNA OPREMA - Rešitve za IP Triple Play10

Shenick Network Systems je raz -
vil inovativno testno rešitev za
konvergentna IP omre�ja, diver -
sif  EyeTM. Ta omogo�a preizku ša -
nje funkcionalnosti, kakovosti in
zmo gljivosti storitev in aplikacij
'end-to-end' omre�ij, ponudnikom
pa omogo�a, da izboljšajo Triple
Play storitve tako pred kot tudi po
dostavi teh storitev naro�nikom. 

Platforma diversifEyeTM lahko si -
multano emulira obse�en promet
IPTV, VoD, VoIP in drugih storitev
nove generacije, in s tem ustvarja
kar se da realisti�no testno okolje.
S to platformo lahko izvajamo
tudi analizo slike in glasu na
paketnem in aplikacijskem nivoju
ter natan�no identificiramo vzrok
poslabšanja kakovosti omre�ja vse
do individualnega nivoja pretoka
omre�ne storitve in aplikacije. Ne -
davno se je platformi pridru�il tu -
di edinstveni modul diversifEye -
10GTM, ki omogo�a proizvajal-

cem in operaterjem omre�ij testi-
ranja v IP okolju hitrosti 10 Gb/s,
še preden svoje rešitve ponudijo
kup cem.

Kot pravi Robert Winters, She ni -
ckov soustanovitelj in vodilni de -
la vec, je klju� uspeha rešitve diver-
sifEyeTM prelomna, t.i. 'per flow'
arhitektura, ki uporabnikom om -
ogo�a generiranje in analizo vsa -
kega posameznega toka prometa,
kar pomeni, da lahko posledi�no
zagotovimo zadovoljstvo vsaki

po  samezni stranki. Ponudniki
lah ko preizkusijo odziv sis-
tema tako s stališ�a individual-
nega IPTV upo rabnika kot tudi
z vidika kontinuiranega toka
prometa milijo nov internetnih
uporabnikov.

Shenick Network Systems je �e
tre tje leto zapored dobitnik
enega od Frost & Sullivan-ovih

priznanj. Frost & Sullivan je sveto-
valno po d jetje z ve� kot 40-letnimi
izkuš njami na podro�ju rasti in
razvoja podjetij s poudarkom na
razvoju inovativnih strategij. Z
letošnjim priznanjem '2007 Glob-
al Product Innovation Award' so
Shenick po novno uvrstili med po -
d jetja, ki se odlikujejo z inovativ -
ni mi izdelki in tehnologijami, s
ka terimi prekosijo konkurenco in
nudijo strankam visoko raven za -
dovoljstva. 

Shenickove rešitve z zadovolj st -
vom uporabljajo ponudniki IP-ori-
entiranih omre�nih storitev, pro -
izvajalci komunikacijske opreme,
velika podjetja, javne ustanove in
vlade širom po Evropi, Aziji in
Severni Ameriki. Slovenski partner
podjetja Shenick je nedavno posta-
lo podjetje Avektis d.o.o. iz Ljub -
ljane, kjer vam bodo z veseljem
po sredovali dodatne informacije.

Ve� o proizvajalcu: 
www.shenick.com

Ve� o podeljevalcu priznanj: 
www.frost.com

Ve� o slovenskem partnerju proiz-
vajalca: 

www.avektis.com

Pomanjkanje 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 pre -
no sa 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.

Shenick Network Systems se odlikuje z inovativnimi integriranimi testnimi rešitvami za IP Triple Play

SShheenniicckk  iinn  AAvveekkttiiss
RReeššiittvvee  zzaa  sslloovveennsskkee  ppoonnuuddnniikkee  
IIPP  TTrriippllee  PPllaayy  ssttoorriitteevv
Informacije: AVEKTIS d.o.o.

A
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Akustična senzorika Sitrans12

Akusti�ni senzorji zaznavajo visokofrekven�ne
šume, generirane v snovi zaradi trenja in trka delcev
ob pretoku dolo�ene snovi. Kadar snovi vibrirajo s
frekvenco med 0 Hz in 200 kHz oddajajo akusti�no
energijo. �lovek zazna akusti�no energijo med 20Hz
in 20 kHz, akusti�na senzorika pa zaznava viso ko -
fre kven�ni del med 75 kHz in 175 kHz. Tako lahko
akusti�na senzorika npr. zaznava turbulence v plin-
ih ali puš�anje teko�ine na ventilih, prirobnicah itd.

Akusti�na energija potuje hitreje po snoveh z ve�jo
gostoto (cevi), ter po�asneje po snoveh z ni�jo gosto-
to (zrak). Akusti�ni senzorji so neinvazivni, vedno
pritrjeni na zunanjo stran merjenega objekta (cevi,
ventila,itd....), in ignorirajo ve�ino ostalih šumov iz
okolice. Zvoki (ropot, zabijanje..), ki nastajajo med
obi�ajno proizvodnjo imajo prag dosti pod 75 kHz –
tako da ne motijo akusti�ne senzorike ter njenega
delovanja. 

Poglavitni sestavni del akusti�nega senzorja je po se -

ben piezo-kristal z filterskim tokokrogom, ki se
odziva na akusti�no energijo med 75 kHz ter 175
kHz. Kadar je kristal izpostavljen akusti�ni energiji
generira zvezen elektri�ni signal proporcionalen
vlo�eni energiji. 

SITRANS AS 100 

Siemensov akusti�ni senzor detektira spremembe
visokofrekven�ne akusti�ne energije. V smislu pre-
ventive je uporaben na podro�ju pretoka sipkih
snovi, kot zaš�ita �rpalk, filtrov, motorjev itd. Upo -
rabjamo ga na ceveh, dr�ah, drsnih koritih, pnev-
matskih transporterjih, v plinskih ali gravitacijskih
transportnih sistemih, ter vibracijskih dozirnikih.

Montiramo ga na ohišja naprav ali na dodatne nas-
tavke za monta�o. Hermeti�no zaprto ohišje izde-
lano iz legiranega jekla senzor š�iti pred vlago ter
prahom, poleg tega nima gibljivih delov in je neza-
hteven za vzdr�evanje. Temperaturno obmo�je
uporabe senzorja je od -40 do 125 stopinj Celzija. 

SITRANS CU 02 pretvornik v kombinacij z akusti�n-
im 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 zaš�ito preko gesla. 

Siemensove naprave za preventivno zaščito pro-
cesov v grobem delimo na dve družini: akustično
senzoriko ter senzorje gibanja. S temi senzorji

lahko uspešno odkrivamo napake ter varujemo drage
naprave v procesih. 

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

Signal akusti�nega senzorja na ventilu

Signal akusti�nega senzorja na okvarjenem ventilu

Sitrans AS100 -
akusti�ni senzor

Sitrans CU02 -
akusti�ni pretvornik
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO - Akustična senzorika Sitrans 13

SITRANS DA 400 – akusti�-
na zaš�ita ve�jih �rpalk

Akusiti�na diagnosti�na enota SI -
T RANS DA400 preko štirih aku sti -
�nih senzorjev detektira zvo�no
en er gijo, oziroma njeno spremem-
bo, velikih �rpalk s pripadajo�imi
ventili. Ob velikih hitrostih preto-
ka (npr. kadar se pojavi puš�anje)
se pojavi efekt kavitacije, ki gene -
ri ra akusti�no energijo. Tako SIT -
RANS DA 400 omogo�a stalen in
neodvisen nadzor puš�anja do šti -
rih ventilov �rpalk. Poleg puš �a nja
je mo�no detektirati dotrajanost
membran ter tempetaurno obre-
menitev hidravli�nega olja. 

Vse te detekcije so izven našega
spektra sluha, so visokofrekven�ni
signali,katere je mo�no detektirati
samo z akusti�no senzoriko.

Dodatni štirje analogni vhodi omo
 go�ajo nadzor standardnih signa -
lov (tempeatura, tlak..).  Na ta na -
�in zgotovimo uspešen preventiv -
ni nadzor z zgodnjim odkrivanjem
napak, prepre�imo ve�je zastoje
pro izvodnje, planiramo vzdr�eval-
na dela in zamenjave ter pove �a -
mo splošno zanesljivost obratova -
nja.

Na pretvorniku je za potrebe nad-
zora 6 digitalnih izhodov, mo�na
je komunikacija preko profibus DP
ali PA, ter parametriranje preko

SI MATIC PDM orodja.
Ohi šje je iz legiranega je -

k la, mo�na je uporaba v
eksplozijsko zaš�itenih
po dro�jih (Eex ia/ib po

AT EX). Za senzorski del je dovolje-
na obratovalna temperatura do
110 stopinj Celzija. Na voljo je tu -

di izvedba z stopnjo zaš�ite
IP68.

Ve� na www.siemens.com/
processprotection A

Sitrans DA 400 -
akusti�na zaš�ita
ve�jih �rpalk
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INTELIGENTNE ZGRADBE - Elektroprojekt pametne hiše14

�e so klasi�ne elektro inštalacije dopuš�ale takšno »projektiranje«, pa v dobi pametnih inštalacij takšen na�in
popolnoma odpove. Oziroma gre za temeljito prerazporeditev aktivnosti.

Projekt pametnih inštalacij je popolnoma druga�en od klasike. V klasi�nem projektu je šlo prete�no za
dolo�itev mesta vklopov in lokacije porabnikov, ki jih je bilo treba vrisati v tlorise. Elektroinštalater je pogos-
to kar sam izbral vrsto stikala in na�in vezave.

Primer projekta klasi�nih inštalacij
Pri pametnih inštalacijah je topo -
lo gija polaganja kablov enostav -
nej ša, saj je najbolje vse porabnike
pripeljati v enega od centrov, sti -
kala pa preprosto »pošivati« z us -
tre znim vodilom (bus inštalacijo).

Za dobro preglednost je pripo ro � -
ljivo vsak tip naprav risati v svojo
risalno ravnino (layer). Tako bo
pre glednejša tudi vezalna shema
in la�ja izvedba ter verifikacija in -
štalacij, saj se izvajalci v dolo�en-
em trenutku osredoto�ijo samo na

K ot pri vseh delih ob odločitvi za gradnjo hiše, velja tudi za elektro projekt, da je potrebno dobro premisli -
ti in si pripraviti načrte, šele potem začeti z delom. Vendar praksa kaže, da ravno elektro inštalacijam in -
ve s titorji 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 grad-
nje skrbno nadzorujemo vsak korak in preverjamo materiale in kakovost vgradnje. Elektro projekt, ki je bil v gro -
bem narejen že v fazi PGD, nekako porabimo tudi za PZI, izvedbo prepustimo lokalnemu mojstru, ki projekta sko-
raj ne rabi, saj z investitorjem kar na objektu določita, kje bo kaj. Morda je pravkar opisani postopek malo kariki-
ran, vendar v mnogih primerih ni daleč od resnice.

Elektro projekt
pametne hiše

NNaaččrrttii,,  ttooppoollooggiijjaa  ppoollaaggaannjjaa  kkaabblloovv,,  eelleekkttrroo  rraazzddeelliillccii  --  II..  ddeell

Avtor: Marjan Strnad, u.d.i.e.
Robotina d.o.o.
Energetsko Var�ne Inteligentne in Pametne - EVIP zgradbe

Primer projekta
klasi�nih inštalacij
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CAD/CAM/CAE - CADdy++/SEE in ELIN 15

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

Projekt v celoti pa je bolj podoben projektu industri-
jske avtomatizacije, kot projektu hišne inštalacije,
kakršnih smo bili vajeni dosedaj. Vezalne sheme,
spon�ne liste...

Te�iš�e dela pri pametnih inštalacijah je v elektro
razdelilcih. Pri klasi�nih inštalacijah so bili glavni
elementi v elektro razdelilcu zaš�itno stikalo in
varovalke, v pametnih razdelilcih pa najdemo še
krmilnik, na vratih kakšen prikazovalnik s tipkovni-
co ali na dotik in seveda UPS (Uninterruptible Power
Supply – Neprekinjeni sistem napajanja). Ta zadnji

prepre�i, da bi hiša rekla«adijo pamet«, ko zmanjka
elektrike in se ob ponovni vklju�itvi elektrike

postavila v za�etno ali celo
nedefinirano stanje.

Seveda je trditev o enostavnejši to -
pologiji treba pravilno razumeti:
gre za enostavnejši na�in polagan-
ja kablov, nikakor za enostavnejše
inštalacije v celoti, saj si v primeru
pametnih inštalacij za�elimo ve�
udobja in funkcionalnosti, kar se
neizbe�no odra�a na koli�ini ka b -
lov. Ta namre� kar naenkrat po -
stane bistveno ve�ja, kot je bila v
klasi�ni hiši. Zato je priporo�ljivo
pove�ati tudi predvideni prostor
za elektro razdelilec (razdelilce).
Naj bolje je, da skupaj glede na
razgibanost hiše s projektantom
pametnih inštalacij dolo�imo ve�

mest za elektro razdelilce.. 

Tako prihranimo na koli�ini ka -
b lov, saj periferne elemente po -

vezujemo na krmilnike v lokalnih razdelilcih. Vse
raz delilce med seboj pa pove�emo 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 ko -
mu nicirati preko vodila in jih »ši -
vamo«, podobno, kot stikala, bo -
mo še dodatno prihranili. Seveda
pa se lahko zgodi, da so takšni ele-
menti precej dra�ji, zato je treba v
fazi projektiranja skrbno prera�u-
nati mo�ne rešitve. In smo spet pri
na�rtovanju...

Kateri pa so tisti elementi, ki
pametne inštalacije tako »napih-
nejo«, da v �asu mikroelektronike
zahtevajo pove�anje elektro raz de -
lilcev? 

Dva segmenta nam padeta v o�i
ta   koj, ko se lotimo skrbnega pre u -
�evanja razlik med klasi�nimi in

pametnimi inštalacijami:

1. Tipala oz. merilniki

Ko re�emo pametna zgradba, se moramo zavedati,
da postavljamo sistem, ki delno nadomeš�a �lo ve ko -

Primer zvezdaste topologije

Primer vezalne sheme naprav

Primer projekta za troeta�no
zgradb, kjer vidimo po osem risalnih
ravnin na eta�o
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ve aktivnosti. Za kar je prej skrbel stanovalec oz.
uporabnik prostorov, naj sedaj poskrbi avtomat. V
�loveškem telesu je �udovito zdru�ena cela vrsta
»naprav«, ki usklajeno delujejo, da normalno �ivi-
mo. �e ho�emo vsaj del teh sposobnosti prenesti na
avtomatiko, se moramo zavedati, kaj vse potrebuje-
mo. 

2. Naprave za  upravljanje s pametno zgradbo

Pomemben segment energijsko var�nega, inteligent-
nega in prijaznega doma je na�in upravljanja z
napravami. Prvo pravilo je sicer, naj pameten dom
za aktivnosti, ki jih je mogo�e predvideti, deluje
samodejno. Zakaj bi mislili na dviganje in spuš�an-
je rolet na vzhodni strani hiše poleti, da prepre�imo
vdor toplote v hišo v jutranjih urah, �e to dejavnost
lahko krmili senzor son�nega sevanja oz. preprost
�asovni algoritem? Za tiste funkcionalnosti, ki pa
jih moramo in �elimo upravljati, naj obstajajo
udobni, enostavni in prijazni na�ini. Kaj nam poma-
ga vsa pamet, �e je ne znamo uporabiti. �e zahteva
od nas najve�jo zbranost in po mo�nosti še znanje
kakšnega tujega jezika. 

Dober sistem pametne hiše �loveku sam nudi mo� -
nosti, ki so trenutno verjetne in odprte. Sprem lja
njegovo gibanje in navade in temu prilagodi na -
prave v hiši. Zato var�evanje nikakor ni na mestu
tu di pri napravah za »pogovor« uporabnika s hišo.

Segmenta tipal in naprav za upravljanje s hišo sta
široki temi, ki ju bomo bolje osvetlili v nadaljevan-
ju �lanka v naslednji številki revije.

O b i š č i t e  
p r e n o v l j e n e  
s p l e t n e  st r a n i
wwwwww..hhyyddrraa--ccoo..ssii

A
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Schneider electricovo poslovno srečanje v Rogaški 17

Schneider 
electric v
Rogaški
27.septembra smo se udeležili srečanja v prelepem starem  Grand Hotelu Rogaška v Rogaški slatini, kamor

nas je prijazno povabil organizator srečanja, podjetje Schneider Electric.

Kot mnogi drugi ozko usmerjeni seminarji in sre�anja v Sloveniji, ima
tudi to sre�anje svoje zna�ilnosti. Gre za enodnevno sre�anje na zanimivi
lokaciji, ki je namenjeno predvsem ob�asnemu snidenju z obstoje�imi
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 mini s -
trstva za okolje in prostor predstavil direktive EU o u�inkoviti rabi ener -
gije v zgradbah (EPBD).

Na sre�anju je bila  treh predavalnicah serija predavanj, ki se je sukala
okrog Schneiderjevih izdelkov, njihovi uporabi in prakti�nih aplikativnih
izkušnjah strank, pa tudi ponudbe Schneiderjevih poslovnih partnerjev.
Urnik predavanj je bil kar prakti�no postavljen, saj je bilo prakti�no
vsako v treh terminih in se je tako dalo la�je prisostvovati vsem preda-
vanjem, 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
sre�anje zaklju�ilo. Letos je po oceni organizatorja sodelovalo 250 udele�encev, kar je najve� doslej in kar ver-
jetno tudi odra�a napredovanje samega podjetja Scheider Electric, saj gre za njihove poslovne partnerje.

Avtor: Branko Badrljica

A
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SmartWire
EEvvoolluucciijjaa  vv

kkrrmmiillnniihh  

oommaarraahh

Že od prazgodovine je gonilo človeškega napredka inovativnost. Tudi če pogledamo krmilno omaro, opa zi -
mo evolucijo. Včasih so bile krmilne omare polne relejev in kontaktorjev. Iznajdba prvih krmilnikov je
iz gled krmilne omare močno spremenila. V zadnjih letih je razvoj krmilnikov močno napredoval, pa tudi

in dustrijski računalnik v krmilni omari ni več nedosegljiva eksotika. S področnimi komuni ka cijskimi vo dili (Pro -
fi bus 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 za ščitna stikala, …). Moeller svojo
inovati vnost kaže tudi na tem po -
dročju. SmartWire je no va, pre-
prosta, po ve zovalna teh no logija,
ki nado me šča klasično oži če nje
med vhodno/iz hodnimi moduli kr -
milnika in stikalnimi elementi.

SmartWire omogo�a povezavo sti -
kalnih elementov na krmilnik brez
obse�nega klasi�nega o�i�enja.
Krmilno o�i�enje je popolnoma
na domeš�eno s predpripravljeni-
mi povezovalnimi kabli, ki ima -
jo na vsaki strani šestpolni konek-
tor. Za htevnost o�i�enja je dra sti -
� no zmanjšana, s tem pa postaja-
jo na pake v o�i�enju preteklost.
Re zultat vsega tega pa so tudi
manjši stroški monta�e in testi-
ranja. Manj te�av je tudi med
ob ra to va njem sistema.

Avtor:  Igor Jug, produktni vodja, Kolektor Synatec, d.o.o.

V�eraj Danes

Danes
s
Smart
Wire



Zamenjava klasi�nega o�i�enja

Za klasi�no o�i�enje motorskega zaganjalnika je potrebno ve� vodnikov.
Potrebujemo lo�ene vodnike za vklop kontaktorja, signalizacijo mo tor -
ske ga zaš�itnega stikala in pomo�ni kontakt kontaktorja. Pri povezavi
vsakega izmed omenjenih vodnikov pa obstaja tudi mo�nost napa�ne
po vezave. 

Rešitev s SmartWire je presenetljivo preprosta in prilagodljiva. Vse kar
je potrebno narediti je to, da na kontaktor namestimo modul Smart -
Wire, ki ga preko šestpolnega konektorja in predpripravljenega kabla
po ve�emo s sosednjim modulom. Prvi SmartWire modul pa nato z
enakim kablom pove�emo na komunikacijski vmesnik SmatWire (Pro fi -
bus DP, CANopen/EasyNet). SmartWire pomeni preprosto povezo-
vanje na mesto o�i�evanja.

Zmanjšanje števila vhodno/izhodnih modulov na krmilniku

Klasi�no o�i�enje ni odpravljeno samo na stikalnih elementih, ampak
tudi na strani krmilnika. Vsak SmartWire modul nadomesti en digital-
ni izhod in dva digitalna vhoda na krmilniku. S tem pridemo do prihran-
ka tudi na strani krmilnika, saj je potrebnih manj vhodno/izhodnih
modulov, s tem pa posledi�no tudi ve� prostora v krmilni omari. Ker se
moduli SmartWire povezujejo s konektorji je odpravljena tudi mo�nost
napak v o�i�enju.
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Zamenjava klasi�nega o�i�enja s SmartWire

Potrebnih je manj vhodno/izhodnih modulov na
krmilniku
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Enostavnejše projektiranje

SmartWire znatno poenostavi tudi projektiranje motorskih zaganjal-
nikov. Predhodno je bilo potrebno narisati vse krmilne povezave med
vsakim motorskim zaganjalnikom in krmilnikom. To je s SmartWire
nepotrebno. Za vsak motor je potrebno lo�eno narisati samo mo�nostni
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.

En sistem do 1600A

Za zahtevnejša opravila lahko v sistem dodamo dodatni samostojni
vhodno/izhodni modul SmartWire. Na njega lahko priklju�imo
motorske zaganjalnike za pogone ve�jih mo�i (nad 15kW), ki jih ne
moremo priklju�iti preko SmartWire modulov, ki so nameš�eni direkt-
no na kontaktor. Prav tako lahko na samostojni vhodno/izhodni
SmartWire modul priklju�imo odklopnike NZM ali komponente drugih
proizvajalcev. 

Izklop v sili

Tuljave kontaktorjev so napajane
direktno iz SmartWire komuni ka -
cijskega vmesnika, zato lahko izk-
lop v sili izvršimo kar preko
Smart Wire  komunikacijskega
vme snika. S tem izklopimo celo
skupino motorskih zaganjalnikov.
Z dodatnim napajalnim Smart -
Wire modulom lahko izvedemo
ve� skupin izklopa v sili ob upora-
bi samo enega SmartWire  komu-
nikacijskega vmesnika. V tem pri -
meru SmartWire napajalni mo dul
napaja izbrano skupino motor -
skih zaganjalnikov.

Monta�a in o�i�enje nikoli ni
bilo la�je

Standardne stikalne elemente,
kon taktorje DILM in motorske za -
ganjalnike, ki ste jih uporabljali �e
do sedaj, lahko sedaj pove�ete hi t -
reje in enostavneje. Nati�ni Smart -
Wire modul enostavno natak ne -
mo na kontaktor. Povezati je po -
trebno le še pomo�ni kontakt mo -
torskega zaš�itnega stikala in »kr -
milno o�i�enje« motorskega za -
ganjalnika je kon�ano. S tem pri  -
prava, ozna�evanje in name š �a nje
vodnikov ni ve� potrebno. Potreb-
no je o�i�iti samo mo�nostni del in
SmartWire modul, s predpripravl-
jenim kablom, po vezati na Smart -
Wire komunika cij ski vmesnik.
Na slavljanje Sm a rt Wire modulov

Pri projektiranju so lo�eni samo
mo�nostni tokokrogi

Priklju�itev motorskih zaganjal-
nikov nad 15kW

Izgled omare s SmartWire sistemom



Nova Neovo X-W monitorja za profesionalce
Informacije: Anni d.o.o.

AG Neovo je najavil dostopnost novih »wide« razli�ic moni-
torjev profesionalne serije X tudi za evropske kupce. Serijo X
poleg izstopajo�ega oblikovalskega pristopa tehni�no dopol-
njuje NeoV opti�ni filter, kovinsko ohišje in vrhunska elek-
tronika. Obstoje�o linijo izdelkov sta sedaj dopolnila dva ši -
ro kozaslonska modela – X-W19 in X-W22.

AG Neovo X-W19 je 19-pal�ni LCD-zaslon, katerega
poslanstvo je ve� kot suhoparno prikazovanje lepe in kon-
trastne slike v najvišji lo�ljivosti 1.440 x 900 to�k. In�enirji
so ga namre� ovili v plemenito zunanjost. Snovalci zaslon
opremili z zmogljivo elektroniko in opti�nim filtrom NeoV,
ki matriko zaš�iti pred vplivi zunanjega sveta. Zunanjost je
kombinacija �rne in srebrne barve ter izbranih materialov
(kakovostne plastike in aluminija) ter daje ob�utek presti�a.
Piko na i pa predstavlja debelina zaslona – slednja znaša
vsega 14 milimetrov.

AG Neovo zahtevnejšim kupcem ponuja še ve�ji monitor -
model X-W22. Ta si z manjšim bratom deli zunanjo podobo,
daljša diagonala zaslona (22 palcev oziroma 50 cm) pa mu
omogo�a prikaz višje lo�ljivosti, in sicer 1.680x1.050 to�k.
Seveda je opremljen z vsemi potrebnimi priklju�ki (VGA,
DVI-D, avdio), med katerimi HDMI-vmesnik ne manjka. Pre-
more tudi tipko za hitro nastavitev �elenega na�ina dela,
izbiramo lahko med tekstom, filmi, igrami in grafi�no
obdelavo, monitor pa bo sam prilagodil ustrezne nastavitve

(barvna nasi�enost, os -
vetlitev ...). Oba zaslona
omogo�ata tudi stensko
monta�o.

Visokolo�ljiva pre sti � ne -
�a bosta v kratkem na -
prodaj pri slovenskem
uvozniku, podjetju AN -
NI iz Trzina, cena za 19-
pal�ni model bo znašala
545, za 22-pal�ni model pa 810 evrov..

O opti�nem filtru NeoV:

NeoV Optical Filter je plast posebno utrjenega in obdelanega
stekla, ki prekriva vidno površino monitorja. Obi�ajni mon-
itorji LCD so mehki (stopnja trdote 2 od 10) in se lahko hitro
poškodujejo; steklo, s katerim so zaš�iteni monitorji Neovo,
pa ima stopnjo trdote 6 (jeklo 6.5) in monitor u�inkovito
varuje pred umazanijo, praskami in poškodbami. Steklo je
prevle�eno s plastjo, ki zmanjšuje odboj svetlobe, zaradi
posebne sestave pa omogo�a prehod kar 97.7 odstotkom
svetlobe, ki jo odda monitor (obi�ajno steklo 91 odstotkov).
Barve so zato jasnejše, dolgotrajna uporaba pa mnogo manj
naporna za o�i.
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se izvrši avto mat sko ob pritisku na tipko na
SmartWire komunikacij skem vmesniku. Uporaba
SmartWire ne zahteva posebnega orodja ali posebnih
znanj. Hitro in preprosto je tudi testiranje krmilne
omare, saj so napake v krmilnem o�i�enju stvar
preteklosti.

Iz vsega opisanega je razvidno, da predstavlja
Smart  Wire velik napredek. 

�e še enkrat povzamemo lastnosti SmartWire sis-
tema: 
• zamenjava za klasi�no o�i�enje,
• do 16 enot na SmartWire komunikacijski vmesnik,
• avtomatsko konfiguriranje,
• maksimalna dol�ina do 4 m,
• direktna priklju�itev 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

mon ta�a (manj sponk),
• hitrejša monta�a in testiranje,
• napake v krmilnem o�i�enju so stvar preteklosti,
• povezava na Profibus DP, CANopen/easyNet. A





PRIJAVA

Sejem: SEJEM ELEKTRONIKE 2008

Termin sejma: 18. – 20. marec 2008

Rok prijave: 15. december 2007

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

1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca

Poštna številka in kraj Ulica, hišna številka

Telefon Telefaks

Elektronska pošta Internet domača stran

Kraj in enota banke Transakcijski račun

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

Elektronska pošta kontaktne osebe Telefon kontaktne osebe

Identifikacijska številka DDV Davčni zavezanec (obkroži)       DA       NE

Klasifikacija razstavljavca (obkrožite) proizvajalec         uvoznik         trgovec         založba         društvo         drugo

2/ Tekst za obvezni vpis v katalog

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

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

Imenujte podjetja, ki jih na sejmu uradno zastopate:

Podjetje Kraj Država Razstavni predmeti

Novosti, ki jih boste predstavili na prireditvi:

3/ Naročamo notranji neopremljen prostor: 6/ Cene:

______________ m2 prostora v nizu (1  stranica odprta)

______________ m2 kotnega prostora (2 stranici odprti)

______________ m2 čelnega prostora oz. otočnega prostora

(3 ali 4 stranice odprte)

4/ Naročamo ____________  m2 zunanjega prostora

5/ Naročamo ____________  kom poslovnih kuponov

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

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

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

1 m2 notranjega čelnega ali otočnega prostora

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

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

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

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

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

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

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

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

razstavljavca.

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

Kraj in datum: Žig: Podpis:
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Pogoji razstavljanja

1. Splošna določila

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

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

Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana. 

b) Prijave brez podpisa odgovorne osebe podjetja niso veljavne.

c) Prijava je za razstavljavce pravno zavezujoča in nepreklicna.

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

sprejel. 

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

prireditve (sejme, razstave in drugo). 

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

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

Razstavljavec sme razstavljati le prijavljen razstavni program.

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

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

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

notranjega prostora in 6 m2 neopremljenega zunanjega razstavnega prostora.

2. Dodelitev razstavnega prostora

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

storitve ustrezajo programu prireditve. Trgovski zastopniki in uvozniki lahko razstavljajo 

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

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

Prireditelj lahko zaradi optimizacije razstavnih površin dodeli prostor z manj odprtimi 

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

približno 30 % razstavnega prostora manj oziroma 10 % več.

Vsako spremembo dodeljenega razstavnega prostora mora odobriti prireditelj. 

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

tudi druge spremembe razstavnega prostora. Če prireditelj razstavljavcu po sprejemu 

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

razstavljavec pravico do vračila že plačanega zneska.

3. Odpoved prijave 

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

dolžan plačati: 

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

pričetkom prireditve,

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

pričetkom prireditve.

4. Prijavnina, obvezni vpis v sejemski katalog

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

Podatki so v katalogu objavljeni v slovenskem in angleškem jeziku.

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

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

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

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

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

napake.

5. Plačilo

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

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

DDV ni vključen v navedene cene in ga plača razstavljavec.

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

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

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

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

prireditelj zaračuna razstavljavcu še zakonite zamudne obresti.

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

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

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

6. Potrditev dodelitve razstavnega prostora 

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

predplačilo in s tem potrdi dodelitev razstavnega prostora.

7. Preklic dodelitve prostora

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

prijave zlasti v primerih:

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

postopku,

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

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

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

5. če prijavo prejme po poteku prijavnega roka.

8. Termin in kraj prireditve

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

razstavljavci nimajo pravice odpovedati sodelovanja ali zahtevati povračila škode.

9. Tehnični pogoji

Razstavljavci morajo prireditelju predložiti osnutke (projekte) postavitve in opreme 

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

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

potrebno pisno dovoljenje prireditelja. Razstavljavec pri postavitvi razstavnega 

prostora ne sme posegati izven dodeljenega prostora. 

10. Stalne vstopnice za razstavljavce

Po potrditvi razstavnega prostora prejme razstavljavec za osebe na razstavnem 

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

ime uporabnika in niso prenosljive.

Pri nepravilnem ravnanju s stalnimi vstopnicami za razstavljavce si prireditelj pridržuje 

pravico do njihovega odvzema.

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

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

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

za razstavljavce«.

11. Montaža, demontaža

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

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

upoštevati.

Pri prekoračitvi termina za demontažo je prireditelj upravičen pospraviti razstavni 

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

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

nasprotnem primeru je dolžan razstavljavec povrniti prireditelju vso nastalo škodo.

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

demontaže mora razstavljavec oziroma njegov izvajalec predvsem upoštevati in 

ravnati v skladu:

- s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,

- s požarnovarnostnimi predpisi,

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

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

Razstavljavec pred koncem prireditve ne sme odstraniti razstavnih predmetov 

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

zapustiti samo na podlagi pisnega dovoljenja prireditelja.

12. Jamstvo in zavarovanje

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

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

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

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

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

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

poškodbe tretjih oseb, nastalih zaradi ravnanja razstavljavca oziroma njegovega 

izvajalca na razstavnem prostoru oziroma sejmišču.

Razstavljavec oziroma njegov izvajalec sklene ustrezna zavarovanja na svoje 

stroške.

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

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

sam ali njegovo osebje.

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

parkirišča pustijo razstavljavci, njihovi uslužbenci ali pooblaščenci oziroma njihovi 

izvajalci.

d) Razstavljavec ne sme oddati dodeljenega razstavnega ali oglaševalskega prostora 

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

dodatno zaračunati razstavljavcu 100 % cene dodeljenega razstavnega oziroma 

oglaševalskega prostora.

13. Predstavitve

Razstavljavec mora najkasneje 8 dni pred pričetkom prireditve pisno obvestiti 

prireditelja, ali bo imel na dodeljenem razstavnem prostoru kakršnekoli prireditve 

(npr. glasbeni nastop).

Prireditelj je upravičen po že izdanem pisnem dovoljenju omejiti ali prepovedati 

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

kako drugače ovirajo potek prireditve. Predstavitve lahko potekajo izključno na 

dodeljenem razstavnem prostoru razstavljavca.

14. Dejavnost razstavljavca – dokumenti

Prireditelj ima pravico, da pred potrditvijo dodelitve razstavnega prostora od 

razstavljavca zahteva predložitev:

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

izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti.

- Ustreznega soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če 

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

degustacije živil ali demonstracijo predmetov splošne rabe oziroma gostinsko 

dejavnost.

- Dokazila o zavarovanju oseb in predmetov.

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

ne dostavi zahtevanih dokumentov.

15. Fotografiranje in risanje

Prireditelj ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete fotografirati, 

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

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

pravic. Brez odobritve prireditelja razstavnih prostorov ni dovoljeno fotografirati ali 

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

16. Čiščenje razstavnega prostora

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

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

razstavljavca lahko prevzame prireditelj.

17. Sodišče

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

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

TEHNIČNI PRIKLJUČKI IN OPREMA RAZSTAVNEGA PROSTORA

Sejem:  SEJEM ELEKTRONIKE 2008 

Termin sejma: 18. - 20. marec 2008

Rok naročila: 1. februar 2008

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

1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca

Poštna številka in kraj Ulica, hišna številka

Telefon Telefaks

Elektronska pošta Internet domača stran

Kraj in enota banke Transakcijski račun

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

Elektronska pošta kontaktne osebe Telefon kontaktne osebe

Identifikacijska številka DDV Davčni zavezanec (obkroži)       DA       NE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sejemske prireditve.

Najem telefonskega aparata je vključen v ceno.

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

ceniku Telekoma Slovenije glede na dejansko porabo.

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

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

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

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

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

Posamični elementi opreme

Količina Element Enota EUR SIT Količina Element Enota EUR SIT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Razstavljavec – naročnik naroči storitve s pravilno in v celoti izpolnjeno 

naročilnico.

Razstavljavec – naročnik mora naročilo predati izvajalcu najkasneje 21 dni pred 

pričetkom prireditve oziroma v predpisanem roku prijave.

Razstavljavec – naročnik s potrditvijo naročilnice nepreklicno naroča storitve in 

pristaja na pogoje izvajalca.

Naročilo je za razstavljavca – naročnika zavezujoč in nepreklicen dodatek k 

prijavi. 

Naročil s pridržki izvajalec ne upošteva.

2.

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

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

3.

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

4.

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

razen če je drugače dogovorjeno.

5. Odpoved naročila

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

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

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

vrednosti naročila. V obeh primerih je odpovedna pristojbina dogovorjeno 

pavšalno nadomestilo za škodo izvajalca.

6. Pogoji plačila

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

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

Po opravljeni storitvi oziroma zaključku prireditve izvajalec izstavi razstavljavcu 

– naročniku račun.

Izvajalec si pridržuje pravico, da za nepravočasna plačila zaračuna pripadajoče 

zakonite zamudne obresti.

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

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

računa poravnati v dogovorjenem roku.

7. Preklic naročila

Izvajalec ima pravico preklicati že potrjeno naročilo v naslednjih primerih:

• če razstavljavec – naročnik ni v roku poravnal svojih obveznosti

• če ima razstavljavec – naročnik neporavnane obveznosti do izvajalca iz 

preteklosti

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

na sejmišču.

8. Višja sila

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

izvedeno naročilo 50 % dogovorjene vrednosti naročila. 

9. Tehnični pogoji

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

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

zahteve za izvedbo razstavnega prostora ali pripravo tehničnih priključkov.

Pri naročilih je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s področij požarne 

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

10. Prevzemni pogoji

Prevzem izvedenega naročila opravita razstavljavec – naročnik in predstavnik 

izvajalca najkasneje

• 12 ur pred pričetkom prireditve za opremljeni razstavni prostor,

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

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

roku.

Razstavljavec – naročnik, ki v navedenem roku ne prevzame opravljenega 

naročila, ni upravičen do reklamacije na opravljeno storitev.

11. Jamstvo in zavarovanje

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

vsako nastalo škodo ali izgubo prevzame polno materialno odgovornost.

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

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

spremembe naročila.

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

dovoljeni.

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

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

pridržuje pravico zaračunati pogodbeno kazen v obliki 50-odstotnega 

dodatka na vrednost naročila po tej naročilnici.

12.

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

13.

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

14.

Za reševanje morebitnih sporov med pogodbenima strankama je pristojno 

Okrožno sodišče v Ljubljani.

Normativ opreme za ureditev razstavnega prostora – varianta II

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

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

Vrata da da da da da

Miza 1 1 2 3 4

Stol 4 4 8 12 16

Nizka omarica 1 1 2 2 3

Obešalnik, koš 1 1 1 2 2

Pult 1 2 2 3 4

Podest 1 1 2 4 6

Vitrina ne 1 2 4 5

Možni načini priklopa elektrike po dvoranah

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

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

Dvorana A (Kupola):

Euro vtičnice 32 A

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

Euro vtičnice 16-63 A

Dvorana B (Marmorna):

Euro vtičnice 10-63 A

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

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

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

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

del upoštevani ustrezni tehnični predpisi, standardi in normativi.

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

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

1.1. Avtomatizacija

1.2. Krmilna in regulacijska tehnika

1.3. Industrijska elektronika

1.4. Močnostna elektronika

1.5. Nuklearna elektronika

1.6. Medicinska elektronika

1.7. Merilna in preizkuševalna elektronika

1.8. Profesionalna avdio in video tehnika

1.9. Avtomobilska elektronika

1.10. Profesionalna elektronika - ostalo

2. TELEKOMUNIKACIJE

2.1. Naprave za komutacijo

2.2. Naprave za žični prenos informacij

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

2.4. Telekomunikacijske storitve

2.5. Antene za telekomunikacije

2.6. Telekomunikacije - ostalo

3. RADIODIFUZIJA

3.1. Oddajniki in pretvorniki

3.2. Antene in antenske naprave za difuzijo

3.3. Naprave za satelitske prenose

3.4. Kabelska distribucija signalov

3.5. Oprema za proizvodnjo radiodifuznih programov

3.6. Radiodifuzija - ostalo

4. KOMPONENTE, FUNK. ENOTE IN MATERIALI

4.1. Polprevodniki, integrirana vezja

4.2. Mikroelektronika

4.3. Pasivni sestavni deli in enote

4.4. Funkcijske enote

4.5. Elektromehanski sestavni deli

4.6. Stikala in pretikala

4.7. Spojni elementi

4.8. Releji

4.9. Sestavni deli za elektroakustiko

4.10. Sestavni deli za močnostno elektroniko

4.11. Senzorji za zajemanje fizikalnih lastnosti

4.12. Materiali za proizvodnjo sestavnih delov

4.13. Viri električne energije

4.14. Žice in kabli

4.15. Komponente, funk. Enote in materiali - ostalo

5. MEHATRONIKA IN ROBOTIKA

5.1. Roboti

5.2. Sestavni deli za robotiko

5.3. Programska oprema

5.4. Mehatronika - ostalo

6. INTERNET

6.1. Internetne storitve

6.2. Ponudniki storitev

6.3. e-tehnologije

6.4. Internet in zabava

6.5. Mobilniki

6.6. Spletne trgovine

6.7. Internet - ostalo

7. MULTI MEDIJI

7.1. Studijska oprema

7.2. Digitalni radio, televizija

7.3. Video, HD DVD

7.4. Digitalne in IP kamere, fotoaparati

7.5. Digitalna fotografija

7.6. Multi mediji - ostalo

8. POSLOVNA ELEKTRONIKA

8.1. Moderna pisarna

8.2. Pametni dom

8.3. Sodobno poslovanje

8.4. Poslovna elektronika - ostalo

9. RAČUNALNIŠTVO

9.1. Računalniška oprema

9.2. Računalniška programska oprema

9.3. Mrežni strežniki

9.4. Mrežna stikalna oprema

9.5. Večnamenske naprave

9.6. Delovne postaje

9.7. Periferne enote

9.8. Računalništvo - ostalo

10. VARNOSTNE IN NAPRAVE ZA ZAŠČITO

10.1. Video nadzor

10.2. Zaščitni in varovalni sistemi

10.3. Senzorji in tipala

10.4. Oprema za varovanje

10.5. Varnostne in naprave za zaščito - ostalo

11. STORITVE, INŽENIRING IN LITERATURA

11.1. Strokovna literatura, revije, založbe

11.2. Raziskave, razvoj, inovacije

11.3. Storitve, inženiring in literatura -ostalo

12. ZDRUŽENJA IN USTANOVE
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Zgodovina podjetja, kontinuirani razvoj

Na podro�ju avtomatizacije
je Saia-Burgess Controls
pra vi »oldtimer«, saj je od
izdelave prvega prosto pro-
gramabilnega krmilnika
(PLC-ja) minilo �e 30 let.
Kljub temu ne zmanjka
ene rgije, inovacij in �elje, da
je po svoji kvaliteti in teh -
no loški inovativnosti v sa -
mem svetovnem vrhu av -
to matizacije.
S svojo kvaliteto, konti nu i -
ranim razvojem, izkušnja-
mi in velikim posluhom do
uporabe modernih teh no lo -
gij v svoje izdelke, jim to
tu  di uspeva.

Proizvajalec opreme Saia-Burgess Controls iz Švice je bil na Slovenskem trgu avtomatizacije že priso -
ten. 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.

UUppoorraabbaa  nnoovviihh  tteehhnnoollooggiijj  vv  aavvttoommaattiizzaacciijjii
((WWEEBB,,  IITT,,  MMiiccrroossoofftt..NNeett,,……))

Informacije: CONTROLS.SI, Franci Kri�aj

PLC+IT = Saia®PCD
Komunikacije in upravljanje podatkov v 
kvaliteti industrijskih PLC-jev

Pet komunikacijskih vrat (vmesnikov) je �e imple-
mentirano v osnovni sistem, brez dodajanja kakr -
šne gakoli modula. Do 12 komunikacijskih vrat lah -
ko deluje na eni Saia®PCD PLC CPU - centralno pro-
cesni enoti.

Da bi olajšali integracijo Saia®PCD v LAN/WAN om -
re�je, 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 dopuš�a
ve liko prostora za aplikacijski program, prav tako
tudi za lokalni podatkovni mened�ment. Uporablje-
na je napredna SD/Flash pomnilniška tehnologija,
ki omogo�a shranjevanja razli�nih podatkov in in -
formacij. Saia®PCD3.M CPU je nadgradljiv z do dat -
nimi moduli do 4GB. 

Datote�ni sistem v »flash« pomnilniku omogo�a
shra njevanje razli�nih 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 se da -
nji potrošniški dobi, temve� je krmilnik, ki je bil na -
�rtovan za potrebe industrije in zdru�uje  koncept
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tra dicionalnega PLC-ja in modernih teh no loš kih
rešitev. 
Obi�ajno je koncept pomnilnika v krmilnikih po stav -
ljen druga�e in se v marsi�em razlikuje od tistega, ki
se uporablja v IT svetu. To pogosto povzro�a podat -
kovno nekompatibilnost, oziroma je izmenjava po -
da tkov mo�na le z uporabo dodatnih in specifi�nih
programskih gonilnikov.

Saia®PCD3 in novi Saia®PCD2.M5xxx krmilnik z no -
vi mi flash pomnilniškim moduli in integriranim FTP
in WEB stre�nikom v polnosti odpravljata to vrzel.
Vse operacije (kreiranje, brisanje, formatiranje,...), ki
so obi�ajne pri delu z datotekami na PC-ju,  so tukaj
podprte z grafi�nimi elementi (Fbox-i) v osnovni

knji�nici razvojnega orodja Saia®PG5, ki je namenjen
izdelavi uporabniške aplikacije.

V pripravljene grafi�ne elemente se vpiše samo para-
metre (ime imenika, datoteke, dol�ina datoteke,...).
Potrebno jih je še povezati s signali, ki ob �elenem
trenutku pro�ijo oziroma izvedejo �eleno akcijo.

Izmenjava in prenos podatkov preko IT – kompatibilnega vmesnika

Integriran FTP in WEB stre�nik v Saia®NT.OS ope ra -
cijskem sistemu omogo�a izmenjave podatkov z vo -
dil nimi sistemi brez dodatnih naprav in specifi�nih
programskih gonilnikov. V tem primeru se lahko
na pravo, stroj ali ve�ji sistem, ki je baziran na Saia -
® PCD krmilnikih v vsakem trenutku in brez dodat-
nih stroškov integrira v �e obstoje�i IT sistem (npr.
ERP-Enterprise Resource Planning).
S standardnim FTP odjemalcem (ponavadi �e del In -
ter net Explorer-ja, FileZill-e, ipd.) lahko datoteke iz -

menjujemo s FTP stre�nikom preko Ethernet-TCP/IP
komunikacijskega vmesnika. Dostop je mogo�e za -
š�i titi s preverjanjem uporabniškega imena oz. gesla.
Shranjene oziroma arhivirane podatke je tako mo -
go�e prenesti iz krmilnika v PC za nadaljnje analize,
procesiranje ali za daljše arhiviranje.
�e je potreba, je prav tako mogo�e shranjene po dat -
ke prenesti oziroma poslati na višje nivoje oziroma
doti�ni osebi preko e-pošte kot prilo�eno datoteko.
Npr. ob alarmu oziroma napaki na napravi lahko
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kr  milnik pošlje poleg osnovne informacije o alar-
mu/napaki tudi podrobnejše informacije in veliko
ve� informacij o nastalem problemu (opis problema
ali postopek odprave napake, ki je shranjen v pdf da -
to teki). 

Prav tako je omogo�eno neodvisno pošiljanje t.i. log
podatkov (datotek) posameznih parametrov za dalj -
še �asovno arhiviranje na višje rangirane siste me
avto matizacije (back-up stre�nike...) po piramidni
strukturi.

Komunikacijska povezljivost in odprtost Saia Burgess Controls opreme

Saia-Burgess Controls krmilniki podpirajo vse po -
mem bne industrijske in druge standardizirane ko -
mu nikacijske protokole. Na podro�ju industrijske
av tomatizacije so povezljivi s Profibus DP naprava-
mi, CAN, Modbus, S-Bus.

Na podro�ju 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 omogo�ajo
med  sebojno komuniciranje in prenašanje signalov z
opremo razli�nih proizvajalcev brez dodatnih komu-
nikacijskih vmesnikov in prog ramske opreme.

Omenjene komunikacijske protokole podpirajo tako
na strojnem kot tudi na programskem nivoju. Za vse

omenjene protokole so izdelane grafi�ne knji�nice
(Fbox-i), ki so del razvojnega orodja Saia®PG5. Upo -
rabnik jih lahko s pridom izkoristi in na ta na�in do -
datno prihrani pri �asu potrebnem za izdelavo apli -
kacije. Saia®PCD krmilnike, s tako velikim na bo rom
ko munikacijskih protokolov, se lahko ve�krat upo -
rabi kot komunikacijski prehod »gateway« ali kot
idealni po datkovni koncentrator med razli�nimi sis -
temi (Modbus, Profibus, EIB, itd...). 

S-bus je hišni protokol, ki ima vrsto dobrih lastnos-
ti, kot je popolna skalabilnost. Tako je mogo�e do -
stopati v popolni funkcionalnosti preko enega krmil-
nika do vseh ostalih, ki so povezani v mre�o ne glede
na vrsto dostopa (modem, internet,...) oziroma vrsto
fizi�ne povezave (RS485, optika,...) med  krmilniki.
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Windows-i v avtomatizaciji

Generalno se je na po-
dro�ju avtomatizaci-
je za pomembne in
kri ti�ne krmilne in
re gulacijske naloge
iz kazala za najboljšo
platformo PLC stroj-
na oprema v kombi-
naciji s PLC operacij -
skim sistemom. Za
druge naloge Saia-
Bu rgess Controls v
svojih izdelkih upo -
rablja prednosti in mo� Windows  tehnologije in opreme (PC-ji, indus-
trijski PC-ji, dlan�niki in »touch screen-i«). Prav tako �e nekaj let upo -
rablja USB in Ethernet za povezavo »field« tehnologije z Windows opre-
mo. Omenjene naloge in funkcije so implementirane s pomo�jo Mi cro -
soft®.NET.

�e nameravamo upo- 
rabiti prednosti, ki
jih Windows tehno -
logija prinaša v kom-
binaciji  in  skupni
up o rabi na »field« ni -
voju, lahko Saia-Bur-
 gess ponudi širok iz -
bor zaslonov na do -
tik z odprtim Wind -
ows®CE  ali »embe d -
ded« XP operacijskim
sistemom. Omenjena
oprema je dobavljena
kupcu v popolni konfiguraciji in je prednalo�ena z vso potrebno pro-
gramsko opremo, na katero lahko nalo�i  še lastno .NET aplikacijo.

Web-HMI

Upravljanje, kontrola in monitoring preko sistemskih barier zahvaljujo�
t.i. »Browser« 
teh nologiji. 
Zamisel, ideja:
- Izdelati vi zu a -

lizacijo na pr o  -
jektu samo en  -
krat. Potem jo
uporabiti, pri -
ka zovati in op-
e rirati na ka -
kršnokoli op -
re mi z upo ra -
bo brskalnika,
neglede �e je to
PC, dlan�nik, Saia®Windows panel (6.4-14.4") ali enega izmed manj -
ših 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 mre�o. Vse to in še ve� je Saia®Web-
HMI. A



Obe modelski izvedbi vsebujeta 4
portno Ethernet stikalo in WAN
vhod, namenjen priklopu na ši ro -
ko-pasovno linijo. Vgrajeni EDGE

modem uporabimo za primarno
ali redundan�no povezavo po
mo   bilnem EDGE omre�ju. Model
RF825 AP ima dodatno vgrajeno
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RRoouutteeFFiinnddeerr  EEDDGGEE
Mobilna EDGE
usmerjevalnika

Informacije: TELOS d.o.o.

RouteFinder EDGE RF825 in RF825 AP, sta visoko zmogljiva, profe-
sionalna industrijska usmerjevalnika, namenjena povezovanju na p -
rav in lokacij po mobilnem EDGE omrežju. Namenjena sta uporabi v

zmo gljivih M2M aplikacijah, saj omogočata oddaljeni nadzor in upravljan-
je večjega števila naprav po eni mobilni povezavi.
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Wi-Fi b/g dostopovno to�ko, s
pod  poro varnim pove za vam z
WEP, WPA, WPA2 in TKIP zaš�ito,
ki slu�i kot vezni �len med ED GE
in Wi-Fi omre�jem. Za varnost
ko munikacij poskrbi zelo zmogljiv
po�arni zid z SPI (Stateful Packet
Inspecion) podporo. Vgrajen 15
tu nelski IPsec VPN, s podporo za
3DES in AES enkripcijo, pa skrbi
za varne med lokacijske povezave.
V primeru implementacije za re -
dundan�no povezovanje z upo ra -
bo RouteFinder us merjevalnikov
do se�emo res -
ni  �no ne o -
m e j e n o

mre�no
povez l j i  -
vost na pra -
vam, ki zahtevajo
stalno dostopnost. Z uporabo vg -
ra jenega IPsec (Internet Protocol
se  curity) standarda naprave us -
tva  rijo navidezno privatno omre�-
je (VPN) znotraj mobilnega omre -
� ja in preko njega omogo�ajo var -
no povezavo dislociranih enot in
naprav. Namestitev in upravljanje
naprav poteka preko enosta v nega
spletnega vmesnika. Usmerjeval-
nika se nahajata v zelo trpe�nem
kovinskem ohišju. Ciljne aplikacije
za RouteFinder usmerjevalnike so
med drugim gradbiš�a, oddaljene
lokacije brez primarnih �i�nih
povezav, ruralna obmo�ja, banko-
mati, POS �italci ter vse aplikacije

ki zahtevajo brezpogojno stalno
povezanost z redundan�no pove -
za vo preko mobilnega omre�ja.

Glavne lastnosti

• integriran EDGE modem za pri-
marno ali redundan�no mobil-
no povezovanje

• 1 x WAN Ethernet vhod za po -
ve zavo na xDSL, opti�ne ali
kabelske modeme

• 4 x Ethernet LAN stikalo za pri -
klop naprav

• vgrajena Wi-
Fi dosto po -

v na to� -
ka 

(AP

mo del -
ska izved-

ba), z podpo -
ro 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)

po�arni zid z podporo za DNAT,
SNAT and IP MASQUERADE

• vgrajen dinami�ni DNS klient
• podpora za virtualni stre�nik
• Fully Qualified Domain Name
• prepre�evanje DOS napadov
• nadzor lokalnega omre�ja preko

Syslogov omogo�a administra-
torju nadzor nad paketi v om -
re�ju, statusom naprav in do go -
d ki v omre�ju
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• namestitev in upravljanje pre -
ko spletnega vmesnika

• nadzor nad dostopom
• nadzor in poro�anje o prometu
• vgrajena flash memorija za

eno stave nadgradnje
• IP address mapping/port for-

warding
• trpe�no kovinsko ohišje
• garancija dve leti

DialServ omogo�a simulacijo tele -
komunikacijskega omre�ja in pre -
tvorbo telefonskih številk v IP šte -
vilke tako za dial-in kot dial-out
povezave. Analogne na p ra -
ve postanejo TCP/IP napra -
ve, ki omogo�ajo oddaljeno
centralno upravljanje in
nad zor. 
S pretvorbo starih analog-
nih linij v IP ko mu nikacije
pridobimo na ve�ji pro pu st -
nosti in obenem ob �utno
zni �amo mese�ne str o ške
najetih linij. Obenem se iz -
redno pove�ajo pre nosne
hi t rosti napram po �asnim
dial-up povezavam. 

Namestitev DialServ prehoda je iz -
redno preprosta in ne zahteva
sko raj nobene konfiguracije. RJ-
11 kabel iz obstoje�e analogne na -
prave preprosto pove�emo z Dial -
Serv, ki je vezan na Digijev mobil-
ni vmesnik z serijskim pri klju � -
kom in vsi klici od in do na prave
se sami pretvorijo v IP po ve zave. 

Upravljanje poteka preko spletne-
ga vmesnika mobilnega pre hoda
na katerega je simulator pri klju -
�en. Ciljne aplikacije simulatorja
so POS terminali, bankomati,
SCA DA, trgovine, avtomatizacija,
varnostne aplikacije, kon trolerji,

DDiiggii  DDiiaallSSeerrvv
Vmesnik za pretvorbo

analognih modemskih v
mobilne IP komunikacije
Informacije: TELOS d.o.o.

Digi DialServ je strojni prehod/konverter med RJ-11 PSTN analognim
modemskim in RS232 serijskim vhodom. Uporabljamo ga za poveza-
vo 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.

A



ter številne druge ap li kacije, ki se
za povezovanje upo rabljajo ana -
logne telefonske linije.

Glavne lastnosti

• vezni �len med analognimi mo -
demskimi napravami in mobil-
nim omre�jem

• delovanje v povezavi z profesi -
onalnimi mobilnimi vmesniki
Digi

• omogo�ena povezava naprav z
vgrajenim analognim modem -
om na LAN/WAN omre�ja

• pretvorba RJ-11 vhoda v RS 232
vhod

• simulacija Telco omre�ja in pre -
tvorba telefonskih številk v IP
naslove, z mo�nostjo nepo sre -
dnega naslavljanja

• vgrajena varna VPN povezava
(IP sec, SSL)

• podpora za Dial-In in Dial-Out
komunikacije

• upravljanje preko spletnega
vm e snika mobilnega prehoda
na katerega je simulator pri k -
lju  �en

• podpora za v.34 z odpravljan-
jem napak in kompresijo

• podpora za vse hitrosti modem-
skih povezav, od 300 baund do
33,6 Kbound

• vgrajeno kovinsko podno�je za
la�jo namestitev 
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NOVA DIMENZIJA V ELEKTRO
PROJEKTIRANJU IN INŽENIRINGU

licence, vzdrževanje, tehnična podpora, šolanje, svetovanje

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

NOVA DIMENZIJA V ELEKTRO
PROJEKTIRANJU IN INŽENIRINGUYears

EPLAN Electric P8EPLAN Electric P8

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

511 10 95 511 30 79

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

•

electric P8

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

P
P
P
P
P
P
P

-
-
-

-
-

RReedduunnddaannččnnoo
VVPPNN  ppoovveezzoovvaannjjee
Informacije: TELOS d.o.o.

VPN - Virtual Privat Networking ali navidezna privatna omrežja,
omogočajo podjetjem paketne prenose zaupnih podatkov preko
jav nega internetnega omrežja, po varni povezavi od točke do toč -

ke. Paketni prenosi so zaščiteni s požarnim zidom z močno enkripcijo
3DES/ AES in se razpakirajo šele na svoji destinaciji, na drugem koncu
tunela.

A

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 ve�ih lokacijah, ki so medsebojno povezane z VPN
tuneli, lahko nastane ob prekinitvi tunela precejšnja škoda. Tu nastopi
VPN Backup, nova funkcionalnost Draytekovih usmerjevalnikov, tre -
nutno implementirana na usmerjevalnikih serije 2910. VPN Backup po -
ve �a zanesljivost VPN povezave dveh lokacij, saj v primeru, da en VPN
tu nel pade, usmerjevalnik samodejno postavi drug VPN tunel. Redun-
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dan�na VPN povezava se vzpostavi takoj, tako da se
�as nepovezljivosti zmanjša na minimum. Trenutno
je lahko kot redundan�en nastavljen samo eden VPN
tunel, v prihodnosti pa bo nabor mo�nih redun-
dan�nih VPN tunelov pove�an.

VPN Backup aplikacije

Kaj je VPN backup?
V primeru, ko imamo med dvema lokacijama, reci-
mo centralo in podru�nico podjetja, vzpostavljen en
sam VPN tunel, nastopijo ob padcu tunela, ki je po -
sledica te�av na omre�ju, številne te�ave. Potrebne so
ure, v�asih tudi dnevi, preden administrator vzpo -
stavi nov VPN tunel. To ima negativen vpliv na delo-
vanje podjetja in potencijalno visoke stroške. Z
Dray tekovo VPN Backup funkcionalnostjo uporab-
niki padca tunela sploh ne ob�utijo. Med lokacijama
sta vzpostavljena dva tunela in ob padcu prvega se
sa modejno za�ene drugi.
V spodnjem diagramu vidimo primer povezovanja
med usmerjevalniko A in B. Obi�ajno se usmerjeval-
nik A povezuje na B preko Member 1 IPsec tunel. Ob
izpadu osnovne povezave se avtomati�no vzpostavi
redundan�ni Member 2 L2TP VPN tunel.

V spodnjem diagramu vidimo primer VPN omre�ja
podjetja. Podru�nice se preko VPN tunelov povezuje-
jo na centralo podjetja, kjer se nahaja centralni stre -
� nik v katerem se zbirajo vsi podatki, pomembni za
delovanje. Podru�nica 2 se dnevno povezuje na cen-
tralno lokacijo preko standardnega VPN tunela. Ob -
enem je med podru�nico 2 in podru�nico 1 vzpo sta -
v ljena redundan�na VPN backup LAN-to-LAN po ve -
za va. Ob izpadu osnovnega VPN tunela med po d ru -
�nico 2 in centralo, se le-ta pove�e na centralo po d -
jetja preko VPN backup tunela preko podru�nice 1.

Potek nastavitve

Nastavitev VPN Backupa poteka v štirih preprostih
ko rakih:
1. nastavitev n razli�nih LAN-to-LAN Dial-out VPN

profilov
2. nastavitev ter poimenovanje VPN trunka
3. izbiranje redundan�nega na�ina (ERD)
4. zaganjanje Dial-Out VPN povezave za za�tek 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 tru -
n ku 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 Dial-
Out profili se pri Draytekovih usmerjevalnikih nas-
tavljajo 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 nastavl-
jeni. 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 prepros-
to nastavite Status na Enable, trunk poimenujete, ter
dolo�ite �lana VPN trunka. �lana VPN trunka sta
VPN LAN-to-LAN Dial-Out profila. V primeru, da
prvi VPN tunel pade, se avtomati�no vzpostavi
drugi. Trenutno je mo�en VPN trunk s samo dvema
VPN profiloma, v prihodnosti se bo to število po ve -
�alo. 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 ozna�eni z rde�o barvo. Primer je prikazan
na spodnji sliki.

3. Izbiranje redundan�nega na�ina (ERD – Envi-
ronment Recovers Detection)

Za vsak VPN trunk lahko dolo�imo 3 razli�ne redun-

dan�ne na�ine:
1. None To je privzeti na�in. Tukaj so prioritete vseh

VPN tunelov v trunku enake. Delovanje v tem
na�inu je slede�e. �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 na�inu ima VPN-1 najvišjo pri-
oriteto, vsi ostali VPN tuneli v VPN trunku imajo
enako prioriteto. Tako lahko re�emo, da je VPN-1
primarni VPN, vsi ostali pa so redundan�ni VPN-
ji. Delovanje v tem na�inu je slede�e. �e pade VPN-
1 se vzpostavi drug VPN tunel – recimo, da se
vzpostavi VPN-m. Kljub temu, da je vzpostavljen
VPN-m tunel, bo usmerjevalnik še vedno peri-
odi�no poizkušal vzpostaviti VPN-1. Ko se bo
VPN-1 vzpostavil, se bo VPN-m tunel prekinil.
Usmerjevalnik za�ne preverjati, �e se da ponovno
vzpostaviti VPN-1, 30 sekund pred iztekom �a -
sovne 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 na�inu ima VPN-1 najvišjo
prioriteto, vsi ostali VPN tuneli v VPN trunku
ima jo enako prioriteto. Tudi tukaj lahko re�emo,
da je VPN-1 primarni VPN, vsi ostali pa so redun-
dan�ni VPNji. Razlika med AutoDrop ter Resume
na�inom je v zaporedju poizkušanja vzpostavljan-
ja 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
vzpo staviti VPN-(m+1), ampak VPN-1. Sama na -
stavitev redundan�nega na�ina je v �asu pisanja
tega �lanka mo�na samo preko telnet ukaza „vpn
Trunk backup ERD <ime trunka> <None/Auto-
Drop/Resume>“. Na spodnji sliki je prikazana na -
stavitev na�ina Resume za VPN trunk „testVPN-
back“.

4. Zaganjanje Dial-Out VPN povezave za za�etek
VPN backup procesa

Po nastavitvi VPN trunka, bi morali pod menijem
„VPN and Remote Access >> Connection Manage-
ment“ 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
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trunku in kliknite na gumb „Dial“. S tem boste
vzpostavili VPN tunel in za�eli VPN backup proces.
Primer delujo�ega VPN trunka je prikazan na spod-
nji 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.

LJUBLJANA – 3. september 2007 – Slovensko podjetje Zemanta d.o.o., redni �lan Tehnološkega parka Ljub -
ljana, ki se ukvarja s samodejnim bogatenjem vsebin na spletu, je bilo povabljeno k sodelovanju na enote-
denskem dogodku Seedcamp v Londonu.

Seedcamp je skupen projekt najve�jih 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 nate�aj 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 mre�o 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 zadr�evanje pozornosti uporabnikov.

Ve� o Zemanta d.o.o.

Zemanta se usmerja v razvoj naprednih tehnologij znanja in gradnjo aplikacij, ki so povezane z avtoma-
tiziranjem upravljanja z vsebinami. Poslanstvo podjetja je pomagati ponudnikom vsebin pri bolj u�inkovitem
ustvarjanju in celoviti dostavi vsebin na spletu. Z manj dela jo mogo�e dose�i ve�je ob�instvo, uporabniki pa
la�je pridejo do zanje zanimivih vsebin. Primer rešitve je Odprti kop, kjer je mogo�e brskati po vsebinah oddaj
RTV Slovenija na povsem nov na�in. Podjetje je redni �lan Tehnološkega parka Ljubljana in Ljubljanskega uni-
verzitetnega inkubatorja.
Informacije o projektu Seedcamp so dostopne na spletnem mestu www.seedcamp.com. Odmevi in mnenja o
projektu pa so objavili tudi Financial Times in Techcrunch.

A

A

ZZEEMMAANNTTAA  mmeedd  2200  nnaajjbboolljj  
zzaanniimmiivviimmii  ssttaarrttuuppii  vv  EEvvrrooppii
Informacije: Zemanta d.o.o., Andra� Tori, andraz@zemanta.com
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Univerzalnost ima nov obraz

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

Informacije: LEOSS d.o.o.

�e ste do zdaj uporabljali tiskal ni -
ke drugih proizvajalcev, zlasti za -
radi ugodnejših cen repromateri-
ala in navkljub slabšemu izpisu,
bo sedaj druga�e. Nova serija Z
upo rabnikom omogo�a ohraniti
ob stoje�i repromaterial in spreme -

niti zgolj tiskalnik – iti na naj bolj -
šega – na Zebro. Tako lahko ka -
darkoli zagotovimo najbolj jasen
iz pis �rtne kode, hkrati pa obdr�i-
mo obstoje�i repromaterial.

Boljša povezljivost:
� »Plug and play« priklop (USB

2.0)
� varnejša povezljivost zaradi ra -

dijskih kartic Cisco CB-21AG in
Symbol LA-4137CF (802.11b/g)

� isto�asna paralelna in ethernet
povezava: ZebraNet 10/100
Print Server

Boljše prilagajanje aplikacijam:
� serija Z je pripravljena za zapi -

sovanje pametnih nalepk (»RFID
ready«)  

� izredno kakovostno izpisuje �r t -
ne kode in grafike visoke lo � lji -
vo sti (600 dpi)

� APL-I in APL-D programska je -
zi ka omogo�ata seriji Z ra zu -
me vanje in izpolnjevanje pro-
gramskih ukazov, ki so bili do
zdaj poslani zgolj na Datamax-
ove in Intermecove tiskalnike.

� ZM400 ima za previjanje folije
na meš�en poseben nosilec, ki
om ogo�a uporabo tiskalnih tra -
kov s �rnilom na notranji in zu -
nanji strani

� enostavnejša integracija v ka te -
ri  koli ERP (poslovno-informa -
cij  ski sistem), XML podpora

Uporabnikom prijaznejše delo:
� velik osvetljen LCD prikazoval-

nik z zaslonskimi meniji in tip-
kami na prednji strani tiskalni-
ka

� unicode nabor znakov ter izbira
16 jezikov (uporabniški vmes-

nik za azijske jezike)
� enostavnejše vzdr�evanje: men-

javanje termalne glave in valjev
na lokaciji lahko opravi vsakdo

� pove�an pomnilnik; 16MB D -
RAM, 8MB Flash in 64MB
Flash ROM na osnovni ploš�i

� široka izbira povezovanja (serij -
sko, paralelno, USB 2.0, Ether-
net, 802.1 b/g)

� enostavna predelava tiskalnika
na višjo lo�ljivost izpisa (pri -
mer: menjava tiskalne glave iz
203 na 600 dpi)

� vezje za generiranje datuma in
ure (»Real Time Clock« (RTC)

Veliko dodatkov:
no�, odlepljevalnik z mo�nostjo
pre vijanja uporabljenega nosilne-
ga traku, previjalnik, prikazoval-
nik ure, nosilec folije, ki omogo�a
uporabo tiskalnih trakov s �r ni -
lom na notranji strani (ZM400),
pripravljenost za RFID, adapter za
povezovanje preko RS-422/RS-
485 serijskega vmesnika.
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Model ZM400 je zamenjava za
svoje predhodnike v dru�inskem
deblu serije Z: Z4000, Z4M in Z4 -
Mplus. Model ZM600 pa je zadnji
v vrsti modelov, kot so: Z6000,
Z6M in Z6MPlus, vendar z vrsto
iz boljšav.

Bolj prilagodljiv senzor nalepk:
Zebra Z4MPlus je imel pomi�ni
od bojni senzor (nalepke z »black
mark« oznako (karton�ki, oznake
na perforacijah) in fiksni senzor
prosojnosti (preverja dol�ino na -
lepk), je pri novi seriji Z ravno ob -
ratno.

Pomembno o Zebri (NASDAQ:
ZB RA):
letni prihodek: 0,6 milijarde €
(2005)
izkušnje: 35 let
št. dobavljenih tiskalnikov: 5
mi lijonov
kakovost: ISO 9000
tehnologije: RFID, termal trans-
fer, direktno-termalni in sublima -
cijski tisk
št. zaposlenih: 2300
geografska pokritost: ve� kot
100 dr�av

P.S.: na Zebro se zanaša ve� kot
90% podjetij s Fortunovega sezna-
ma 500 najuspešnejših, ko potre-
buje opremo in rešitve za ozna�e-
vanje

UniverZalnost ima nov obraZ! A

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

Zelo 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.

Ra�unalniško podprto projektiranje na podro�ju elektrotehnike se je v
svetu in tudi pri nas �e tako uveljavilo, da  si izdelave projekta brez iz -
datne pomo�i ra�unalnika skoraj ni mogo�e ve� zamisliti. Projektanti
imajo na razpolago razli�na splošna programska orodja za kreiranje in
urejanje tekstov, spiskov, tabel, podatkov ali grafike (Word, Excel, Ac -
cess, itd), s katerimi lahko hitro in enostavno izdelajo tekstualni del vsa -
kega projekta. Elektri�ne risbe in z njimi povezane spiske in tabele pa
lahko hitro in pravilno izdelajo le v specializiranih programih za podro�-
je elektrotehnike. Ker so v projektni dokumentaciji zajeti tako teksti, ta -
bele, izra�uni, razli�ni podatki, slike in tehniške risbe, je potrebno upora-
biti specialno programsko orodje, s katerim se lahko iz enega mesta vo -
di, ureja in spreminja celotna projektna dokumentacija. 

Slika 1
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Program WSCAD 5 ima za vodenje in urejanje projektne dokumentacije
vgrajen tako imenovani upravljavec za vodenje projektov, oziroma “Pro-
ject manager”, s katerim lahko uporabnik odpira nove ali ureja in
popravlja �e obstoje�e projekte v pregledni drevesni datote�ni strukturi.
Pri odpiranju novega projekta program uporabniku vedno ponudi enako
strukturo dokumentacije (krovni list, seznam sprememb, prikaz vse-
bine, strani na�rta, stikalna omara, seznam sponk, seznam referenc,
prosto risanje, tloris, seznam kablov, tabelo kablov, tabelo povezav, sez-
nam material in razno),  le-t a pa se potem sam odlo�i ali bo to struktu -
ro uporabil v celoti ali samo delno (slika 1).

Uporabnik lahko na primer s programom WSCAD 5 izdela samo ve� list-
ni na�rt, stikalno omaro, spisek sponk in kablov ter spisek ma te ri -
ala,vseh ostalih datotek pa  ne odpira. Program za zaklju�ek nekega pro-
jekta od uporabnika  ne zahteva popolnitev vseh ponujenih  datote�nih
nivojev.

Tako lahko na primer na�rt 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 vlo�i
v papirni del projektne dokumentacije ali pa ta na�rt uvozi v projektno
strukturo WSCAD 5 v formatu dxf ali dwg, ki je za autocad naj pri mer -
nej ši.

Tehniške opise z izra�uni ter ostale podatke splošnega dela ter razli�ne
priloge ali prospekte lahko tudi vnesemo v projektno strukturo WSCAD
5 in sicer v mapo “Razno”, zagotoviti moramo le ustrezno in sprejemlji-
vo obliko teh datotek, to pa so *pdf*, *doc* ali *txt* datoteke.

Struktura dokumetacije je v programu WSCAD 5 vezana na programske
datote�ne nivoje, ki jih uporablja program WSCAD 5. Uporabnik lahko
med projektiranjem datote�ni nivo posameznega aktivnega lista na�rta
preveri  v meniju »Nastavitve/mo�nosti/Vrsta datoteke (slika 2) in �e ni

v skladu s predlo�eno strukturo dokumnetacije  tudi  spremeni.
V kolikor uporabnik upošteva predlagano strukturo datotek, imajo pro-

Slika 2
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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
datote�no strukturo, pa se pri delu kmalu izka�e, da je elektro- projek-
te, zaradi kasnejših pregledov in sprememb, smiselno hraniti in arhivi-
rati celovito in ne po delih, saj jih  kasneje la�je in hitreje najdemo in pre-
gledujemo.  

Programski paket WSCAD 5 omogo�a uporabniku, da po kon�anem
projektiranju avtomatsko izdela razli�ne sezname in tabele, ki so potreb-
ni 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 predpripravl-
jenimi WSCAD-ovimi obrazci. Takšna dokumentacija je takoj pripravlje-
na za tiskanje na tiskalniku in arhiviranje v mapah,  lahko pa jo arhivi-
ramo preko  izvozne zip datoteke tudi na ra�unalniku, CD-ju ali na
stre�niku  (slika 3). V zip datoteko lahko zapišemo tudi ve� izbranih
projektov hkrati in jih tako arhiviramo kot grupo projektov.

Vsak projekt, ki je izdelan s programom WSCAD 5 lahko naro�nik pro-
jekta prejme tudi v originalni WSCAD-ovi datote�ni obliki. Obi�ajno pro-
jektanti takšno dokumentacijo zaš�itijo s svojimi gesli, da je ni mogo�e
spreminjati in dopolnjevati. 
Obstaja pa mo�nost, da jo naro�nik z brezpla�nim programom za pre-
gledovanje WSCAD-ove dokumentacije (Wsview), ki ga namesti na svoj
ra�unalnik, uporablja samo za pregledovanje na ra�unalniku in  izpiso-
vanje na tiskalniku.

Poleg originalnega WSCAD-ovega formata so izpisi dokumentacije
mo�ni tudi v dxf ali dwg obliki, posamezne dele dokumentacije pa je
mo�no izdelati tudi v razli�nih drugih datote�nih formatih na primer:
� na�rte v obliki VNS datote�nega formata, ki je primeren za uvoz v

druge ECAD programe, ali pa v obliki grafike (BITMAP, PCX ali PNG)

Slika 1
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ki jo lahko sprejme �e vsak ra�unalnik z nameš�enim programom
Windows,

� ve�ina seznamov in tabel (seznam materiala, sponk, kablov, o�i�enja
in referenc ter tabela kablov) je mogo�e izvoziti v datote�nem formatu
Access, Excel ali ASCII ter jih uvoziti in obdelati v razli�nih drugih pro-
gramih.

Program WSCAD 5 daje uporabnikom veliko enostavnih mo�nosti za iz -
de lavo, urejanje, popravljanje in hranjenje tehniške dokumentacije, zato
ga uporabljajo tako manj zahtevni  kot tudi zahtevnejši uporabniki, saj
je smiselnost ra�unalniškega projektiranja in dokumentiranja prav v vse
ve�ji enostavnosti in hitrosti izdelave projektne dokumentacije.

V naslednji številki revije Avtomatika pa nekaj ve� o sistemu oz na -
�e vanja in oštevil�enja v programu WSCAD 5.

www.wscad.si

Dogodku bi te�ko rekli sejem, �eprav bi zunanjega opazovalca mogo�e
res zelo spominjal nanj. Bolj gre za poslovno sre�anje starih znancev, ki
gredo skupaj na kosilo, se sre�ajo ob kozar�ku ali skodelici kave in pode-
batirajo 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 vzdr�evanjem, pa tudi iz mnogih dr�av, ki so
bistveno prisotne v Sloveniji na tem podro�ju. Seveda so bila prirejena
tudi predavanja, katerih tematika je bila precej širša od same uradne
teme sre�anja - vzdr�evanje. 

17. posvetovanje 
vzdrževalcev na Rogli
Avtor: Branko Badrljica
Informacije: Društvo vzdr�evalcev Slovenije

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

AMtest-TM Kft., 
H-1184 Budapest, József u. 29, 

za slovenijo: GSM: 031 736 745
 

www.amtest.hu

AMtest nastopa na slovenskem 

izdelke WEISS-Umwelttechnik in 
LDS  Test and Measurment. Ponu-

testne in merilne tehnologije za 
elektronsko, avtomobilsko, farma-
cevtsko in drugo industrijo.

LDS sistemi 
za testiranje vibracij.

in zanesljivi.  

Vokviru dogodkov, pri katerih sodelujemo kot medijski sponzor, smo
se letos udeležili tudi prijetnega srečanja vzdrževalcev, ki ga društ-
vo vzdrževalcev Slovenije prireja vsako leto na Rogli v hotelu Planja

in v šprtni dvorani, kjer se predstavljajo sponzorji prireditve.
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Sre�anje starih znancev

Suzana Štefani�, tajnik Društva
avtomatikov Slovenije je tehni -
�no odli�no obvladovala posve-
tovanje

Pokrivala so od upravljanja in va -
li dacije znanj vzdr�evalcev, prob-
lematike outsourcinga pri izdelavi
orodij, informacijskih sistemov pri
nadzoru  sistemov, standardizaci-
je, prakti�nih primerov aplikacije
vzdr�evalnega nadzora, na�rtova -
nju in prakti�no vse ostale veje
avto matizacije, telekomunikacij,
me hatronike, fluidike, pnevma ti -
ke, mehanike itd., ki so kakor ko li
povezane s problematiko vzdr �e -
va nja.

Dogodek je predstavljen kot dvo -
dne vni, �eprav je ve�ina programa
predstavljena prvi dan, drugi dan
pa je le nekaj predavanj dopoldne,

Preko devetdeset razstavljavcev je naredilo pravo sejemsko vzdušje
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opoldne pa je bilo posvetovanje vzdr�evalcev sve�ano
zaklju�eno.

Gre vsekakor za specifi�en do go dek z relativno dolgo
tradicijo, ki si je s�asoma pridobil ugled in kjer se
pojavljajo znana imena v malo manj javni atmosferi.
Gre za do go dek, ki je izrazito B2B tipa - va b ljeni so
vsi, �eprav je njegov fo kus na relativno ozkem krogu
lju di, ki vedo koga iš�ejo in kaj bi ra di. 

�e bi ga ocenjevali po merilih, po katerih ocenjujemo
druge doma�e sejme in seminarje, bi zaradi relativno
majhnega števila obiskovalcev (mislim, da so uradno
navedli malo ve� kot 500 imen, pa še teh je bila ve�i-
na oglaševalcev/razstavljalcev), bi dobil bore slabe
ocene, vendar kot re�eno je ta dogodek specifi�na
prireditev, katere se ne udele�ite, 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 udele�encev, �emur je verjet-
no botrovalo tudi vreme, saj je Rogla do�ivela prve
centimetre snega, vsekakor pa je bilo rekordno število
sponzorjev/razstavljavcev. Tolikšnemu številu razs-
tavljavcev tudi s podro�ja avtomatike in merilne op -
reme se imamo najbr� zahvaliti tudi pomanjkanju
pra vih sejemskih prireditev s podro�ja elektronike in
avtomatizacije, precej pa tudi tradiciji, saj se je pri re -
ditev letos odvila �e sedemnajsti�. 

Revija Avtomatika se predstavlja kot glavni medijski
pokrovitelj pri hajajo�ega Sejma elektronike 2008

Domiselna razstava merilne opreme podjetja Avektis
se je zaradi mraza in vetra kmalu kon�ala

JUMO registratorji in ostala oprema

CAD/CAM/CAE programska oprema pri ibPROCADD

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



Podrobni program sejma je objavljen na spletnih
stra neh Sejma elektronike in generalnega
medijske ga pokrovitelja - reviji Elektronika in
Avtomatika  -zalo�be HYDRA & CO. (www.hydra-
co.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
� Ra�unalništvo
� Varnostne in zaš�itne naprave
� Storitve, in�eniring in literatura
� Zdru�enja in ustanove ...

Gospodarsko razstaviš�e 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

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 last-
nih dogodkov!?
Na sejmu elektronike lahko upo rabite
sejemsko organizacijo, op re mo in kon -
feren�ne prostore! 

Najboljše mesto za srečanje!
Prijazna Ljubljana, vsem najbli�je me -
sto! Kri�iš�e evropskih poti, sre diš�e
slo venske industrije, z ogromno bazo
znanja, strokovnjakov in ljubiteljev
elektronike!

Razbijte sejemsko sivino!
Sre�ajmo se na predstavitvah, delav -
ni cah in drugih obsejemskih dogod-
kih... Povabite poslovne partnerje ter
predstavite svoje rešitve, storitve in
iz delke!
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S pogledom na bistvo.
Novi DS30 senzor razdalje. 

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

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.




