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Siemens A&D vam za hitrejšo izvedbo aplikacij s področja mikro -
avtomatizacije ponuja komplete strojne opreme, ki zagotavljajo
popolno kompatibilnost. Skupaj s priloženo programsko kodo
pa tudi visok nivo funkcionalnosti. V kompletu z oznako »MAS
21« vam ponujamo rešitev za brezžičen prenos podatkov z
uporabo GPRS/GSM modema SINAUT MD720-3.

www.siemens.com/microset
www.siemens.com/sinaut

SIEMENS

BREZŽIČEN PRENOS PODATKOV
Z uporabo GPRS/GSM modema SINAUT MD720-3
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Urednik rubrike DAS:
doc. dr. Nenad Muškinja • nenad.muskinja@uni-mb.si
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Cena 4,17 €, za celoletno naro�nino pri zna vamo 10% popust,
poštnina za SLO in DDV sta vklju�ena v ceno, naklada do 3.000
izvodov. Vse pravice pridr�ane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem zalo�nika in vedno z
navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva uredni -
štva revije Avtomatika. Revija izhaja 10-krat letno, julija in avgus-
ta ne izide.

Spoštovani,

Kar nekako neopazno se je v
mno�ici dogodkov zgodila tudi
7. obletnica revije, ki jo
pravkar prebirate. Ni ne vem
kakšen dogodek, kljub vsemu
pa nekaj pomeni nam in vsem,

ki pomagate s svojimi prispevki kreirati zanimivo,
strokovno revijo, kakršne na našem trgu še ni bilo...
Vsekakor se bomo trudili še naprej višati nivo
kakovosti, strokovnosti in aktualnosti revije, obenem
pa tudi obseg in naklado in ji dodali nove interak-
tivne vsebine.

Za revijo je to tudi nov mejnik, saj smo s tem mese-
cem postali tudi uradno glasilo Društva avtomatikov
Slovenije, s tem pa smo pridobili oboji: revija nov
strokovni potencial, �lani DAS pa kakovostno revijo,
ki jim vsak mesec prinaša tako novice s podro�ja
delovanja društva, kot strokovne in izobra�evalne
�lanke. Predvsem pa to pomeni pove�anje prepoznav -
nosti društva in sporo�anje njegovih ciljev širokemu
ob�instvu. 

Ta mesec smo se udele�ili še treh dogodkov, prvi je
povezan z zgornjim - na svoji redni letni skupš�ini je
Društvo avtomatikov Slovenije sprejelo sklep o uvrsti -
tvi revije Avtomatike med svoja uradna glasila,
drugi dogodek je bila konferenca o vse bolj aktualni
temi, informacijski varnosti  - INFOSEK, tretji pa je
bil obisk našega odgovornega urednika na prireditvi
Rockwell Automation Fair v Chicagu. Ve� pa v repor-
ta�ah.

Aha, da ne pozabim! Konec januarja bo na Fakulteti
za elektrotehniko tradicionalni strokovni seminar
Opti�ne komunikacije! Se vidimo ...

D. Selan
gl.ured nik

AVTOMATIKA



4 VSEBINA

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!

Inteligentni sistemi v pametni
zgra dbi naj delno nadomestijo �lo -
vekove aktivnosti. Mnoge funk cio -
nalnost, za katere je prej skrbel
stanovalec oz. uporabnik prosto -
rov, naj sedaj samodejno upravlja
avtomatika

Tokrat si bomo ogledali realen
primer uporabnosti brez�i�ne
komunikacije za nadzor ter �iš�en-
je divjih voda. SIEMENS ima v ta
namen �e pripravljen paket, ki vse-
buje vse potrebne strojne in pro-
gramske komponente...

Saia-Burgess Controls ima za avto -
matizacijo zgradb in njihove sis-
teme ogrevanja, hlajenja, prezra�e-
vanja, kli matizacije, razsvetljave in
energetskega upravljanja �e izde-
lane HVAC knji�nice. 
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Nova razli�ica programske opreme CADdy++/SEE
Elec tri cal V4R1 prinaša precej  novosti, ki odpirajo po -
polnoma nove razse�nosti na podro�ju ra�unalniškega
na�rtovanja v elektrotehniki. Pomembno vlogo pri
novostih nove razli�ice je igralo tesno sodelovanje
razvojne skupine IGE-XAO s sodelavci podjetja IB-PRO-
CADD d.o.o..

30
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Hotel Perla v Novi Gorici 
v katerem se je odvijal 
letošnji INFOSEK z Rockwellovim 
razstaviš�em v ospredju



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 78/2007
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ISL Light z brezpla�nim
avdio in video prenosom

ISL Light – najboljši program za nadzor ra�unalniškega namizja na
daljavo. Takojšen dostop do kateregakoli PC-ja. U�inkovita podpora
strankam preko spleta. Varen, prijazen do uporabnika in zanesljiv.

Sedaj vklju�no z Avdiem in Videom.

Informacije:

LJUBLJANA – 3. december 2007 – Xlab, vodilno slovensko pod-
jetje na področju napredne programske opreme za sodelovan-
je preko medmrežja, je najavilo veliko spremembo pri svojem

glavnem proizvodu. ISL Light, orodje za varno in cenovno ugodno
podporo strankam na daljavo, sedaj vključuje tudi priključek za
avdio in video povezavo. 

S 1. decembrom 2007 je pri�el Xlab
vsem novim kupcem ISL Light
brezpla�no ponujati sicer pla�ljivi
priklju�ek za avdio in video komu-
nikacijo. Vsi izdelki ISL Light,
vklju�no s 500-minutnim pred-
pla�niškim kuponom, imajo sedaj
vklju�eno mo�nost avdio in video
komunikacije med operaterjem in
stranko.   

»Stranke so z našim prenosom
avdia in videa zelo zadovoljne,«
komentira Jure Pompe, direktor
podjetja Xlab. »Ta priklju�ek je
trgu na voljo �e od za�etka leta
2006 in je v tem �asu pridobil
veliko uporabnikov.« 

Avdio in video priklju�ek omogo�a
v seji ISL Light uporabo varnega
prenosa zvoka (VoIP), z name š �e -
no spletno kamero pa je omogo�en
tudi prenos video slike. Komuni -
kacija se za�ne z enostavnim klik -
om na gumb v aplikaciji ISL Light
brez kakršnihkoli dodatnih pred-

hodnih namestitev programske
op reme.  

»Avdio in video komunikacija je
bi la do sedaj pla�ljiv dodatek ISL
Lig htu. Za to novost smo se od -
lo�ili, ker �elimo ponuditi prvo vr -
stno avdio/video storitev ne samo
za uporabnike ISL Lighta temve�
tudi prihajajo�ih novih izdaj pro-
gramskih rešitev celotne dru�ine
ISL Online«, poudarja Jure Pompe. 

Za�etek leta 2008 bo namre� pri-
nesel velike spremembe v celotnem
spektru proizvodov ISL Online.
Xlab obljublja izpopolnjene verzije
svojih treh programskih rešitev, ki
so trenutno še v beta fazi. Obljuba
vklju�uje ISL AlwaysOn, rešitev za
oddaljen dostop do ra�unalnika
brez potrebne prisotnosti druge
strani, ISL Pronto, rešitev primer-
no za podjetja, ki �eli obiskoval-
cem svojih spletnih strani ponudi-
ti takojšen pogovor preko spleta,
in ISL Groop za vse, ki �elijo orga-
nizirati in izvajati spletne sestanke
preko medmre�ja. A



AVTOMATIKA 78/2007

EXPRESS NOVICE - Poročilo s seminarja Hi Fog8

Prvi sistem gašenja z vodno me -
glo v Sloveniji je Zarja Elektroni-
ka v sodelovanju s finskim proiz-
vajalcem Marioff inštalirala na
novem terminalu letališ�a Jo�eta
Pu�nika na Brniku. Zaradi neka-
terih dvomov v ustreznost za me -
njave prvotno projektiranega obi -
�aj nega sprinklerskega sistema s
sistemom vodne megle, ki porabi
za enak u�inek do 10x manj vode,

ne povzro�a škode zaradi gasilne
vode in zavzema neprimerno
manj prostora za strojnico ter
rezervoar vode, je ta sistem pre-
gledala komisija nemškega zdru -
�enja zavarovalnic VdS in ga tudi
odobrila. VdS je svetovno prizna -
na ustanova, ki izdaja certifikate
za najrazli�nejše sisteme aktivne
po�arne zaš�ite in zaš�ite pred
vlo mom in ropom.

A

SEMINAR
O GAŠENJU 
Z VODNO
MEGLO Hi-Fog
Avtor: Marko Rebolj, Zarja d.o.o.

Zarja Elektronika je 28. 11. 2007 na letališču Jožeta Pu čnika
na Brniku organizirala zelo uspešen seminar s področja
aktivne požarne za ščite - o sistemu gašenja z vod no meglo, ki

se ga je udeležilo preko 80 udeležencev iz vse Slovenije. Preda-
vatelji so bili priznani slovenski strokovnjaki s področja aktivne
požarne zaščite ter gost iz Finske, predstavnik proizvajalca sistema
Hi-Fog. 
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Udele�enci so si po zaklju�ku seminarja lahko "v �ivo" ogledali, da je
strojnica sistema dejansko zelo majhna v primerjavi s klasi�nim sprin-
klerskim sistemom, saj so se morali za ogled razdeliti v ve� skupin.

Seminar je odprl direktor Zarje Elektronike g. Janez Poljanšek z uvod-
nim pozdravom, ki mu je sledila predstavitev direktorja Aeroin�eniringa
o viziji bodo�ega razvoja letališ�a. Da bi zmogli predvideno pove�anje
prometa do leta 2015: 2,18 milijona potnikov, 23,3 tiso� ton tovora ob
57 tiso� premikih letal, bo potrebna obnova vzletno pristajalne steze
(2006 - 2010), obnova vozne steze in ploš�adi (2007), nova ve�nad-
stropna parkirna hiša (2011-2013) in prestavitev ceste Mengeš Kranj (do
2010), ki bo omogo�ila gradnjo vseh dopolnilnih in logisti�nih objektov
znotraj enotnega letališkega kompleksa.

Strokovni del se je pri�el s pregledom dela sistemov aktivne po�arne za -
š�ite – sistemov za javljanje po�ara in razli�nih sistemov za avtomatsko
gašenje. Gospod Marko Rebolj je poudaril predvsem dve najmodernejši
po�arni centrali NJP-2000A za zelo velike in NJP-400A za manjše objek-
te. Obe je razvila razvojna ekipa Zarje Elektronike, odlikuje pa ju prak-
ti�no neomejena mo�nost krmiljenja raznih sistemov, tudi vseh vrst
gašenja. Edina u�inkovita zaš�ita pred po�arom je namre� samo kombi-
nacija modernega sistema javljanja v povezavi z avtomatskim gašenjem,
saj lahko samo taka kombinacija prepre�i ogromno škodo, pogosto je v
taki kombinaciji škoda zaradi po�ara zanemarljiva. K zgodnjemu odkri-
vanju po�ara prispevajo nekateri specialni javljalniki po�ara, kot so
aspiracijski (med vsemi najhitreje odkrije po�ar z dimom), plamenski, ki
vidi po�ar s plamenom do 60 m dale�, tudi na prostem, video detekcija
dima (VSD) z obi�ajnimi video nadzornimi kamerami, ki odkrije dim na
njegovem izvoru in je zelo primerna za velike in visoke prostore. Kot ni
noben avtomobil v vseh pogledih najboljši obstoja tudi na podro�ju
avtomatskega gašenja ve� rešitev, tako da se lahko izdelovalec po�arne
študije odlo�a za najoptimalnejšo za dolo�en primer: gašenje s plinasti-
mi gasili FM-200 ali Novec 1230, inertnimi plini (Argonite) ali sistemom
vodne megle Hi-Fog. Zarja Elektronika zastopa v Sloveniji proizvajalce
vseh teh sistemov.

Osrednjo temo posve-
ta je predstavil g. Jo -
hannes Leppihal me.
Po kratki predstavitvi
zgodovine in podjetja
Marioff  je predstavil
delovanje sistema Hi-
Fog, ki temelji na pr -
šenju vode pod viso -
kim tlakom (preko
100 bar) skozi poseb-
ne šobe, tako da nas-
tanejo vodne kapljice
povpre�ne velikosti
50 mikronov, ki ima -
jo zelo veliko površino in v stiku s po�arom takoj izparijo. Posledica tega
je hitro zni�anje temperature v prostoru s po�arom, izpiranje dimnih in
ostalih delcev iz zraka ter hitra pogasitev po�ara. Volumen porabljene
vode za pogasitev je minimalen, ve�ina vode izpari in sekundarne škode
zaradi gašenja prakti�no ni. Zaradi tako majhne koli�ine vode je ta sis-
tem primeren celo za gašenje v galerijah umetnostnih slik neprecenljive
vrednosti in v ra�unskih centrih, kar ve�ina ljudi te�ko verjame. O tem
nas je g. Leppihalme prepri�al v nadaljevanju, ko je podal mo�ne
aplikacije in pregled �e izgrajenih referen�nih objektov. Hi-Fog sistem je
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vgrajen v vseh (100%) luksuznih turisti�nih kri �ar -
kah, v ve�ini potniških ladij in v ladjah za vojaško
uporabo. Ladijski del aplikacij, na katerem je Hi-Fog
nastal, je v zadnjem �asu �e mo�no presegla upora-
ba v kopenskih objektih, ki so zelo raznoliki: hoteli,
bolnice, domovi za oskrbovance, letališ�a, pisarne,
sta novanjski prostori, ra�unalniški in telekomu-
nikacijski prostori, muzeji in stavbe kulturne
dediš�ine, neboti�niki, kabelski tuneli, cestni in �e -
lezniški tuneli, letališki hangarji, industrija vseh vrst
… Od številnih referenc naj jih navedem samo nekaj:
National Gallery of Art, Washington D.C., National
PortraitGallery, London, University Hospital Mün-
ster, Nem�ija, Marriott Park Hotel v Rimu, Milanska
Scala, novi nadstropni cestni tunel v Parizu, pro iz -
vodnja novega Airbusa v Angliji in še na desettiso�e
drugih.

Gospod Bojan Grm je predstavil rezultate primer-
jalne študije o mo�nosti zamenjave obi�ajnega sprin-
klerskega sistema s Hi-Fog sistemom na letališ�u
Brnik, ki sta jo izdelala skupaj z g. Alešem Glav -
nikom. Analiziral je sam prostor novega terminala
in normativna izhodiš�a za projektiranje enega in
drugega sistema. Poudaril je mnoge prednosti nove-
ga sistema, kot so majhna poraba vode, majhna
poraba prostora, enostavna monta�a (jeklene ner-
javne cevi premera 12 mm za razvod do šob), majh-
na škoda po gašenju. Poudaril pa je tudi še ne do -
re�enost normativnih aktov za podro�je gašenja z
vodno meglo, saj so standardi šele v nastajanju in je
treba zato v�asih smiselno upoštevati standarde za
obi�ajne sprinklerje in navodila proizvajalca. Na os -
novi razpolo�ljivih podatkov je podal tudi oceno
stro škov in pri tem ugotovil, da je ob upoštevanju
vseh elementov, ki vplivajo na ceno v primeru Brnik,
cena Hi-Fog sistema celo ni�ja od obi�ajnega sprin-
klerskega sistema, pri katerem bi bilo potrebno do -
dati še ceno plinskega gasilnega sistema za elektron-
sko opremo, HI-Fog pa vsebuje vse potrebno tudi za
gašenje elektronske opreme.

Gospod Milivoj Kodri� je osvetlil uporabo vodne me -
g le kot gasila še s tehnološke strani in pri tem ugo-
tovil, da: "Gašenje z vodno meglo še ni tako dobro

definirano, kot so sprinklerski sistemi in sistemi s
plinskimi gasili, za katere so na razpolago preverjeni
standardi in preverjena u�inkovitost.", podal pa je
tudi prednosti uporabe vodne megle "Enostavna in
stroškovno ugodna vgradnja (posebno v starih ob -
jektih), uspešno odstranjevanje dima, uspešnejše ga -
še nje kot z uveljavljenimi napravami, manjše zah te -
ve po energiji, skoraj neopazna in zato nemote�a
vgradnja, potrebna koli�ina vode dosega le 10 – 15%,
potrebne za sprinkler." 

Na koncu pa je podal še svojo oceno, v katerih objek-
tih v Sloveniji, ki so v izgradnji ali obnovi ali pa bodo
to v bli�nji prihodnosti, bi bila uporaba vodne megle
smiselna: "Novi NUK, Potniški center Ljubljana, novi
Kolizej, Prirodoslovni muzej, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Fakulteta za ra�unalništvo,
prenova Opere in baleta SNG, Moderna galerija, far-
macevtska industrija, igralnice …"

Po kon�anem programu je g. Jahannes Leppihalme
na �eljo udele�encev še podrobneje obrazlo�il sistem
gašenja z vodno meglo za prostore z elektronskimi
napravami. Gre za to, da poseben generator vodne
megle proizvaja "suho" meglo, vse ve�je kapljice
zajame in odvede v poseben rezervoar še preden jih
vpihava v prostor, isto�asno pa sistem s sesalnim
cevovodom na nasprotni strani prostora posesa pre-
ostanke vodne megle, skupaj z dimom in produkti
gorenja. Na ta na�in se takoj mo�no zmanjša tem-
peratura v prostoru in koncentracija škodljivih in
agresivnih snovi v zraku, ki so posledica po�ara. To
je edinstven sistem, ki je prepri�al tudi vodilne firme
v ra�unalniškem sveti, kot je npr. IBM, da so se
odlo�ili za uporabo Hi-Fog sistema za gašenje.

Po teoreti�nem delu so si udele�enci lahko ogledali
strojnico sistema Hi-Fog na novem terminalu na
Brniku in tudi izvedbo razvoda in razporeditve šob
na samem terminalu. A
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NALOGA:
Infrastruktura �istilnice odpadnih voda je sestavljena
iz dveh postaj in sicer »Stormwater Overflow« ter
»Inspection Shatf«. Obe postaji morata komunicirati
med sabo in z nadzornim sistemom. GPRS komu-
nikacijo, katere osnova za pla�ilo je koli�ina prene-
senih podatkov izberemo za prenosni medij. Nad-
zorni sistem mora omogo�ati operaterju kontrolo in
nadziranje.

STORMWATER OVERFLOW
• Merjenje vhodnega pretoka vode
• Meritev stanja napolnjenosti vhodne strukture
• Avtomatsko �rpanje vsebine bazena v �istilnico

odpadnih voda
• Meritev �asa obratovanja �rpalk
• Nadzor vhodne strukture in praznega teka �rpalk

Tokrat si bomo ogledali realen primer uporabnosti brezžične komunikacije za nadzor ter čiščenje divjih
voda. SIEMENS ima v ta namen že pripravljen paket, ki vsebuje vse potrebne strojne in programske kom-
ponente. Le ta se imenuje MAS 21. Povrhu vsega pa je v sklopu tega paketa spisana tudi programska koda,

ki se jo da z nekaj prilagoditvami zelo hitro uporabi tudi v Vaši aplikaciji.

SINAUT MD720 s
krmilniki serije S7-200
za nadzor črpališč preko GPRS komunikacije
Informacije: Simon �retnik, SIEMENS d.o.o.

Slika 1 - Pregled infrastrukture
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INSPECTION SHAFT:
• Merjenje vhodnega pretoka od pa dih voda
• Meritev stanja napolnjenosti  vho dne strukture
• Avtomatsko �rpanje vsebine ba zena v �istilnico

odpadnih voda
• Meritev �asa obratovanja �rpalk
• Nadzor vhodne strukture in pra znega teka �rpalk
• Vsi merski podatki morajo biti hra njeni lokalno

skupaj s �asovnimi podatki, dokler niso uspešno
poslani na nadzorno sistem, kjer jih lahko arhivi-
ramo

• Spro�ilec v nadzornem sistemu povzro�i da posta-
ja »Inspection Shaft« pošlje SMS sporo�ilo na
številko specificirano v nadzornem sistemu.

REŠITEV:
Rešitev uporablja sistem oddaljenega nadzora SIN-
AUT Micro SC z GPRS modemom MD720-3 za:
• vizualizacijo procesnih podatkov z oddaljenih

postaj na nadzornem sistemu
• izmenjavo podatkov med oddaljenima postajama

ODDALJENA POSTAJA »Stormwater Overflow«:
S7-224 kontrolira �rpalko »P1«, ki �rpa vodo, ko
prese�e mejo na vhodni strukuri, v �istilnico, ki le to
vodo predela. �rpalka »P2«, ki jo lahko ro�no
upravljamo na nadzornem sistemu, omogo�a �rpan-
je vode v bli�njo reko. Vsi procesni podatki se pre-
našajo na nadzorni sistem preko GPRS modema
MD720-3.

ODDALJENA POSTAJA »Inspection Shatf«:
S7-224 meri koli�ino vhodnega pretoka odpadnih
voda ter s pomo�jo �rpalke »P3« �rpa vodo v �istilni-
co. Vsi procesni podatki se pošiljajo na nadzorni sis-
tem preko GPRS modema MD720-3. V primeru pre -
kinitve povezave, se procesni in �asovni podatki
shra nijo v medpomnilnik, dokler povezava ni po no -
v no vzpostavljena in se podatki prenesejo v nadzorni
sistem.

NADZORNA POSTAJA:
OPC server SINAUT MICRO SC je uporabljen kot
podlaga za izmenjavo podatkov med oddaljenimi
postajami. Nadzorni sistem komunicira z GPRS
to�kami preko internetne povezave. WinCC flexible
nam kot OPC klient omogo�a vizualizacijo in kon-
trolo procesnih podatkov. Dodatno se lahko vred-
nosti skupaj s �asovnim �igom shranijo v CSV
datoteko.

ZA�ETNA KODA:
Za la�ji za�etek vam ponujamo primere programske
kode vklju�no z parametri, kar vse je mo�no brez-
pla�no prenesti z naših spletnih strani.

Bistvo pri tem paketu so komunikacijski bloki, ki
omogo�ijo prenos podatkov preko GSM-GPRS
omre�ja, zato si poglejmo zna�ilnosti posameznih
blokov:

Slika 2 - Lokacija posameznih komponent
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WDC_INIT

Ta blok v programu cikli�no kli�e-
mo, njegova naloga pa je da pre-
nese potrebne komunikacijske
parametre v modem MD720-3.

WDC_SEND 

Tudi ta blok cikli�no kli�emo, v
njem pa dolo�imo postajo na
katero se bodo podatki prenesli.
Velikost podatkovnega bloka je
najve� 239 bytov.

WDC_RECIEVE

Ta cikli�no klican blok sprejme
vhodna sporo�ila in kopira prejete
podatkovne bloke v dolo�eno
adresno podro�je.

WDC_CONTRL

Tudi ta blok se kli�e cikli�no, nje-
gova naloga pa je izbira na�ina de -
lovanja.
• Sprejem avtoriziranih CSD kli -

cev z namenom vzdr�evanja iz -
brane oddaljene postaje preko
Te  leservisa

• Preklop v AT na�in, z namenom
npr. pošiljanja SMSov preko AT
ukazov. V tem na�inu je GPRS
zveza deaktivirana.

Ve� informacij, vklju�no s prog -
ram sko kodo se nahaja pod šte -
vilko 22537809, ki jo vnesete v is -
kalno polje na SIEMENSOVI SUP-
PORT STRANI: 

https://support.automation.
siemens.com

Slika 3 - Komunikacijske
mo�nosti

A
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1.  Tipala oz. merilniki

Inteligentni sistemi v pametni zgradbi naj delno na -
do mestijo �lovekove aktivnosti. Mnoge funkcional-
nost, za katere je prej skrbel stanovalec oz. uporab-
nik prostorov, naj sedaj samodejno upravlja avto -
ma tika. V �loveškem telesu je �udovito zdru�ena cela
vrsta »naprav«, ki usklajeno delujejo, da normalno
�ivimo. �e ho�emo vsaj del teh sposobnosti prenesti
na avtomatiko, se moramo zavedati, kaj vse potre-
bujemo. �lovek s svojimi �utili je izjemno dovršeno

bitje, ki se je od takrat, pred 340 milijoni let, ko so
prvi plazilci zlezli iz vode in preko prvih sesalcev in
primatov pred kakšnimi 100.000 leti razvil v homo
sapiens – misle�ega �loveka. �e torej �elimo narediti
vsaj pribli�no misle�i dom – home sapiens, moramo
sprojektirati dovolj senzorike, da bo hiša ali dom
vedel, kaj se dogaja v in okoli njega. 

Ve� tipal temperature, dovolj senzorjev gibanja, sen-
zorje dima v vse prostore, kjer je mo�nost v�iga, sen-
zor izliva vode v pralnici, kopalnicah in kuhinji, sen-

zor CO v gara�o, tipala za krmiljenje in
nad zor strojno-tehnoloških naprav in še bi
lahko naštevali. Zunaj hiše pa podobno:
vse kakor vremenska postaja, ki bo dajala
podatke o parametrih okolice celi vrsti na p -
rav: ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, avto -
matske rolete, �aluzije ali sen�ila, pogonom
strešnih oken in tend, seveda �rpalki za zali-
vanje in še kaj bi se našlo. Vsekakor ne sme -
mo zanemariti varnostnega vidika, ki ga
po krivajo senzorji gibanja, kamere, v po se -
b nih primerih svetlobne zapore in še cela
vrsta naprav. Brez strahu, ni potrebno pro-
jektirati Alcatraza, poudariti ho�em le zah -
tevnost naloge.

V prvem delu članka smo opozorili na razlike v pristopu k projektiranju, topologiji polaganja kablov in elek-
tro razdelilcih in utemeljili povečanje količine kablov z željo po večjem udobju, boljšem nadzoru in enos-
tavnejšem upravljanju z zgradbo. Vse to pa zahteva več tipal in naprav za upravljanje zgradbe.

Elektro projekt
pametne hiše

TTiippaallaa  iinn  nnaapprraavvee  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  ss  ppaammeettnnoo  zzggrraaddbboo  --  IIII..  ddeell

Avtor: Marjan Strnad, u.d.i.e.
Robotina d.o.o.
Energetsko Var�ne Inteligentne in Pametne - EVIP zgradbe
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2.  Na�in upravljanja s pametno zgradbo

Pomemben segment je na�in upravljanja s pametnim
domom. Na�in upravljanja mora v prvi vrsti biti
uporabniku prijazen. Kaj nam pomaga 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. Spreml-
ja njegovo gibanje in navade in temu prilagodi
naprave v hiši. Zato var�evanje nikakor ni na mestu
pri tipalih, kar je �e bilo re�eno in tudi ne pri
napravah za »pogovor« s hišo.

Prisotnost
Prvi in eden najpomembnejših na�inov upravljanja s
pametnim domom je tipanje prisotnosti �loveka.
Ve�ina svetil naj se pri�iga in ugaša skladno z
vstopom in izstopom. �e so uporabljeni kakovostni
senzorji, ki so tudi pravilno razporejeni po prostorih,
lahko isti slu�ijo tudi za pro�enje alarma, kadar
stanovalcev ni doma.

Tipkala
Stikala oz. tipkala naj bodo le tam, kjer
je to nujno potrebno. Seveda so to
pametna tipkala, v sistem povezana
preko vodila, v izjemnih primerih
tudi preko krmilniških vhodov.
Nikakor ne direktno do porab-
nika.

Potenciometri
Starejši sistemi so predvsem za nastavitev tempera -

tur uporabljali potenciometre, �esar v
sodobnih sistemih pametnih var�nih hiš
ne potrebujemo ve�, saj �elimo nastavl-
jati le kakšno stopinjo navzgor ali navz-
dol.

Lokalni regulatorji,
�asovniki
Naprave tega tipa v pametni
zgradbi ve� niso potrebne, saj
jih v celoti nadomeš�a inteli -
gen tna inštalacija in krmilje.

Daljinec
Preko daljinskega upravljalni-
ka imamo predvsem mo�nost
izbirati posamezne re�ime ali
scene delovanja, zato je to pri-
jetna naprava, s katero krmil-
imo celo vrsto sistemov z le
nekaj ukazi.

Dlan�nik
Dlan�nik poleg funkcij, ki jih
imamo na daljincu omogo�a
tu di spreminjanje parametrov,
vendar je za parametriranje
sis tema primernejši veliki ek -
ran na dotik ali kar preprosto
hišni osebni ra�unalnik. Para-
metrov pa� ne spreminjamo

dnevno, zato je potreba po dlan�niku z vidika baz-
i�nega upravljanja zgradbe relativno majhna. Seveda
pa z dlan�nikom lahko v dobro koncipiranem siste-
mu upravljamo tudi z avdio-video napravami. To pa
�e opravi�uje vklju�itev dlan�nika v sisteme višjega
nivoja.

Tipkovnica s prikazo-
valnikom
Manjše tipkovnice so pri -
merne za vnos kode v ala -
r  m ne sisteme in za spre -
minjanje �elene tempera-
ture. Ve� si s temi napra -
va mi ne moremo pomagati, saj so relativno nepri-
jazne do uporabnika oz. je treba za doseganje nekega
ukaza preve� tipkati, kar hitro privede do napake in
s tem nezadovoljstva uporabnika in neoptimalnega
delovanja sistema.

Ekran na dotik
Najbolj primerna naprava
za komunikacijo uporab-
nika s sistemom zgradbe
je vsekakor ekran na do -
tik, �e je seveda dobro
sprogramiran. Ljudje se
najla�je nau�imo pritisni-
ti na ikonico na ekranu,
ki se seveda spreminja
skladno s korakom vnosa.
Ekran na dotik je lahko veliko tipkalo, ki zajema
celotno površino ekrana, kar je zelo pomembno za
ljudi s posebnimi potrebami, lahko pa se spremeni v
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števil�nico ali celo alfanumeri�no tipkovnico. Na
voljo so li�no izdelani ekrani dimenzij od nekaj cm
pa do 17 in�nega zaslona, ki je morda �e »podomet-
ni PC«.

Osebni ra�unalnik
Osebni ra�unalnik slu�i za parametriranje sistema
in spreminjanje globalnih nastavitev. Redko ga
uporabimo za vsakodnevno upravljanje z naprava-
mi. Razen seveda v pisarnah, kjer s pomo�jo orod-
jarne, podobne Google gadget orodjem, ra�unalnik
na delovnem mestu prevzame funkcijo prej omen-
jenega ekrana na dotik.

Internetni dostop
Seveda dober sistem omogo�a delni ali popoln
dostop preko interneta. Pri tem je le treba veliko
skrb posvetiti ne�elenim vdorom. 

TV
Uporabnost TV naprave je bolj za hotelske sobe,
kjer v povezavi z drugimi storitvami omogo�imo še
nekatere nastavitve sobnega udobja. Doma so druge
naprave udobnejše in zanesljivejše.

GSM
Nekaj o SMS sporo�ilih je �e bilo re�eno, generalno
pa je GSM aparat bolj primeren kot sprejemnik spo -
ro�il o izjemnih situacijah: alarmi, izlivi vode, pre-
seganje temperatur...

Naprave za ljudi s posebnimi potrebami
Prilagojeni daljinci, joystick, glasovno ukazovanje,
gibanje posameznih mišic... vse to so naprave, ki
olajšajo �ivljenje tistim, ki jim �e tako ni lahko.
Samo klan�ine in osebna dvigala �e dolgo niso ve�
vse, kar lahko arhitekti in drugi projektanti vgradi-
jo v zgradbe, da bi bile prijazne do vseh ljudi, ki jih
uporabljajo.

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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Učitelj v 
vsak dom

Razvoj in uporaba interneta in svetovnega spleta sta v marsičem spre-
menila razmišljanja o načinu izobraževanja. Internet s svojimi infor-

macijami in gradivi, ki so stalno na razpolago, ter s svojo zmožnostjo za
med sebojno komunikacijo ponuja možnost za uvajanje novih, sodobnejših
metod poučevanja. Dosedanji način frontalnega izobraževanja s tem iz -
gublja na pomenu in vlogi, saj se lahko sedaj dodatno učimo s pomočjo
dostopa do interaktivnih elektronskih učnih gradiv, ki se pojavljajo na
internetu. E-izobraževanje (ang. e-Learning) postavlja sedaj nove standar -
de za sodoben način poučevanja.

1. Uvod

Razvoj in uporaba interneta in svetovnega spleta sta v marsi�em spre-
menila razmišljanja o na�inu izobra�evanja. Internet s svojimi informa-
cijami in gradivi, ki so stalno na razpolago, ter s svojo zmo�nostjo za
medsebojno komunikacijo ponuja mo�nost za uvajanje novih, sodobne-
jših metod pou�evanja. Dosedanji na�in frontalnega izobra�evanja s tem
izgublja na pomenu in vlogi, saj se lahko sedaj dodatno u�imo s pomo�jo
dostopa do interaktivnih elektronskih u�nih gradiv, ki se pojavljajo na
internetu. E-izobra�evanje (ang. e-Learning) postavlja sedaj nove stan-
darde za sodoben na�in pou�evanja.

Osnova za študijo o izvedbi video podprtih spletnih predavanj v �ivo in
na zahtevo je podro�je video spletnega oddajanja (ang. webcasting).
Video podprto spletno oddajanje predstavlja mehanizem posredovanja
multimedijskih informacij na osebni ra�unalnik preko omre�ja, ki je
lahko internet, intranet ali lastno omre�je podjetja. S to tehnologijo
lahko uporabnik izbere samo tiste informacije, ki ga najbolj zanimajo in
si s pomo�jo interaktivnosti tudi prilagodi prikaz svojim potrebam in
�eljam. Sistem tako avtomatsko zajema in posreduje dogodke po inter-
netu v skoraj enaki meri, kot smo tega vajeni preko televizije. Uporab-
niki uporabljajo ra�unalnik, na katerem je nameš�ena multimedijska
programska oprema za opazovanje teh dogodkov. Uporabniško prijazne
razli�ice uporabljajo kar spletno okensko okolje, v katerem uporabljamo
razli�ne predvajalnike, na primer Microsoft Windows Media, Real Me -
dia, QuickTime ali Flash. Na ta na�in z najmanj dodatne opreme omo -
go �imo opazovanje dogodkov v �ivo ali pozneje na zahtevo. Na sliki 1 je

Primo� Kosec, Matja� Debevc
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, ra�unalništvo in informatiko

Inštitut za avtomatiko

Slika 1 - Primer sistema za video spletno oddajanje
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prikazan primer video spletnega oddajanja, kjer uporabniki preko om re -
� ja opazujejo dogodek v �ivo. Dogodek se s pomo�jo video kamere in
mikrofona prenese najprej v ra�unalnik s kodirnim programom, nato se
dogodek s pomo�jo ustreznega zmogljivega stre�nika prenese do kon � -
nih uporabnikov.

Na Inštitutu za avtomatiko, Fakulteti za elektrotehniko, ra�unalništvo
in informatiko, Univerzi v Mariboru smo razvili avtomatizirani video
sne malni sistem. Razvoj sistema vklju�uje razvoj prenosnega interak-
tivnega sistema, ki vklju�uje video in zvo�no opremo ter interaktivno
preto�no video tehnologijo (ang. streaming video). Razvoj takšnega inter-
aktivnega sistema poleg ustrezne video in zvo�ne opremljenosti zahteva
tudi nabavo ustrezne strojne in programske opreme. S pomo�jo te op re -
me lahko študent poleg tega, da posluša predavanja v �ivo, tudi posluša
in opazuje predavanja pozneje, na zahtevo. Video posnetku in zvoku se
lahko dodajo po potrebi še podnapisi. Vsi postopki in didakti�ni prijemi
se izvajajo sicer na daljavo, s spletnimi povezavami, vendar ima u�enec
ob�utek, da lahko neposredno in interaktivno posega v dogajanje. 

Arhitektura sistema je prikazana na sliki 2, iz katere je razvidno, da
ima mo novo u�no okolje (hipermedijsko u�ilnico), ki vsebuje mobilni
sistem, vezan preko �i�nega ali brez�i�nega omre�ja na zunanji splet,
sistem vsebuje preto�ni in podatkovni stre�nik za shranjevanje podatkov
in preto�nih videjev. Uporabniki imajo mo�nost, da gledajo posnetek
predavanja v �ivo ali na zahtevo na spletnem portalu. Mobilni video sne-
malni sistem omogo�a avtomatsko zajemanje video posnetka predavanj
in vsebuje ra�unalnik z digitalno video kamero, ki je pritrjena na PTZ
(pan/tilt/zoom) nosilec, ki ga je mo�no krmiliti na daljavo, brez�i�ni
mikrofon ter velik LCD zaslon. Zaslon je namenjen predavatelju, da v
vsakem trenutku med predavanjem preveri ali je v kadru snemanja.
Rezultat video snemalnega sistema je e-predavanje, ki je namenjen ko�n-
im uporabnikom (u�encem) in ga lahko spremljajo preko spletnega por-
tala v �ivo ali na zahtevo.

2. Izvedba seminarja

Na Fakulteti za elektrotehniko, ra�unalništvo in informatiko smo v
okviru seminarja preizkusili delovanje sistema pod vodstvom prof. dr.
Matja� Debevca, ki je tudi nosilec projekta. Seminar je potekal v pros-
torih multimedijske u�ilnice, dne 4. septembra 2007. Seminarja so se
udele�ili študenti prvih letnikov ra�unalništva in informatike. V uvodu
jih je s kratkim nagovorom pozdravil tudi predstojnik Inštituta za
avtomatiko prof. dr. Boris Tovornik (slika 3).

Slika 2: Arhitektura video snemalnega sistema

V seminar sta bili zajeti dve preda-
vanji. Prvi je na stopil doc. dr. Ne -
nada Muškinja (slika 4), ki je na
te mo »Kaj je avtomatika?«, skušal
pribli�ati študentom pojem avto -
matike. Video snemalni sistem je
zasnovan tako, da predavatelj na
svojem predstavitvenem ra�unal-
niku inicializira, za�ene in kon�a
predavanje. To pomeni, da lahko
nalo�i PowerPoint prosojnice, up -
ravlja s kamero na daljavo in za -
�ne ter kon�a predavanje. Apli ka -
ciji sta oblikovani, kot �arovnik,
zato nudita preprosto uporabo.
Poudariti je treba, da se po kon -
�anem predavanju post-produkci-
ja posnetka izvrši avtomati�no,
kar posledi�no pomeni ni�je stro -
ške, saj je potreba po dodatnem
osebju eliminirana.

Nosilec drugega predavanja je bil
mladi raziskovalec Marko Hölbl
(slika 5) na temo »Varnost in za -
š�ita ra�unalniških sistemov«. Opo  -
zoril nas je na ne varnosti, na ka -
tere moramo biti pozorni med br -
skanjem po internetu in kakšna je
naju�inkovitejša zaš�ita pred nji -
mi. Med nekajminutnima dis ku si -
jama, ki sta sledili po obeh pre -
davanjih, so lahko študentje s
vprašanji raz�istili nejasnosti, ki
so se jim pojavila med predavan-
jem.

Prof. dr. Matja� Debevc (slika 6) se
je ob koncu zahvalil predavatelje-
ma, saj sta kot novinca uspešno in
suvereno nastopila pred kamero.
Ob tej prilo�nosti se jima je is -
kreno zahvalil in jima podelil tudi
slavnostno priznanje za udele�bo
na tem seminarju. Tudi študentje
niso ostali praznih rok, saj jim je
bilo podeljeno potrdilo in zahval-
no darilo.

3. Zaklju�ek

Zasnova opisanega video snemal-
nega sistema za snemanje preda-
vanj omogo�a u�inkovito rabo
tehnologij za zajemanje in posre-
dovanje video, zvo�nega in po -
datkovnega gradiva. Za uspešno
spletno oddajanje je potrebno tako
imeti dobro zvo�no in video opre-
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mo, s katero dobimo �e v osnovi dovolj kvalitetno
gradivo, ki ga prenesemo po internetu do kon � nega
slušatelja. V dobi pove�evanja hitrosti prenosa

podatkov, la h ko pri�akujemo tudi ve�je pov pra -
ševanje in uporabo teh sistemov, ki po eni strani
nudijo tudi izjemno zni�anje stroškov izobra�evanja
vsem podjetjem in izobra �e valnim ustanovam hkrati
s pove�anjem mo� nosti dobi�ka, �e so gradiva v tem
primeru tudi pla�ljiva. Za uporabnika pa to pomeni,
da ni stroškov za potovanje in tudi ni stroškov
izgube delovnega �asa, saj se lahko uporabnik tudi
na delovnem mestu dodatno izobra�uje, ko mu to
�as dopuš�ata in ko informacije po trebuje. Seveda pa
bo naš sistem prinesel nova te�ave in vprašanja, kot
so urejevanje avtorskih pravic. Ob tem pa je prisoten
mo�an psihološki faktor, saj marsikateri predavatelj
ni ravno navdušen nad nastopom pred kamero, kar
pa se lahko s�asoma zmanjša z ustreznimi izkušnja-
mi.

4. Zahvala

Delo je bilo delno financirano s strani Evropske unije
in Ministrstva za delo, dru�ino in socialne zadeve v
ok viru Programa pobude Skupnosti EQUAL – raz -
voj no par t nerstvo »Enakovredni študij«. De lo je
bilo tudi delno sofinancirano s strani Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slo ve nije  v
okviru programa za mlade raz iskovalce, v okviru
razvojno-raziskovalnega projekta 'Center zna nja za
e-u�enje in konvergen�ne multimedijske vsebine' –
projekt CRP KONKUREN�NOST SLOVENIJE 2006-
2013.

Slika 3 - Predstojnik inštituta za avto ma tiko prof. dr. Boris To vor -
nik (levo) med nagovorom in prof. dr. Matja� Debevc (desno), vo -
d ja projekta

Slika 6 - Prof. dr. Matja� Debevc s potrdilom in majhnim darilom
za udele�ence seminarja

Slika 5: Mladi raziskovalec Marko Hölbl med  predavanjem »Var -
nost in zaš�ita ra�unalniških sistemov«

Slika 4: Doc. dr. Nenad Muškinja med diskusijo s študenti po pre-
davanju na temo »Kaj je avtomatika?«

A



20 DAS - Strokovna ekskurzija in občni zbor

AVTOMATIKA 78/2007

Strokovna
ekskurzija in
ob�ni zbor DAS
Zapisala: dr. Nenad Muškinja (UM FERI) in mag. Darjan Gradišnik (ATES d.o.o.)

Društvo avtomatikov Slovenije (DAS) vsako leto skupaj z občn-
im zborom društva organizira strokovno ekskurzijo v eno
izmed znanih slovenskih podjetij. Letošnje srečanje članov

društva je potekalo v Slovenski Bistrici, kjer sta nas soorganizator-
ja in pokrovitelja srečanja podjetje ATES d.o.o. in družba IMPOL
d.d. poleg odlično pripravljene strokovne ekskurzije presenetila z
degustacijo ekološko pridelanega vina na turistični kmetiji Zorjan
v okolici Slovenske Bistrice. 

�lani društva iz vse Slovenije smo si najprej z zanimanjem ogledali ve�
proizvodnih obratov dru�be IMPOL d.d. Po pozdravnem govoru direk-

torja sistemov procesa vodenja in
tehni�ne podpore g. Edvarda Sla�-
ka in predstavitvi dru�be IMPOL
d.d. so nas strokovno seznanili in
popeljali skozi ves proizvodni pro-
ces pridobivanja aluminijastih
profilov, valjane plo�evine ter
izdelave folij. Proizvodni proces
poteka od litja aluminijastih dro-
gov in bram do najtanjših folij in
zahtevnih profilov. Del dru�be je
tudi IMPOL Seval d.d. iz Srbije,
kjer se proizvodnja dopoljnjuje z
valjanimi izdelki.

V dveh skupinah smo si ogledali
posamezne faze proizvodnje, ki so
bile strokovno vodene in ob posa -
meznih zastavljenih vprašanjih
tu di nazorno obrazlo�ene. Še po -
sebej je bil zanimiv ogled tople
valjarne, kjer še danes uporabljajo
W.Leonhardovo motor-generator -
sko skupino za pogon enosmernih
motorjev mo�i 3360 Hp, 700Hp in
600Hp. 

Pred ob�nim zborom smo po slu -
šali predavanje o prenovi študij -
skih programov Elektrotehnike na
UM FERI. Seznanili smo se s pri -



pravami na prenovo, ki so se za �e le �e leta 2003, ko so na UM po sta vili
temeljna izhodiš�a za iz vedbo prenove študijskih progra mov v skladu z
Bolonjsko dek la racijo in v letu 2004 sprejetim Za konom o visokem šol-
stvu, ki je vse visokošolske ustanove za ve zal, da prenovijo svoje pro-
grame najkasneje do šolskega leta 2008/ 2009. 

Ob�ni zbor je potekal na turisti�ni kmetiji Zorjan. Pregledali in potrdili
smo sklepe prejšnje seje. Poslušali smo poro�ilo o delovanju društva, ki
je letos z izvedbo konference AIG07 bilo še posebej uspešno. Potrdili smo
finan�na poro�ila in spremembo statuta, kjer smo kot uradno glasilo
društva dodali tudi revijo Avtomatika.

Sledila je strokovno vodena degustacija ekološko pridelanega vina.
Gojenje grozdja in pridelava vina potekata na ekološki na�in, ko se
zemljo gnoji izklju�no na humusni osnovi in trto škropi samo z raz-
gradljivimi škropivi. Donosi in obremenitve trsov so manjše. Proizvodn-
ja vina je zelo specifi�na, saj vino vre do konca na tropinah brez umet-
nih kvasovk in dodanega �vepla. Okusi so izjemni in na za�etku malce
nenavadni, vendar je degustacija bila vsekakor dobra popestritev našega
letošnjega sre�anja.
Hvala organizatorjem in pokroviteljem za pomo� pri izvedbi letošnje
ekskurzije!
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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

-
-
-
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V Nemčiji najboljša Zebra

Info: Gašper Lukši�, LEOSS d.o.o.

Prva črtna koda je bila v Nemčiji
vpeljana pred natanko 30 leti
(1977), ko si nihče ni upal niti pred-
stavljati, da se bo tehnologija tako
zelo obnesla, da bo edinstvena
identifikacijska številka GS1 30 let
kasneje dodeljena več kot 130.000
nemškim družbam. 

In kdo si po mnenju 300 vodilnih
ljudi v nemški logistiki in trgovini
zaslu�i presti�no nagrado LOGIS-

TIK Inside Image Award, ki so jo v
Meerbuschu (Nem�ija) prvi� po de -
lili tudi v kategoriji tis kalnikov za
�r t no kodo? Presene�enja ni bilo,
zmagala je Zebra.
Ocenjevanje je potekalo z dodelje-
vanjem to�k na razli�nih podor�jih
logistike, med katerimi najdemo
tudi tiskalnike za �rtno kodo in
RFID. V letu 2007 so uporabniki za
najboljše ocenili tiskalnike Zebra
(ve�). Zebri v Nem�iji tako zaupa
najve� uporabnikov, ki ozna�ujejo
s �rtno kodo in RFID, saj bi jo pri-
jateljem priporo�ilo kar 60%. Sledi
ji Intermec s 37%. V kategoriji pre-

poznavnosti blagovne znamke je
Zebro (55%) presenetljivo prekosila
Toshiba (69%), na tretjem mestu je
Intermec, ki ga pozna 49% vpra ša -
nih. V kategoriji zadovoljstva upo -
rab nikov se je Zebri (807 to�k) naj -
bolj pribli�al Sato (802 to�ki). Sku -
pni rezultati (v PDF obliki) (pov -
pre�ja vseh kategorij) za podro�je
tiskalnikov za �rtno kodo so: 1.
Ze bra (760 to�k), 2. Intermec (697
to�k), 3. Toshiba (673 to�k), 4.
Print ronics (612 to�k).

Ve� informacij http://www.logis-
tik-inside.de A
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Informacije: mag. Marko Šobota, Gama System d.o.o.

Ljubljana, 27. november 2007 – Dru�ba Gama System d.o.o., redni �lan Teh no loškega
parka Ljubljana, praznuje 15. obletnico delovanja. 

V omenjenem obdobju se je dru�ba razvila iz svetovalnega podjetja v visoko speciali zi ra -
ne ga ponudnika celovitih rešitev za obvladovanje in varno hrambo elektronskih doku-
mentov – dokumentne linije Gama System©. Sistem za upravljanje elektronskih doku-
mentov Gama System eDocs in sistem za varno hrambo elektronskih dokumentov Gama
System E-Arhiv veljata za najboljši slovenski rešitvi in se uvrš�ata v najvišji kakovostni
razred podobnih rešitev v svetu. Dru�bo odlikuje inovativen pristop k razvoju pro-
gramske opreme in lastnih integriranih rešitev, ki naro�nikom v vseh pogledih zagotavl-
jajo najvišjo kakovost storitev.

»Petnajsta obletnica za Gama System predstavlja pomemben mejnik in dokaz, da je bila
odlo�itev staviti na lastne zamisli in doma�e IT-znanje pravilna,« je dejal Marko Šobota,
direktor dru�be Gama System. »S trdim delom, neomajno vztrajnostjo, v�asih drznimi
odlo�itvami, timskim pristopom ter kan�kom sre�e smo ustvarili uspešno podjetje, skle-
nili nekaj pomembnih partnerstev ter poslovanje razširili na mednarodno raven. Najve�-
je priznanje za naš trud pa je zadovoljstvo strank z našimi rešitvami.«

Danes je Gama System uveljavljena kot eno najnaprednejših informacijskih podjetij v Sloveniji. V prihodnost
je zazrto z jasno vizijo, visokimi cilji in prepri�anjem, da so dosedanje delo in rešitve jamstvo za nadaljevanje
uspešne poti.

O podjetju Gama System d.o.o.
Gama System d.o.o., redni �lan Tehnološkega parka Ljubljana, je bila ustanovljena leta 1992 za razvoj, izo-
bra�evanje in uvajanje metod industrijskega in�eniringa. Leta 2001 se je razvila v ponudnika celovitega sis-
tema za upravljanje in arhiviranje elektronskih dokumentov Gama System eDocs in Gama System E-Arhiv. 
Skupaj v kombinaciji z arhivskim sistemom IBM TotalStorage DR550 tvorita dokumentno linijo Gama Sys-
tem, ki se na doma�em trgu kosa z najbolj uveljavljenimi svetovnimi rešitvami, prodira pa tudi na mednaro-
dni trg.

GGAAMMAA  SSYYSSTTEEMM  PPRRAAZZNNUUJJEE  
1155..  OOBBLLEETTNNIICCOO
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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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Saia®SWeb tehnologija
Trend avtomatizacije zgradb gre v smeri uporabe spleta in WEB tehnologije. Na podro�ju avtomatizacije zgradb ima veliko
prednosti pred klasi�nim modelom avtomatizacije, ki obi�ajno bazira na izdelavi dveh lo�enih aplikacij in sicer prve na pro-
cesnem oz. krmilniškem nivoju in druge na nadzornemu nivoju (SCADA). Obe aplikaciji sta programsko, razvojno in tudi
fizi�no lo�eni.
Klasi�na izvedba avtomatizacije zahteva tako dodatno strojno, kot tudi programsko opremo (PC z operacij skim sistemom,
SCADA run-time licenco), kar investitorju predstavlja dodaten strošek. Glavna prednost uporabe WEB tehnologije je, da je
mo �no upravljati z aplikacijo preko spleta tako re ko� kadarkoli in od koderkoli, brez dodatnih name stitev aplikacij, gonil-
nikov in druge dodatne opreme vklju�no z  licencami.

Saia-Burgess Controls ima za avtomatizacijo zgradb in njihove sisteme ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, kli -
matizacije, razsvetljave in energetskega upravljanja že izdelane HVAC knjižnice. Uporabniku so na voljo že

pripravljene funkcije regulacij, krmiljenja in drugih specifičnih nalog. Uporaba HVAC knjižnic pri programiranju
krmilnikov skrajša čas izdelave aplikacije, hkrati pa omogoča veliko preglednost in sistematičnost izdelave
aplikacije, on-line spreminjanje parametrov, ter nenazadnje preverjenost delovanja. Saia-Burgess Controls prav
tako nudi za omenjene funkcije že pred pripravljene grafične predloge (template), ki omogočajo enostavno
izdelavo HMI oz. WEB aplikacije tudi na nadzornem nivoju.

Saia®SWeb, HVAC in avtomatizacija zgradb
Informacije: CONTROLS.SI, Franci Kri�aj

Prednost, ki jo uporaba SWeb-a nudi, je tudi ta, da se ce -
lo t na aplikacija (procesna z HMI/WEB uporabniškim vme -
s nikom) izvede z enotnim razvojnim oro djem. Uporablja
se skupna podatkovna baza programskih spremenljivk
(re gistrov, zastavic, števcev, �asovnikov, konstant,...) kr -
milnika in definirane simbolne liste. Zato ni potrebnih
nobenih izvozov/uvozov omenjenih spremenljivk, ter pre -
tvarjanja nji hovih formatov iz procesnih v SCADA razvoj-
na orodja in obratno.
Uporaba Saia krmilniške in programske opreme  ima tudi
to prednost, da v primeru potrebe po spremembi/prepro-
gramiranju aplikacije, to naredimo samo enkrat na krmil-
niku in z enim razvojnim orodjem. Ni potrebno posodabl-
jati aplikacije na dveh fizi�no lo�enih nivojih in obi�ajno z
dvema ali ve�  prog. orodji. 

Saia®PCD v piramidni strukturi
Kot je bilo �e omenjeno v prejšnji številki revije  Avtomati-
ka, Saia-Burgess Controls krmilniki podpirajo veliko šte -
vilo razli�nih komunikacijskih standardov oz. protokolov.
Tako je mo�no izdelati transparentno aplikacijo med raz -
li�nimi nivoji, protokoli in razli�no opremo. Kon�nemu
upo rabniku bo tako nudila enostavnost uporabe in veliko
fleksibilnost.
Saia-Burgess s svojimi produkti pokriva vse tri nivoje av -
to  matizacije v piramidni strukturi. Ima veliko število raz -
li�ne strojne opreme (sobni krmilniki, I/O remote eno te,
...) na nivoju polja (Field level), števil�no opremo na ni vo -
ju avtomatizacije (krmilniki, prikazovalniki, paneli) in
prav tako primerne rešitve na nivoju upravljanja (Mana -
gement level). WEB tehnologija zgornja dva nivoja zdru -
�uje v skupnega, saj je z enovito WEB aplikacijo mo�no
up ravljati proces/napravo/postrojenje neposredno na kr -
milniku (z uporabo Saia®MB panela) in hkrati iz ra�unal-
nika/-ov na nadzornem nivoju z uporabo spleta in kla si � -
nega internetnega brskalnika. 
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Saia®PG5 razvojno orodje
PG5 je razvojno orodje, ki omogo�a konfiguracijo Saia PCD krmilnikov, programiranje, on-line spremljanje izvajanja
aplikacij, analiziranje, parametriranje in debugiranje. Podpira celotno dru�ino Saia PCD krmilnikov. Izdelava aplikacij je
da tote�no orientirana, zato mogo�a enostavno izva�anje, kopiranje in deljenje datotek z ve� krmilniki. Ima integriran HMI-
Editor (urejevalnik) za enostavno izdelavo aplikacij upravljavskih panelov. Programiramo lahko v grafi�nem okolju (FU -
P LA-uporaba grafi�nih funkcijskih blokov), v Saia-Edit okolju (IL-uporaba instrukcij) in v Graftec na�inu (uporaba sek -
ven�nih diagramov poteka). Lahko kombiniramo vse tri na�ine programiranja. 
Velik poudarek je na u�inkoviti administraciji uporabljenih spremenljivk, simbolov in podatkovnih blokov ter njihovem
na�inu naslavljanja. Projekt manager nam omogo�a izdelavo kompleksnih aplikacij. Na projektu je lahko uporabljenih tudi
ve� sto krmilnikov (npr: avtomatizacija Lötschberg tunela v Švici) kljub temu nam zagotavlja dobro preglednost nad celo-
to in nad posameznim krmilnikom. V nadaljevanju je prikazan FUPLA grafi�ni vmesnik z števil�nimi knji�nicami (HVAC,
LonWorks, EIB/Knx, EnOcean, Belimo, SMS, e-mail,...). 

Vsak FBox ima vhodne, izhodne spremenljivke ter ve�ina tudi nas-
tavljive parametre.
Parametrom posameznega loka lahko dodelimo absolutne naslove
(ad rese), lahko jim dodelimo tudi simbolno-logi�na imena. Spre-
menljivke lahko tudi zdru�ujemo in tako strukturiramo po dat kov -
no bazo.
Vsak tip spremenljivk (binarni, cela in realna števila, podatkovni
bloki ter konstante) je za la�je in hitrejše povezovanje prikazan v
svoji barvi. Prav za vsak FBox je podana tudi zelo iz�rpen opis  funk -
cije, ki jo izvaja. 
Pri izdelavi HMI/WEB aplikacije posameznim funkcijskim blokom
dodelimo referen�na imena.  Preko dodeljenih ref. imen se FBox-i

avtomati�no pove�ejo z HMI/WEB grafi�nimi elementi. Povezovanje je tako enostavno in hitro. Za posamezen FBox (npr:
PID regulator, SEQ, tedenski urnik,…) bi v nasprotnem primeru morali ro�no naslavljati ve� deset parametrov. 
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Saia®SWeb editor

Saia®SWeb-Editor je eden od modulov programskega paketa Saia®PG5. Namenjen je izdelavi spletne WEB aplikacije
in zajema vse pomembne funkcije, ki jih ima klasi�na SCADA. Saia®SWeb temelji na Java platformi in na izvajanju
apletov (Applets). Web/HMI aplikacija se skupaj s procesnim delom nalo�i v krmilnik. Imamo mo�nosti prikaza tako
stati�nih kot tudi dinami�nih grafi�nih objektov. Upravljanje z alarmi je rešeno sistemsko v kombinaciji z dodelitvi-
jo nivojev dostopa. Imamo mo�nost historizacije izbranih parametrov in njihovega grafi�nega prikaza. Omogo�ena
je izdelave ve� jezikovnih aplikacij z uporabo *.csv
datotek, ki jih lahko na knadno spreminjamo in
prenašamo na ciljni krmilnik.

HVAC Web predloge

Vse HVAC Web predloge v Saia®SWeb editor-ju
ima jo svoje FBox grafi�ne elemente.
Parametri v Fbox-u so isto�asno tudi parametri
Web predloge, ker se v tem primeru parametre,
spremenljivke in ostale podatkovne tipe upo ra -
b lja globalno.
Slika prikazuje primer Fbox-a in Web predloge za
motor. Vidimo, da je to Fbox z vhodno/izhodnimi
spremenljivkami. Ko odpremo okno tega bloka vi -
dimo notranje paramtre, ki se preslikavajo v gra -
fi �no okno Web predloge (slika spodaj desno).
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Primer Saia®SWeb HVAC aplikacije
Saia®SWeb tehnologija
(strojna oprema skupaj
s programsko) omogo�a
izdelavo kompleksnih
HVAC aplikacij s stati� -
ni mi in dinami�nimi ob -
jekti. Aplikacija je lahko
izvedena prakti�no z ne -
omejenim številom pri -
kaznih oken v raz li � nih
resolucijah. Dostop do
Web aplikacije je la h ko
paralelen in so�asen.

Omeniti je potrebno, da je mo�no vse pred pripravljene WEB predloge
individualno adaptirati (zamenjava simbolov z lastnimi) oz. jih obliko-
vati na novo in jih s tem prilagoditi svojim �eljam in potrebam.

Na �asovnem diagramu
(levo) lahko za izbran
pa rameter spreminjamo
na�in prikaza s spreme -
mbo �asovnega interva -
la (x-osi), kot tudi ob -
mo �ja prikaza po verti -
kali (zoom). Prav tako
lahko definiramo  barve
prikaza za posamezen
pa rameter. Lahko ga
gle damo v on-line oz.
off-line na�inu.

Alarmiranje je izvedeno s prikazom tabele alarmov v novem oknu, kjer
lahko natan�no vidimo vrsto alarma in �asovne parametre alarma (�as
nastanka in potrditve). 

Tako lahko alarme  ne -
po sredno spremljamo,
potrjujemo in s tem na -
pake odpravljamo pra -
vo �asno. V primeru, ko
imamo z brskalnikom
od  prto okno (npr: gle -
da mo P&ID shemo top -
lotne postaje) in pride do
alarma, ima to okno
dolo�eno prioriteto, zato
se avtomatsko poka�e
pred trenutno gledanim.

Web HMI aplikacija se izvaja z uporabo apletov (Applets), ker se s tem
izvaja hitreji in lokalno.

To pomeni, ko se prvi� pove�emo s stre�nikom krmilnika se apleti pre-
nesejo na našo opremo (PC, MB panel, …).
Za tiste, ki si �elijo malo ve� svobode in lastne ustvarjalnosti se lahko s
strani PC-ja (Windows platforma) neposredno dostopa do podatkov
Saia®PCD krmilnika z uporabo spletnih CGI skriptov (uporaba Visual
Ba sic, .Net, C# in podobnih razvojnih orodij) brez posebnih komu-
nikacijskih gonilnikov. Lahko se uporabi tudi SComm.dll knji�nico.
Mo�nosti uporabe Saia-Burgess Controls opreme za avtomatizacijo
zgradb, strojev, naprav in druge infrastrukture je torej zelo veliko. A



V sedanjem �asu informacijske dru -
�be, ko skorajda neprestano ko mu -
niciramo in prenašamo naj raz li� -
nejša sporo�ila po telekomunikacij -
skih omre�jih, se nam ve dno pogo -
steje zastavlja vprašanje varnosti
naših podatkov. Nema lokrat so in -
formacije, ki jih oddajamo ali spre-
jemamo po razli�nih omre�jih, za -
upne narave in ni ka kor no�emo, da
bi jih izvedel kdor koli drug kot naš
oddaljen sogovornik. Še posebej po -
zorni smo pri izvajanju ban�nih
sto ritev, internetnega nakupovanja
in ostalih ap likacijah, ki so vezane
na našo identiteto.

Omre�je je pred neavtoriziranimi
uporabniki, ki bi �eleli imeti do stop
do njega, u�inkovito zaš�i teno s
"po �arnim zidom", ki izlo�a sumljiv
promet oziroma prepre�uje dostop
dolo�eni vrsti prometa. Ker kljub
uporabi po�arnega zidu še vedno
obstaja mo�nost, da malopridne�
pre streza podatke, med tem ko po -
tujejo med pošiljateljem in prejem-
nikom, ter jih bere ali ce lo spremin-
ja (kali njihovo verodo stojnost), se
uporablja šifriranje po datkov. Veda,
ki prou�uje šif ri ranje in se imenuje
kriptografija, nas u�i, da dobro va -
ro vanje spo ro �ila ne temelji na
tajnosti šifrirnega postopka, pa� pa
na tajnosti klju �a za šifriranje, pri
�e mer je spre jemljiv samo tisti po -

stopek, ki je za poznavalca klju�a
iz vedljiv v realnem �asu. Nepozna -
valec kripcijskega klju�a kljub zelo
zmo glji vemu ra�unalniku ne more
izvesti postopka dešifriranja v do -
gle dnem �asu.

Prakti�no nezlomljivi zaš�itni teh -
niki elektronske kriptografije, ki
va ruje naše podatke na višjem ni -
voju omre�ja, danes prihaja v do -
polnitev kvantna kriptografija, ki
omogo�a tudi teoretsko nezlomlji-
vo varovanje podatkov na samem
fizi�nem nivoju telekomunikacij -
skih povezav, ki jih danes vse po -
gosteje izvajamo s pomo�jo op ti� -
nega vlakna. Medtem ko klasi�na
kriptografija uporablja razli�ne
ma   temati�ne metode za zaš�ito
sporo�ila pred prisluškovanjem, te  -
melji kvantna kriptografija na
uporabi zakonov kvantne fizike za
doseganje absolutne varnosti pre -
no sa podatkov. Tajnost prenosa je
torej vnaprej zagotovljena z na rav -
nimi zakoni in omogo�a va ro vanje
podatkov na fizi�nem nivoju.

Podatke v opti�nih komunikacijah
prenašajo posamezni osnovni delci
svetlobe – fotoni, za katere veljajo
fizikalni zakoni kvantne optike.
Kvantna kriptografija uporablja
Heisenbergovo na�elo nedo lo�e no -
sti in z njim zagotavlja absolutno
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Optične komunikacije
bodo v prihodnosti še
varnejše s pomočjo
kvantne kriptografije
Avtor: viš. pred. dr. Boštjan Batagelj

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

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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zaš�ito prenosa informacije. Ta
koncept je tako absoluten, kot je
nemogo�e deliti foton – osnovni
kvant svetlobe. 

Kvantna kriptografija uporablja
lastnost, da je kvantno stanje svet-
lobe zelo ob�utljivo na vsak zu na nji
poseg, zato ga vsak poskus pri slu š -
kovanja poruši, pokvari informacijo
in izda prisluškovalca. Ker je klju�,
kodiran s kvantnim stanjem posa -
meznega fotona, nemo go�e identi � -
no replicirati, lahko prejemnik z lah -
koto ugotovi, ali je bil skriti klju�
ukraden. Ta na�in obema stranema
– pošiljatelju in pre jemniku – omo -
go �a izmenjavo kode po javnem ko -
mu nikacijskem kanalu s popolno
var nostjo pre no sa.

V nasprotju z obstoje�imi klasi�ni -
mi shemami za razdeljevanje klju -
�a, razdeljevanje kvantnega klju �a
ne potrebuje varnega prenosa,
temve� lahko poteka po javnem in
popolnoma nevarovanem opti� -
nem omre�ju, ki je na primer la h -
ko transportno opti�no omre�je z
razvrš�anjem valovnih dol�in ali
dostopovno pasivno opti�no om -
re�je. Kvantni klju� je ustvarjen
neposredno in isto�asno pri pošil-
jatelju in prejemniku. Poleg tega je
ustvarjen iz popolnoma naklju � -
nih zaporedij, kar je izjemno zah -
tevno izvedljiva naloga za klasi�no
shemo razdeljevanja klju�a.

Za kvantno šifriranje informacije
se lahko uporablja polarizacija fo -
tona, pri �emer lahko foton najde-
mo v štirih ortogonalnih polar-
izacijskih stanjih, ki jih imenuje-
mo linearna polarizacija (horizon-
talna ali vertikalna) in kro�na po -
la rizacija (levo ali desno su�na).
Ker je polarizacijo precej zahtevno
detektirati, se v praksi uporablja
meritev faze fotona s pomo�jo op -
ti�nega interferometra.

Še do nedavnega je bila kvantna
kriptografija domena poglobljenih
teoreti�nih in visokotehnoloških
eksperimentalnih raziskav, ki so
bi le podprte z velikimi pri�akova -
nji za kasnejšo uporabo v teleko-
munikacijah. 

Generiranje posameznih fotonov
in mo�nost prenosa na dovolj ve -
liko razdaljo sta z vidika opti�nih
komunikacij dva posebno velika
iz ziva, ki jih prinaša kvantna krip -
tografija. Opis naprave, imeno-
vane opti�na puška, je bil objav ljen
v letu 2005. Le-ta omogo�a gener-
iranje impulzov na valovni dol�ini
1,3 mikrometra, ki imajo v pov -
pre �ju en foton na impulz. Dol�ina
uporabljenega opti�nega vlakna ne
sme biti prevelika, ker lahko sla b -
ljenje vlakna povzro�i naklju�no
iz gubo posameznih fotonov, kar
vo di v veliko število bitnih napak.
Ne davni preizkusi pa �e dosegajo
150 km (NEC, 2004) ali 100 km
(id Quantique, 2003). Najve�ja
raz dalja, dose�ena pri prenosu po
praznem prostoru, znaša 23 km.

Dosedanje raziskave so �e dale
kon kretne rezultate, ki potrjujejo
uresni�ljivost sicer abstraktne za -
mi sli kvantne kriptografije. Prvi
ve �ji rezultat dosedanjih raziskav
je bila izgradnja eksperimentalnega
opti�nega omre�ja za razdeljevanje
kvantnega klju�a. Kvantno omre�-
je je bilo postavljeno leta 2004 pod
okriljem projekta ob rambne agen-
cije DARPA (angl. De fense Advan -
ced Research Project Agency). Om -
re�je iz opti�nega vla  kna povezuje
uni verze MIT, Har vard in Boston
na podro�ju Bostona in bli�njega
Cambridgea. Razširjeno je bilo tudi
na zveze v praznem prostoru, ki
naj bi omo go�ale še komunikacije z
le tali, sa teliti in drugimi mobilnimi
upo rab niki.

Danes smo prišli do to�ke, ko sta
znanstveni napredek in razvoj
opti�nih komunikacij �e omogo�i-
la komercializacijo te tehnike. V
letu 2005 so se na tr�iš�u pojavile
prve komercialne naprave, ki
omo go�ajo uporabo v telekomu-
nikacijah, v prihodnjih letih pa bo
ponudba še ve�ja, saj se special-
iziranim proizvajalcem priklju�u-
jejo velike korporacije. Domneva-
jo, da se bodo v prihodnjih 3 do 5
letih pojavili prvi ve�ji uporabniki,
npr. dr�avni organi, vojska, banke
in telefonske dru�be za zasebne
potrebe.
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Vzporedno s kvantno kripto gra -
fijo nastajata dve novi znanstve -
no-raziskovalni podro�ji, ki mor -
da prinašata daljnose�ne posle di -
ce. Kvantna kriptografija odpira
pot bodo�im raziskavam in pre -
lomnicam na podro�ju kvantne
informatike in kvantnega ra�u-
nalništva. Gre za prelomni pod -
ro �ji, ki pa sta šele v povojih.
Kvantna kriptografija je tehno -
loško zahteven in hkrati najbolj
eleganten na�in za izmenjavo
skri tega klju�a. �eprav izgleda
kot naslednja generacija kripto -
grafskega sistema, ki bo nado-

mestila protokol javnega klju�a,
temu najverjetneje ne bo tako,
am pak se bo kve�jemu uveljavila
kot dopolnilna zaš�ita. Kakorkoli
bo pokazal �as, se moramo zave-

dati, da kvantna kriptografija ne
bo prva aplikacija kvantne meha -
nike v telekomunikacijah. Prehi -
te li so jo �e laser, opti�ni oja�eval-
nik in fotodetektor, katerih delo-
vanje lahko razlo�imo samo s po -
mo�jo kvantne narave svetlobe.
Bo pa nedvomno prva uporaba v
te lekomunikacijah, ki za prenos
informacije izkoriš�a en sam fo -
ton. Kvantna kriptografija, ki je
no  vej še temeljno znanstveno po-
d  ro �je, zagotavlja absolutno za -
š�ito na fizi�nem nivoju prenosa
signalov �e v samem principu. �e
ma lopridne� poskuša kopirati

kvantni klju�, mu to onemogo�i-
jo fizikalni zakoni, ki prepre�uje-
jo izdelavo identi�ne kopije in po -
kvarijo original. Uporabnik ga s
tem zazna.

Slika - Kraja kvantnega klju�a je fizikalno nemogo�a. (vir: Zbornik
strokovnega seminarja opti�ne komunikacije).

V dneh od 30. januarja do 1. februarja 2008 bo na
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal strokovni
seminar

Optične ko munikacije
po vrsti �e petnajsti – z udele�bo slovenskih in tujih pre-
davateljev (http://antena.fe. uni-lj.si/~sok/2008). Do -
ma �i pre davatelji bodo predstavili stanje in razvojna
vprašanja opti�nega omre�ja v Sloveniji. Tuji strokovn-
jaki iz Anglije, �eške, Nem�ije, Nizozemske, in Zdru�enih
dr�av Amerike bodo predstavili novejše razvojne te�nje
in prihodnja predvidevanja, vklju�no z razvojem
kvantne kriptografije. 

O avtorju:

Boštjan Batagelj
je diplomiral le -
ta 1997 na sme  -
ri telekomuni -
ka cije na Fakul-
teti za elektro -
tehniko v Ljub -
ljani. Na isti fa -
kulteti je leta 2000 magistriral ter
leta 2003 doktoriral. Od leta 1997
je zaposlen na Fakulteti za elektro -
tehniko, Katedra za telekomuni ka -
cije v Laboratoriju za sevanje in
op tiko. Kot višji predavatelj in asis-
tent predava ter vodi avditorne in
la boratorijske vaje pri nekaterih te -
lekomunikacijskih predmetih. Je
av tor številnih doma in v tujini ob -
javljenih �lankov in sodeluje v do -
ma�ih in mednarodnih projektih s
podro�ja opti�nih in radijskih ko -
mu nikacij. Njegovo raziskovalno
de lo je povezano z opti�nim do -
stopovnim omre�jem, opti�nim
transportnim omre�jem in neline -
ar nimi opti�nimi pojavi. A
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Andrej Orešnik, IB-PROCADD d.o.o., Ljubljana

Uporabniki programske opreme CADdy++/SEE Electrical so se razveselili nove različice programske opreme,
ki se imenuje CADdy++/SEE Electrical V4R1. Prinaša precej  novosti, ki odpira popolnoma nove razsežnos-
ti na področju računalniškega načrtovanja v elektrotehniki.  Vključuje mnoge napredne in posodobljene

funkcije, ki so bile dodane na zahtevo uporabnikov. Pomembno vlogo pri novostih nove različice je tudi plod
tesnega sodelovanja razvojne skupine IGE-XAO ter sodelavcev podjetja IB-PROCADD d.o.o..

NOVA VERZIJA, NOVO IME
CADdy++/SEE Electrical V4R1

Revolucionalna tehnologija, mo� in nova funk cio -
nal nost programske opreme CADdy++/SEE Electri-
cal V4R1 prinaša uporabniku ve�jo, hitrejšo in zane -
s ljivejšo pot do doseganja zastavljenih ciljev v še kra-
jšem �asu. Nova platforma profesionalnega progra-
ma garantira prenos vseh obstoje�ih projektov nare-
jenih v starejših razli�icah CADdy++/SEE. Delovno
okolje je še bolj prijazno, kot v predhodnicah in ga je
mo�no enostavno prilagajati. Nove funkcionalnosti
kot so DRC-prera�unavanje mo�nih dovoljenih po -
ve zovalnih povezav (enojno kot tudi ve�kratno),
pravokotno povezovanje s pomo�jo DRC-algoritma,
pre-definiranje nastavitev lasnosti kablov, nova Uvoz/izvoz baze proizvodov v .xml format
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orodja za "samodejno" povezovanje, posodobljen pre-
vajalni modul, uvoz/izvoz baze proizvodov v .xml
format in ostale posodobitve izra�ajo mo� in hitrost
programske opreme, kar lahko potrdijo vsi zado-
voljni uporabniki CADdy++/SEE.

Novosti nove verzije je veliko in jih ni mo� razdelati
v tako kratkem �lanku, vse informacije o novi raz li -
�i ci CADdy++/SEE V4R1 lahko dobite na www.cad -
dy-electrical.net oz. na telefonski številki 01/565-
72-50. Podrobnosti bodo predstavljene v prihodnji
številki revije Avtomatika.

KOLABORACIJA E-CAD FUNKCIONAL -
NOSTI TER OBSTOJE�EGA ORODJA ZA
DIMENZIONIRANJE IN OPTIMIRANJE
ELELKTRI�NIH INSTALACIJ

Izredna ve�ja kompatibilnost in funkcionalnost nove

verzije CADdy++/SEE V4R1 omogo�a mo�nost la�-
jega povezovanja z ostalimi profesionalnimi orodji.
Razvojna skupina IB-PROCADD d.o.o. v sodelovanju
z ELSYST d.o.o. in ABAKUS d.o.o. smo na �eljo
mnogih projektantov neposredno  vklju�ili tehni�ne
prera�une elektri�nih instalacij, kar omogo�a ELIN
programska oprema. Ra�unalniško podprto projek-
tiranje, dimenzioniranje in optimiranje instalacij ter
izdelava projektne dokumentacije ja tako �isto na
drugem nivoju, kar bo mo� zaslediti v elektro pros-
toru. Podrobnosti na www.caddy-electrical.net.

TE�AJI IN NAPREDNA TEHNI�NA POMO�
CADdy++/SEE V4R1 UPORABNIKOM 

Zagotavljanje hitre in kvalitetne tehni�ne pomo�i
predstavlja najpomembnejši del sodelovanja z
uporabniki. Podjetje IB-PROCADD d.o.o. zagotovlja
podporo v vsakem trenutku ne glede na geografski

CADdy++/SEE Electrical V4R1 in ELIN programska
oprema

Uporabnik vsako posredovanje s strani svetovalca
potrdi ali zavrne
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polo�aj. To zagotavlja spletni sis-
tem napredne "ONLINE" komu-
nikacije. Bistvena prednost na -
pre dne tehni�ne pomo�i je ne po -
sredna rešitev problema kjer koli
na svetu in njegova preprosta
uporaba. Povezovanje dveh ra�u-
nalnikov preko interneta (tudi
preko po�arnih zidov) poteka
brez predhodnih namestitev in
nastavitev. 

Kljub izjemni tehnologiji, ki smo
ji pri�a dandanes ne sememo
zanemariti klasi�nih izobra�e-
vanj. Brez njih ne gre, zato so
poleg sodobnih na�inov informi-
ranja in izobra�evanja CADdy++
/SEE uporabnikom zagotovljeni
tudi klasi�ni te�aji osnovnega,
speciliziranega in aplikativnega
izobra�evanja na lokaciji proda-
jalca ali uporabnika. 

Uporabniki na številnih te�ajih
spo  znajo programsko opremo, na  -
�ine priprave dokumentacije, delo s
krmilniki in podatkovnimi knji�i-
cami elementov, generiranje gra -
fi�nih seznamov, samodejno ge ne -
riranje tipskih elektro shem, skrat-
ka vse, kar mora strokovnjak poz-
nati za �imprejšnje in uspešno uva-
janje v programsko opremo.

Na naprednih te�ajih so podrob-
neje predstavljene zahtevnejše
vse bine in funkcije. Najzahtevne-
jšim uporabnikom so namenjeni
aplikativni te�aji, kjer izobra�e-

vanje poteka na konkretnih pro-
jektih.

POSEBNE UGODNOSTI
PRI NAKUPU CADdy++
/SEE Electrical V4R1 in
ELIN programske opreme

Vsem obstoje�im kot tudi ostalim
kupcem do konca letošnjega leta
nudimo posebne ugodnosti naku-

pa profesionalnega programa
CADdy++/SEE V4R1 za na�rto-
vanje v elektrotehniki in ELIN
pro gramske opreme za dimenzio -
ni ranje in optimiranje elektri�nih
instalacij.

V okviru akcije podarimo vzdr�e-
vanje kateregakoli kupljenega ni -
voja oz. modula CADdy++/SEE
V4R1 za naslednje leto 2008.
Vzpo redna akcija je popust na
EL IN programsko opremo.

Demo razli�ico programske op re -
me CADdy++/SEE Electrical V4 -
R1 in ELIN, ter ostale informacije
najdete na internetni strani www
.caddy-electrical.net. Poleg ugod-
nosti pri nakupu programskih
oprem s ciljem zagotavljanja kva -
li tetnega in konkuren�nega pro -
cesa na�rtovanja našim kupcem
zagotavljamo v sodelovanju z
CA  NON ADRIA d.o.o. tudi izjem-
no ponudbo Canon CAD tis kal -
nikov. Informacije: www.ib-pro-
cadd.si

Ekskluzivni zastopnik in razvojni partner E-CAD pro-
gramske opreme francoskega giganta IGE+XAO v Slo ve -
niji in dr�avah nekdanje Jugoslavije �e 19. leto slovensko
podjetje IB-PROCADD d.o.o.

www.caddy-electrical.net

A
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Prireditev  se je odvila v sejemskih prostorih na  "McCormick Place West"
ulici od 12. - 15. novembra 2007.

Pri vsem me je presenetil tipi�no ameriški "Shock & Awe" u�inek, kjer je
vse optimizirano na �imboljši prvi vtis. Tako je bilo tudi s tem sejmom,

Branko Badrljica, Avtomatika

Chicago, 12. - 15. november 2007 

Rockwell
A UTOMA TION
FAIR 2 0 0 7

Na povabilo podjetja Tehna, ki zastopa proizvodni program ameriškega podjetja Rockwell v Slo ve -
niji smo se novembra imeli priložnost udeležiti sejma avtomatizacije, ki ga je pripravilo matično
podjetje v Chicagu za svoje poslovne partnerje. Pravzaprav bi prireditvi glede na naravo mogoče

bilo pravilneje reči delovni seminar, vendar pa po velikosti in številu obiskovalcev presega mnoge do -
mače sejme.

�eprav gre tehni�no gledano ver-
jetno bolj za seminar, zdru�en z
workshopom in nekakšnim sejmi -
š �em. �e obseg prireditve je fasci-
nanten; �eprav gre za poslovne
partnerje in v veliki ve�ini znane
stranke, se je prireditve udele�ilo
ne kako 15.000 udele�encev, za
ka tere je prakti�no v celoti poskr-
bel sam Rockwell Automation, ta -
ko za preno�iš�e, kot za prevoze,
prehrano itd. �eprav je jasno, da
gre tu za zasebni interes po kro -
vitelja, bi se naši sejmarji mogo�e
lahko kaj nau�ili tudi iz tega.

Predavanja in workshopi so po te -
kali prakti�no neprestano v nekaj
deset predavalnicah in �eprav so se
mnoga ponavljala je bilo prak-
ti�no nemogo�e biti prisoten v teh
nekaj dneh na vseh zanimivih te -
mah. Samo "hands-on" laboratori-
jev sem naštel nekaj �ez dvajset,
prav tako predavalnic in ve�ina
pro storov je bila zasedenih prak-
ti�no ves �as prireditve.Slika 1 - Zunanjost sejmiš�a
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�e k temu prištejemo še sejemski
prostor, kjer so se v eni sami veli-
ki hali zvrstili tako sam Rockwell
s svojimi programi kot mnogi
poslovni partnerji iz vseh delov
sveta, dobimo nekaj �ez sto razs-
tavnih prostorov v nekaj tem-
atskih skupinah. Poleg samega
Rockwella, katerega razli�ne veje
so bile zastopane na dvanajstih
razstavnih prostorih je bilo prisot-
nih 90 partnerjev, pet OEM proiz-
vajalcev, deset ponudnikov rešitev
in sedem univerz.

Problematika uporabe avtomati-
zacije na razli�nih podro�jih je bila

na industrijskih forumih bolj na
široko obdelana, letos pa so se
lotili naslednjih podro�ij:

- avtomobilska industrija
- biogoriva
- hrana in pija�e
- ladjedelništvo
- potrošni izdelki
- proizvodnja/predelava nafte

in zemeljskega plina
- avtomobilske pnevmatike in

gumijasti izdelki
- pre�iš�evanje vode

"Hands-on" laboratoriji so ponu-
jali obiskovalcem vpogled v kon -
kret ne prakti�ne rešitve s testnimi

primeri na konkretni opremi, s
ka tero so se lahko preizkusili na
mi zi. V kar 22 laboratorijih je bilo
obiskovalcem na voljo pribli�no
toliko tem, ki so obsegale vse od
osnovnih, prvih korakov pri pro-
gramiranju in uporabi frek ven � -
nikov preko uporabe gradnikov z
var nostnimi funkcijami, integra -
cije Logix krmilnikov, PowerFlex
frekven�nikov s programjem Fac-
toryTalk View, osnov pri uporabi
PLCjev vse do uporabe EtherNet/IP
za Real-Time I/O in krmiljenje
mo torjev.

Kar 54 tehni�nih predavanj je ob -
ravnavalo principijelne in kon kre -
tne rešitve na višjih nivojih voden-
ja in se ukvarjala s posledicami
vpe ljave dolo�enih prijemov ali
vpe ljave dolo�enih tehnologij. Za -
ra di tega so bila predavanja zani -
miva in obiskana predvsem za lju -
di, ki v podjetjih odlo�ajo o vpelje-
vanju in nabavih tehnologij oziro-
ma pri izvajalcih, ki poleg tega tu -
di svetujejo svojim strankam.

Posebne delavnice - Workshopi so
bili namenjeni konkretnim prika-
zom v praksi uporabljenih opti-
malnih rešitev dolo�enih proble-
mov, katerih so se lotili skozi dalj -
ša, iz�rpnejša predavanja in de -
mon stracije. V šestih dvoranah je
bilo pripravljeno vsega skupaj kar
17 tovrstnih prireditev.

Vsaj meni zanimivejši del priredi -
tve so bili sejemski prostori, kjer se
je dalo videti marsikaj zanimivega,
velikokrat tudi na razstavnih pro -
storih razstavljavcev, ki na prvi
pogled mogo�e s samim Rock wel -
lom nimajo veliko skupnega.

Z razkošnim štandom je bil priso -
ten FESTO, ki je kazal svoj široki
proizvodni program. Od vsega
sem si najbolj zapomnil zanimive
me hanske aktuatorje, ki jim pri
FESTu pravijo "pnevmatske mi -
šice". Gre za cevi iz posebnega, po -
sebej navitega vlaknastega materi-
ala, ki se pod vplivom notranjega
pritiska lahko podaljšajo do 20%
od svoje prvotne dol�ine. Za de -
monstracijo so postavili avtomo-
bilski sede� na podlago, ki so jo

Slika 2 - Rockwellow osrednji razstavni prostor

Slika 3 - Tik pred skokom na kosilo sem uspel "ujeti" gospoda Danila
Petri�a (Tehna) nad delom sejmiš�a
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vpeli v sistem nekaj pnevmatskih
mišic in zainteresirani obiskovalci
so se lahko usedli za simuliran
rally dirkalnik, ki je �isto zares
po skakoval na neravninah in se
na gibal v ovinkih !
Zelo zanimivo do�ivetje, to vam
lahko potrdim iz prve roke ;o)

Podjejte Endress+Hauser je seveda
predstavilo svoj široki program
sen zorjev in spremne instrumen -
ta cije.

Cisco je prikazal serijo Ethernet
usmerjevalnikov, posebej prilago-

Slika 4 - FESTO-v "dirkalnik" na pnevmatskih mišicah

Slika 6 - Ultrazvo�ni in radarski senzorji Endress+Hauser

jenih zahtevam avtomatizacijske
opreme ( realtime aplikacije zahte-
vajo deterministi�en odziv itd),
Alpha Robotics pa je prikazal zan-
imive hitre robotske roke, namen-
jene pakiranju tablet in podobnim
aplikacijam.

Prosoft je tudi prikazal širok spek-
ter izdelkov, od katerih sem si
najbolj zapomnil sisteme za
brez�i�no komunikacijo, sploh
sisteme, ki za prenos uporabljajo
napredno "Spread Spectrum" kodi-
ranje.

Skratka, novosti in vtisov je bilo
veliko preve� za eno kratko repor-
ta�o in upam, da jih bomo lahko
pošteno obdelali v seriji �lankov,
ki sledi.

Slika 5 - Sama pnevmatska mišica

A
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»Ve�ja podjetja nas kot svetovalno in raziskovalno podjetje ve�krat
najamejo, da preverimo njihovo tehni�no in organizacijsko varnost. Na
konkretnih primerih opa�amo, da obstajajo številna tveganja in gro�n-
je, ki lahko vplivajo na zaupnost, celovitost in razpolo�ljivost informa-
cij. Popolne varnosti ni, vendar nekatera ve�ja podjetja ta vprašanja še
vedno ne jemljejo dovolj resno« je povedal mag. Aleksander Šinigoj,
direktor podjetja Palsit d.o.o. INFOSEK poskuša vse te gro�nje razkriti in
pojasniti tista kriti�na tveganja, s katerimi se morajo organizacije spopa-
dati. 

Avtor: Ana Besednjak

Podjetje Palsit d.o.o. je  danes, 23. novembra 2007, v sodelovanju z
Mestno občino Nova Gorica in podjetjem HIT d.d., uspešno zaključi-
lo že deveto konferenco INFOSEK. V novogoriškem hotelu Perla se je

zbralo skoraj 200 udeležencev iz cele Slovenije in nekaterih tujih držav, ki
so prišli s podobnimi nameni in željami – pridobiti čim več informacij in
novega znanja iz področja informacijske varnosti, ki je v Sloveniji še vedno
nekoliko zapostavljena tematika.

Konferenca
INFOSEK 2007

Nova Gorica, 22.–23. november 2007
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Prvi dan je tako INFOSEK 2007
obiskal eden najbolj znanih eti�nih
hekerjev v Evropi, Paul Midian
(Sie mens Insight Consulting). Kjell
Kalmelid (ENISA) je govoril o do -
brih praksah zavedanja pomena
informacijske varnosti v Evropi,
Sa ša Juši� in Leon Jurani� (INFI-
GO IS d.o.o.) sta izpostavila varno
uporabo elektronskega ban�ništ-
va, Rita Almeida Ribeiro pa je
predstavila razpolo�ljivost in upo -
rabnost podatkov pri raziskovan-
ju vesolja itd.

Doma�i strokovnjaki so razpravl-
jali o temah, ki so aktualne za Slo -
venijo. Zaradi neposredne bli �ine
bo do�ega predsedovanja Ev ropski
Uniji in številnih varnostnih vpra -
šanj povezanih s tem, so bile prav
gotovo zanimive teme, ki jih je
predstavil Damijan Marinšek iz
Mi nistrstva za javno upravo. 
Pred stavnik slovenske policiji, g.
Janko Šavnik, je prikazal prakti -
�en primer ra�unalniškega krimi-
nala, g. Igor Loborec in g. Matej
Saksida pa sta izpostavila nekaj
prakti�nih napotkov, kako se ob -
varovati hekerskih gro�enj in zlo -
rab. Prvi dan so se na okrogli mizi
zbrali tudi vodje informatike naj -
ve�jih slovenskih podjetij in orga-
nizacij, ki so razpravljali o odgov-
ornosti vodij informatike. 

Poleg predavanj o aplikacijski var -
nosti in informacijsko-varnostnih
rešitvah, so drugi dan konference
obiskovalci imeli prilo�nost akti -
vno sodelovati na delavnicah o
neprekinjenem poslovanju v ok vi -
ru BS25999 in/ali psihologiji vo -
de nja.

Novost letošnje konference je bilo
2-dnevno intenzivno šolanje FO -
RUM VARNA TAJNICA II, namen-
jeno vsem, ki pri svojem delu raz -
po lagajo z ob�utljivimi informaci-
jami.

Ob koncu prvega konferen�nega
dne je podjetje Palsit, skupaj s
pod jetjema SAOP in CHS, podarilo
vrednostne �eke v skupni vrednos-
ti 2250€ trem slovenskim institu-
cijam, in sicer Centru za socialno
delo Nova Gorica, OŠ Kozara in

Centru za usposabljanje invalid-
nih otrok Janka Premrla Vojka.

Tako se je zaklju�ila še ena konfe -
renca INFOSEK, ki zagotovo ni za -
dnja, saj so znanja iz podro�ja in -
for macijske varnosti dandanes
nuj no potrebna tako v poslovnem
kot zasebnem �ivljenju. A
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Od dolo�enih prioritetnih nalog smo najve� pozornosti namenili obliko-
vanju in postavitvi spletne strani, skrbi za razstavljavce in udele�ence,
sponzorjem, predavateljem in diplomskim nalogam, »najvzdr�evalske-
mu« izdelku, otvoritveni slovesnosti, ve�erni zabavi s humoristi, razs-
tavnim prostorom, ozvo�enju in okrasitvi dvorane, izdaji Zbornika,
medijskim sponzorjem in medijem, izdelavi vabil ter dogovorom in
usklajevanju z Unior turizmom.

Letos smo se odlo�ili za kar
nekaj novosti. Spletni por-
tal smo oblikovali tako, da
si je vsak razstavljavec na
spletni strani izbral razsta -
vno mesto in ga potrdil, ta -
ko da je vsak naslednji, ki si
je izbral razstavno mesto,
vedel, ali je razstavno mes -
to prosto ali zasedeno. Raz -
stavljavci in ude le�enci so
se lahko prijavili po elek-
tronskih obrazcih. Razsta -
v na mesta smo razporedili druga�e kot prejšnja leta, tako da smo jih le -
tos imeli kar 96. 

17. posvetovanje 
vzdrževalcev Slovenije
Rogla, 18.–19. oktober 2007

Avtor: Predsednik OO 17. TPVS, Sergio Ton�eti�
Informacije: Društvo vzdr�evalcev Slovenije

17. Tehniško posvetovanje vzdr�evalcev Slovenije je uspešno zaklju�eno

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.  

Tudi letos je pravkar uspešno končano posvetovanje organiziral Orga-
nizacijski odbor po pooblastilu Izvršilnega odbora Društva vzdrževal-
cev Slovenije (DVS). S pripravami smo začeli spomladi, ko smo glede

na izkušnje iz preteklih let ter glede na odmevnost in realne možnosti
izdelali scenarij, strategijo in cilje posvetovanja. Ti so služili kot izhodišče
za izvedbo in organizacijo celotne prireditve. Člani Organizacijskega od -
bora smo bili odgovorni vsak za svoje področje dela. Taka organizacijska
oblika se je pokazala kot zelo učinkovita, saj so seje in medsebojna dogo-
varjanja potekali konstruktivno in strokovno. Vsi člani organizacijskega
od bora so se izkazali z odličnim timskim delom.
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Ponovno smo ocenjevali
naj boljša diplomska dela,
prvo nagrado je prejel dip -
lomant Jo�e Vavh za dip -
lom sko delo z naslovom
»Vzdr �evanje zavornih sis-
temov tirnih vozil«. Imeli
smo dva glavna sponzorja:
zlati sponzor je bil Atlas
Copco, d.d., generalni sp o -
n zor pa SICK, d.o.o.. Oba
sponzorja sta se predstavila
�e na otvoritveni sloves-
nosti.  

Poleg tega smo imeli še 18
sponzorjev in 4 medijske
sponzorje. Med posvetova -
njem so potekala tudi zani -
miva strokovna predavanja
o vzdr�evanju in Evropi.
Predavali so strokovnjaki,
ki jih je izbrala posebna
strokovna komisija na os -
no vi izbrane tematike. 
Obi sk slušateljev in zani-
manje medijev potrjujeta
pravilnost izbire izbranih
tem. 

Podelili smo pri znanja za
dose�ke razstavljenih izdel -
kov. Zlato plaketo je dobilo
podjetje SICK, d.o.o., za
izdelek Modularni varnost-
ni krmilnik UE 410 Flexi.
Srebrno plaketo je prejelo
podjetje M. Trade, d.o.o., za
izdelek TIKMEN STATUS
CHECK Wireles Condition
Monitoring s podro�ja nad-
zora stanja strojev. Bronas-
to plaketo pa smo podelili
podjetju ERCO Internation-
al, d.o.o., za izdelek Svetil-
ka POWERBOSS ELUMA
energetsko u�inkovita -
var�na svetilka.

Med povabljenimi tujimi
gosti se je tehniškega po -
sve tovanja udele�il pred-
stavnik društva vzdr�evalcev Hrvaške (HDO). Ostali vabljeni so se opra -
vi�ili. Nadaljevali in nadgrajevali smo sodelovanje z vodstvom Celjskega
sejma.   

Ob tej prilo�nosti se zahvaljujem �lanom Organizacijskega odbora, funk -
cionarjem društva in vsem udele�encem, ki so s svojim delom, sodelova -
njem in nenazadnje obiskom razstavnih mest in predavanj pripomogli k
razpoznavnosti društva v medijih in slovenskem gospodarstvu. A
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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.



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!


