
I SSN 1580 -0830

ISSN 1580-0830 - 4.17€ - LETO 2008 - STEVILKA 79

AV
TO

MA
TI

ZA
CI

JA
 P

RO
CE

SO
V,

 S
TR

OJ
EV

 I
N 

ZG
RA

DB
 -

 R
OB

OT
IK

A 
- 

ME
HA

TR
ON

IK
A 

- 
KO

MU
NI

KA
CI

JE
 I

N 
IN

FO
RM

AC
IJ

SK
E 

TE
HN

OL
OG

IJ
E 

 -
 7

9
79



SIEMENS A&D vam ponuja širok spekter produktov (centralno
procesnih enot, distribuiranih vhodno izhodnih modulov, …), ki
omogo�ajo povezovanje prek PROFINET-a.

Obiš�ite nas na spletnih straneh:  www.siemens.com/s7-300

SIEMENS

Hitrost in zanesljivost
Krmilniki družine SIMATIC S7-300 s PROFINET komunikacijskimi vrati
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ta ne izide.

Spoštovani,

Veliko dogodkov je pred nami! Pravkar tole prebirate
na seminarju Opti�ne komunikacije ali pa ste revijo
dobili na dom ali delovno mesto. No, o seminarju
bomo vsekakor poro�ali v naslednji številki, saj je to
tako pomemben dogodek, da je o njem vredno pisati.
Zavedati se namre� moramo, da so opti�ne komu-
nikacije najpomembnejša tehnologija prenosa ogrom-
nih koli�in podatkov in prav kmalu bo opti�no vlakno
seglo v vsak dom ...

Kar precej sorodnih podro�ij najdemo v naslednjem
dogodku, ki ga najavljamo in se bo odvijal od 9. so 11.
aprila v Portoro�u. To je konferenca Dnevi slovenske
informatike, ki se bo pod geslom ”Interoperabilnost
kot izziv informatiki” spopadla s sodobnimi trendi -
odprtimi standardi, pa tudi z informatiko v finan�nih
institucijah.

Tokratna številka poleg �lanka o dostopovnih opti�nih
omre�jih prinaša tudi precej novosti s podro�ja opreme
za industrijsko avtomatizacijo in dva zajetna pri -
spev ka konkuren�nih CAD/CAE programskih paketov.
Upamo, da vam bodo zanimive predstavitve pomagale
pri izbiri ...

Še enkrat vas vabim, da se nam pridru�ite na letoš -
njem Sejmu elektronike 2008 kot razstavljavci ali
obi s kovalci, vseh bomo veseli, in pomagate o�iviti to
tradicionalno sre�anje uporabnikov, razvijalcev, pro -
izvajalcev in prodajalcev profesionalne in zabavne
elektronike na vseh nivojih. Pridite, zabavno in pou�no
bo ...

D. Selan
gl.ured nik

AVTOMATIKA
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Kontaktna oseba:
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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!

Do ustreznih informacij si �elimo
u�inkovito in hitro dostopati tudi
od doma. Pri tem se ka�e opti�no
dostopovno omre�je kot edina dol-
goro�na rešitev in celo brez resnih
tekmecev v prihodnosti...

Za zajem procesnih podatkov s
�asovnim �igom upo rabimo krmil-
nik S7-200 CPU 222 z urnim modu-
lom (»Basis«). Podatki se preko
ethernet modula CP243-1 prenaša-
jo na arhivirno postajo (»Backup«)

Z LFT-jem predstavlja SICK nov
sistem za merjenje nivoja, ki je
primeren za skoraj vse vrste vod-
nih in oljnih teko�in. Kombinacija
TDR tehnologije in koaksialne
merilne sonde omogo�a delovanje
neodvisno od na�ina monta�e ...
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Višjo stopnjo integracije ponuja Integrated Architecture
Rockwell Automation in temelji na tehnologijah Logix
(strojna oprema), NetLinx (komunikacijski koncept,
protokol CIP), FactoryTalk (podporne storitve za pro-
gramsko opremo, t.i. Service Oriented Architecture) in
View (vizualizacija in nadzor)
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VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si

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

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

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

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

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

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

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

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

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

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

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

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

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NADZORNI SISTEMI - SCADA

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

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

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

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

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

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

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

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

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

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

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

AVTOMATIKA 79/2008
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KOMUNIKACIJE - Optično dostopovno omrežje 7

OOppttiiččnnoo  ddoossttooppoovvnnoo  oommrreežžjjee
Avtor: viš. pred. dr. Boštjan Batagelj, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Živimo v informacijski dobi in smo del informacijske družbe, kjer je informacija in vsebina
ključnega pomena za naše delo, učenje, odločanje in nenazadnje preživljanje prostega

časa. Danes so nam dostopni tudi nekoč nepredstavljivi in nedostopni viri informacije vezani
na kraj in čas, kar navadnemu zemljanu še pred nedavnim ni bilo omogočeno. Ob naraščanju
kakovosti našega življenja smo se že naučili, da do pomembnih in ustreznih informacij priha-
jamo hitro ob delu ter v izobraževalnih ustanovah in sedaj si želimo do njih učinkovito in hitro
dostopati tudi od doma. Pri tem se kaže optično dostopovno omrežje kot edina dolgoročna
rešitev in celo brez resnih tekmecev v prihodnosti.

Opti�ni dostop, opti�na dostopovna omre�ja in op -
ti�ne dostopovne tehnologije so zelo aktualne teme
za vse, ki �elijo graditi telekomunikacijsko infra-
strukturo ali preko nje prenašati informacijo. Ne
glede na to, da opti�na dostopovna omre�ja po pre -
nosni zmogljivosti mo�no prekašajo vse druge zvrsti
dostopovnih omre�ij – tako �i�nih kot brez�i�nih –
je mnogo netehni�nih okoliš�in uvajanja omre�ja
tistih, ki dolo�ajo prioritete. Ni toliko vprašanje v
tem, ali in katera zvrst dostopa bo prevladala, vpra -
šanje je, kako z razli�nimi tehnologijami, s katerimi
razpolagamo, dose�i najve�ji u�inek.

Klju�nega pomena je – zgledi v tujini to potrjujejo –
kako lahko dr�avni organi s svojimi vzvodi sodelu-
jejo pri uresni�evanju tega gospodarsko pomembne-
ga projekta, nemara najve�jega na podro�ju teleko-
munikacij. Do izraza mora priti v polni meri vloga
stroke, ki nosi odgovornost za izbiro dolgoro�no
najprimernejših rešitev. Nekaj primerov dobre
prakse v Evropski uniji in širše �e poznamo in vsi
nas u�ijo, da mo  ra mo
imeti pra vilno

razmerje tehni�nih in netehni�nih vzvodov za njiho-
vo realizacijo. 

Sedanje in prihodnje storitve visoke zahtevnosti so
eno od poglavitnih gibal za uvajanje opti�nega do -
stopovnega omre�ja v svetovnem merilu. Med te
storitve kot prvo in najpomembnejšo štejemo pri-
hodnjo TV visoke razlo�ljivosti (HDTV), ki potrebuje
do 5 krat širši spekter kot standardna digitalna TV.
Internet, razvedrilni programi in interaktivne igre so
drugi primeri storitev širokopasovnega dostopa.
Morebiti bomo v daljši prihodnosti lahko gledali celo
tridimenzionalno TV visoke razlo�ljivosti, za prenos
katere bi potrebovali še 100 krat pove�ano širino
spektra, kar bo �e na sami meji zmogljivosti opti�ne-
ga prenosa. 

Drugo gibalo, navezano na prvo,  je nezadostnost se -
danjega �i�nega in kabelskega omre�ja za ka ko vo -
sten sprejem in dozorelost opti�ne tehnike ter njena
pocenitev v naslednjih letih. Stroški postavitve in
vzdr �evanja priklju�ka ter naro�niški stroški morajo
biti dovolj stimulativni �e na za�etku mno�i�nega

uva janja novega omre�ja, kasneje pa lahko pri �a -
kujemo nova zni�anja. �ivljenjsko dobo pa -

sivnega dela opti�nega omre�ja ocenjujejo
na 40 let in ve�, posodobitve in nadgrad-

njo aktivnih elektronskih in opti�nih
de lov pa na 5 ali ve� let.

Poleg zasebnega interesa se v ozadju
uva janja širokopasovnega dostopa
zr cali širši javni interes. Ta dostop
omogo�a storitve, prej nepredstav -

ljive, ki izboljšujejo pogoje  delovanja
v osebnem in delovnem okolju in

spreminjajo �ivljenjski slog prebivalstva.
E-izobra�evanje, e-delo (delo na daljavo), e-

konferenca, e-zdravje, e-medicina, e-nega
(otrok in starejših), e-ban�ništvo, e-trgovina in

mnogo dru gega so nekatere izmed mo�nih storitev,

Primeri dobrih praks

 Ekonomski 
 Gospodarski 
 Dru•beni 
 Sociološki 
 Vladne vzpodbude 

 
 

 Regulativa 
 Konkuren nost 

 Standardi 
 Arhitekture 
 Topologije 
 Parametri 
 Elementi 
 Na rtovanje 
 Dokumentiranje 
 Zara unavanje 
 Nadzor 
 Vzdr•evanje 

Tehni ni vzvodi 

Netehni ni vzvodi 
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ki lahko prinesejo v �ivljenje in delo ve�jo u�inkovi-
tost po sa meznika in dru�be kot celote. Uvajanje
širo ko pa sov nih komunikacij u�iva zato naklon-
jenost in podporo, tako materialno kot normativno,
ozaveš�ene dr�ave. 

Zanimivo je, da najve�ji napredek po letu 2000 v
uvajanju vlakenskega dostopovnega omre�ja do -
segajo dr�ave azijsko-pacifiškega podro�ja, med
njimi v prvi vrsti J. Koreja, Japonska, Kitajska in
druge. Prvenstvo ima v letu 2007 podro�je Hong
Konga. ZDA so v zadnjih letih postale primer inten-
zivnega uvajanja opti�nega dostopa po zaslugi pod-
jetniške iniciative velikih operaterjev. Evropa kot
celota sodi med zamudnice. Izjema so nekatere
nordijske de�ele (Švedska, Danska, Norveška),
Nizozemska in Italija. Druge de�ele (Nem�ija, Fran-
cija, V. Britanija) s svojim razvitim �i�nim omre�jem
omogo�ajo delno širokopasovnost, hkrati pa na�rtu-
jejo postopno posodabljanje omre�ja. Pariz, Dunaj,
Amsterdam in Reykjavik so primeri mest, kjer
za�enjajo v pove�anem obsegu postavljati vlakenska
dostopovna omre�ja. Skupno število opti�nih
priklju�kov v Evropi 2007 znaša 820.000, kar je
dale� pod ravnjo razvitih dr�av. Izgradnja opti�nega
dostopovnega omre�ja je zato evropski dolgoro�ni
projekt.

Izhajajo� iz potreb po uresni�evanju razvojnih na�r-
tov je EU pozvala h krepitvi širokopasovnega
dostopa. FTTH Council Europe, neodvisna organi-
zacija, ki zdru�uje 70 najve�jih proizvajalcev opreme
in sestavnih delov, je pozvala dr�ave �lanice EU, da v
petletnem obdobju do leta 2012 pove�ajo število
vlakenskih priklju�kov  na 8 milijonov, torej prib-
li�no 10 krat. Tolikšno pove�anje je realno, toda tudi
v tem primeru bo Evropa še naprej zaostajala.

Širokopasovnost v dostopu izra�amo z bitnim pre-
tokom v Mb/s (milijonih bitov na sekundo), ki ga
omre�je lahko prenaša do uporabnikovega priklju�-
ka, na primer 1 Mb/s, 10 Mb/s, 60 Mb/s ali 100
Mb/s. V današnjih skromnejših pogojih prenos 1
do10 Mb/s na �i�nem omre�ju po sistemu ADSL
prištevamo med širokopasovni dostop, ker �e
omogo�a sprejem zahtevnejših storitev. Po sistemu
VDSL2 lahko prenašamo tudi do 60 Mb/s, vendar le
na krajših razdaljah do nekaj sto metrov. Po vlak-
enskem omre�ju z lahkoto prenašamo 100 Mb/s in
ve� na razdalje, ki presegajo obi�ajne potrebe. Zara-
di tega štejemo vlakenski dostop do doma za kon�no
rešitev širokopasovnega dostopa do stacionarnega
naro�nika. Zahtevnejši uporabniki bodo lahko
izbrali hitrost prenosa �ez 100 Mb/s, nemara vse do
1000 Mb/s. Samo vprašanje �asa je, kdaj bo vse to
postalo naša vsakdanjost.

Tehnika opti�nega dostopa je raznovrstna in nam
omogo�a izbiro razli�nih vrst dostopovnih omre�ij z
razli�nimi topologijami, tehnologijami in arhitektu-

rami. Zaradi preprostosti dajemo prednost pasivnim
opti�nim omre�jem, ki med glavno razdelilno cen-
tralo in priklju�no omarico pri uporabniku ne
uporabljajo aktivnih elementov. Nadalje raz�lenimo
pasivna omre�ja na omre�ja vrste to�ka-to�ka (T-T),
kjer je vsak uporabnik povezan s centralo na vsej
dol�ini preko lastnega vlakna, in na omre�je vrste
to�ka-mnogo to�k (T-MT), kjer si uporabniki na
daljšem odseku delijo skupno vlakno. Razprava o
prednostih in pomanjkljivostih teh omre�ij zahteva
strokovno obravnavo. Zato se omejimo na ugo-
tovitev, da ima vsaka izmed obeh vrst omre�ij svoje
prednosti in pomanjkljivosti, ki v razli�nih okoljih
tehtajo razli�no. Uporabniku omogo�ata obe rešitvi
najbolj kakovosten prenos. Model, optimalen za vse,
ne obstaja.

V skandinavskih de�elah, kjer so omre�ja doslej gra -
dile prete�no mestne skupnosti in komunalna pod-
jetja, prevladujejo omre�ja vrste T-T, prav tako tudi
v prej naštetih evropskih prestolnicah, kjer pospe -
šeno gradijo nova omre�ja te vrste. Omre�je ima
nekaj sistemskih prednosti. V Ameriki in na azijsko-
pacifi�nem podro�ju, kjer gradijo omre�ja velike te -
le komunikacijske dru�be, prevladujejo omre�ja vrste
T-MT, ki jih imenujemo PON (angl. Passive Optical
Network). �e upoštevamo, da se tudi evropski te le -
komi kot potencialni prihodnji graditelji nagibajo -
tako vsaj poro�ajo - k domnevno cenejšemu PON-u,
je treba le-tega šteti za prevladujo�o vrsto omre�ja v
globalnem merilu. Seveda, nove izkušnje ali nove
teh nologije lahko sedanja razmerja tudi spremenijo.

V Sloveniji sta z za�etno graditvijo omre�ja pri�ela
ne odvisno dva operaterja: T-2 (2006) in Telekom
Slo venije (2007). Telekom Slovenije je svoje na�rte
predstavil, do leta 2010 naj bi zgradil 300 tiso�
priklju�kov (delavnica VITEL, nov. 2007). Oba gra-
ditelja sta izbrala omre �je FTTH vrste T-T po zgledu

Topologija opti�nega dostopovnega omre�ja. Na
sliki sta prikazani dve glavni vrsti vlakenskega
dostopa do doma, izbira katerih predstavlja  za
graditelje omre�ja prvo ve�jo preizkušnjo. (vir:
Zbornik strokovnega seminarja opti�ne komu-
nikacije 2008). 
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na nekatere ev ropske izkušnje. O tem, ali je izbira za naše raz mere pos-
re�ena, od nje pa je v znatni meri od visen tudi nadaljnji raz voj, bo
pokazala prihodnost. 

Obe vrsti omre�ja T-T in PON sicer zagotavljata kakovost, ki je pri mer -
ljiva, v interesu naro�nika in javnem interesu pa so tudi �im ni�ji stroš-
ki postavitve in vzdr�evanja. Upoštevati bi bilo treba cenovno prednost,
ki jo lahko dajejo mno �i�ne oz. globalne reši t ve.

V dneh od 30. januarja do 1. februarja 2008 poteka na
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani

15. strokovni seminar Opti�ne komunikacije,
namenjen strokovnjakom na podro�ju telekomunikacij. Doma�i in
vabljeni tuji strokovnjaki z univerz, raziskovalnih inštitutov in
podjetij bodo predstavili novejše razvojne dose�ke v svetu
(http://antena.fe.uni-lj.si/~sok/2008). Osrednja tema seminarja
bo do opti�na dostopovna omre�ja, ki so ta �as v svetu ena najbolj
vro�ih to�k na podro�ju telekomunikacij in so �e aktualna tema
tudi pri nas doma.

Sejem elektronike, ki bo od 18. do 20. marca potekal na Gospo-
darskem razstaviš�u, vas vabi med svoje razstavljavce, da svojo
prepoznavnost in dose�ke na podro�ju elektronike predstavite
doma�i in tuji strokovni javnosti v obdobju predsedovanja Sloveni-
je Evropski uniji, ko je slovenski prostor vidnejše odprt znanju in
naprednim rešitvam.

Ve� informacij o sejmu najdete na www.sejem-elektronike.si

Rok za prijavo na Sejem elektronike 2008 smo
podaljšali do 15. februarja 2008

Za vse informacje glede sejma vam je na voljo ekipa Sejma elek-
tronike:

• Rastko Aleš, vodja sejma: 01 300 26 31, rastko.ales@gr-sejem.si
• Špela Bratun, namestnica vodje sejma: 01 300 26 20,

spela.bratun@gr-sejem.si

A
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15. strokovni seminar OPTI NE KOMUNIKACIJE, Univerza v Ljubljani,  

Fakulteta za elektrotehniko, Tr•aška cesta 25, Ljubljana, 30. januar – 1. februar, 2008 
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NALOGA:
Znotraj ogrodja zagotovitve kvalitete meritev je po -
tre bno procesne podatke posneti s �asovnim �igom
in jih decentralno arhivirati. Vsak krmilnik na nivo-
ju S7 ali programska rešitev na osebnem ra�unalni -
ku se lahko uporabi kot arhivirna postaja. Poleg tega
sta na osebnem ra�unalniku mo�na tudi nadzor in
kon trola. 
Vse postaje se lahko priklju�i na obstoje�o ethernet
mre�o, nepotrebno obremenevanje avtomatizacijske
in pisarniške mre�e pa se ne sme zgoditi. Konfigu-
racijo, vzdr�evanje in nadzor vseh postaj je mo�no
izvesti s pisarniške mre�e.

REŠITEV:
Za zajem procesnih podatkov s �asovnim �igom
upo rabimo krmilnik S7-200 CPU 222 z urnim mod-
ulom (»Basis«). Podatki se preko ethernet modula
CP243-1 prenašajo na arhivirno postajo (»Backup«).
Arhivirna postaja je lahko S7-200, S7-300, S7-400
ali WinAC (v našem primeru CPU 315-2PN/DP, s 64
KB kartico na katerega se shranjujejo poslani podat-
ki v podatkovni blok). Osebni ra�unalnik z WinCC
flexible je vizualizacijska postaja. Industrijski ether-
net vmesniki vseh postaj so priklju�eni preko SCA -
LANCE X108 hkrati pa ta naprava slu�i kot poveza-
va med avtomatizacijsko in pisarniško mre�o.

Opisana aplikacija nam prikazuje, kako se lahko procesni podatki krmilnika, decentralno shranjujejo na od -
daljeni lokaciji s komunikacijo preko etherneta.

OMREŽENJE INDUSTRIJSKIH 
SISTEMOV PREKO ETHERNETA
Informacije: Simon �retnik, SIEMENS d.o.o.

Slika 1 - Proces
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1. CPU 222 zajame in shrani procesne podatke s �asovnim �igom v rezerviran spominski prostor. 

Generirana podatkovna polja se zapisujejo v podatkovne bloke krmilnika enkrat na sekundo. Podatkovno polje
sestavljata dva byta za merjeno procesno vrednost ter šest bytov za �asovni �ig.
Podatkovni blok s shranjenimi podatkovnimi polji deluje kot medpomnilnik za pošiljanje ter shrani 20
podatkovnih polj predenj se za�ne pošiljanje. Za zagotovitev konsistence podatkov na strani sprejemnika je
sam postopek pošiljanja sestavljen iz dveh korakov:

Slika 2 - Mo�nosti povezav

- Prvi korak: Pošiljanje vseh 20 podatkovnih
polj + konsisten�ni byte (status 0) sprejem-
niku

- Drugi korak: Pošiljanje konsiten�nega byta
(status 1) po uspešnem zaklju�ku prvega
koraka. Šele sedaj je zagotovljena  konsis-
tenca podatkov na strani sprejemnika.

2. CPU 315-2PN/DP sprejme podatke s CPU 222 v sprejemni medpomnilnik.

Arhivni podatkovni blok ima prostora za 90 podatkovnih zapisov sestavljenih iz 20 podatkovnih polj. Eno po -
dat kovno polje sestavlja 8 bytov uporabniških podatkov. Z uporabo samodefiniranih podatkovnih tipov (UDT)
je ta struktura emulirana za arhivni podatkovni blok. Osem bytov uporabniških podatkov se lahko obdeluje
kot podatkovni tip ter kopira kolikokrat �elimo.



Ve� informacij, vklju�no s programsko kodo se nahaja pod številko
21062588, ki jo vnesete v iskalno polje na SIEMENSOVI SUPPORT
STRA NI: 
https://support.automation.siemens.com
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Zaradi relativnega naslavljanja podatkovnih zapisov v arhivni po -
datkovni blok je k obstoje�im podatkovnim zapisom dodan nov poda t -
kovni zapis med vsakim novim zapisovanjem. �e je arhivni podatkovni
blok poln, se najstarejši podatki prepišejo.

Naloga zapisovanja 20 podatkovih polj, ki se nahajajo v sprejemnem
medpomnilniku, v arhivni podatkovni blok se izvrši ko je sprejetih vseh
20 podatkovnih polj in �e je zagotovljena konsistenca.

A

Slika 4 - Wincc flexible projekt

Slika 3 - Preverjanje podatkov in konsistence

3. WinCC flexible runtime, postaja omogo�a vizualizacijo in nadzor po -
dat kovnih zapisov, ki naj se shranjujejo z »Backup« postaje. 

Spremenljivke v WinCC flexible projektu se osve�ujejo cikli�no in sicer:
- Branje: procesne vrednosti, �as, datum se osve�ujejo vsaki dve sekundi
- Pisanje: vhod se se osve�uje vsakih 500ms
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ASEM

Podjetje ASEM je bilo ustanovljeno leta 1979 in je
eno najpomembnejših ita lijanskih IT podjetij.

Najve�krat nastopa na evropskem tr�iš�u, dober tr -
�ni dele� ima tudi na ju�no ameriškem tr�iš�u. 100
zaposlenih skrbi za dizajn, proizvodnjo, tr�enje in
marketing vgnezdenih (embedded) in industrijskih
ra�unalnikov, kot tudi stranki prilagojenih rešitev,
POS in prodajnih sistemov. 

Njihov cilj so industrijske aplikacije in profesionalno
IT tr�iš�e. 

ORGANIZACIJA

Glavni sede� podjetja je lociran v severno – vzhod-
nem delu Italije (Artegna UD), kjer je postavljena
�isto nova tovarna s 5.200 m² na 30.000 m² ve li -
kem podro�ju. V okolici je tudi veliko industrije spe-
cializirano za proizvodnjo PCB, sestave elektronskih
komponent in enostavnejših mehanskih delov, ki
skladno dopolnjujejo Asemovo proizvodnjo. 

Asem je pred kratkim odprl tudi nove prostore v
Gius sanu, poleg Milana.

RAZISKAVE IN RAZVOJ

Ve� kot 25 let gradi ASEM dosleden know how v di -
zajnu in produkciji elektronskih platform, temelje�ih
na PC standardih, ki danes predstavljajo enkratnost
na evropskem podro�ju. Te spretnosti omogo�ajo
po  djetju da uspešno aplicira svoje rešitve na raz -
li�nih, ra�unalniških podro�jih, s katerimi se po sta v -
lja kot vodilni ponudnik na evropskem tr�iš�u in -
dustrijskih ra�unalnikov v avtomatizaciji industrij -
skih procesov in POS in Prodajnih sistemov.
Ve� kot 30% zaposlenih deluje na R&D podro�ju, v
razvoju standardnih produktov, kot tudi produktov
orientiranih na stranko.

ASEM R&D delovanje je usmerjeno na razvoj nove in
inovativne strojne opreme, firmwarea in program-
skih rešitev, vklju�enih na obe podro�ji (standardni
produkti in produkti orientirani na stranko), ki
pove�ujejo dodano vrednost skladno s hitro razvija-
jo�im se ra�unalniškem podro�jem. 

PROIZVODNJA

ASEM ponuja široko paleto produktov in rešitev,
kateri se delijo na 4 skupine: 
● Vgnezdeni (embedded) in Industrijski ra�unalniki
● Profesionalni ra�unalniki
● POS in Prodajni sistemi
● Rešitve orientirane na stranko

Asem izvaja svojo proizvodnjo tudi v sodelovanju z
zunanjimi kooperanti, specializiranimi na sestavl-

ASEM
Industrijski računalniki

Avtor: Jure Hrvati�, Robotina d.o.o.
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janje in spajkanje elektronskih komponent. Vsi pro-
cesi so seveda podvr�eni strogemu nadzoru, kontroli
kvalitete in spoštovanju vseh kvalitativnih predpi -
sov, da bi lahko zagotovili visoko stopnjo za ne slji vo -
sti in zahtevanih standardov.

CELOVITA KVALITETA

ASEM zagotavlja svojim strankam celovito kvaliteto,
z implementacijo in strogim spoštovanjem Total
Qua lity System UNI EN ISO 9001:2000(VISION)
normativov, certificiranih s strani Moody Interna-
tional Certification.

STORITVE ORIENTIRANE PO STRANKAH 

ASEM se še posebej posve�a strankam, z visoko izo-
bra�enim in profesionalnim timom, kateri razvije za
njih posebne rešitve. Skrb za stranke je bistven ele-
ment za zveste in zadovoljne stranke in za vzpo sta -
vitev stabilnega partnerstva, katero naj bi bilo dolgo
in konstantno.
Asemov tim in�enirjev za izvedbo storitev orienti-
ranih po strankah je sestavljen tako, da lahko reši
razli�ne aplikacijske te�ave razli�nih tehnologij in
funkcionalnosti. 

NOVOSTI

OT600

Novi brez ventilatorski ASEM OT600 je takoj postal
referenca svoje kategorije, zahvaljujo� majhnim di -
menzijam in dizajnu, zasnovanemu da zagotavlja
vse funkcionalnosti nadzora in upravljanja procesov
z enega sistema. Veliko funkcionalnosti v ni�jem ce -
novnem razredu. OT600 je industrijski ra�unalnik,
namenjen front-panel vgradnji, z aluminijastim
okvirjem, kateri zagotavlja stopnjo zaš�ite IP65. Sis-
tem je dobavljiv z LCD zaslonom ob�utljivim na
dotik velikosti 6.5'', 8.4” in 12.1” 

Z zadnje strani ohišja je prisoten priklju�ek za nosi -
lec VESA-75. Mati�na ploš�a OT600 re bila zasno-
vana v celoti znotraj ASEMa in temelji na procesorju
AMD Geode LX800 z 500 Mhz taktom in RAM
spominom tipa DDR do 1 GB. Zahvaljujo� integri-
rani grafi�ni kartici s spominom do 128 MB, je
mogo�e zaganjati zahtevne grafi�ne aplikacije. Vgra-
jen je celovit nabor komunikacijskih vmesnikov,
vklju �ujo�a re�a za Compact Flash z zunanjim do -
stopom, notranji SSD preko USB, mini-PCI razširi t -
ve no le�iš�e, fieldbus komunikacijska vrata za Pro -
fibus, MPI, CANopen, Profinet in Ethernet IP proto -
ko le, Ethercat, Sercos III in non-volatile RAM. 

Z aplikacijskega stališ�a je mogo�a uporaba CO DE -
SYS za soft-PLC/Soft-Motion krmilja. Ta odli�na in -
te gracija strojne in programske opreme dovoljuje
OT 600, da ponudi najve�jo celovitost na podro�ju
industrijske avtomatizaicje. 

Tehni�ne specifikacije OT600:
1. CPU Geode LX800 500 MHz 
2. RAM DDR do 1GB 
3. Video grafi�ni vmesnik z deljenim spominom od

2 MB pa do 128 MB, nastavljivo v system setupu 
4. Mini-PCI razširitveno vodilo
5. Compact Flash slot type II z zunanjim dostopom
6. NOVRAM do 1 MB 
7. Vgnezden (embedded) SSD z USB vmesnikom 
8. Komunikacijska vrata: 1 x Ethernet 10/100

Mbps RJ45, 3 x USB 2.0 (dva zadaj, eden
spredaj), 1 x RS-232 DB9, 1 x RS-232/422/485
DB15, 1 x Wireless LAN 

9. Napajanje 9÷36 V/DC 
10.ASEM NETcore® fieldbus komunikacijski modul 
11.Win XP Embedded, Win CE podprta operacijska

sistema 
12.Soft-PLC / Soft-motion CODESYS SW 

RV500

RV500 je ASEMov de -
bi na tr�iš�u opera-
torskih panelov. RV -
500 je zgrajen okoli
mati�ne ploš�e, kate -
ro je ASEM v celoti
za snoval z uporabo
RISC (Reduced Inst ru -
c tion Set Computer) platforme, z Intel PXA270 pro-
cesorjem.
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Ohišje RV500 je izredno kompaktno in je narejeno
iz izjemno odporne plastike ter zagotavlja stopnjo
zaš�ite IP65 na svojem sprednjem delu, kot tudi na
VESA-75 priklju�kih. LCD zaslon velikosti 8.4”,
opremljen s 4-�i�nim odporno površino ob�utljivo
na dotik.
RV500 je dobavljiv z Windows CE operacijskim sis-
temom. 

Procesor vgrajen v RV500 je Intel
PXA270, temelje� na XScale tech-
nologiji; takt jedra je 520 MHz,
Front Side Bus @ 208 MHz in 66 KB
cache. Pri�vrš�en je direktno na

ASEM mati�no ploš�o. 

RV500 ima ob strani vgrajen stylus s
katerim la�je uporabljamo zaslon
ob�utljiv na dotik. 

Znotraj ohišja je predviden do da -
t ni USB priklju�ek, za do datno
pri klju�itev razli�ne strojne opre -
me (npr Bluetooth). 

Mati�na ploš�a RV 500,
za  snovana v celoti v AS -
EM-u, je primer odli � nosti
ko mponent in fun  k cio -
nalne integra cije: vklju�u-
je na pa jal nik @24 VDC,
celoten set komunikacij s -
kih vmesni kov,  priklju � -
ek za Compact Flash  (no -
tranja vgradnja); 128 MB
RAM spomina SDRAM nameš�enega on-board, 64
MB Flash spomina (di rek tno nameš�en) za boot-
loader in Win CE opera cijski sistem. Compact Flash
je namenjen uporabniku. 

RV500 je predviden za mon-
ta�o na VESA-75 nosilec;
opcijsko je dobavljiv plasti�ni
nosilec enake barve kot je
osnovna enota RV500. 

Na zadnji, priklju�ni st -
ra ni RV500 so štirje USB
1.1 host priklju�ki, eden
USB 1.1 device pri klju -
�ek, eden Ethernet 10/100 Mbps priklju�ek in eden
serial RS-232 priklju�ek. A
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INTEGRATED
ARCHITECTURE

Integrirana arhitektura je tehnologija za celovito avtomatizacijo in vodenje sistemov, razvita s cilji:
• Hiter razvoj sistemov z uporabo gradnikov, fleksibilnost, ponovna uporaba rešitev s standardizacijo
• Hitro u�enje in obvladovanje tehnologije  
• Enostavno povezovanje proizvodnih modulov (strojev, linjih ali sistemov razli�nih dobaviteljev) 
• Preto�nost med poslovnim (ERP – Enterprise Resource & Planning) in proizvodnim informacijskim sistemom

(MES – Manufacturing Execution System), podpora analizi in odlo�anju
• Uveljavljanje standardov, zahtev in ciljev odli�nosti (HCCAP, CAPA, RoHS, S88, “Just in Time”, Key Per-

formance Indicator,…)
• Poenostavljeno upravljanje z viri in dokumentacijo (“Asset Management”)
• Podpora logistiki, sledljivosti materiala in izdelkov
• Zmanjšanje izmeta in emisij
• Odkrivanje napak in hiter odziv, proaktivno delovanje
• Neomejena mo�nost nadgrajevanja, razširitve oz. pove�anja kompleksnosti sistemov vodenja

Uporabniki te tehnologije so predvsem:
• Proizvodnje serijskih izdelkov
• Procesna industrija 
• Proizvajalci strojev in linij (OEM)

Kaj je integracija v sistemih avtomatizacije in vodenja in zakaj je pomembna? Poglejmo tipi�no situacijo v
proizvodnem podjetju:

Avtor: �iga Petri�, Tehna d.o.o. 

Kaj je integrirana arhitektura?

Slika 1 - Proizvodno
podjetje
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Znano? Avtomatizacija sledi logi�nim enotam ali
podro�jem v proizvodnji, torej je razdeljena na bolj
ali manj nepovezane otoke. Te enote lahko zajemajo
cele proizvodne hale, linije ali procesne naprave pa
tudi posamezne stroje, v najslabšem primeru celo
dele posameznega stroja. Vzroki za takšno zgradbo
so: postopno dodajanje nove opreme glede na
trenutne potrebe, specializacija posameznih podro�ij
avtomatizacije, kombiniranje nove in stare - obnovl-
jene opreme, delitev odgovornosti med tehni�nim
kadrom; vse te dejavnike pa še potencira izbira
razli�nih dobaviteljev, ki vgrajujejo razli�no opremo. 
Takšna „de-integracija“  se zoperstavlja prav vsem
zgornjim ciljem podjetja. 

Poglejmo:
• Ponovna uporaba rešitev je omejena, saj grad-

nikov ni mo� sestavljati skupaj
• Potrebno je poznati široko podro�je tehnologije in

opreme ali pa dolo�iti ve� ljudi – specialistov in
virov

• Povezovanje proizvodnih modulov je omejeno ali
zapleteno, predvsem pa v vsakem posami�nem
primeru zgodba zase

• Izmenjava med informacijskimi sistemi je papir-
na, poteka ro�no, napake pa so pogoste

• Informacijska neu�inkovitost neposredno vpliva
na neu�inkovitost pri uveljavljanju standardov in
zahtev, sledljivosti, odkrivanju napak, upravljan-
ju z viri itd.

• Nadgrajevanje in pove�evanje kompleksnosti sis-
temov vodenja te te�ave še stopnjuje 

Integracija je delno mo�na z:
• vmesniki, pretvorniki protokolov ipd.
• fizi�nimi signali (digitalnimi, analognimi) 
• unikatnimi softverskimi rešitvami in zahteva

velik vlo�ek dela in denarja.

Slika 2 - Pretvornik komunikacijskih protokolov

Standardizacija, izbira enega proizvajalca ali zdru � -
ljivih rešitev (odprte tehnologije, npr. OPC, Ethernet,
XML) je korak v smeri integracije in zdru�evanja
otokov v celoto. Kljub temu lahko odkrijemo nekaj
te�av:

Je okolje na gornji sliki res informacijsko integrira-
no?

• Nadzorni sistem NS je preko vodila A povezan s
pro gramabilnim krmilnikom, ta pa preko vodila
(field bus) B z vhodno/izhodnimi enotami ali pro-
cesno opremo. Krmilnik opravlja preslikavo B�A;
�e dodamo na vodilo B nove enote, sprememba ni
avtomati�no dostopna NS - dodati moramo tudi
no vo preslikavo. Takšna povezava ni transparent-
na, temelji na vmesnih pretvorbah.

• Frekven�ni regulator FR na vodilu B se ponaša z
naprednimi diagnosti�nimi funkcijami, te pa so
preko vodila dostopne npr. NS, a ne brez dodatnih
programskih instrukcij (t.i. messaging), ki pre-
našajo informacije iz IR v lokalne spremenljivke
(adresna polja) PLC. Spet je tu vmesna pretvorba. 

Slika 3 - Informacijsko povezano okolje
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• Vmesnik FR za vodilo B pa niti ne bo deloval, dokler ne bo vzdr�evalec
priklju�il nanj prenosni ra�unalnik s serijsko povezavo in opravil
potrebne nastavitve. 

• In�enir nadzornega sistema NS na�tuje svojo aplikacijo s pomo�jo
Excell tabele spremenljivk, ki jo preskrbi programer PLC. Brez opisov,
ki takšna tabela vsebuje, mu je pomen fizi�nih naslovov oz.
spremeljivk nerazumljiv (kaj je to Q114.75:1 ?). S pomo�jo enake
tabele dela IT in�enir na povezavi krmilja stre�nikom ERP oz. poslovn-
im informacijskim sistemom. Isti podatek je torej definiran trikrat (na
nivoju PLC, NS, ERP), verjetno pod razli�nimi imeni, po nekaj verzijah
omenjene tabele pa naši razvijalci �e naredijo kup napak, ki jih je kas-
neje te�ko odkriti.  

• Vsakemu in�enirju iz zgornjega primera dodelimo pomo�nika ali dva.
�eprav vsi vestno spravljajo svoje delo v skupne mape in zapišejo
spremembe, se pogosto zgodi, da ne vedo, katera je pravzaprav zadn-
ja varianta. In popravljajo �e popravljeno.

• Za varnostne (safety) funkcije e-stop in svetlobne zavese je potrebna
posebna naprava S_PLC; �eprav je integrirana v sistem vodenja, pa je
moral programer obvladati dodatno programsko opremo, za kar je
porabil kar nekaj �asa.  

• Na vodilu A je še nekaj aplikacij-klientov C povezanih s procesom. Te
aplikacije so zaš�itene pred nepooblaš�enim posegom z uporabniškimi
imeni in gesli ali celo s sistemom pametnih kartic. Skrbnik informaci-
jskega sistema mora definirati uporabniške pravice in pooblastila za
vsako aplikacijo posebej. 

• Te aplikacije zaradi varnosti zapisujejo dogodke v dnevnik. Ko pride do
te�av, je tako mo�no analizirati potek dogodkov, �al pa je treba
primerajati razli�ne zapise v razli�nih formatih.

• Za potrebe daljinskega vzdr�evanja je mo�en do stop preko VNP in
lokalnega omre�ja do posa meznih komponent, vendar ne vseh; tam se
do stop rešuje z modemsko (dial-up) povezavo.

Sedaj zlahka vidimo, kakšne so mo�nosti za naslednjo, višjo stopnjo
integracije. Takšno ponuja Integrated Architecture Rockwell Automa-
tion in temelji na tehnologijah Logix (strojna oprema), NetLinx (komu-
nikacijski koncept, protokol CIP), FactoryTalk (podporne storitve za pro-
gramsko opremo, t.i. Service Oriented Architecture) in View (vizuali za -
cija in nadzor):

Slika 4 - Tehnologije Integrated Architecture
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Logix procesorska arhitektura je
nova generacija krmilnih siste-
mov, ki zdru�uje razli�ne disci-
pline avtomatizacije v en ve�op ra -
vilen krmilni sistem, saj omogo�a
izvajanje sekven�nih, procesnih in
servopozicionirnih aplikacij ter
varnostne logike v eni procesni
enoti. S tem nadomeš�a tradicio -
nalno uporabo namenskih naprav
(PLC, DCS, servo krmilnik, var -
nostni krmilnik ali relejsko lo gi -
ko). RSLogix5000 je edino orodje,
ki ga potrebujete za programiran-
je na šte tih aplikacij.

Logix podpira štiri programske je -
zike, skladno z IEC 1131-3: lest -
vi�no logiko, fun kcijske bloke
(FBD), se kven�ne diagrame (SFC)
ter strukturiran tekst (ST). Upo -
rabniške podatkovne st rukture
(UDT) in programski bloki omo -
go�ajo hiter in u�in kovit razvoj
aplikacij. 

NetLinx arhitektura omogo�a
transparentno povezovanje stan-
dardnih industrijskih omre�ij Eth-
ernet/IP,  ControlNet in DeviceNet
na osnovi enotnega komunikaci-
jskega protokola CIP (= Common
Industrial Protocol). Informacijska
povezava je lahko sklenjena brez
vmesnih pretvorb od nivoja stroja
– proizvodnje - procesa do nivoja
poslovnega in globalnega infor-
macijskega sistema (intranet oz.
internet). 

Podprte so tudi tehnologije OPC
(OLE for Process Control) ter DDE. 

FactoryTalk podporne storitve so
namenjene tesni integraciji siste-
mov vodenja s poslovno-informa-
cijskim nivojem ter koordinacijo
med razli�nimi podro�ji in funkci-
jami v proizvodnem podjetju. Fac-
toryTalk stre�nik omogo�a upo -
ra b nikom dostop do virov in up -
ravljanje z njimi.

Komponente arhitekture Factory -
Talk:

FactoryTalk Directory - skupen
informacijski imenik virov. Vsaka



sprememba v sistemu je avto ma ti�no osve�ena na vseh aplikacijah, ki
uporabljajo FactoryTalk. 

FactoryTalk Security – centralno delegiranje pooblastil in pravic za
dostopanje do virov.

FactoryTalk Live Data – dostop do procesnih podatkov v realnem �asu
preko NetLinx arhitekture.

FactoryTalk Diagnostics – zapis dogodkov, opozoril, napak in alarmov
v podatkovne baze.

FactoryTalk Audit – zapis tehnoloških, operativnih, servisnih posegov
in sprememb v podatkovne baze.

FactoryTalk Alarms & Events – povezava centralnega sistema
obveš�anja z ni�jim nivojem (PLC logika)

FactoryTalk High Availability – vzpostavitev redundan�nih sistemov

FactoryTalk Activation – on-line registracija programske opreme in
upravljanje z licencami za programsko opremo

View
Enotna HMI/SCADA platforma

RSView ME (Machine Edition): aplikacija za operaterske vmesnike za
stroje in lokalni nadzor (HMI), deluje v okoljih Windows CE, 2000 in XP
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ter na operaterskih panelih Versa -
View CE, PanelView Plus, Mo bi le -
View ter GuardTerminal.  

RSView SE (Supervisory Edition):
multi-server multi-client SCADA
aplikacije z distribuirano arhitek-
turo: lo�eni podatkovni (OPC ali
RS Linx Enterprise), apli ka cijski
(RS View Server) ter FactoryTalk
stre �niki.

Projekt lahko urejamo med delo-
vanjem (online), vse spremembe
pa se nato samodejno preslikajo
na kliente preko FactoryTalk ime -
nika. 
Mo�na je pretvorba projektov RS -
View ME v RSView SE in obratno. 

Povezave:
http://www.tehna.si/
http://www.rockwellautoma-
tion.com/solutions/integratedar-
chitecture/index.html
http://www.rockwellautoma-
tion.com/rockwellsoftware/facto-
rytalk/index.html A
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Dru�ina konfokalnih merilnih sistemov podjetja
Micro-Epsilon se je pove�ala s serijo optoNCDT2402,
ki omogo�a brezkontaktno merjenje na kroma ti � -
nem konfokalnem  principu. 
Uporablja se za merjenje pomikov in razdalj z na -
tan�nostjo do nanometra. Nova serija ponuja pred-
nosti konfokalnega merjenja v miniaturnem ohišju.
Za doseganje teh zna�ilnosti se uporablja bela svet-
loba, ki potuje skozi enoto za vrednotenje in preko
opti�nih vlaken do senzorja, kjer sistem le� �arek
raz deli in projecira �ariš�e na merjeni objekt. Raz li � -
ni spektri svetlobe se od merjenega objekta odbijajo
glede na vzdol�no aberacijo svetlobe v odvisnosti od
razdalje. Odbiti �arki svetlobe, ki prispejo nazaj do
senzorja, se preko zdru�evalnika iz opti�nih vlaken
zdru�ijo v enoti za vrednotenje. Med kalibracijo, ki jo
opravi proizvajalec, je vsakemu spektru svetlobe do -
deljena dolo�ena razdalja, kar omogo�a rekonstruk-
cijo profila površine merjenega objekta. Razli�ni bar -
vni spektri se razlikujejo le za nekaj nanometrov.
Sprejemni opti�ni sistem podjetja Micro-Epsilon lah -
ko zato zelo natan�no razlikuje med posameznimi
spektri svetlobe, kar posledi�no omogo�a zelo veliko
resolucijo merjenja.
V primerjavi z obi�ajnimi konfokalnimi senzorji ima
ta sensor premer le 4 mm, kar omogo�a merjenje tu -
di v primerih zelo omejenega prostora. Opcija 90°
od klona �arka omogo�a tudi zajemanje strukture
stene ozkih izvrtin.

Svetloba se lahko prenaša brez izgub preko opti�nih
vlaken, kar omogo�a prenose na razdaljah do 50
metrov med enoto zajemanja in opti�nim sistemov.
To omogo�a, da se lahko senzor uporablja tudi v po -
dro�jih s tveganjem eksplozije, v vakumu ali v po d -
ro�jih z elektromagnetnimi polji visoke jakosti. Za -
ra di navedenih specifikacij in njegovega ohišja iz ti -
ta na je senzor zelo primeren za uporabo v avtomati -
zi ranih proizvodnih procesih v polprevodniških, ke -
mi �nih in medicinskih proizvodnjah.

Novi miniaturni krmilniki proizvajajo svetlobo z
upo rabo notranje LED diode. CCD verzija IFC 2401
omogo�a frekvenco zajemanja do 2kHz. Z IFC 2431
in uporabo zunanjega ksenonskega izvora svetlobe,
ki ga enostavno dodamo s priklopnim modulom, pa
lahko frekvenco zajemanja bistveno pove�amo.
Kom binacija visoke intenzitete ksenonskega izvora
in CMOS matrike pove�a frekvenco zajemanja na 30
kHz.

Oba krmilnika sta kljub pove�ani zmogljivosti bolj
kompaktna od predhodnikov. Poleg tega podpirata
uporabo senzorjev z razli�nimi merilnimi obmo�ji,
saj lahko v krmilnike shranimo parametre do dva-
jsetih razli�ni senzorjev. Krmilnika imata dva
analogna izhoda, RS232, RS422 in USB 2.0, kar
ponuja veliko mo�nosti za povezovanje s sodobnimi
industrijskimi aplikacijami.

Inovacija:
KKoonnffookkaallnnoo
mmeerrjjeennjjee
ppoommiikkoovv  vv
mmiinniiaattuurrnnii
iizzvveeddbbiiStrokovnjak za merjenje Micro-Epsilon je pred kra -

t kim prvi na svetu predstavil miniaturni kon-
fokalni senzor s premerom le 4 mm. V sklopu progra-
ma miniaturizacije sta bila razvita tudi dva inovativ-
na mikrokrmilnika, ki poleg zelo velike zmogljivosti
ponujata tudi popolno podporo industrijskim apli ka -
ci jam. Informacije: Micro-Epsilon GmbH



AVTOMATIKA 79/2008

23MERITVE V AVTOMATIZACIJI - Konfokalno merjenje pomikov

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

-
-
-

-
-

Nov senzor tako dopolnjuje Micro-Epsilonovo po -
nud bo miniaturnih konfokalnih tehnologij merjenja.
Ce lotna ponudba tako zajema standardna senzorja
“optoNCDT 2400” in “optoNCDT 2401”, miniaturni
senzor “optoNCDT 2402” ter kompaktna “IFC 2401”
in “IFC 2431”.

O podjetju Micro-Epsilon:

Micro-Epsilon (www.micro-epsilon.com) je en izmed
ve�jih globalnih proizvajalcev senzorjev s sede�em v
Nem�iji. Proizvaja senzorje za merjenje vseh veli�in
od pomikov do razdalji, pozicije, vibracij, dimenzij in
debelin z uporabo tako kontaktnih kot tudi brezkon-
taktnih metod. Uporabljene so induktivne metode,
diferencialni transformator, vrtin�ni tokovi, kapaci-

tivne metode, merjenje z laserjem, potenciometerske
metode in princip natezne niti.

Z ve� kot 30 let izkušenj v industriji Micro-Epsilon
ni le proizvajalec senzorjev. Podjetje je zelo inova-
tivno in razume pomembnost ponujanja celovitih
rešitev in podpore uporabnikom. Podjetje je poznano
po njegovi ekspertnosti v svetovanju, razvoju in
aplikacijah z industrijskimi senzorji, pa vse do kom-
pleksnih rešitev na zahtevo strank za merjenje, nad-
zor in avtomatizacijo. Poseben poudarek daje proda-
ji tehnološke prednosti svojim strankam.

Micro-Epsilon GmbH & Co. KG se bo predstavil na Sejmu
elektronike 2008 v Ljubljani od 18. do 20. marca 2008. A

Slika 1 - optoNCDT 2402

Slika 2 - IFC 2401
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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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Z dol�inami merilne sonde med 30 in 1980 mm,
razli�nimi navoji za pritrditev in nastavitvijo
parametrov s pomo�jo ene same tipke je LFT
merilni sistem primeren predvsem za manjše do
srednje velike rezervoarje in tanke. Nov LFT sis-
tem za merjenje nivoja, ki je uporaben za skoraj
vse vrste vodnih in oljnih teko�in.

TDR tehnologija: koaksialna sonda 
prevaja mikrovalovne impulze
Posebna zna�ilnost LFT-ja je inovativen princip merjenja, ki vklju�uje
dovajanje nizkoenergijskih mikrovalov v koaksialni kabel iz nerjave�ega
jekla. Ko ti dose�ejo povšino teko�ega medija, se del elektromagnetnih
impulzov odbije nazaj. Glede na �as, ki prete�e, da se odbiti impulzi
vrnejo nazaj, do zaznavne površine senzorja, nam le-ta izra�una trenut-
ni nivo zapolnjenosti z natan�nostjo nekaj milimetrov. Ta tehnologija
omogo�a zaznavanje nivoja  z LFT-jem neodvisno od razli�nih faktorjev,
kot so instalacija, tip rezervoarja in vrsta polnilnega medija, saj vedno
prevladajo pogoji znotraj merilne sonde, ki so definirani in neodvisni od
zunanjih motenj. �e se fizikalne lastnosti teko�ine spremenijo, nam LFT-
ja ni potrebno ponovno nastavljati.

Analogni in preklopne izhode lahko uporabimo lo�eno
Z uporabo LFT-ja lahko uporabnik reši na�in zaznavanja nivoja na dva
razli�na na�ina. Senzor omogo�a analogni izhod 4-20mA, kot tudi štiri
izhodne preklopne to�ke, ki jih lahko lo�eno nastavimo. �e moramo
nadzirati le visok/nizek nivo, npr. vklop/izklop �rpalke med minimal-
nim in maksimalnim nivojem, je mo�no uporabiti dve taki preklopni
to�ki.

Enostavna uporaba
Uporaba LFT-ja je dokaj enostavna. S pritiskom na eno samo tipko
lahko nastavimo preklopno to�ko, spremenimo izhodno stanje preklop-
nika med NC in NO, prenastavimo histerezo  za preklopne to�ke ter
dolo�imo dejansko merilno razdaljo vzdol� koaksialne sonde.

Širok spekter aplikacij
Tipi�na podro�ja uporabe LFT-ja so rezervoarji in tanki za upravljanje z
vodo ter odpadno vodo, pri konstrukciji strojev, strojnih orodij ali CIP
(cleaning in place) polnilnih instalacij. V takem okolju skoraj brez
kakršnega koli vzdr�evanja take naprave doka�ejo svojo visoko stopnjo
natan�nosti in robustnosti glede na razli�ne polnilne materiale, vklju�no
z ohlajevalnimi sredstvi, pogonskimi in hidrauli�nimi olji ali �istilnimi,
mazalnimi in razku�ilnimi agenti.

Nivojsko stikalo in sistem
za zvezno merjenje nivoja
v enem
Avtor: Bo�o Zajc, SICK d.o.o.

Z LFT-jem predstavlja SICK  nov sistem za merjenje nivoja, ki
je primeren za skoraj vse vrste vodnih in oljnih tekočin. Kom-
binacija TDR tehnologije (time domain reflectometry) in ko -

ak sialne merilne sonde omogoča delovanje neodvisno od načina
mon taže in vplivov okolice.

A
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Vlakna v traku
Informacije: EZ� d.o.o.

Opti�na vlakna v traku lahko zagotovijo ve li -
ko koncentracijo povezav na majhnem pros-
toru in ve� krat zmanjšamo �as spajanja. Po -
trebna oprema ni bistveno dra�ja od klasi�ne.
Kvaliteta spojev je še vedno zelo visoka, to je
0.02 dB pri MM in 0.05 dB pri SM vlaknu.

Kabli imajo vgajene enote z 6, 8, 12 ali 24
vlakni v traku. Vlakna v traku so v zunanjih
kablih polo�ena v suhe ali z gelom napolnjene
cevi. V eni cevi je do 144, oziroma v 7 ceveh do 1008 vlaken.

Notranji kabli imajo lahko 4, 6, 8 ali
12 vlaken v traku in se uporabljajo
za razvod in kot priklju�ni kabli za
zaklju�evanje na ve� polne (MPO)
konektorje ali pa na ve� konektorjev
hkrati. Vse cene kablov z vlakni v
traku so konkuren�ne.

Varilnik vlakna
uravnava  po
ob logi in s po -
mo�jo fiksnega
V-utora naen -
krat spoji od 1
do 12 vla ken. 

Komplet sesta -
vlja: varilnik,
re zalnik, pol-
nilec z mre�nim
napajalnikom,
pokrov moni-
torja, rezervne
elektrode, dr �a -
li za 12 vlaken,
akumulator s
kablom za pol-
njenje, na pa jal -
ni kabel, kov -
�ek in navodila.

Snemalec zaš�ite HJS-02 ima
vgrajen grelec, ki zmeh�a zaš�i-
to na vlaknu in tako olajša sne-
manje. 

�as gretja je od 3 do 8 sekund.
Snemalec se napaja preko varil-
nika ali samostojno. A

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.  
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Vision130™
povezuje!
Info: Tipteh d.o.o., Ul. Ivana Roba 21, Ljubljana, tel.: 01/200 51 50

Novi PLC krmilnik Unitronics V130 v veli ko sti dlančnika zdru -
žuje PLC krmilnik in gra fični zaslon z opcijo Etherneta, zmo -
gljiv procesor ter številne V/I kombinacije.

Krmilnik prihaja na trg v
šestih razli�nih V/I konfig-
uracijah, vse pa la hko po -
ve�emo v ve�ino Ethernet
ali serijskih protokolov, saj
V130 omogo�a širok nabor
komunikacijskih mo�nosti.
Preko TCP/ IP, GSM/SMS/
GP  RS, MODBUS, CANopen
in UniCAN lahko komuni-
cirajo med seboj ali z drugi-
mi napravami, ki podpirajo
enake protokole. Brezpla -
�no so na voljo programi
za da ljinski dostop, zaje-
manje in hranjenje po -
datkov ter povezave z nad-
zornimi sistemi (OPC Serv-
er) kot tudi razvojni pro-
gramski paket, ki vsebuje
krmilniški in zaslonski del.

PLC s hitrim procesorjem, ki omogo�a obdelavo 1K inštrukcij v 20 mi -
krosekundah in kapaciteto 512k logi�nega pomnilnika je sposoben izva-
jati do 24 samonastavljivih PID regulacijskih zank. Direktno na krmil-
nik lahko priklju�imo do 38 V/I signalov, preko razširitvenih modulov
pa do 166, �e pa dodamo še CANopen V/I module pa je maksimalno
skupno število lahko še ve�je. Posebni del pomnilnika vsebuje 120kB za
podatkovne tabele, ki jih lahko uporabimo za zajemanje podatkov (data-
logging), recepte, zgodovino, shranjevanje alarmov itd.

Na prednji strani ima V130 2,4” grafi�ni displej z 256K pomnilnika za
grafi�ne prikaze ter 128K za znake, kar omogo�a uporabo okrog 500
razli�nih simbolov v 1024 razli�nih zaslonih znotraj aplikacije. Na voljo
je 20 programabilnih tipk, od tega 10 s poljubno spremenljivimi oznaka-
mi. Programsko podpira trende, diagrame, alarme ter ve�jezikovno
znakovno podporo.

Nove lastnosti omogo�ajo uporabnikom, da izkoristijo prednosti enotne
naprave ki zdru�uje PLC, operaterski pult in komunikacijsko napravo v
enem. To zmanjša stroške inštalacije, o�i�enja, velikost elektri�nih omar
ter in�enirskih ur na minimum, saj interno povezovanje (strojno in pro-
gramsko) ob enoviti napravi ni ve� potrebno. A

PLC krmilnik, operaterski pult in 
komunikacijska naprava v enem
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Ruckus Wireless MediaFlex Paket
- vse kar potrebujete za popolni
brez�i�ni prenos IPTV signala

Vsi poznamo probleme, ki jih pri-
naša distribucija multimedijskih
vse bin po objektu. Modem za do -
stop na širokopasovno internetno
omre�je, ki ga namesti izbrani po -
nudnik storitev, se obi�ajno nahaja
v drugem delu objekta kot Set-Top-
Box in televizija, namenjena spreje-
mu signala internetne televizije
(IPTV). To ima za posledico za ple te -
no in zoprno polaganje podat kov -
nega kablovja, ki popolnoma skazi
izgled domovanja. Rešitev zagate je
v distribuciji multimedij skega sig-
nala po brez�i�nem Wi-Fi omre�ju.
Tak prenos je pri obi�ajnih brez �i � -
nih napravah nemogo�, saj prihaja
do prevelikega nihanja kvalitete
pre nosa in nezadostne pokritosti.

Tu nastopijo brez�i�ni vmesniki
ame riškega podjetja Ruckus Wire-
less, ki so edine naprave na svetu, ki
zagotavljajo zanesljivo distribucijo
multimedijskih vsebin po standard-
nem 802.11 brez�i�nem omre�ju. Z
uporabo naprav Ruckus je kon�no
omogo�en brez�i�ni prenos slike od
široko pasovnega modema ali us -
merjevalnika do Set-Top Boxa pre -
ko omre�ja Wi-Fi. Paket MediaFlex
se stavljata napredni brez�i�ni mul-
timedijski usmerjevalnik MediaFlex
2825 in brez�i�ni multimedijski
ada pter MediaFlex 2111.  

Usmerjevalnik MF2825 ima vgraje -
ne štiri LAN porte in omogo�a šte vi -
l ne napredne usmerjevalniške fun k -
cije, kot naprimer DHCP klient in
stre�nik, NAT, SNMP, stati�no IP
številko in PPPoE funkcionalnost.
Vgrajeni so WEP, WPA - TKIP in
WP A2 - AES varnostni mehanizmi.
Svojo veliko prilagodljivost Rucku s -
ov usmerjevalnik ka�e tudi z mo� -
nostjo transformacije LAN portov v
WAN porte in s tem lo�enega spre-
jemanja podatkovnega in video pro -
meta na vsak WAN posebej. Up rav -
ljenje poteka preko preglednega
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Informacije: TELOS d.o.o.

Predstavljamo Vam paket Ruckus Wireless MediaFlex, ki ga sestavljata
napredni brezžični multimedijski usmerjevalnik MediaFlex 2825 in
brezzični multimedijski adapter MediaFlex 2111, edini napravi na

svetu, ki zagotavljata zanesljivo distribucijo multimedijskih vsebin po
standardnem 802.11 brezzičnem omrežju. Z uporabo naprav Ruckus je
končno omogočen brezžični prenos slike od širokopasovnega modema ali
usmerjevalnika do Set-Top Boxa preko omrežja Wi-Fi. Sistemi Ruckus
omogočajo brezžično prenašanje treh IPTV strujev v HD kvaliteti na površi-
ni 300m2, ter vzporedno tudi zanesljiv prenos glasu in podatkov. Velika
prednost Ruckusov je tudi izredno preprosta samo-namestitev, brez
potrebe po priključitvi na osebni računalnik.

Popoln Wi-Fi
prenos IPTV signala
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grafi�nega vmesnika, ki je razdeljen
na dva dela - uporabniški za
osnovne nastavitve in napredni
administratorski nivo za ponudnike
internetnih storitev. Omogo�eno je
tudi upravljanje preko Telneta. 

Adapterji imajo vgrajen inovativni
antenski sistem BeamFlex, ki z
uporabo šestih pametnih Smart
MIMO anten podpira do 63
razli�nih dinami�nih antenskih
kombinacij in omogo�a razširitev
dometa 802.11 b/g omre�ja za
300%, optimatizira prenos, mini-
malizira motnje pri prenosu in
omogo�ajo usmerjanje RF signalov
mimo izvorov motenj (mikroval-
ovne pe�ice, druge Wi-Fi naprave).
Odzivanje na spremembe v okolju
se izvaja v realnem �asu.  Upravl-
janje brez�i�nega prometa poteka
preko patentirane programske
tehnologije SmartCast, ki v eni
rešitvi zdru�uje inovativno tehniko
za upravljanje multicast prometa,
inteligentni QoS (Quality of Service)
mehanizem in zmo�nost klasi-
fikacije prometa glede na aplikacijo,

ki ji je promet namenjen. Tako
omogo�a prenos video vsebin
najvišje kvalitete po brez�i�nem
WiFi omre�ju. SmartCast prepozna
in posledi�no obravnava multicast
video frame pakete prednostno,
pred ostalimi tipi paketov v
omre�ju. Tako tvori robustno plat-
formo za brez�i�ni prenos IPTV
strujev od široko-pasovnih mode-
mov in usmerjevalnikov do SetTop-
Box-ov. Sistemi Ruckus omogo�ajo
vzporedno prenašanje treh IPTV
strujev v HD kvaliteti na površini
300m2, ter vzporedno tudi
zanesljiv prenos glasu in podatkov. 

Velika prednost Ruckusov je tudi
izredno preprosta samo-names ti -
tev, brez potrebe po priklju�itvi na
osebni ra�unalnik. Usmerjevalnik in
adapter preprosto preklopimo na
modem in STB in �e lahko u�ivamo
v popolni sliki na televizorju. Z
vsem naštetim predstavljajo Medi-
aFlex vmesniki idealno izbiro za
popolno distribucijo multimedije po
objektu A
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Andrej Orešnik, IB-PROCADD d.o.o., Ljubljana

Tokrat Vam predstavljamo novo različico programske opreme CADdy++/SEE Electrical V4R1 s katero smo raz -
ve selili uporabnike profesionalnega orodja za načrtovanje v elektrotehniki in pripravo pripadajoče elektro -
tehniške dokumentacije. Novosti odpirajo popolnoma nove razsežnosti, saj verzija vključuje mnoge napre -

d ne in posodobljene funkcije, ki so bile dodane na zahtevo uporabnikov.

KRATEK OPIS POSODOBLJENIH IN NOVIH
FUNKCIJ

Nova platforma profesionalnega programa omogo�a
prenos vseh obstoje�ih projektov, narejenih v stare-
jših razli�icah CADdy++/SEE Electrical. Delovno
okolje je uporabniku prijaznejše, saj ga je mogo�e
poljubno prilagajati. Vsaki funkciji je mo�no dodeli-
ti kombinacijo tipk za njen hiter priklic. V vseh mod-
ulih (Tokovne sheme, Stikalne omare, Instalacije,
Grafi�ni seznami in Baze podatkov) je mo�na izbira
prikaza dolo�enih orodnih vrstic. 

CADdy++/SEE Electrical V4R1 izra�a svojo mo� in
hitrost zaradi novih, posodobljenih funkcionalnosti
kot so:

• DRC ("Design Rule Check") prera�unavanje mo� -
nih dovoljenih povezovalnih poti,

• Nova orodja za o�i�evanje ("CPC, C2P, CCC, Rub-
berband") in samodejno povezovanje ("Auto con-
nection"),

• Pre-definiranje nastavitev kablov,
• Uvoz/izvoz baze proizvajalcev preko XML for-

mat-a,
• Absolutni polo�aj koordinat tekstov,
• Posodobitve v prevajalnem modulu ("Translate"),
• Novosti v komandnem oknu (" ChangeFontsIn-

Files, PLCImportExcel, RegSetExport,...."),
• Generiranje/brisanje ve� grafi�nih list ("kosovnic")

hkrati, s pomo�jo SQL-a,
• Orodja za uvoz skeniranih projektov,
• Izboljšave modula ("Installation") hišnih instalacij
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in neposredna povezava z ELIN programsko opre-
mo,

• Referen�na tabela v modulu ("Cabinet Layout")
stikalnih omar,

• ... .

DRC ("Design Rule Check") prera�unavanje
mo�nih dovoljenih povezovalnih poti

Pravokotno povezovanje komponent z DRC pred-
stavlja poseben SEE Electrical algoritem, ki preverja
mo�ne, dovoljene povezave tako pri enopolnem kot
pri ve�-polnem povezovanju. Funkcija samodejno
prepozna število povezav in jih skuša samodejno
povezati na �eljeno mesto. Na predvidenih pri klju � -
nih to�kah se pojavi vizualna oz. dinami�na oznaka.

Nova orodja za o�i�evanje ("Rubberband") in
samodejno povezovanje ("Auto connection")

Z vklopom funkcije Rubberband dose�emo, da je
simbol ob premikanju po delovni predlogi vedno pri -
klju�en na vodnike. Posebna novost je "Auto connec-
tion" saj s to funkcijo omogo�imo samodejno pove-
zovanje elementov z ustreznim številom �ic. 

Z upo ra bo treh novih na�inov povezovanja bo pro-
jektiranje še hitrejše. Uporabnik lahko izkoristi
napredne funkcije za enostavnejše povezovanje
potencialov s potenciali ("Two Potentials"), potenciale
s komponentami ("Potential and Component"), ter
kom ponente s komponentami ("Two Component"). Pri
uporabi sa mo dejnega povezovanja elementov smer
povezave dolo�i uporabnik z uporabo fukcije ("Inter-
nal Component Connection").

Primer samodejnega
povezovanja

Pre-definiranje nastavitev kablov

Cable Setup se nahaja pod zavihkom Cables v Circuit
diagrams properties, kjer je mo�nost nastavitve ve�
kablov po vaših kriterijih npr. oblika. Ustrezni sim-
boli so na voljo v knji�ici simbolov, zaradi fleksibil-
nosti nove verzije pa je mo� ustvariti tudi povsem
svojo obliko kabla.

Primer prednastavitve
kabla
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Uvoz/izvoz baze proizvajalcev preko 
XML formata

Na voljo je ve� na�inov uvozov/izvozov izdelkov oz. podatkov baz
razli�nih proizvajalcev. Napredni uvoz/izvoz v novi verziji CAD -
dy++/SEE V4R1 je s pomo�jo XML datoteke s katero dose�emo nepo sre -
dni import/export brez dodatnih nastavitev.

Generiranje/brisanje ve� grafi�nih list ("kosovnic") hkrati s
pomo�jo SQL-a

Izdelava poljubnih obrazcev ("kosovnic") je omogo�ena z uporabo po ve -
zave SQL-a in baze. Kar pomeni, da lahko definiramo potek oziroma
vrstni red generiranja grafi�nih list, ki jih predhodno lahko prila go dimo
našim zahtevam. Rezultat je enojni klik za popis celotne projektne doku-
mentacije. Z uporabo atributa #NextPage definiramo naslednjo ge ne ri -
ra no stran. Temu tekstu sledijo stavki  npr. #NextList [List ID], kjer na -
po vemo oz. dolo�imo katera kosovnica naj se samodejno generira, itd.

Orodja za uvoz skeniranih projektov (uvoz stare projektne doku-
mentacije v papirni obliki)

Funkcija SCANIN je na voljo samo v najvišjem nivoju programske op -
reme, vendar omogo�a napreden uvoz skeniranih slik, kot celovite pro-
jekte v merilu. Importiran projekt je mo�no naknadno upravljati in ga
nadgrajevati, kar dejansko pomeni  rešitev za staro papirnato dokumen -
ta cijo.
Na našem portalu www.caddy-electrical.net je objavljena anketa, ki nam
bo pripomogla k analizi in boljšemu reševanju problema stare projektne
dokumentacije. VABLJENI!

Posodobitve v prevajalnem modulu ("Translate")

Obse�nost trga zahteva izdelavo projekta v razli�nih jezikih. CAD -
dy++/SEE Electrical V4R1 vsebuje posodobljen prevajalni modul, ki
omo go�a la�je prevajanje predhodno izbranih tekstov. V translate mo -
du lu je vgrajena LOG datoteka, ki opozarja na neprevedene tekste, vgra-
jen je filter, kjer lahko uporabnik omeji dolo�ene tekste, ki jih ne �eli pre-
vajati. Predvsem nov uvoz/izvoz XML datoteke, omogo�a la�jo komu-
nikacijo s prevajalcem.

Izboljšave modula ("Installation") hišnih instalacij in neposredna
povezava z ELIN programsko opremo

Kompatibilnost in funkcionalnost, ki jo omogo�a nova verzija V4R1
omogo�a neposredno povezavo modula hišnih instalacij z ELIN pro-
gramsko opremo, ki je namenjena za tehni�ne prera�une. Ra�unalniško
podprto projektiranje, dimenzioniranje in optimiranje ter izdelava pro-
jektne dokumentacije je tako �isto na drugem nivoju. 

V sodelovanju z ETI Elektroelement d.d. smo za uporab-
nike CADdy++/SEE Electrical V4R1 pripravili novo bazo
proizvodov, ki sledi vrstnemu redu v ETI katalogu elek-
trotehniških izdelkov. 
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Demo razli�ico programske opreme SEE Electrical V4R1 in ELIN lahko
prenesete iz internetne strani www.caddy-electrical.net in jo pre iz ku site.

Novosti nove verzije je veliko, zato so v �lanku na kratko opisane le ne -
ka tere funkcionalnosti. Podjetje IB-PROCADD d.o.o. nudi CADdy++
/SEE Electrical V4R1 in ELIN programsko opremo ter hitro in kvalitetno
tehni�no pomo� preko spletnega sistema "OnLine" komunikacije, kar
predstavlja najpomembnejši del sodelovanja z uporabniki.  

V sodelovanju z proizvajalci produktov uspešno sodelujemo in nadgra-
jujemo in dopolnjujemo baze proizvodov. Vse dodatne informacije so na
voljo na www.caddy-electrical.net. A

Primer uporabe SEE Electrical 
V4R1 in ELIN programske opreme
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Ozna�evanje dokumentacije pri enostavnih projektih

Program WSCAD 5 vse nove, obstoje�e  in delne projekte vodi s pomo�jo
upravljavca za vodenje projektov,  oziroma “Projekt managerja”. Pro-
jekte razlikuje po njihovih imenih, datumih nastanka, naraš�ajo�e ali
padajo�e po abecedi, v kolikor pa je dolo�eno posebno pomembno polje
v projektnih podatkih ( npr. priimek projektanta) pa se lahko projekti
razvrstijo tudi po razli�nih projektantih (slika 1 in slika 2).

Informacije: Vojko Mikli�, Hiperion d.o.o., wscad@hiperion.si

Tokrat Vam predstavljamo novo različico programske opreme
CADdy++/SEE Electrical V4R1 s katero smo raz ve selili uporabnike
profesionalnega orodja za načrtovanje v elektrotehniki in pripravo

pripadajoče elektro tehniške dokumentacije. Novosti odpirajo popolnoma
nove razsežnosti, saj verzija vključuje mnoge napre d ne in posodobljene
funkcije, ki so bile dodane na zahtevo uporabnikov.

Slika 1
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Program WSCAD 5 avtomatsko ozna�uje strani projekta v desnem spod-
njem vogalu lista, kjer izpiše tudi skupno število vseh strani v dolo�eni
datoteki (npr. v datoteki stikalni na�rt - Napajanje _ slika 3).

Pri vsaki spremembi števila strani (pove�anje ali zmanjšanje) se število
takoj aktualizira na novo stanje strani v projektu.
Zaradi preglednosti se lahko vsak list dokumentacije poimenuje po vse-
bini (npr. Napajanje; Krmiljenje ali kaj podobnega).

Organizacija in ozna�evanje dokumentacije pri 
zahtevnejših projektih

Pri strukturiranju ve�jih in zahtevnejših projektov se WSCAD opira na
poznani KKS sistem ozna�evanja dokumentacije, ki podpira slede�o
strukturo, kjer 

znak     =     pomeni  napravo
znak     +     pomeni  polje 
znak     -      pomeni  element.

S programsko funkcijo KDP (Komb Delni Projekt) lahko uporabnik ust-
vari tako imenovane delne projekte, ki so vezani na strukturo =, + in  -
(slika 4a, 4b in 4c).

Slika 2

Slika 3
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Vsak delni projekt  zajema eno napravo in ima svojo posebno oznako. V
našem primeru imamo oznake =E1; =H1; =H2; itd.. Oznaka =H1
pomeni “Omara �rpališ�a 1” in vsebuje celotno projektno strukturo map
in pripadajo�ih datotek  (sliki 4a in 4b). 

Enostavna in pregledan struktura delnih projektov in pripadajo�ih
datotek na levi strani pogovornega okna ter okno za predloge izbrane
datoteke, omogo�ata enostavno in hitro pregledovanje in  izbiranje
obstoje�ih risb ali kreiranje novih (sliki 4b in 4c).

Slika 4a - Odpiranje novega KDP
projekta

Slika 4b - Struktura delnih
projektov
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Oznaki polja “ = ” in  elementa “ - “ pa se pojavita v spodnjem desnem
vogalu v glavi posameznega lista oz. na�rta.
Za  kontaktor Q1 , ki se nahaja v omari �rpališ�a 1, na monta�ni ploš�i
1 se struktura postavi takole:

omara �rpališ�a 1 ………………………….. = H1
polje 1 omare �rpališ�a 1 …………………...+ B1
kontaktor 1 v polju 1, omare �rpališ�a 1…….- Q1

Celovita oznaka tega kontaktorja je potem =H1+B1-Q1.

Program WSCAD to precej komplicirano in nepregledno ozna�evanje
poenostavlja tako, da vse elemente, ki so izrisani na istem listu in pri-
padajo isti napravi in istemu polju, ozna�uje samo  z referen�nimi imeni
elementov, torej v našem primeru samo z – Q1, obe ostali oznaki pa
umesti  v desni spodnji kot dokumentacijskega okvirja in veljata tedaj za
vse elemente na tem listu.

Za element, npr. kontakt gobaste tipke – S1 iz drugega polja (+B4) npr.
na vratih omare, ki pa se zaradi funkcionalnosti nahaja na istem listu
kot kontaktor – Q1, je potrebno posebej ro�no vnesti poleg referen�nega
imena elementa tudi ime polja, kjer se nahaja, torej + B4 - S1, saj ga
program na tem listu le tako lahko obravnava kot element iz drugega
polja in ga tudi ustrezno pove�e ter obdela (slika 5).

Slika 4c

Slika 5
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Uporabnik mora torej v projektu smiselno porazdeli-
ti elemente na posamezne liste na�rta, tako da v �im
ve�ji meri pripadajo enemu polju naprave in jih pro-
gram ozna�uje s kratkimi referen�nimi teksti (samo
minus in referen�no ime elementa). V takem
primeru je dokumentacija pregledna in lahko �itljiva.

Oštevil�enje elektri�nih elementov v projektni
dokumentaciji

Program WSCAD 5 omogo�a projektantu , da hitro
in na enostaven na�in oštevil�i vse v projektu
uporabljene elektri�ne elemente in povezave.
V “Basic” verziji”, ki je primerna za manjše projekte
oštevil�enje poteka samo ro�no, vendar je algoritem
vnosa in pozicioniranja števil�ne oznake zelo enos-
taven in hiter. 
Na primer pri oštevil�enje priklju�kov spon�ne letve
se po vnosu številke prve sponke vnosni kazalec
samodejno postavi na naslednjo neozna�eno sponko,
in tako dalje. Na tak na�in lahko projektant dela
vnose samo preko tipkovnice zelo hitro in enostavno
(slika 6).

V “Compact” in “ Professional” verziji”  projektantu
pri oštevil�enju pomaga programska funkcija
“Avtomatsko oštevil�enje”, ki uporabniku nudi ve�

razli�nih na�inov oštevil�enja elektri�nih simbolov,
kot je razvidno na slikah 7a in 7b.

V kolikor projektantu eden od teh na�inov
oštevil�enja elementov ustreza, mu med projektiran-
jem ni potrebno posebej skrbeti za oštevil�enje ele-
mentov. Elemente lahko med projektiranjem
oštevil�i poljubno ( v compact verziji) ali pa
oštevil�enje  prepusti notranjemu programskemu
algoritmu (v professional verziji). Po zaklju�enem
delu na posameznem listu ali ko zaklju�i celotni pro-
jekt pa se odlo�i za ustrezno mo�nost avtomatskega
oštevil�enja vseh v projektu vgrajenih elementov.

V Compact verziji je omogo�eno tudi avtomatsko
oštevil�enje priklju�kov sponk in kabelskih �il.
Lahko izbirate med opcijama za oštevil�enje
posamezne spon�ne letve ali kabla ali pa vseh
spon�nih letev in kablov v projektu.
V professional verziji je mo�no na ta na�in oštevil�i-
ti samo sponke, kabelske �ile pa se ozna�ujejo po
izbranem sistemu ozna�b (števil�ni, �rkovni ali
barvni) v posebnem, tako imenovanem “upravljavcu
za kable” (slika 8a).

Pri vseh naštetih oštevil�enjih program WSCAD 5
nudi tudi mo�nost ciljnega oštevil�enja, kjer lahko
izvedemo dolo�ene posebnosti ali izjeme pri
oštevil�enju elementov ali pa dolo�imo novo za�etno
številko priklju�ka izbrani spon�ni letvi, od katere se
bo avtomatsko oštevil�enje nadaljevalo. 

Slika 6

Slika 7a

Slika 7b

Slika 8a
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popravljamo �e narejene projekte in ne �elimo preštevil�iti obstoje�ih oznak. Z ukazom “Odblokirano” pa
zopet  vzpostavimo mo�nost preštevil�enja vseh elementov v projektu.
V naslednji številki revije Avtomatika bomo prikazali mo�nosti, ki jih nudi program WSCAD 5 pri kre -
i ranja lastnih predlog ( razli�nih okvirjev, obrazcev in spiskov), katere projektant uporablja pri izde -
la vi projekta. A

Slika 8b

S sve�anim ceremonijalom so bila v
ho te lu Interkontinental 18.12.2007

po  de lje na priznanja za najuspešnejše dose�ke zasno-
vane na izkoriš�anju informacijskih tehnologij na
vseh pod ro �jih dru�abe in gospodarstva Srbije in
celotne regije. Opa �en je porast slovenskih in hrvašk-
ih podjetij, ki so prejela priznanje Diskobolos, kar do -
kazuje vse ve�ji ob seg izmenjave izkušenj in tr go vin -
skih odnosov na po dro�ju bivše Jugoslavije.
V uvodu je predsednik JISA, Djordje Duki�, izro�il let -
no priznanje ECDL Fondacije iz Dablina, Ministrstvu
za obrambo Srbije za izredne rezultate, ki jih je dose-
glo pri informacijskem izobra�evanju svojih zapos le -

nih in za velik prispevek pri razvoju informacijske
dru �be Srbije.
Pomo�nik ministra za informacijsko dru�bo, mr. Ne -
bojša Vasiljevi�, je s podelitvijo prvega priznanja v ka -
te goriji proizvodnje za�el s podelitvami priznanj DIS -
KOBOLOS kot najvišjga priznanja JISA za uporabo
informaciijskih in komunikacijskih tehnologij.
�irija s slovenskim predsednikom Nikom Schlamber -
gerjem na �elu je izbirala med deli v naslednjih kate-
gorijah: proizvodnja, projektiranje, upravljanje, zdra -
v stvo, dru�bene dejavnosti, finance, izobra�evanje,
sto ritve in spletno ustvarjanje. Ve� o dobitnikih priz-
nanj v naslednji številki in na www.jisa.org.yu. A

D ISKO BO LO S 2008
Izbrane najboljše stvaritve zasnovane na izkoriš�anju informacijskih in komunikacijskih tehnologij





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

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

Razbijte sejemsko sivino!
Sre�ajmo se na predstavitvah, delav -
ni cah in drugih obsejemskih dogod-
kih... Povabite poslovne partnerje ter
predstavite svoje rešitve, storitve in
iz delke!
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Ali v vaših aplikacijah pričakujete od optičnih senzorjev obvladovanje zahtevnih nalog, primer-
nost visokim hitrostim procesov in vsestransko uporabnost v industrijskem okolju? W12-3 je
vedno prava izbira – naj bo pri tehnologiji pakiranja, v farmacevtski, prehrambeni industriji ali 
v polnilnicah. W12-3 nudi najboljšo kakovost v kovinskem ohišju z jasnimi prednostmi pred
običajnimi optičnimi senzorji glede na zaznavanje predmetov, uporabnost v industrijskem
okolju in nadzor senzorja.

Podrobnejše informacije na www.sick.com/W12-3.



- Merilno ob

- Linearnost 0,6 μ

- Resolucija μ

- Frekvenca merjenja 10 kHz

- Analogen in digitalen izhod

- Edinstvena CCD-tehnologija

- Proizvodna avtomatizacija

- Kontrola kvalitete v procesu

močje 2 do 750 mm

- RTSC: Real Time Surface Compensation

(Kompenzacija površine v realnem času)

m

<0,03 m

Tipične aplikacije

Nizkocenovni samostojni senzorji

serije 1300

-

- Resolucija <0,02 μ

-

- Temperaturna stabilnost 0,015 % FSO/ °C

- μ

- Robustni senzorji IP 67

- Nizkocenovne izvedbe za OEM-e

-

Merilno območje 0,4 do 80 mm

Frekvenčni odziv do 100 kHz

Natančnost <0,4

Neprijazno industrijsko okolje

(odporen na olje, prah, vlago,

interferenčna polja itd.)

m

m

Tipične aplikacije

-

- Linearnost 0,2 % FSO

- Resolucija 0,04 % FSO

- Frekvenca na profilu do 4 kHz

- Frekvenca merjenja do 256 kHz

- Merjenje pozicije in kontur

- Pregled površin

- Vzporednost in ravnost površin

- Pregled utorov za lepilo

Merilno območje 25 do 245 mm

Tipične aplikacije

Pomiki · razdalje · dolžine · pozicije · profili · debeline

Senzorji, sistemi in rešitve meritve geometrij.

-

-

- Zelo kompakten senzor

- Enostavno za namestitev in uporabo

- Analogen izhod: potenciometer,

tok, napetost

- Digitalen izhod: SSI, CANopen,

Profibus, Inkrementalni

- M-i

-

- Neprijazno industrijsko okolje

Merilno območje 50 mm do 50 m

Visoka točnost in natančnost

Specifično glede na uporabnika OE

Aplikacije z velikim merilnim območjem

Tipične aplikacije

Nizkocenovni modeli serije MK

za merilna območja do 2100 mm

Senzorji na principu laserske triangulacije

Senzorji na principu natezne niti

Laserski senzor profilov

Senzorji na vrtinčne tokove

Konfokalni merilni sistem

-

- Linearnost 0,12 μ

- μ

-

- Merjenje neodvisno od merjenca

- Merjenje stekla in ogledal

- Debelina prosojnih materialov

- Merjenje v izvrtinah

- Merjenje topografije površin

Merilno območje 0,12 do 25 mm

Mala, konstantna točka merjenja 7

m

Resolucija <0,005 m

m

Tipične aplikacije

Miniaturni senzor s premerom le 4 mm

NOVO

NOVO

NOVO

MICRO-EPSILON · 94496 Ortenburg/Germany

Tel. + 49 (0) 85 42/168-0 · info@micro-epsilon.com

Obiščite www.micro-epsilon.com

Obiščite nas na sejmu Elektronika 200 v Ljubljani od 18. do 20. marca 2008.
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