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Hitrej�e povraèilo investicijskih
stro�kov v vseh procesih

Imate sistem za vodenje skladišča, drug sistem za
proizvodne linije, sistem za nadzor in vizualizacijo
za glavni proces ,... želite pa vedeti, kaj se dogaja
v polju, analizirati procesne podatke in jih vključiti
na nivo upravljanja podjetja. Želite zmanjšati
stroške, optimirati procese in še povečati dobičke!
Poleg vsega pa tudi hitreje povrniti stroške
celotne investicije!

Vaša rešitev se imenuje SIMATIC® PCS7, sistem
za vodenje procesov z vsemi prednostmi
celovitega pristopa k avtomatizaciji procesov.
Različne standardizirane sisteme, ki so sistemsko
povezani v celoto imenujemo Totaly Integrated
Automation. 

Široka paleta področij, kjer uporabljamo 
SIMATIC PCS7, potrjuje odločilne prednosti
našega sistema za vodenje, kot so
prilagodljivost, možnost postopne razširitve
med delovanjem sistema, modularnost,
odprtost povezav in stalnost koncepta 
sistema, pri čemer omenjamo le 
najpomembnejše.

Naš novi pristop vodenja procesov je 
inovacija, ki zagotavlja odlično zaščito investicije
in hitrejše povračilo njenih stroškov. Naši kupci
potrjujejo pravilen odmik od tradicionalnih
sistemov vodenja in s tem doseganje večje
produktivnosti s pomočjo SIMATIC PCS7.

Bi tudi Vi radi dosegali večjo 
produktivnost ?

Več informacij najdete na internetu:
www.ad.siemens.de/simatic-pcs7

ali  na fax: 01 4746 138 
s pripisom za PCS7

SIMATIC PCS7
Trendi, ki jim

lahko zaupate
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Spo�tovani bralci,

�e vedno smo nekoli pod vtisi raz-
stave Sodobna elektronika, saj je
to, kljub vsem zameram in pripom-
bam, na� najpomembnej�i stro-
kovni sejem elektronike, v veliki
meri pisan tudi na ko�o revije
Avtomatika. Avtomatizacija indu-
strijskih procesov, inteligentne
zgradbe, sodobne profesionalne
komunikacije, raèunalni�ka omre-
�ja in oprema, oprema ina materi-
ali za proizvodnjo elektronike - vse
to so tudi teme na�e in Va�e revije.

Res pa je, da so sejmi oèitno dobièkanosni posli, zato se tudi pojavljajo kot
gobe po de�ju. Nov sejem, ki je �e mnogo bolj specializiran kot je razstava
Sodobna elektronika, se je  odvil tudi v na�i bli�nji sose�èini - sejem Smart
Automation v Lienzu v Avstriji in pokazal, da je lahko kljub svoji ozki
specializaciji, odlièno obiskan. Sejem ozko usmerjenv avtomatizacijo
industrijskih procesov bi bil pri nas najbr� polom, v Lienzu, ki precej bolj
gravitira na srednjo Evropo in je obenem seveda del Evrope, pa je povsem
uspe�en. 

Zelo velik pudarek sejma Sodobna elektronika je bil tudi na inteligentnih
zgradbah. Kongresna dejavnost v organizaciji Gospodarske zbornice
Slovenije se je od prvih predavanj pred leti, ko je �lo za zaèetno spozna-
vanja tematike in preprièevanje o pomembnosti avtomatizacije zgradb,
predvsem pa pravilne in uèinkovite priprave komunikacijske infrastruk-
ture, prevesila v operativno izvajalski del. Inteligentna zgradba in �e
posebno inteligentni dom, ni le skupek elektronike, ampak gre za uèinkovi-
to povezavo sistemov, ki zagotavljajo optimalne bivanjske pogoje, obenem
pa so podatki, upravljanje in storitve dostopni od praktièno kjerkoli.
Tak�en naèin opravljanja storitev zagotavljajo sodobna  fiksna in mobil-
na, prizemna in satelitska omre�ja, ki povezujejo sisteme na lokalni in
globalni ravni. Tak�ne telekomunikacije omogoèajo tako hitro in
kakovostno telefonijo, kot pranos slike, zvoka in drugih informacij na
vseh nivojih, do najbolj globalnega - Interneta. 

Eden od predpogojev hitrega uvajanja sodobnih komunikacij pa je tudi
dobra, natanèna in v prihodnost usmerjena zakonodaja. Novi zakon o
telekomunikacijah sledi potrebam sodobne informacijske dru�be, zato ga je
potrebno le pravilno izkoristiti v cilju popolne izrabe telekomunikacij. V
naslednjih �tevilkah revije Avtomatika se bomo �pozabavali� tudi s tema-
mi s podroèja zakonodaje pri èemer seveda prièakujemo pomoè tako
Gospodarske zbornice slovenije kot pristojnega ministrstva.

Va� urednik 

(in �upan spletnega mesta Full Duplex :-)

RReevviijjaa  zzaa  aavvttoommaattiizzaacciijjoo  pprroocceessoovv,,  pprrooffeessiioonnaallnnoo  eelleekkttrroonniikkoo  iinn  tteelleekkoommuunniikkaacciijjeeRReevviijjaa  zzaa  aavvttoommaattiizzaacciijjoo  pprroocceessoovv,,  pprrooffeessiioonnaallnnoo  eelleekkttrroonniikkoo  iinn  tteelleekkoommuunniikkaacciijjee

Založba: HHyyddrraa  &&  CCoo..  dd..oo..oo..
Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana

e-mail: stik@avtomatika.com
tel.: 01/5428-570

Glavni urednik: BBrraannkkoo  BBaaddrrlljjiiccaa
tel.: 041/678-753

brankob@avtomatika.com

Grafična oprema in filmi:
CCaammeerraa  dd..oo..oo..

Naslov za dopise:
HHyyddrraa  &&  CCoo..  dd..oo..oo..,,  
RReevviijjaa  AAVVTTOOMMAATTIIKKAA

PP..PP..  55880077,,  11226611  LLjjuubblljjaannaa

Tisk: SScchhwwaarrzz  dd..oo..oo..,,  LLjjuubblljjaannaa

Cena 770000  SSIITT, za celoletno 
naročnino priznavamo 10% popust,

poštnina za SLO in DDV sta 
vključena v ceno.

Vse pravice pridržane. Ponatis celote
ali posameznih delov je dovoljen 

samo z dovoljenjem založnika in vedno
z navedbo vira. Nepodpisane fotografi-

je so iz foto-arhiva uredništva revije
Avtomatika.

Revija Avtomatika izhaja 11-krat letno,
julij/avgust je dvojna številka.
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SMART AUTOMATION AUSTRIA
Vojko Mikliè
Linz, 11. - 13. oktober 2000 -  V Design Centru v Linzu se je le-
tos med 11. in 13. okto-
brom odvijal nov sejem
s področja industrijske
avtomatizacije - ”Smart
Automation Austrija”.
Zaradi položaja mesta
Linz bi ga lahko uvrstili med lokalne sejme, vendar je struktura
obiskovalcev pokazala, da ga lahko označimo tudi  kot sred-
njeevropski sejem s področja industrijske avtomatizacije.  

OSNOVE EIB INSTALACIJE
Janez Mohoriè
V modernem bivalnem ali delovnem okolju se uporabnik kot
posameznik ali kot skupina srečuje z množico sistemov, od
katerih ima vsak svojo nalogo (razsvetljava, ogrevanje, proti-
vlom, javljanje požara,..), vendar tudi vsak svoj način delo-

vanja, svoj način napaja-
nja ali svoj način daljin-
ske kontrole. 
EIB instalacija povezuje
različne senzorske eleme-
nte (svetloba, temperatu-
ra, vlaga, veter, ročni vkl-
op/izklop,...) preko pro-
cesnih enot (krmilnik osve-

tljenosti, regulator temperature,..) z izhodnimi napravami
(motorski pogoni, stikala, ventili,...). Komunikacija med EIB ele-
menti poteka v obliki telegramov, v katerih je zapis o izvoru, o
cilju in o ukazu, ki ga mora določeni izhodni element izvesti.

ASPIRACIJSKI JAVLJALNIKI DIMA
Marko Rebolj
Aspiracijski sistemi v svetu niso novost, v Sloveniji pa so se do
sedaj uporabljali samo izjemoma, verjetno tudi zaradi nepoz-
navanja. Pogosto so se v praksi za javljanje požara uporabljale

rešitve, ki niso bile optimalne, tako
glede uspešnosti javljanja kot ver-
jetnosti lažnih alarmov. Visoko
občutljivi aspiracijski javljalnik pa
omogoča po eni strani javljanje
požara v zelo čistih prostorih v
njegovi najzgodnejši fazi, ko ga
niti človek s svojimi čutili še ne
zazna, po drugi strani pa nekate-
re izvedbe aspiracijskih javljalni-
kov omogočajo zanesljivo javljan-

je tudi v zelo "umazanem" okolju, saj zaradi posebnih program-
skih algoritmov ter posebne izvedbe merilne komore omogoča-
jo diskriminacijo med dimnimi delci in prahom ter ostalo umaza-
nijo. Z uvedbo primernega aspiracijskega javljalnika pa se lah-
ko doseže zelo velika občutljivost za dim ter hkrati zmanjša šte-
vilo lažnih alarmov na minimum.

IR SENZORJI ZA MERJENJE PLINOV
dr. Andrej Holobar
Za razliko od elektrokemijskih senzorjev so infrardeči senzorji
bolj selektivni in imajo daljšo življenjsko dobo. Zaradi tega je
infrardeča spektroskopija predpisana tudi kot standardna meto-
da merjenja emisij.

Kazalo vsebine
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contemporary tomorrow...

Http://www.avtomatika.comHttp://www.avtomatika.com
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Spoštovani bralci revije AVTOMATIKA! Odločili smo se, da Vam
ponudimo za Vašo naročnino nekaj več kot le gole informacije
na papirju, zato smo poiskali strokovnjake z različnih področij
avtomatizacije, profesionalne elektronike, telekomunikacij,
uporabe Interneta, itd... Na Vašo željo bomo poiskali tudi
strokovnjake drugih profilov, zato nam le pošljite svoje želje in
pripombe. Ponudbo brezplačnega svetovanja (to so seveda
osnovne informacije, za kaj več se boste morali dogovoriti s
svetovalcem) si lahko ogledate v naslednjih vrsticah:

SSSS TTTT RRRR OOOO KKKK OOOO VVVV NNNN JJJJ AAAA KKKK IIII     SSSS VVVV EEEE TTTT UUUU JJJJ EEEE JJJJ OOOO

Vojko Miklič, univ.dipl.inž., Logima d.o.o.
tel. 061/1592-584
G. Miklič že 10 let rešuje probleme projektiranja sistemov
avtomatizacije s pomočjo namenskih CAD programov.

Po telefonu 061/1592-584 vam bo svetoval vsak pone-
deljek od 9.00 do 11.00 ure.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV

Tomaž Tekavec, univ. dipl. inž., Sipronika d.o.o.
tel. 061/11215-250, e-pošta: info@sipronika.si
Se že več let ukvarja z natančnim določanjem časa, sin-
hronizacijo sistemskih časov in časovnim usklajevanjem
celotnega informacijskega sistema.
Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 10. in 12. uro,
vprašanja pa lahko pošljete tudi po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV 

dr. Saša Sokolić, univ. dipl.inž., vodja programov, Metronik d.o.o.
tel. 061/1839-600, e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

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

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA) 

mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direktor, Metronik d.o.o.
tel. 061/1839-600, e-pošta: janez.zmuc@metronik.si

G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sis-
temov/projektov avtomatizacije.
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV 

Branko Badrljica, revija Avtomatika
tel. 041/678-753, e-pošta: brankob@avtomatika.com
intenzivno preučuje programirljive sisteme in mikrokrmil-
nike, zato bo znal svetovati, katero vezje je najprimernejše
za vaš projekt, kaj lahko od določene komponente
pričakujete in katere tehnologije so najprimernejše.
Svetuje vsak ponedeljek med 12. in 14. uro ali po e-pošti.

ELEKTRONIKA - MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

Janko Mivšek, direktor podjetja Eranova d.o.o.
tel. 061/1816-232, e-pošta: janko.mivsek@eranova.si
Svetuje vam glede postavitve internetne infrastukture ter
uporabe internetne tehnologije pri razvoju poslovnih in
tehničnih informacijskih sistemov.
Pokličete ga lahko vsak ponedeljek med 9. in 11. uro ali
pošljet e vprašanje po e-pošti.

TELEKOMUNIKACIJE - TEHNIKA ZA INTERNET 

Janez Mohorič, univ. dipl. inž., ELSYST d.o.o., 
tel. 061/810-425

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

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

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - INTELIGENTNE INSTALACIJE

Dr. Alenka Žnidaršič, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, INEA d.o.o.
Domžale, Tel. 061/718-023, e-pošta: alenka.znidarsic@inea.si
Področje dela: vodenje projektov s področja višjih nivojev vodenja v vseh
fazah od analize zahtev do implementacije.  V to domeno sodijo
proizvodni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sistemi za razvrščanje
ter problematika integracije s poslovnimi informacijskimi sistemi. 
Po telefonu Vam bo svetovala vsak ponedeljek med 10. In 12.uro,
vprašanja pa lahko pošljete po e-pošti.

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

Mag. David Čuk, direktor poslovne enote vodenje pro-
cesov v INEI d.o.o., david.cuk@inea.

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih
in šaržnih procesov. 
Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek
od 11:00 do 12:00 na telefonu: 061/718-020, 041/694-
742 ali pošljete vprašanje po e-posti. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV -  VODENJE IND. PROCESOV

Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 061/200 51 50, e-pošta: damijan.jager@tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov kot
so svetlobne zavese, svetlobne mreže, "muting" sistemi, dvo-
ročni vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala. Nanj se lahko obr-
nete tudi z vprašanji o senzoriki.
Pokličete ga lahko na telefon 061/200 51 50, ali pošljete
vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA

MARJAN STRNAD, univ. dipl.ing. el., tehnični direktor v
Robotina d.o.o., tel. 01/4273-855 ali e-mail: 
marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije za merjenje
nivojev (nivojska stikala, merilniki nivojev ter ostala nivojs-
ka tehnika)

MERITVE NIVOJEV

Vito Koprivnikar, ing,  tehn. direktor SILON d.o.o.
tel.: 061/12 33 796, e-pošta: vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in izvedbo
odprtih sistemov avtomatizacije zgradb in procesov.

Svetoval bo vsak ponedeljek med 8. in 10 uro oziroma
lahko vprašanja pošljete po elektronski pošti.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - NAČRTOVANJE ODPRTIH SISTEMOV

Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec
Tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si

Svetuje s področja uporabe servo pogonov, frekvenčnih
pretvornikov in pozicijskih krmilnikov.

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV  - SERVO POGONI

IVAN MORANO, univ. dipl. ing. el., vodja projektov v
Robotina d.o.o., tel. 05 6632 424 med 7:30 in 8:30, ali 
e-mail: ivan.morano@robotina.si.

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev, mehkih
zagonov, zaščite motorjev.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

mag. Marijan VIDMAR, direktor poslovne enote SPE II Zastopstva,
distrib. in prodaja računalniške opreme, INEA d.o.o., e-pošta: mari-
jan.vidmar@inea.si
Višji nivoji vodenja, povezave poslovnih sistemov in sistemov
vodenja. Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom: dis-
tribuirani sistemi, uporaba internet/intranet tehnologij za vodenje.
Dvonivojske in trinivojske aplikacije strežnik-odjemalec (na osnovi
SQL podatkovnih strežnikov in Microsoft DNA arhitekture). Ko-
munikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket.
Vprasanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete po
telefonu: 061 718 005.

VISJI NIVOJI VODENJA

Strokovnjaki svetujejo
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AVTOMATIKAAVTOMATIKA INFORMACIJE - Sejemske dejavnosti - Sodobna elektronika v Ljubljani

Avtor: Janez Buèar, Ljubljana

SODOBNA ELEKTRONIKA 2000
v Ljubljani

47. mednarodna razstava profesionalne elektronike, telekomu-

nikacij, RTV difuzije, opreme za proizvodnjo, sestavnih delov,

funkcijskih enot in materialov, visokih tehnologij in znanja

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, 2. - 6. oktober 2000 - Sejem
SSooddoobbnnaa  eelleekkttrroonniikkaa je odprl dr. Lojze Marinček, minister za znanost in tehnologijo.
Sodobna elektronika je najstarejši sodoben sejem v Ljubljani. Prva razstava sega v
leto 1953, ko je bila na ogled 1. mednarodna razstava radia, združena z zametki
profesionalne elektronike. Pet let kasneje je program prerasel radijske okvire in v letu
1958 se je sejem preimenoval v SODOBNO ELEKTRONIKO. Njegov velik pomen za
prostor, v katerem se predstavlja, je potrdila tudi Mednarodna zveza sejmov (UFI),
ki ga je v letu 1976 sprejela v svoj koledar. Sejem Sodobna elektronika tudi danes
ostaja najpomembnejša slovenska prireditev s področja elektronike, saj nam kaže,
kje se Slovenija tehnološko nahaja, obenem pa ohranja sloves regionalno pomemb-
ne prireditve, mednarodne tako po razstavljavcih kot tudi po obiskovalcih.

Na sejem se je prijavilo 517, od tega
221 neposrednih in 296 zastopanih razs-
tavljalcev iz 26-ih držav. Sejem se je odvi-
jal na vseh razpoložljivih prostorih
Gospodarskega razstavišča in v dodatni
montažni dvorani - hali A1, na 8000 m2
neto razstavnih površin.

Hit letošnje razsta-
ve so bile teleko-
munikacije, kar pa
ni čudno, saj je
razvoj komunikacij
v svetu v takšnem
razmahu, da ga
komaj dojemamo.
V hali A so se pred-
stavili vsi najpo-
membnejši slovenski operaterji s tega po-
dročja: Telekom, Siol, Mobitel, Debitel,
Simobil in Telemach. Telekomunikacijam
sledi avtomatizacija z merilno elektroniko
in industrijsko avtomatizacijo, na ogled
pa so bile tudi komponente, AV elektroni-
ka s kabelsko - satelitsko tehniko, elek-
troinštalacije ter zabavna elektronika in
pisarniška avtomatizacija. Na sejmu so
se predstavile tudi vse najpomembnejše
revije s področja elektronike, telekomu-
nikacij in seveda avtomatizacije z revijo
AVTOMATIKA.

Bogata je bila tudi obsejemska dejavnost,
morda za najzanimivejši - za strokovni
posvet, ki iz forumskega vse bolj prehaja
v proizvodno fazo, preko nje pa tudi v
uporabo v najsodobnejših novih zgrad-
bah, je poskrbelo Združenje za inženir-

ing pri GZS. Na 7. posvetu z naslovom
"Inteligentne zgradbe", ki je potekal v
sejemskem Forumu v torek 3. 10. so med
ostalimi predavali: prof. dr. Jurij Tasič s
Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, g.
Jože Unk, državni podsektretar v Minis-
trstvu za promet in zveze, predstavniki
GZS, Združenja za inženiring, ter pred-

stavniki slovenskih
podjetij, ki nudijo iz-
delke in storitve s po-
dročja samodejne-

ga upravljanja zg-
radb. V okviru
podjetniškega fo-
ruma so svoje no-
vosti predstavila posamezna podjetja.
Tako je družba Iskraemeco, Kranj, pred-
stavila števec za projekt, imenovan
Pametna hiša, Siemens d.o.o. novosti za
elektronsko poslovanje z naslovom E-busi-
ness, nato pa je bila še prireditev ob
podelitvi certifikata ISO 9001 podjetju
LE-TEHNIKA iz Kranja. 

Na splošno lahko rečemo, da sejem ni
pokazal nekih svetovnih tehnoloških
novosti, ki jih drugje še ne bi videli ali

zanje slišali, obenem pa tudi, da se le te
zelo hitro pojavljajo tudi pri nas. Verjetno
je razlog za hitro sledenje novim
tehnologijam tudi v tem, da vse več tujih,
tehnološko izredno naprednih firm, odpi-
ra svoja podjetja v Sloveniji, pa če tu
omenimo le Microsoft ali Compaq z raču-
nalniških področij, ali pa National
Instruments in Simens s področja industij-
ske avtomatizacije procesov. Kljub temu
pa za tujino ne zaostajajo tudi nekatera
naša razvitejša podjetja na področju
elektronike (Iskratel,...).

Na sejmu so vsekakor prevladovale tele-
komunikacije, čuti pa se močan premik
od izdelkov k storitvam. Če smo si še
nekaj let nazaj ogledovali nove in nove
tehnološko vse naprednejše naprave, pa
danes zaznavamo vse večjo ponudbo
storitev, ki jih omogoča sodobna elek-
tronika, pa naj si gre za elektronsko
poslovajnje ali pa TV program na zahte-
vo. Storitve, usmerjene k uporabniku, so
vse bolj zahtevne in vse bolj uporabniško
prijazne, vprašanje je le, ali lahko naši

operaterji sledijo in
te storitve tudi ponu-
dijo.

Razstava Sodobna
elektronika je splo-
šen sejem elektroni-
ke, ki pa je namenje-
na profesionalcem,
ki vedo kaj hočejo.

Zato tudi obiščejo točno določena pod-
jetja, ki nudijo izdelke in storitve namen-
jene njihovi dejavnosti. Naključnih obis-
kovalcev pravzaprav ni. Kdor pride, ga
elektronika, nove tehnologije in telekomu-
nikacije zagotovo zanimajo. Elektronika
in komunikacije iz industrijskega okolja
vse bolj prehajajo v domače okolje,
brezžično povezovanje naprav v stano-
vanju, globalno povezovanje v svet,
inteligentne zgradbe, pa so vsekakor
smernice prihodnjega razvoja. A
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tipteh
d.o.o.

Cesta v Gorice 40, 1111 Ljubljana
Tel.: +386 1 200 51 50
Fax: +386 1 200 51 51

http://www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si

Vsem zainteresira-
nim ponujamo zgo-
raj navedene nap-
rave na preizkus.

Za gradnjo ethernet omre ij v industriji
in povezavo proizvodnih procesov z
nadzornimi in upravnimi sistemi ponuja
podjetje HIRCSHMANN celotno paleto
industrijskih ethernet komponent za
pritrditev na standardno DIN letev:
koncentratorje, stikala, usmerjevalnike
in pretvornike parica/opti ni kabel.

�

è

Vsem zainteresira-
nim ponujamo zgo-
raj navedene nap-
rave na preizkus.

Kalce 38b, 1370 Logatec, e-mail: ps-log@ps-log.si
Tel: 01-750-85-10  Fax: 01-750-85-29

ü Servo pogoni,  frekven
pozicijski krmilniki, planetni reduktorji

čni regulatorji,

ü Avtomatizacija strojev

UNIMOTORUNIMOTOR
q

q

q

q

q

Dru�ba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

Brezkrtačni servo motorji od 1,2 Nm
do 73,2 Nm
Majhni lastni vztrajnostni momenti
izredna dinamika
UNIDRIVE ali M'Ax servo regulatorji
Stalno na zalogi
Programska oprema za izbiro
servo pogonov

Avtor : Vojko Mikliè, univ. dipl. in�.

SMART AUTOMATION
AUSTRIA

Nov sejem s področja industrijske avtomatizacije 
v srednji Evropi

Med razstavljalci so prevla-
dovala avstrijska podjetja,
precej je bilo tudi nemških
razstavljalcev, pojavilo pa se

je tudi nekaj švicarskih, itali-
janskih, švedskih, danskih,

japonskih in kanadskih
podjetij oz.

n j i hov ih
zastopnikov.
Kot ostali podobni
- bolj ali manj
lokalni sejmi v Ev-
ropi, se tudi prvi

sejem indus-
trijske av-

tomatizacije
v Linzu ne more
pohvaliti z izjemnim
obiskom strokovne
javnosti, kljub temu pa
je bil obisk po naši oceni
nadpovprečen. Še pose-
bej nepričakovano veliko je
bilo obiskovalcev iz držav
izven meja Avstrije, kljub temu, da sejem
v nekaterih državah propagandno in
medijsko sploh ni bil podprt.

Začetne pomanjkljivosti je bilo mogoče
opaziti tudi pri usmerjanju obiskovalcev
na sejemski prostor; zelo malo je bilo
usmerjevalnih tabel, parkirišče ob sejems-

ki dvorani je bilo prehitro zapolnjeno,
nadomestno parkirišče pa je bilo skoraj
deset minut hoda oddaljeno od sejmišča;
žal je minibus vozil preveč poredko.

Pohvalimo lahko zelo dobro organiziran
sprejem in zanimivo "gratis" postrežbo pri
vstopu na sejem, zanimive obsejemske

dejavnosti, pa tudi odločitev prire-
ditelja, da obiskovalcem omo-

goči brezplačno parkiran-
je in brezplačen prevoz

z minibusom na sejems-
ki prostor.

Sejem bo tudi v pri-
hodnje zanimiv za
vse strokovnjake s

področja industrij-
ske avtomatizacije, še posebej

zaradi svoje ozke specializira-
nosti, relativne majhnosti in ugodne
geografske lege v tem delu Evrope.

Zanimiv pa bi lahko bil tudi za pred-
stavitev uspešnih slovenskih podjetij s
področja industrijske avtomatizacije, ki
želijo svoje delovanje razširiti preko meja
Slovenije in tako preizkusiti svoje znanje
in sposobnosti tudi v mednarodnem me-
rilu. A

Linz, 11. - 13. oktober 2000 -  V Design Centru v

Linzu se je letos med 11. in 13. oktobrom odvijal

nov sejem s področja industrijske avtomatizacije

- ”Smart Automation Austrija”. Zaradi položaja

mesta Linz bi ga lahko uvrstili med lokalne sejme,

vendar je struktura obiskovalcev pokazala, da ga

lahko označimo tudi  kot srednjeevropski sejem s

področja industrijske avtomatizacije.  

Razstavni prostori sejma Smart Automation Austria
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INFORMACIJE - Oprema za avtomatizacijo - novi krmilniki

VersaMax Nano/Micro
Nova družina kompaktnih krmilnikov GE FanucCelovite rešitve

v avtomatizaciji
Celovite rešitve
v avtomatizaciji

Metronik, elementi in sistemi
za avtomatizacijo d.o.o.

Stegne 9A, Ljubljana
Tel. 061 183 96 00
Fax 061 151 16 35

http://www.metronik.si

Avtomatizacija procesov v industriji
Industrijska energetika in klimatizacija
Inteligentna sobna regulacija
Procesni informacijski sistemi
Sistemi za nadzor in vodenje
Rešitve na kljuè

II

HH

GG

OO

TT

GG

Distribuirani krmilno-regulacijski sistemiDistribuirani krmilno-regulacijski sistemi
Vhodno-izhodne enoteVhodno-izhodne enote
“Solid-state” releji“Solid-state” releji

Programska oprema Fix SCADA
Dynamics iFix na osnovi tehnologij
COM/DCOM, VBA, ActiveX in OPC
Vodenje šar�nih procesov
Internet rešitve
MES sistemi
Vmesniki na poslovne sisteme

Oprema za avtomatizacijo zgradb:
Krmilno-regulacijska oprema
Periferna oprema (ventili, senzorji)
Centralni nadzorni sistemi

Programabilni logièni krmilniki (PLC)
Poslu�evalne grafiène konzole

Industrijski raèunalniki Texas Micro
Industrijske delovne postaje Xycom

Nizko napetostna stikalna tehnika
Frekvenèni pretvorniki
Mehki zagoni

Power Controls

Oprema za
avtomatizacijo

Oprema za
avtomatizacijo

Distribuirani krmilno-regulacijski sistemi
Vhodno-izhodne enote
“Solid-state” releji

GE Fanuc Automation kot eden vodilnih svetovnih proizvajalcev

opreme za nadzor in vodenje procesov tudi v letošnjem letu pred-

stavlja  vrsto novosti na področju programabilnih logičnih krmil-

nikov. Nova generacija kompaktnih krmilnikov VersaMax

Nano/Micro funkcionalno zamenjuje krmilnike GE Fanuc Serije 90

- Micro, hkrati pa vsebuje  lastnosti, ki jih navadno najdemo v mod-

ularnih krmilnikih srednjega razreda. 

VersaMax Nano z dimenzija-
mi (75 x 80 x 47 mm) je eden
najmanjših PLC krmilnikov na
tržišču. Montiramo ga lahko
na DIN  letev ali neposredno
privijačimo na ploščo. Kljub
skromnim dimenzijam omogo-
ča popoln nabor instrukcij
večjih krmilnikov  vključno z
aritmetiko plavajoče vejice, PID funkcija-
mi in možnostjo uporabe podprogramov.
Uporabniški spomin obsega 2 kB, krmil-
nik pa  vsebuje tudi Flash RAM, kar omo-
goča trajno hranjenje uporabniškega pro-
grama ob izključitvi napajanja.  Za delo-
vanje potrebuje krmilnik enosmerno na-

petost (20-30 VDC), nanj lahko priključi-
mo 6 signalov (24 VDC), krmilimo pa
lahko 4 izhode (24 VDC ali  relejski).
Krmilnik vsebuje tudi dva hitra števca (do
10  kHz), pri modelu z DC izhodi pa je
moč generirati signale s PWM ali Pulse
Train modulacijo (5 kHz), kar omogoča

enostavno krmiljenje koračnih
motorjev. 

Komunikacija krmilnika VersaMax
Nano poteka preko vmesnika RS
232 (RJ-45 konektor), ki omogoča
povezavo PLC-jev v mrežo oziroma
na nadzorni sistem. Možni so pro-
tokoli SNP/SNPX slave, Modbus
RTU slave in ASCII izhod, kar
omogoča enostavno priključitev
odzivnikov, tiskalnikov ali čitalcev
bar kode. Programiranje krmilnika
poteka s pomočjo programskega
paketa VersaPro (verzija 1.1 ali
več) v programskem okolju Win-
dows 95, 98, NT ali 2000.

Krmiljenje zahtevnejših aplikacij
omogoča nova serija krmilnikov
VersaMax Micro. Osnovne module
(14, 23 ali 28 priključnih točk)
lahko dopolnimo z največ štirimi

Slika: Družina krmilnikov VersaMax

Slika: Krmilnik VersaMax Nano
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razširitvenimi moduli v krmilnik s 84
vhodno-izhodnimi točkami. Pri tem so
posamezni moduli krmilnika povezani s
ploščatim kablom, moduli pa so lahko
medsebojno oddaljeni do 1m. Na izbiro
je široka paleta modelov z napajalno
napetostjo  220VAC ali 20-30VDC.  23-
točkovni model omogoča poleg digital-
nih tudi priključitev dveh analognih
vhodov in analognega izhoda. Priključne
sponke krmilnikov lahko snamemo, kar
omogoča hitro zamenjavo v primeru
servisnega posega.

Slika: Krmilnik VersaMax Micro z razši-
ritvenim modulom

Uporabniški program v krmilniku lahko
obsega 18 kB, krmilnik pa omogoča arit-
metiko s plavajočo vejico, PID regulacijo
in do 64 podprogramov, vsebuje pa tudi
uro realnega časa. Programiranje in
mrežno povezavo omogoča vgrajeni
vmesnik RS232, pri 23 in 28-točkovnih
modelih pa je na voljo tudi  vmesnik RS
485. Vmesnik  RS 485 poleg standardnih
protokolov (SNP/SNPX/Modbus RTU
slave, ASCII izhod) podpira tudi
SNP/SNPX master protokol. 

K r m i l n i k
lahko progra-
miramo pre-
ko obeh vme-
snikov s po-
močjo prog-
ramskega pa-
keta VersaPro
(verzija 1.1 ali več).

Novi krmilniki VersaMax Nano/Mikro
omogočajo cenovno ugodne rešitve za
krmiljenje manjših sistemov. Prepričani
smo, da bodo tudi na slovenskem trgu
našli širok krog uporabnikov, tako kot že
uveljavljeni Ge-Fanucovi  PLC krmilniki
serij 90 - 30 in 90 - 70. A

Informacije: RAGA d.o.o., Ljubljana, http://www.raga.si

REGULATORJI TEMPERATURE FIRME
EUROTHERM

Britanska firma EUROTHERM je dobro
poznana predvsem strokovnjakom za
temperaturne regulacije večjih peči, regu-
lacije  kemijskih procesov in različnih
tehnoloških procesov ogrevanja in hlajen-
ja. Manj je znano, da ima tovarna več
proizvodnih obratov v Veliki Britaniji in
ZDA  in da proizvajajo tudi pogonsko
tehniko, vključno z različnimi motorji in
ustreznimi krmilji za motorje.

Pred kratkim je EU-
ROTHERM dopolnil
svoj proizvodni pro-
gram regulatorjev
temperature in dru-
gih procesnih veličin
z novimi proizvodi
pri katerih so izkoris-
tili vse dolgoletne
izkušnje na področju
regulacij tako, da
novi proizvodi pred-
stavljajo vrh regu-
lacijske tehnike. EU-
ROTHERM regulatorje bi lahko razvrstili v
tri večje skupine. 

V prvo sodijo manjši programirljivi regu-
latorji in prikazovalniki, ki jih običajno
vgradimo v različne druge naprave in
stroje. Kljub fizični majhnosti so zelo
sposobni, saj lahko krmilijo več regu-
lacijskih zank hkrati in imajo tudi možnost
segmentnih nastavitev temperaturne krivu-
lje procesa. Imajo dodatne digitalne vho-
de in izhode, ki jih uporabimo za funkcije
alarmiranja, hlajenja, zapiranja/odpira-
nja ventilov i.t.d. kar določimo program-
sko. Nastavitve lahko izvedemo na čelni
plošči preko tipk in menijev, lahko pa iz-
koristimo množico komunikacijskih mož-
nosti in pošljemo nastavitev iz nadzorne-
ga računalnika. Ti regulatorji se uporab-
ljajo najbolj množično in jih lahko sre-
čamo v izdelkih različnih svetovnih proiz-
vajalcev.

Drugo skupino predstavljajo samostojni
regulatorji v industrijski izvedbi, ki so zelo
rabustni in se najpogosteje uporabljajo v
industriji, predvsem pri regulaciji večjih
peči in plavžev. Med njimi je najbolj znan
regulator z oznako T630, ki je prejel tudi
različna priznanja za oblikovanje.

Tretjo skupino tvorijo sistemi, ki vključujejo
vse nivoje od temperaturnih tipal, pretvor-
nikov, regulatorjev, komunikacij in nad-
zornih postaj s programsko opremo za
temperaturni nadzor. Te sisteme srečamo
pri najbolj kompleksnih procesih temper-
aturne regulacije. Zaradi kompleksnosti
velikih sistemov in zelo velike cene, če bi
rešitev slonela na klasičnih prijemih, se
poslužujemo distribuiranega zajema in

nadzora procesa z manj inteligentnimi to-
da zanesljivimi enotami. Višjo inteligenco
in izvajanje kompleksnih regulacijskih al-
goritmov pa izvajamo na zmogljivejših
nadzornih računalnikih. Ti so bolj odprti
in uporabljajo močna programska orodja
s katerimi smo lahko kos tudi najbolj obse-
žnim procesom.

Omenimo naj tudi izdelke. ki sicer ne so-
dijo med regulatorje vendar so tesno po-
vezani z njimi. To so različni tiristorski
sklopi za vklapljanje grelcev in spreminja-
nje njihove moči. Čeprav so polprevod-
niški elementi zmorejo delovne tokove
tudi do 1750 A.  Analogni izhodni signal
gre iz regulatorja temperature na tiristor-
ski sklop na katerega je priključen grelec.
Temu z elektronsko natančnostjo spremin-
jamo moč kot to zahteva regulator tem-
perature. Ta način se uporablja pretvsem
pri procesih, kjer temperatura ne sme pre-
več nihati in zato metoda vklop/izklop
grelca ni primerna. 
Popolno ponudbo temperaturne tehnike
zaključuje EUROTHERM z vrsto kakovost-
nih registratorjev procesnih veličin, ki na
papir ali magnetne kartice shranjujejo po-
datke iz procesa za dokumentiranje ali
kasnejše analize. A
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UPS tudi doma?

Vse prepogosto naletimo na mnenje, da
so sistemi za neprekinjeno napajanje
(UPS-i) nujno potrebni za ključne računal-
nike, kot so mrežni strežniki in pomembne
delovne postaje, za uporabo pri osebnih
računalnikih pa niso nepogrešljivi. S ta-
kim mnenjem  se prav gotovo ne morejo
strinjati uporabniki računalnikov na pod-
ročjih, kjer je omrežna napetost zelo ne-
zanesljiva zaradi različnih razlogov: po-
gosti izpadi omrežja, prevelika nihanja
napetosti, konstantna toda prenizka/pre-
visoka napetost, motnje zaradi bližine ve-
likih uporabnikov ali udarov strel, itd. 

Za preprečevanje posledic navedenih
pojavov so nekatere firme, kot na primer
MINUTEMAN (ZDA) ponudile tržišču
UPS-e, ki  uspešno ščitijo osebne računal-
nike doma in v pisarni. Pogosto jih imenu-
jejo kar "desktop UPS" ali namizni UPS,
saj zaradi majnih dimenzij dobijo svoje
mesto kar na delovni mizi. Takšen malček
je na primer PRO 200, ki meri le 17 x 17
x 16 cm in z močjo 200VA popolnoma
zadostuje za zaščito tipičnega multimedij-
skega osebnega računalnika. Ima inter-
aktivni način delovanja, kar pomeni, da
nepravilno omrežno napetost popravlja:
previsoko zniža, prenizko pa dvigne. 

Če tudi s tem ukrepom ne more zagotovi-
ti izhodne napetosti v mejah toleranc, iz-
vede preklop iz omrežja na baterije. Za-
radi te lastnosti je zelo primeren takrat, ko
omrežna napetost zelo niha, saj je kljub
nihanju napetosti manj preklopov na ba-
terijo kot pri UPS-ih, ki nimajo možnosti
popravljanja omrežne napetosti.

Poleg običajnih mrežnih filtrov in prena-
petostne zaščite na vhodu (220 V),  ima
še poseben par  RJ45 konektorjev, preko
katerih zaščitimo računalnik in modem
pred motnjami iz telefonske linije. Ta do-
datna zaščita na komunikacijskem priklju-
čku naredi UPS privlačen predvsem za
uporabnike Interneta.

Druga možnost pa je zaščita računalnika
pred motnjami iz lokalne mreže (Ethernet-
UTP povezava). Posebna avtomatska va-
rovalka izključi UPS, če je nanj priključe-
no preveliko breme in ga tako zaščiti
pred preobremenitvijo. Zamenjava bateri-
je je tako enostavna in hitra, da jo lahko

izvedemo pri delujočem računalniku!
Razvijalci so imeli natančno definirane
zahteve povprečnega uporabnika oseb-
nega računalnika, zato niso pozabili tudi
prilagoditi ceno UPS-a  žepu povprečne-
ga uporabnika. Ta je neverjetno nizka
glede na vse funkcije, ki jih UPS nudi.
Zato odpade tudi zadnji pomislek proti
nakupu UPS-a za osebno uporabo.

Info: tel. (01)510-18-70 ali www.raga.si

Miniaturni UPS serije PRO 200 podjetja
MINUTEMAN meri le 17 x 17 x 16 cm

UPS serije PRO2006

Večji brat PRO2007

A
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TIPRO mnogi poznamo še iz časov, ko je
Sinclairjeva Mavrica vladala skupaj s Co-
modorejevo 64-ko na evropskem trgu
osebnih (tokrat hišnih) računalnikov - men-
da okoli leta 1985. 
Od teh začetkov smo vsi prehodili dolgo
pot in kaj kmalu je TIPRO začel z izdelo-
vanjem posebnih tipkovnic za IBM zdru-
žljive stroje. To je bilo praktično mogoče
takoj za tem, ko je obveljal nek široko
sprejet standard za komunikacijo med
strojem in tipkovnico, ki ga je seveda vpel-
jal sam IBM. Mogoče boste to težko ver-
jeli, ampak tipkovnica je eden tistih delov
današnjega računalnika, ki je od prvih
modelov doživel še najmanj sprememb. 
Tako je protokol prenosa med računalni-
kom in tipkovnico, skupaj z električnimi la-
stnostmi vmesnika ostal praktično nespre-
menjen. Edina omembe vredna spremem-
ba se je zgodila ob prehodu s prastarih
808x procesorjev na malo manj prastare
286-ke. Takrat so "XT" tipkovnice zamen-
jale "AT" tipkovnice, ki so poleg nekaj več
tipk prinesle tudi bolj inteligentno dvo-

smerno komunikacijo in to je praktično
vse. Res pa je, da so pri IBM-u zasnovali
protokol komunikacije med tipkovnico in
računalnikom tako, da se je dalo stvari
razširiti na različne načine. Takrat so pri
Tipru začeli izdelovati industrijske tip-
kovnice in tipkovnice za posebne name-
ne. Nedavno tega so nas prijetno prese-
netili z novo družino ti-
pkovnic v svojem pro-
izvodnem programu. 
Gre za družino MID,
ki je namenjena različ-
nim aplikacijam v raz-
ličnih okoljih, njena
glavna odlika pa je
modularnost. Tako la-
hko preko posebnega
TIPRO-vodila poveže-
mo več modulov, ki jih
bo osnovni računalnik
na svojem PS/2 ali RS
232 vmesniku videl
kot eno samo tipkovni-
co. In ne samo to, pre-

ko dodatnega PS/2 vmesnika lahko tako
strukturo povežemo na zunanjo, neodvis-
no tipkovnico. Tako je lahko Tiprojeva re-
šitev popolnoma transparentna za pre-
ostanek sistema, vse do trenutka, ko jo po-
trebujemo.
Za tako rešitev potrebujemo torej vsaj gla-
vni komunikacijski blok (slika 1). Preko
tega lahko med seboj povežemo v okvir-
ih MID družine do 15 modulov. Moduli
so med seboj povezani preko prej omen-
jenega TIPRO-vodila, lahko pa so tudi fizi-

Informacije: Tipro Keyboards  d.o.o., Grosuplje

Nove programirljive tipkovnice iz Tipra

Slika 1: blok shema MASTER modula MID serije
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čno spojeni v eno celoto, kot je to prika-
zano na slikah 2A in B. Pri tem je lahko v
skupini samo en MID master modul,
medtem ko lahko ostale izberemo v polju-
bni konfiguraciji.Master modul igra vlogo
povezave ostalih modulov na TIPRO-vodi-
lu na računalnik. 
Osnovni vmesnik za povezavo na raču-
nalnik je PS/2, lahko pa uporabimo tudi
kombinacijo PS/2 in RS-232.
Master modul omogoča tudi povezavo
pomožne tipkovnice preko pass-through
PS/2 povezave, ki je največkrat uporab-
ljena v postopku preizkusa in konfiguraci-
je povezav ostalih modulov. Lahko pa jo
tudi uporabimo za normalno uporabo.
Master modul lahko podatke od take tip-
kovnice shranjuje v poseben pomnilnik in
ga pozneje pošlje računalniku preko PS
/2 vmesnika.
RS-232 vmesnik lahko uporabimo tudi za
povezavo optičnega čitalnika (scannerja)
na glavni modul, pri čemer lahko seveda
posebej nastavimo parametre vmesnika.
Osnovni Master modul omogoča tudi
svetlobno signalizacijo (7 svetlečih diod)
in tonsko signalizacijo preko vgrajenega
piskača.
Poleg vsega vsebuje glavni modul tudi
MID (Message interpreter), ki skrbi za
komunikacijo z računalnikom in ostalimi
moduli. MID lahko programiramo tako,
da pri določenih dogodkih prožimo razli-
čne odzive glavnega modula. Pri tem
lahko MID kot dogodek obravnava prak-
tično vse, kar se zgodi na njem, na
pripetih modulih, na RS-232 ali pa na
PS/2 vmesniku.
Dogodek je lahko pritisk na tipko ali
poteg magnetne kartice skozi pripeti
čitalec. Vsi pripeti moduli nenehno zaje-
majo podatke preko svojih senzorjev in o
vsakem dogodku obvestijo glavni modul,
ki se potem na podlagi vprogramiranih
navodil odloča o morebitnem odzivu.
Tako lahko recimo pošljemo računalniku
praktično poljubno zaporedje znakov ob
enem samem pritisku na določeno tipko,
katerega dolžina je omejena praktično
samo s količino vdelanega trajnega pom-
nilnika (8Kb).
Definicija programa je razmeroma enos-
tavna preko posebnega programja v oko-

lju Windows
95/98/NT/
2000. Samo
binarno dato-
teko je moč
prenesti iz ra-
čunalnika v

Master modul preko serijskega kabla v
manj kot minuti. Pri tem vdelani pomnilnik
v Master modulu zagotavlja možnost vsaj
milijon vpisnih ciklov. V vdelanem pomnil-
niku je moč shraniti do 4 različne pro-
grame in jih menjati med samim delom z
računalniku preko za to sprogramiranih
tipk.
MID BCR modul je čitalec črtne kode
("Bar Code Reader"). Poleg gole funkcije
branja črtne kode omogoča nastavitev
poljubne vprogramirljive predpone in ter-
minacije, kot tudi dveh nastavljivih
sekvenc, ki signalizirata uspešno ali
neuspešno branje črtne kode.

Slika 3: BCR modul (cardreader.tif)

MID KM moduli so na razpolago tudi z
opcijo, ki omogoča  branje popularnih
Dallasovih iButton identifikacijskih gum-
bov. Vmesnik za vstavitev iButton gumba
je pri teh v zgornjem desnem kotu modu-
la. Modul nenehno nadzoruje iButton vtič
in je tako indentifikacijska informacija na
razpolago takoj po vstavitvi iButton

gumba.  MID KM podpira uporabo na-
slednjih iutton gumbov: DS1990A ( Serial
Number), DS1992 (1kbit memory) in
DS1993 (4 kbit mem). MID KM lahko po-
šilja sporočila ob vstavitvi in odstranitvi
iButton gumba.
Podrobnejše informacije: www.tipro.si

Slika 2: Povezava Master modula z ostalimi moduli MIB serije

A B

A

Slika 4: MID KM modul z identifikacijo
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Informacije: Vilprof d.o.o., Berèonova pot 17, Ljubljana, tel.: 01/5493-620

Električno vodeni viličar
7 FB 1.5-3.5 ton

Izhajajoč iz konvencionalne oblike do novega viličarja, ki varuje ozračje

BOOSTING AC MOTORS -
PRODUKTIVNEJŠI POGON

VILIČARJA
Morda boste rekli, le kaj počnejo viličarji
v reviji za avtomatizacijo? No ja, na netu
si oglejte posnetek test stabilnosti viličar-
ja, ki jo seveda zagotavlja sodobna pro-
cesorska tehnologija in jasno vam bo,
koliko avtomatizacije je v takšnem stroju!

AC tehnologija pogona viličarja dovolju-
je Toyotinim mehanikom, da se lahko bolj
osredotočijo na operaterjeve potrebe.
Posledica drastičnega porasta izboljšav
je pomembnejše izboljšanje operativne-
ga cikličnega časa. Zares nimamo občut-
ka izgube moči v času, zato so prednosti
konvencionalnega viličarja izginili. Viličar
enostavno občuti, da ima moč za daljše
delovanje.

Brezščetkovni AC motorji zahtevajo manj
vzdrževanja, 7FB je s tem primernejše
vozilo za daljše in produktivnejše delo.
Manjša poraba energije gre seveda tudi
na račun izmenskega avtomatskega izk-
lopa in regenerativnega zaviranja.
AC motors je končno naredil v celoti
novega in revolucionarnega viličarja,
zasnovanega na v dnu ležeči bateriji.

V DNU LEŽEČA BATERIJA
Baterija v dnu viličarja je konstruktor-
jem omogočila, da za voznika viličar-
ja naredijo večji, čis-
tejši in dostopnejši
prostor za uprav-

ljanje, kar pa omogoča dramatično iz-
boljšan uspeh delovanja. 

Izboljšani delovni pogoji:
o Digitalni multi funkcionalni displej

omogoča hitrejše in lažje diagnostici-
ranje elektronskega vezja in vseh klju-
čnih funkcij viličarja.

o Brezkompromisno nalaganje operater-
ja v sistemu Restrain. Pri nalaganju je
delovanje ročno in s stanskimi krili.

o AC motors tehnologija vse bolj napre-
duje, zato neprestano prihajajo nove
izboljšave...

SAS ZA VARNEJŠE
IN LAŽJE DELO

Toyotin ekskluzivni in zelo uspešen sistem
aktivne stabilizacije - SAS - je v modelu
7FB standard. V paket je vključujeno:
o Aktivna kontrola zadnje preme in nje-

no vzmetenje, kar preprečuje nevarno
bočno nagibanje šasije, ki je posledi-
ca delovanja centrifugalnih sil v ovin-
kih.

o Kompenziranje vseh neravnin na poti,
ki lahko nevarno zanihajo viličar med
vožnjo. 

o Aktiven nadzor teleskopa bdi nad sis-
temom za hitrost nagibanja težkih to-
vorov, nepotrebnim nagibanjem nap-
rej s težjimi bremeni, obenem pa lahko
vilice postavlja v nevtralni položaj. 

o Aktivni nadzor pozicije volana in ko-
les. Z vrtenjem volanskega obroča se
vrši usklajevanje pozicije volanskega
obroča in pozicije koles. A
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Informacije: ELSINCO d.o.o., Ljubljana

Koordinatni rezkalnik za izdelavo najza-
htevnejših VF vezij - ProtoMat® C100/HF

Najnovejši LPKF koordinatni rezkalnik
je namenjen za različne posebne name-
ne pri hitri  izdelavi prototipnih vezij. Pro-
toMat® C100/HF je nadgradnja uveljav-
ljenega modela ProtoMat® C60 in je na-
menjen predvsem najzahtevnejšim apli-
kacijam na visokofrekvenčnem področju.

Vrtalno-rezkalna glava ProtoMata, opre-
mljena z novim visokofrekvenčnim motor-
jem s 100.000obr/min, lebdi nad površi-
no obdelovanca na zračni blazini; ta
novost omogoča tudi obdelavo najobčut-
ljivejših (npr. pozlačenih) površin  brez
poškodovanja. 

Pnevmatsko voden pomik glave, ki je na-
domestil pomik z elektromagnetom, omo-
goča precizno nastavljene pomike glave,
obdelavo različnih materialov, vrtanje s
svedri od 0,2 mm,  daljšo življensko dobo
orodij in tudi daljši hod; le-ta nam omo-

goča tudi naknadno obdelavo že izde-
lanih vezij.

CAD podatke preko stan-
dardih vmesnikov GERBER,
EXCELLON, HPGL ali DXF
uvozimo v LPKF CircuitCam
program, ki je sestavni del
ProtoMat® paketa. V tem
programu lahko naše uvo-
žene podatke ponovno pre-
verimo, po potrebi popravi-
mo in pripravimo za obde-
lavo. Poleg osnovnih izola-
cij in vrtanja lahko definira-
mo tudi kompletno odstran-
itev prevodne lasti, potreb-
ne montažne izreze in ob-
rez vezja. 

Tipične aplikacije vključuje-
jo eno, dve ali večstranska

stranska tiskana vezja za analogne, digi-
talne, RF in mikrovalovne aplikacije na
različnih materialih, kot so FR4, Teflon™,
Duroid™, TMM™  oziroma na fleksibilnih
vezjih. Dodatne aplikacije so še graviran-
je aluminijastih čelnih plošč oz. izrezi na
le-teh. A

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
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Osnovni principi
instalacije

modernem bivalnem ali delovnem

okolju se uporabnik kot posameznik

ali kot skupina srečuje z množico sis-

temov, od katerih ima vsak svojo na-

logo (razsvetljava, ogrevanje, protivlom,

javljanje požara,..), vendar tudi vsak svoj

način delovanja, svoj način napajanja ali svoj

način daljinske kontrole. 

EIB instalacija povezuje različne senzorske

elemente (svetloba, temperatura, vlaga,

veter, ročni vklop/izklop,...) preko procesnih

enot (krmilnik osvetljenosti, regulator temperature,..) z izhodnimi

napravami (motorski pogoni, stikala, ventili,...). Komunikacija

med EIB elementi poteka v obliki telegramov, v katerih je zapis o iz-

voru, o cilju in o ukazu, ki ga mora določeni izhodni element izvesti.

Avtor: Janez Mohoriè, univ. dipl. in�.

V

Komunikacija se lahko vrši preko več
različnih medijev: 

2 žici, 
omrežna napetost, 
telefonsko,  
radijsko, 
ali preko optičnega kabla in ne
nazadnje 
preko interneta. 

Kot osnovni princip EIB povezave se
uporablja prenos preko dveh žic
(vodilo). Za napajanje se uporablja
enosmerna napetost 24V, na katero
se simetrično supeponira izmenični
signal, ki predstavlja določeno
informacijo. Vodilo, oziroma  dve
žici, ki sta v kablu tipa YCYM 2
x 2 x 0.8 ali IY(St)Y 2 x 2 x
0.8, sta lahko položeni
vzporedno ostali ener-
getski elektro instalaciji. 
EIB kabel se lahko za-
ključuje v istih stikalnih
blokih ali razdelilnih
omaricah kot ostala in-
stalacija, vendar morajo
biti vodniki fizično ločeni
od naprav višje napeto-
sti. 
Hitrost prenosa podatkov
v EIB mreži je 9600 bi-
tov/s, kar je sicer nizka hit-

Načrtovanje instalacij skupaj
z naročnikom
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rost, vendar se za spremembe fizikalnih
pojavov, katere želimo predvsem spreml-
jati (osvetlitev, temperatura,  prisotnost) iz-
kaže kot primerna.
EIB instalacije so decentraliziran sistem
vodenja, kjer ne obstaja en centralni pro-
cesor, v katerem se zbirajo vsi vhodni in
izhodni signali, ampak so tu vsi elementi
opremljeni s procesorjem in s spominom,
kar omogoča njihovo enakopravno komu-
niciranje po vodilu. 
Vsi EIB elementi dobijo svoj naslov
(adreso), na katerega po EIB omrežju
sprejemajo ali oddajajo telegrame z
ukazi. EIB elementi morajo biti za svoje
delovanje programirani, oziroma mora
biti v njihov spomin shranjena konkretna
aplikacija. Programiranje in nalaganje

aplikacij poteka samo s programom ETS
(EIB Tool Software). 
Sistem EIB instalacij po začetnem nala-
ganju programa za svoje delovanje ne
potrebuje računalnika (PC-ja). Samo v
primeru spremljanja delovanja (nadzorni
sistem) se vgradi PC z dodatno program-
sko opremo.
EIB mrežo tvorijo sistemske, vhodne in
izhodne enote. Med seboj so lahko po-
vezani v poljubni strukturi (zaporedno,
zvezdasto), katere obseg je razdeljen na
linije, območja in področja. Eno linija
predstavlja napajalnik in do 64 vhod-
no/izhodnih enot.
Do 12 linij skupaj tvori eno območje. Po-
vezava linij v območje poteka preko linij-
skih povezovalnikov.  Področje predstav-

lja 15 območij povezanih med seboj, kar
pomeni, da lahko v enem EIB sistemu
predvidimo do 14.000 EIB enot. Za pri-
merjavo: za opremo ene stanovanjske hi-
še (cca. 250m2 z več žaluzijami)  je po-
trebno približno 40 EIB enot, torej ena li-
nija.
Napajanje EIB sistema je izvedeno v skla-
du s sistemom zaščite (SELV - mala nape-
tost) preko zaščitnega transformatorja.
Zaradi ločitve izmeničnega signala od
enosmerne napetosti je za napajalno
enoto ali v njej neposredno vgrajena du-
šilka.  

Sestavni deli
EIB elemente lahko delimo po namenu
(slika 3):

SV napajalna enota
TLN EIB vhodno/izhodna enota

SV napajalna enota
LK linijska povezovalna enota
BK območna povezovalna enota
TLN EIB vhodno/izhodna enota

Slika 1: Struktura ene linije EIB sistema Slika 2: Struktura enega področja EIB sistema sestavlja do 15 območij

napajalnik in dušilka EIB vhodna enota:
tipka enojna

aktuator 1x

Slika 3: EIB elementi Slika 4: EIB vhodna enota - četverna tipka
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povezovalni elementi
s telefonsko mrežo.
EIB elementi (vhodni
in izhodni) tvorijo sk-
lope, s katerimi je mo-
žno realizirati nešteto
funkcij, tu so pa omen-
jene samo nekatere:

krmiljenje notranje
in zunanje osvetlitve odvisno od dne-
vne svetlobe,
shranjevanje različnih svetlobnih efek-
tov in zaporedja - scen,
krmiljenje različnih funkcij preko IR ko-
munikacije (daljinska kontrola),
krmiljenje zračnih - svetlobnih kupol,
vzdrževanje nastavljene vrednosti os-
vetlitve v pisarnah,
krmiljenje osvetlitve športnih objektov,
krmiljenje osvetlitve visokoregalnih
skladišč,
krmiljenje razsvetljave v oderskih pros-
torih (ugašanje luči, zapiranje žaluzij,
vklop male odrske luči),
centralni vklop/izklop luči ali žaluzij,
krmiljenje žaluzij v odvisnosti od vpa-
da dnevne svetlobe, vetra,
časovno simuliranje naše prisotnosti
(luči, žaluzije) v času odsotnosti,
časovno krmiljenje različnih funkcij po
urniku,
lokalno krmiljenje ogrevanja v odvis-
nosti od prisotnosti oseb, kar veliko
prispeva k varčevanju energije,
pri odprtem oknu se lokalno izklopi
ogrevanje,
prikaz stanja vrat in oken,
prikaz stanja protipožarnih loput,
prikaz stanja vrat med požarnimi
conami,
krmiljenje protipožarnih loput in vrat,
javljanje protivlomnih in protipožarnih
sistemov ter povezava preko tele-
fonske mreže v dežurno službo,
prikaz napak v stikalnih blokih,

daljinsko krmiljenje (tudi z uporabo
telefona) izbranih tokokrogov v
stikalnih blokih,
izklapljanje porabnikov pri preseganju
maksimalnega nivoja porabe energije, 
kontrola pristopa gostov v hotelu.

Slika 5: EIB elemente delimo po načinu montaže

v stikalni blok prostopodometno

sistemske enote (napajalna enota, linij-
ski povezovalnik, dušilka,...)
vhodne enote (tipke, senzorji, tipala,..)
izhodne enote (aktuatorji, regulatorji,
krmilniki,..)

EIB vhodne enote so naslednjih tipov:
tipka enojna, dvojna, četverna
tipka enojna, dvojna, četverna skupaj
s senzorjem gibanja
tipka enojna, dvojna, četverna skupaj
z IR sprejemnikom
senzor gibanja
senzor prisotnosti
senzor osvetljenosti
senzor odprtih oken, vrat
senzor izliva vode
temperaturni regulator
vremenska postaja (temperatura,
vlaga, veter, dež)

EIB izhodne enote so predvsem:
binarni izhod (relejski kontakt - 1x, 2x,
3x, 4x, 6x, 8x, 16x)
izhodi za žaluzije (1x, 2x)
analogni izhod (1-10V ali 4-20mA)

Delitev EIB elementov po načinu mon-
taže:

podometno
v stikalni blok
prosto 
v stikalne bloke so vedno vgrajene sis-
temske enote,
v stikalne bloke se vgradijo izhodne
enote,
v priključne doze na višini 1,1m se
vgradijo tipke, posluževalni tabloji,
senzorji gibanja,
v priključne doze na višini 1,1m se
lahko vgradi tipka kot vhodna in rele
kot izhodna enota,
v priključne doze na višini 2,2m se
vgradijo senzorji gibanja,
na obešeni strop se lahko položijo
izhodne enote ,
na strop se vgradijo ali nadgradijo
senzorji prisotnosti in dima,
v razdelilne omarice, razporejene po
terenu (nad obešenim stropom) se
vgradijo izhodne enote,
v sistem ogrevanja se vgradijo EIB
pogoni za ventile,
kot samostojne enote se montirajo

Slika 6: EIB elementi v stikalnem bloku

Slika 7: EIB izhodna enota - aktuator

Slika 8: EIB vhodne enote

A
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milleniummillenium
MAS10 RCA

Millenium MAS 10 RCA je progra-
mirljivo stikalo z naslednjimi karakteris-
tikami:
l Napajanje

24VDC ali 100-240VAC 50/60Hz
l Vhodi: 4 do 12

24 VDC za naprave z 24VDC
napajanjem (6/6 ali 8/8 so lahko
uporabljeni kot analogni ali digital-
ni) ali 100-240VAC za napajanje z
enako napetostjo.

l Izhodi: 2 do 8
Relejski 10A (za 6 I/O) ali 8A (za
10 - 20 I/O pri 230VAC.

l Mere zelo majhne (W71.2 x H90
x D55 za Millenium 6 in 10 ter
W124 x H90 x D55 za Millenium
20)

l Montaža na DIN letev, površinska
montaža, montaža na panel (s
panel vmesnikom).

l Enostavno programiranje preko tipk
na napravi ali preko vmesnika na
PC-ju...

Več informacij lahko dobite 
pri zastopniku 
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ZASTOPNIK ZA
ASPRACIJSKI 

JAVLJALNIKI DIMA
Avtor:  Marko Rebolj, univ. dipl. in�., Zarja Elektronika d.o.o.

spiracijski sistemi v svetu niso
novost, v Sloveniji pa so se do sedaj
uporabljali samo izjemoma, verjet-
no tudi zaradi nepoznavanja.

Pogosto so se v praksi za javljanje požara
uporabljale rešitve, ki niso bile optimalne,
tako glede uspešnosti javljanja kot verjet-
nosti lažnih alarmov. Visoko občutljivi
aspiracijski javljalnik pa omogoča po eni
strani javljanje požara v zelo čistih pros-
torih v njegovi najzgodnejši fazi, ko ga niti človek s svojimi
čutili še ne zazna, po drugi strani pa nekatere izvedbe
aspiracijskih javljalnikov omogočajo zanesljivo javljanje tudi
v zelo "umazanem" okolju, saj zaradi posebnih programskih
algoritmov ter posebne izvedbe merilne komore omogočajo
diskriminacijo med dimnimi delci in prahom ter ostalo
umazanijo. Z uvedbo primernega aspiracijskega javljalnika
pa se lahko doseže zelo velika občutljivost za dim ter hkrati
zmanjša število lažnih alarmov na minimum.

A

KAJ JE ASPIRACIJSKI SISTEM
Aspiracijski sistem javljanja požara,
oziroma točneje dima, sestavljata vzorče-
valni cevovod z vzorčevalnimi odprtina-
mi, napeljan v ščitenem prostoru ter
aspiracijski javljalnik. Slovensko ga lahko
imenujemo "sistem javljanja požara z
vzorčenjem zraka". V javljalnik je vgrajen
ventilator, ki ves čas
črpa zrak skozi vzo-
rčevalne odprtine
ter ga po vzorčeval-
nih ceveh preko fil-
trirne naprave vodi
v dimno komoro.
Zrak izstopa skozi
izpuh javljalnika.
Dimna komora s
priključenim zmog-
ljivim elektronskim
sistemom analizira
vzorce zraka ter v
primeru povečane
koncentracije dima
sproži alarm.

Aspiracijski sistem v
svetu ni novost in se
že dalj časa upo-
rablja kot zelo ob-

čutljiv sistem za najzgodnejše odkrivanje
požara v "čistih" prostorih, kot so računski
centri ali proizvodni prostori polvodniških
elementov. 
Novo je to, da se nekateri tipi teh javljal-
nikov lahko uporabljajo tudi v zelo
"zamazanih", prašnih prostorih, kjer do
sedaj javljanje dima ni bilo možno.
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ra g ačunalništvo - lobalna vtomatizacija

raga
d.o.o.

Ulica bratov Učakar 114
1000   Ljubljana
tel.:      01/510 18 70
fax: 01/510 18 74
GSM:  041/63 73 83
E-mail: info@raga.si

www.raga.si

EUROTHERM

Nemška kakovost...
...nizke cene!

Industrijski računalniki, HMI paneli

Zastopamo firme:
LAUER, PATTON, DENSITRON,
CITECT, EUROTHERM, ROLEC,

MINUTEMAN, EX-TEC,
INTERCABLE, INTERLINK,
AEROCOMM, BERNIC

Regulatorji in registratorji temperature

KRATEK PREGLED JAVLJALNIKOV
V obstoječih sistemih javljanja požara so
uveljavljene predvsem naslednje vrste
javljalnikov:
· Temperaturni točkasti javljalniki, ki se

odzivajo na povečano temperaturo ali
na hitrost naraščanja temperature, so
razmeroma zanesljivi in pri pravilnem
projektiranju skoraj ne dajejo lažnih
alarmov. Na žalost javijo požar šele,
ko je že precej razvit.

· Optični točkasti dimni javljalniki pred-
stavljajo danes osrednji tip javljalnika,
ki je razmeroma zelo občutljiv in je nje-
govo delovanje zanesljivo tako glede
javljanja požara kot tudi glede majh-
nega števila lažnih alarmov. Niso
primerni za okolje z motilnimi veličina-
mi kot so prah, aerosoli ipd.

· Ionizacijski točkasti dimni javljalniki
imajo podobne lastnosti kot optični, a
se zaradi ionizirajočega sevanja v
glavnem opuščajo.

· Plamenski točkasti javljalniki se upora-

bljajo samo v zelo specifičnih primer-
ih, kjer se pričakuje požar s plamenom
brez dima. Potrebna je optična vidlji-
vost med javljalnikom in plamenom.
So razmeroma dragi.

· Žarkovni dimni javljalniki so zelo upo-
rabni za prostore z veliko površino ali
višino in tudi zanesljivo delujejo. Pro-
blem pri njihovi uporabi predstavlja
zahtevana optična vidljivost med od-
dajnikom in sprejemnikom, ki jo je
včasih težko doseči, posebno v sleme-
nu s polno nosilno konstrukcijo strehe.
Če se izkoristi večji del dovoljene
površine pokrivanja, je cena dokaj
ugodna.

· Linijski temperaturni javljalniki v obliki
specialnega kabla imajo zelo zaneslji-
vo delovanje, lahko se jih namesti v
neposredno bližino potencialnih izvo-
rov požara, a je njihovo delovanje po-
časno, čeprav pri montaži v bližino po-
tencialnega izvora nekoliko hitrejše.

Tip javljalTip javljalnikanika Značilna uporabaZnačilna uporaba PrednostiPrednosti SlabostiSlabosti
Točkasti manjši prostori (sobe, pisarne)

veliki prostori (proizvodne in
tehnološke hale – čista
proizvodnja)
garaže (omejena uporaba)

nizka cena
možnost lokalizacije posameznega
javljalnika
najmanjša poraba toka

majhen obseg regulacije
občutljivosti
velikost (v posebnih primerih)
montaža na težko dostopna
mesta (v nekaterih primerih)
v velikih prostorih potrebno
veliko število javljalnikov

Žarkovni veliki prostori (proizvodne in
skladiščne hale, gledališča,
muzeji)

pokrivanje velike površine
razmeroma nizka cena
enostavno čiščenje
nizka poraba toka

zahtevana optična vidljivost med
oddajnikom in sprejemnikom
občutljiv na dim viličarja

Aspiracijski zelo umazani in prašni
prostori - normalna občutljivost
(tekstilna, lesna, industrija,
papirnice) (samo nekateri tipi
javljalnikov)
zelo čisti prostori -
maksimalna občutljivost
(računski centri, proizvodnja
polvodnikov)
normalni prostori - normalna
občutljivost (skladišča, čista
proizvodnja, muzeji, galerije,
blagovnice, prostori z atriji)
lokalno javljanje - zelo visoka
občutljivost (ohišja računalnikov,
telekomunikacijski centri,
močnostne razdelilne omare)

možnost diskriminacije med
dimom in motečimi delci (nekateri
tipi)
ni občutljiv na dim viličarja, prah v
zraku, stalno zadimljenost (nekateri
tipi javljalnikov)
pokrivanje velike površine
javljanje iz posameznih ohišij
(računalniki, razdelilne omare)
izredno velik o bseg regulacije
občutljivosti (nekateri tipi)
miniaturnost "javljalnika"
enostavno prilagajanje cevovoda
nepravilnim oblikam prostora
možnost montaže javljalnika na
lahko dostopno mesto
možnost uporabe v
visokonapetostnih prostorih ali kjer
je močno radijsko sevanje
število vzorčevalnih odprtin na
cevi ("javljalnikov") ne vpliva na
ceno

razmeroma visoka cena
visoka poraba toka (ventilator)
ni možnosti lokalizacije
posameznih točk
en javljalnik načeloma pokriva
samo en prostor (več prostorov
le, če je zagotovljen enak zračni
tlak)

Primerjava lastnosti tipičnih predstavnikov javljalnikov dima:

VRSTE ASPIRACIJSKIH 
JAVLJALNIKOV

Vsi aspiracijski sistemi javljanja imajo
podobne vzorčevalne cevi in vzorčevalne
odprtine, močno pa se razlikujejo v javl-
jalnikih. Za pravilno razumevanje je

potrebno poznati osnovno obnašanje
aspiracijskega sistema.

Občutljivost javljalnika in
občutljivost vzorčevalne odprtine
Občutljivost samega aspiracijskega javl-
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jalnika je lahko izredno visoka in se pri
nekaterih tipih lahko nastavlja od
0,004% do 4% zatemnitve na meter. Po
EN-54 je standardizirana občutljivost
točkastih dimnih javljalnikov 3% do 5%
zatemnitve/meter. Občutljivost javljalnika
3% zatemnitve/m pomeni, da javljalnik
javi požar, ko se jakost 1 m dolgega
žarka infrardeče svetlobe na sprejemnem
mestu zmanjša za 3%. Pomembno je raz-
likovati občutljivost javljalnika od
občutljivosti vzorčevalne odprtine. 

Pri prostorskem javljanju lahko smatramo,
da ena vzorčevalna odprtina predstavlja
en točkasti javljalnik. V začetni fazi
požara dim prispe do ene same odprtine,
javljalnik pa črpa zrak skozi vse odprtine
na cevi. To pomeni, da se koncentracija
dima zmanjša v razmerju ene odprtine
proti vsem ostalim. Če je na cevi skupno
26 odprtin pride do razredčenja 1:25.
Občutljivost odprtine je v tem primeru 25
x manjša od občutljivosti javljalnika. Da
bi dosegli standardizirano občutljivost
točkastega javljalnika (3% zatemnitve/m)
bi morali nastaviti aspiracijski javljalnik
na 0,12% zatemnitve/m. Ta podatek
seveda pomeni, da nekateri sistemi
aspiracijskega javljanja, ki v merilni
komori javljalnika uporabljajo točkaste
javljalnik dima standardne tehnologije z
nekoliko povečano občutljivostjo, ne
morejo zanesljivo javiti začetnega alar-
ma.

Vendar pa je potrebno poudariti, da se s
širjenjem požara razširi dim na večje
področje in začne prodirati tudi skozi
sosednje vzorčevalne odprtine, kar
povečuje občutljivost odprtin. Če prodira
dim skozi vse vzorčevalne odprtine na
cevi, je občutljivost odprtin enaka
občutljivosti javljalnika.

Pri točkastem javljalniku mora dim z
določeno koncentracijo prodreti v meril-
no komoro javljalnika, da pride do
požarnega alarma. Če je koncentracija
dima pod nastavljenim pragom, točkasti
javljalniki ne bodo javili alarma, pa
čeprav se dim razširi na celotni zaščiteni
prostor, ki ga nadzoruje več javljalnikov.

Nasprotno pa lahko aspiracijski javljalnik
javi požar tudi, ko je koncentracija dima
nižja od občutljivosti posamezne vzorče-
valne odprtine, če se le dim razširi do
dovolj velikega števila odprtin. To daje
prednost aspiracijskem javljalniku poseb-
no v višjih prostorih, kamor dim le počasi
prodira, se pa med dviganjem vedno
prostorsko razširi in razredči!

Vrste aspiracijskih javljalnikov
Glavna ločitev je:
· aspiracijski javljalniki 
· visoko občutljivi aspiracijski javljalniki

Prva skupina predstavlja aspiracijske javl-
jalnike, ki imajo v merilni komori običajni
točkasti javljalnik (včasih s povečano
občutljivostjo). Tak javljalnik je, glede na
ugotovitve prejšnje točke, uporaben samo
v primeru, ko je število vzorčevalnih
odprtin minimalno. Tudi v primeru ene sa-
me vzorčevalne odprtine ima občutljivost,
ki ni bistveno večja od običajne občut-
ljivosti točkastih dimnih javljalnikov. Zara-
di enostavnosti je njihova cena bistveno
nižja od aspiracijskih javljalnikov z visoko
občutljivostjo.

Visoko občutljivi 
aspiracijski javljalniki

Te vrste javljalniki imajo zapleteno meril-
no komoro, ki ima za izvor lasersko diodo
ali ksenonsko bliskavico in zmogljiv
optični sistem za fokusiranje žarka.
Uporabljata se dva osnovna načela delo-
vanja:
· Štetje delcev: Laserska svetloba je

usmerjena na zelo majhno točko v
merilni komori, prečno na smer zraka.
Javljalnik meri razpršitev svetlobe na
vstopajočih delcih. Hitrost zraka skozi
komoro mora biti stabilna, ker močno
vpliva na število delcev. Svetloba se
na vstopajočih delcih razprši, velikost
in trajanje nastalih impulzov je odvisna
od velikosti in oblike delcev. Dimni
delci so večji od prašnih in javljalnik jih
lahko izloči. Tak sistem izgleda ide-
alen, vendar ne upošteva dejstva, da
velikost požara ne predstavlja število
delcev v določeni prostornini ampak
masni tok teh delcev.
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· Masna detekcija: Sistem meri velikost
razpršene svetlobe v zračnem toku, ki
teče v smeri laserskega žarka v merilni
komori. Pri čistem zraku razpršitve
praktično ni. S povečanjem mase del-
cev v toku zraka se poveča tudi
razpršitev svetlobe. To povečanje raz-
pršene svetlobe neposredno odraža
velikost požara oz. gostoto dima. Od-
visno je tudi od valovne dolžine svet-
lobe ter velikosti in oblike delcev. V
vsakem primeru se največ svetlobe
razprši za zelo majhen kot. Javljalnik
oddaja lasersko svetlobo v parih im-
pulzov, ki si hitro sledita. Posamezni
prašni delci dajo močan odziv, vendar
samo na en impulz svetlobe, v času
drugega pa jih zračni tok že odnese iz
komore. Konstantni tok dimnih delcev
da približno enak odziv na oba impul-
za v paru. Tako lahko elektronika loči
med prašnimi in dimnimi delci. Te vrste
javljalniki so po izvedbi zahtevnejši,
saj je jakost razpršene svetlobe zelo
majhna in lahko pade v področje šu-
ma, tako izvora svetlobe kot tudi spre-
jemnika svetlobe ter pripadajoče elek-
tronike. Ob primerni izvedbi elektron-
skega dela in uporabi ustreznih algo-
ritmov pa dajo boljše rezultate od javl-
jalnikov, ki delujejo po načelu štetja
delcev.

V svetu obstajajo samo štirje originalni
proizvajalci visoko občutljivih aspiraci-
jskih javljalnikov, ki jih prodajajo pod
različnimi komercialnimi oznakami drugih
proizvajalcev.

Absolutna/relativna
občutljivost

Nekateri proizvajalci uporabljajo abso-
lutno nastavljanje občutljivosti. Izhodni
signal javljalnika predstavlja gostoto
dima v "% zatemnitve/m". Alarmni prag
se nastavi na neko fiksno vrednost, ki je
odvisna od normalnih razmer v prostoru.
Popolnoma čist zrak povzroči signal 0%,
končni signal pa se nastavi nekoliko višje,
kot je alarmni prag, n.pr. na 0,1% zatem-
nitve/m. Ker je v
prostoru zelo re-
dko popolnoma
čist zrak, javljal-
nik prikazuje no-
rmalno neko vre-
dnost, višjo od
0%. Za dosega-
nje čim večje ob-
čutljivosti mora
biti alarmni prag
čim bližje nor-
malni vrednosti.
Verjetnost lažne-
ga alarma pa se

z večanjem občutljivosti tudi močno po-
večuje, saj se tudi v normalnem delovan-
ju razmere v zraku močno spreminjajo.
Običajno je potrebno po vsakem lažnem
alarmu občutljivost nekoliko zmanjšati in
kot končni rezultat je po daljšem času
nastavljena občutljivost veliko manjša od
prvotne.

Sistemi z relativnim nastavljanjem
občutljivosti skušajo odpraviti zgornje
pomanjkljivosti. Tak javljalnik avtomatsko
nastavi izhodni signal 0 za povprečno
normalno koncentracijo dima v prostoru,
končni odklon pa za koncentracijo, ki je
nekoliko višja od alarmnega praga. V
javljalnik je vgrajena "umetna inteligen-
ca", ki s pomočjo zmogljivega računalni-
ka stalno izračunava statistične vrednosti
in normalno porazdelitev koncentracije
dima (in umazanije) v zraku. Izhodni sig-
nal, vrednost "0" in najvišja vrednost sig-
nala se stalno avtomatsko prilagajajo iz-
računanim statističnim vrednostim, alarm-
ni prag je odvisen od "normalnega" okol-
ja v preteklem obdobju in je vedno pri-
kazan kot fiksna vrednost, n. pr. 8, kot na
skici. Na ta način se lahko izredno zmanj-
ša možnost lažnih alarmov ob stalni opti-
malni občutljivosti javljalnika. Prikaz tre-
nutne koncentracije dima je bolj jasen, saj
prikazovalnik v "normalnem"  stanju ne

prikazuje nobenega
signala (izhodni sig-
nal je 0)

V tem primeru se
občutljivost nastavl-
jena opisno. Tabela
2 podaja podatke
za javljalnik najna-
prednejšega proiz-
vajalca aspiracijskih
javljalnikov.Tabela 2
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Za izračun statističnih podatkov in "slike"
normalnega stanja je potreben določen
čas. Dokler javljalnik nima dovolj podat-
kov, se ne more pravilno odločiti. To pride
do izraza predvsem po prvem vklopu
javljalnika. Pri nekaterih tipih javljalnikov
je potreben "čas učenja" za dosego pol-
ne občutljivost tudi do 24 ur ali celo do
14 dni. V tem času (razen prvih 15 minut,
ko javljalnik sploh ne deluje) deluje jav-
ljalnik z zmanjšano občutljivostjo.

Prah v zraku in vpliv 
na delovanje javljalnika

Posebno pri javljalnikih, ki uporabljajo
načelo masne detekcije, je pomembno
čim več prašnih delcev odstraniti s
pomočjo posebnega prašnega filtra. Pri
razvoju aspiracijskih sistemov javljanja
dima prihaja do nekaterih nasprotujočih
si zahtev. Pretok zraka skozi vzorčevalne
cevi mora biti velik zaradi zmanjševanja
zakasnitve od vstopa dima skozi odprtino
do vstopa v merilno komoro (dovoljena
zakasnitev največ 120 s), presek teh cevi
mora biti razmeroma velik, da se zmanjša
potrebna moč ventilatorja. Velik pretok
zraka prinaša tudi veliko količino prašnih

delcev, ki lahko hitro zamašijo prašni fil-
ter. K sreči lahko dobro izvedena merilna
komora deluje že z minimalnim pretokom
zraka. Tako se lahko velika večina zraka
iz vzorčevalnih cevi vrne v prostor mimo
filtra, skozi filter pa se vodi le minimalna
količina. 

V nasprotju s splošnim
prepričanjem se ob nabi-
ranju prašnih delcev v fil-
tru ne zmanjšuje pretoka
zraka ampak se pred-
vsem zmanjšuje velikost
delcev, ki jih filter še pre-
pušča. Elektronika v javl-
jalniku lahko ugotovi
drugačno porazdelitev
delcev v normalnem ok-
olju in primerno kompen-
zira spremembe lastnosti
filtra in tudi pravočasno
opozori na potrebo po
zamenjavi filtra.

UPORABA
Prostorska zaščita

Zelo umazani in prašni
prostori
Najnovejši aspiracijski
javljalniki so več kot pri-
merni za javljanje dima
v zelo nečistih prostorih.
V tekstilni, papirni, kovin-
ski industriji, v prostorih

za preskušanje dizelskih motorjev, itd. do
sedaj javljanje dima praktično ni bilo
izvedljivo zaradi pogostih lažnih alarmov
ali zaradi potrebe po zelo pogostnem
čiščenju točkastih javljalnikov, ki so bili
montirani na težko dostopnih mestih. As-
piracijski javljalnik se vedno namesti na

lahko dostopnem mestu, čiščenje prašne-
ga filtra pa je razmeroma redko zaradi
zelo majhne količine zraka, ki prodira
skozi njega.

Prostori z dvojnim stropom
V takih prostorih je možno glavni vzorče-
valni cevovod speljati v nad tehničnim
stropom, vzorčevalne javljalnike pa na
cevovod priklopiti preko cevnega adap-
terja in kapilarne cevke. V kolikor je javl-
janje potrebno tudi iz vmesnega prostora
nad tehničnim stropom, za to ni potrebna
dodatna vzorčevalna cev, ampak se lah-
ko izvrta vzorčevalne odprtine na isti ce-
vi.

Kulturni spomeniki, muzeji, galerije
Aspiracijski sistem javljanja omogoča
skoraj nevidno montažo. Na primeru
cerkve vidimo, kako se lahko vzorčevalni
cevovod skrije v različne pomožne pros-
tore ali na mesta, kjer je skoraj neviden.
Cevi so lahko iz plastike različne barve,
ki je enaka barvi stene ali stropa na
mestu montaže. Cevi se lahko termično
preoblikujejo tako, da se popolnoma pri-
lagodijo obliki stene ali stropa. Vzor-
čevalne odprtine so ali na glavni vzorče-
valni cevi ali pa so na koncu 10 mm de-
belih kapilarnih cevi. Za namestitev "vzor-

Tipično industrijsko okolje, kjer javljanje z običajnimi dimnimi javljalniki predstavlja
problem zaradi lažnih alarmov (tovarna PREVENT v Lenartu)

Način montaže vzorčevalnih cevi v proizvodni hali (tovarna
PREVENT v Lenartu)
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Polčeva pot 1
1240 Kamnik

Slovenija

VEÈ KOT
PROIZVAJALCI

NAPRAV ZA
JAVLJANJE
PO�ARA

VVEEÈÈ KKOOTT
PPRROOIIZZVVAAJJAALCI

NNAAPPRRAAVV ZZA
JJAAVVLLJJAANNJJE
PPOO��AARRAA

Proizvodnja, montaža,
inženiring in projektiranje
sistemov in naprav za
tehnično zaščito,
d.o.o., Kamnik
http://www.zarja.com
Tel.: +386(0)1/831-74-88
Fax: +386(0)1/831-75-51

Sistemi za zgodnje odkrivanje požara v
najzahtevnejših okoljih
Detekcija ogljikovega monoksida (CO),
kot samostojni sistem ali v kombinaciji
z javljanjem požara
Stabilni sistemi gašenja z gasilnim
sredstvom FM-200, ki je okolju in človeku
nenevaren in ne poškoduje dragocenih
predmetov v varovanem prostoru.
Samostojni ali s požarnim javljanjem
kombinirani protivlomni sistemi
Kompleksni video nadzorni sistemi z
digitalnim shranjevanjem slike
Specialni javljalniki požara: termični
kabel, žarkovni detektor dima in toplote,
visoko zanesljiv javljalnik plamena,
posebno primeren za zaščito na prostem,
aspiracijski javljalnik dima za javljanje
v čistih in industrijskih okoljih

čevalnega javljalnika" je tako dovolj le 11 mm debela vrtina v
stropu, javljalnik je na ta način praktično neviden. Zaradi aspira-
cijskega načina delovanja ni potrebna nekaj cm oddaljenosti od
stropa kot pri ostalih dimnih javljalnikih.

Prostori z dvojnim stropom

Kulturni spomeniki, muzeji, galerije,...
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Atriji, trgovski centri
V velikih in visokih prostorih, posebno kadar streha ni
toplotno izolirana, prihaja do segrevanja zgornjih
plasti zraka. Dim začetnega požara z majhno močjo
se ob dviganju  razmeroma hitro ohlaja in ne more
doseči javljalnikov na stropu. 

Montaža točkastih javljalnikov na stropu je zelo
zahtevna, še težje pa je njihovo kasnejše vzdrževanje.
Aspiracijski javljalnik se lahko montira na lahko
dostopnem mestu, problem razslojevanja zraka pa se
reši z vertikalno vzorčevalno cevjo z odprtinami na
različnih višinah. Tako se zajame dim v različnih viši-
nah - ob različnem vremenu se višina zgornjega sloja
dima spreminja!

Podobna rešitev z vertikalno vzorčevalno cevjo se pri-
poroča tudi za vgradnjo v dvigalne jaške.

Nepravilne oblike stropa
Pogosto je strop s stropnimi nosilci razdeljen v votle
prostore s prostornino, ki po standardih zahtevajo
vsak svoj točkasti javljalnik. Taka konstrukcija tudi
onemogoča uporabo žarkovnega javljalnika. Z
aspiracijski sistemom je rešitev enostavna, v vsak tak
del stropa se lahko s pomočjo T člena vstavi kratka cev

Aspiracijski javljalniki v atrijih, trgovskih centrih
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z zaključnim pokrovčkom in vzorčevalno odprtino, kar je mnogo
ceneje od montaže velikega števila točkastih dimnih javljalnikov.

Običajni prostori z naravnim prezračevanjem
Najbolj običajen je sistem javljanja z razporeditvijo vzorčevalnih
cevi in odprtin na stropu. Tak sistem je ekvivalenten sistemu s
točkastimi javljalniki. Omogoča povečano občutljivost glede na
točkaste javljalnike, posebno še, če upoštevamo, da lahko začet-
ni požar ovzroči nizke koncentracije dima, ki se razširi po celot-
nem prostoru, točkastih javljalnikov še ne sproži, aspiracijski pa
že javi alarm.

Običajni prostori z intenzivnim prezračevanjem
V prostorih z intenzivnim prezračevanjem se dim začetnega
požara zaradi kroženja zraka ne more dvigniti do javljalnikov
pod stropom. V takih primerih je najbolje kontrolirati povratni zrak
na vstopu v klimatsko napravo ali na izstopni odprtini na odvod-
nem klima kanalu. V primerih, ko klimatska naprava deluje samo
občasno, je potrebno vgraditi obe vrsti javljanja - prostorsko javl-
janje pod stropom kot tudi kontrolo klimatskih naprav.

Velike hladilnice
Pogosto je potrebno javljanje tudi iz hlajenega skladiščnega
prostora. Uporaba točkastih dimnih javljalnikov je zaradi
možnosti kondenziranja vlage  zelo vprašljiva, nekateri proizva-
jalci prodajajo posebne grelnike, ki ogrevajo vsak javljalnik pose-
bej in s tem preprečuje kondenziranje. Možna je uporaba

različnih temperaturnih javljalnikov, ki pa je funkcionalno zara-
di kasnega javljanja nučinkovita. 

Uporaba aspiracijskega sistema je tudi v tem primeru idealna.
Inštalacija se od javljanja v običajnih prostorih razlikuje le po
tem, da je potrebno zrak pred vstopom v javljalnik s posebnim
grelnikom segreti. Cevovod mora biti montiran tako, da ima
padec od skrajnih točk proti grelniku. Uporaba kapilarnih cevi
zaradi možnosti zamrznitve kondenzata in zamašitve v tem
primeru ni primerna.

Visoka regalna skladišča
Aspiracijski sistem je zelo primeren za uporabo v visokih regal-
nih skladiščih. Javljalniki nekaterih proizvajalcev imajo možnost
priključka do štirih vzorčevalnih cevi. Celotno višino regala je
najbolje razdeliti na štiri dele, vsak del po višini pa zaščititi s
svojo vzorčevalno cevjo. Če je višina regala manjša od 20 m
se lahko en tak javljalnik uporabi za dva regala.

Ob upoštevanju pojava (ki je bil razložen v točki o občutljivosti
vzorčevalnih odprtin Error! Reference source not found.), ki
zagotavlja tem večjo občutljivost čem večje je število vzorče-

Nepravilne oblike stropa

Običajni prostori z naravnim prezračevanjem

Običajni prostori z intenzivnim prezračevanjem

Običajni prostori z intenzivnim prezračevanjem
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valnih odprtin skozi kater vstopa dim, lahko ugotovimo, da je
aspiracijski sistem javljanja v visokih regalnih skladiščih nar-
avnost idealen in lahko zagotavlja zanesljivo javljanje že ob
prvem začetku požara.

Tehnološka zaščita
Prvotno so se aspiracijski javljalniki uporabljali predvsem za
zaščito omejenih tehnoloških prostorov, n.pr. računalniških ohišij
ali omar telefonskih central. Naslednji primeri prikazujejo

nekatere mož-
nosti.

Zaščita ohišij
računalnikov v
računskem
centru
Vzorčeva lna
odprtina mora
biti na mestu,
kjer zrak izsto-
pa iz ohišja.
Lahko je izve-
dena, kot je
narisano na sli-
ki, s plastičnim
vložkom s pri-
merno odprtino

na koncu kapilarne cevi. Celoten sistem javljanja je nemoteč in
neviden tudi v primeru zaščite cele vrste računalnikov, v kolikor
se glavna vzorčevalna cev montira pod tehnični pod.

Javljanje dima iz klima kanala
Aspiracijski sistem se lahko zelo uspešno uporabi tudi za javl-
janje dima iz klima kanalov. Vzorčne komore z vgrajenimi kon-
vencionalnimi točkastimi javljalniki, ki se običajno uporabljajo v
ta namen, lahko samo pogojno javijo požar v začetni fazi. V
zbirnih klima kanalih je dim močno razredčen, vzorčna komora
pa javi šele koncentracijo dima z zatemnitvijo 3% na meter.
Pravi namen konvencionalnih vzorčnih komor na zbirnih kanalih
je samo preprečitev vpihovanja moteče koncentracije dima v
prostore brez požara. Samo vzorčne komore na lokalnih klima
kanalih (iz posameznih prostorov) lahko pogojno služijo tudi za
odkrivanje začetnega požara.

Aspiracijski javljalnik pa lahko zaradi svoje velike občutljivosti
javi začetne požare tudi na zbirnih klima kanalih, posebno če
ima vgrajeno "umetno inteligenco" in relativno nastavljanje
občutljivosti.

Uporaba referenčnega javljalnika
V primerih uporabe v "čistih" prostorih, kjer se zahteva zelo viso-
ka občutljivost celotnega sistema, lahko pride do lažnih alarmov
zaradi vstopa dima skozi vstopni kanal klimatske naprave.
Nekateri sistemi aspiracijskega javljanja omogočajo uporabo
t.im. referenčnega javljalnika. 
Tak javljalnik jemlje vzorce vstopnega zraka in vpliva na alarm-
ni prag glavnega javljalnika, ki jemlje vzorce zraka iz prostora

Namestitev vzorčevalnih cevi v visokoregalnih skladiščih



AVTOMATIKA 279/2000

INTELIGENTNE ZGRADBE - Aspiracijski javljalniki dima AVTOMATIKAAVTOMATIKA

ali na mestu, kjer zrak iz prostora vstopa v izhodne
klima kanale.
Referenčni javljalnik se običajno montira v strojnici
klime. V odvisnosti od izvedbe sistema klimatizacije
pride do zakasnitve med trenutkom, ko referenčni
javljalnik zazna dim in trenutkom, ko ta plin vstopi v
prostor. Sosednji diagram prikazuje, kako refer-
enčni javljalnik takoj, ko zazna dim, zmanjša
občutljivost glavnega javljalnika, nato pa počasi
občutljivost prilagaja dejanski zadimljenosti v pros-
toru. Do lažnega alarma nikakor ne more priti tudi
če je ima glavni javljalnik nastavljeno zelo visoko
občutljivost.
V primerih, ko priklopni tehnik natančno pozna
delovanje in lastnosti klima naprave, lahko pri neka-
terih aspiracijskih javljalnikih nastavi vpliv refer-
enčnega javljalnika na občutljivost glavnega javl-
jalnika tako natančno, da ne pride do začetnega
zmanjšanja občutljivosti.
Referenčni javljalnik lahko vpliva na občutljivost
enega ali več glavnih javljalnikov. Tako v velikih sis-
temih referenčni javljalnik manj vpliva na ceno kot
pri zaščiti enega samega prostora. 

Nekatere posebnosti
Vodna past 
Povsod tam, kjer je možna kondenzacija vlage v
zraku, je potrebno preprečiti vstop kondenzata v
javljalnik. rešitev je zelo enostavna in prikazana na

desni skici. Po-
trebno je le
zagotoviti, da
je v najlonski
cevki vedno
prisotna voda,
ki preprečuje
vstop zraka sk-
ozi vodno past.

Povratni zrak
iz javljalnika
Asp i rac i j s k i
javljalnik črpa
vzorce zraka
iz ščitenega
prostora. Vsak javljalnik ima tudi odprtino za povratni zrak -
izpuh. Izredno pomembno je, da je izpuh javljalnika speljan v
prostor z enakim zračnim tlakom, kot ga ima prostor, iz katere-
ga jemlje vzorce zraka. Posebno v klimatiziranih prostorih lahko
pride do razlike zračnega tlaka med različnimi prostori.
Najbolje je, da je javljalnik montiran v ščitenem prostoru. Če to
ni možno, se lahko montira tudi v drug prostor, izpuh javljalnika
pa je potrebno speljati nazaj v isti prostor. To je prikazano na
sosednji skici, ki predstavlja izvedbo javljanja v računskem cen-
tru z intenzivnim zračenjem skozi klima kanal v tehničnem podu.

Zahteva po enakem zračnem tlaku v ščitenem prostoru in mestu,
kamor je speljan izpuh javljalnika, omejuje uporabo aspiracij-
skega javljalnika za zaščito več manjših prostorov. Če so pros-Uporaba referenčnega javljalnika
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tori klimatizirani, pa tudi pri naravno
prezračevanih prostorih prihaja do raz-
like zračnega tlaka med njimi (odprta
okna, vrata, zaprte lopute v klima kanalih
itd.). Razlika v tlaku lahko povzroči, da se
spremeni količina zraka, ki ga javljalnik
črpa skozi vzorčevalne odprtine, v neka-
terih primerih se lahko smer zraka celo
obrne in javljanje ni več zanesljivo.

Toplotni raztezek vzorčevalnih cevi
Vzorčevalne cevi zunanjega premera 1
palec ali 25 mm (v večini sistemov) so iz
ABS plastike ali trdega PVC - U in imajo
linearni temperaturni razteznostni koefi-
cient 0,08 mm/m*°C (PVC - U). Pri 50 m

dolgi vzorčevalni cevi in temperaturni
spremembi 30°C je sprememba dolžine
cevi kar 122 mm.

Pri projektiranju in montaži vzorčevalne-
ga cevovoda je potrebno ta pojav upo-
števati in predvideti tako obliko cevovo-
da, ki omogoča raztezanje in krčenje po
dolžini. 

Upoštevati je potrebno tudi razliko med
temperaturo, ko se cevovod montira in
kasnejšo normalno delovno temperaturo.
V hladilnicah je n. pr. temperatura mon-
taže 20°C, kasnejša delovna temperatu-
ra pa n. pr. - 5 °C. Cev je potrebno mon-
tirati tako, da bo pri delovni temperaturi
cev v ravnotežnem stanju (prečne cevi pri
montaži primerno upogniti!).

Aspiracijski sistem javljanja in vgrajeni
sistemi gašenja
Aspiracijski sistem javljanja dima ni pri-
meren za direktno proženje sistemov ga-
šenja. Lahko pa lastnika objekta z vgraje-
nim sistemom gašenja obvaruje pred

velikim stroškom zamenjave gasila (n. pr.
FM-200), saj z zgodnjim alarmom opo-
zori osebje, ki lahko požar v najzgodnej-
ši fazi pogasijo z ročnimi sredstvi ali celo
samo z izklopom energije. 

Za krmiljenje vgrajenega sistema gašenja
je najbolje uporabiti kombinacijo aspira-
cijskega sistema s pravilno projektiranim
in montiranim konvencionalnim sistemom
v IN odvisnosti.

ZAKLJUČEK
Aspiracijski javljalniki, ki dobro ločijo
prah od dima in zato lahko z normalno
občutljivostjo delujejo v prašnem in

z a d i m l j e n e m
okolju, imajo ve-
liko možnost up-
orabe v indus-
trijskem okolju,
kjer do sedaj
zanesljivo in zg-
odnje odkrivan-
je požara ni bi-
lo možno. Z raz-
vojem informa-
cijske družbe se
izredno širi tudi
uporaba velikih
računalniških si-
stemov v vseh
področjih živ-
ljenja. Podatki v

teh sistemih postajajo življenjsko pomem-
bni, zato lahko zelo zgodnje odkrivanje
požara pomeni razliko med minimalno
škodo in pravo katastrofo. 

Resnično prednost pa prinesejo samo
pravilno projektirani in montirani sistemi z
najnovejšo generacijo aspiracijskih javl-
jalnikov.

LITERATURA
· Navodilo za projektiranje ASDJ-01

Zarja Elektronika
· Tehnična literatura različnih proizvajal-

cev
· CEA Test Methods for Aspirating

Smoke Detectors", GEI 1-048: 1997 
· BFSPA Code of Practice for Category

1 Aspirating Smoke Detectors 1996
· Mark Symonds, Kit Girling, Stratos

Technical manual
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Senzorji in merilniki fizikalnih in kemijskih
parametrov: vlaga, temperatura, tlak,
koncentracija plinov, merilniki in kontro-
lerji pretoka plinov…

Laserski merilniki koncentracije in poraz-
delitve prašnih delcev v zraku.

Optika: laserji, uporaba optičnih vlaken
in miniaturni modularni spektrometri.

Sistemi za zajemanje in obdelavo podat-
kov.

Kalibracija plinskih detektorjev in merilni-
kov. Kalibracijski plini.

Svetovanje in izdelava projektnih rešitev
s področja senzorske tehnike.

I.C. Podskrajnik, 1380 Cerknica

Tel.: 01/7093336
Tel.: 01/7096-100
gsm: 041/733-393
fax:   01/7096-105
l i n g v a @ s i o l . n e t
wwwwww.lingv.l ingv a.sia.si

Proizvodnja  tiskanih  vezij  d.o.o.
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Infrardeči senzorji
za merjenje plinov

Avtor:  dr. Andrej Holobar, Echo d.o.o., Slovenske Konjice

a razliko od elektrokemijskih senzorjev so infrardeči
senzorji bolj selektivni in imajo daljšo življenjsko
dobo. Zaradi tega je infrardeča spektroskopija pred-
pisana tudi kot standardna metoda merjenja emisij.

Z
Infrardeča absorpcijska spektroskopija je
metoda za on-line določevanje kemijskih
komponent. Infrardeče območje zajema
področje od 0,8 do 1000 µm ali
izraženo v valovnem številu (cm-1; število
nihanj na cm) od 12.500 cm-1 do 10 cm-

1. Celotno območje je razdeljeno na dva
dela: bližnje IR ( 12.500 do 4000 cm-1)
in srednje IR (4000 do 650 cm-1). Razen
majhnega dela med obema področjema,
ki se prekrivata je potrebno za vsako
območje uporabiti določene detektorje,

saj detektorji, ki delujejo v enem
območju, ne detektirajo svetlobe v
drugem območju.

Infrardeča svetloba povzroča nihanja
(vibracije in rotacije) v skoraj vseh
molekulah plina razen molekulah, ki so
homogene-in diatomarne ( npr.: kisik,
dušik, vodik, klor …). Oscilirajoče elek-
trično polje infrardečega sevanja reagira
z električnimi dipoli molekul in ko se
frekvenci ujemata, se del svetlobe
absorbira. Oblika spektra valovnih dolžin
(frekvenc) je za posamezno molekulo
specifična. Jakost absorbcije je odvisna
od koncentracije molekul. 

Določene skupine atomov v molekuli vib-
rirajo ob zelo majhni interferenci ostalih
molekul. To omogoča selektivnost in iden-
tifikacijo posameznih molekul. Podobne
molekule kot so izpeljanke sličnih
ogljikovodikov pa imajo zelo podobne
spektre. Selektivnost je tem večja, čim bolj
so si molekule različne. Del spektra, ki
omogoča najboljšo ločljivost med
molekulami je od 7 do 15 µm. Na sliki 1.,
2. in 3. So prikazani izmerjeni spektri za
metan, ogljikov dioksid in ogljikov monok-
sid.

Zakon, ki določa razmerje med koncen-
tracijo plina, dolžino optične poti žarka
skozi vzorec in absorpcijo, je Beer-
Lambert-ov zakon

kjer je:

A =  absorbanca
I = intenziteta svetlobe na detektorju

skozi vzorec
I = intenziteta svetlobe na detektorju

brez vzorca
a =  absorpcijski koeficient čiste snovi, ki

jo analiziramo
b = dolžina optične poti žarka skozi

vzorec
c =  koncentracija vzorca

Infrardeči spektrofotometri se tudi ločijo
po principu osvetljevanja in se delijo na
disperzivne in nedisperzivne.

Disperzivni uporabljajo prizmo za loče-
vanje posameznih komponent v spektru,
medtem ko nedisperzivni uporabljajo fil-
tre. Disperzivni merilnik z monokromator-
jem in referenčnim vzorcem je prikazanSlika 2:  Infrardeči spekter ogljikovega dioksida

Slika 1:  Infrardeči spekter metana

I
IabcA 0

10log==
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Slika 3:  Infrardeči spekter ogljikovega monoksida.

na sliki 4. Ti merilniki so zelo precizni,
vendar komplicirani in se izključno
uporabljajo pri stacionarnih on-line
postavitvah. Referenčna meritev omogo-
ča stabilen signal vira svetlobe in kontinui-

rano kalibracijo sistema s standardom, ki
je zaprt v referenčni celici.

Enožarkovni nedisperzivni infrardeči me-
rilniki so izvedeni bolj preprosto kot dis-

perzivni, saj ne potrebujejo monokroma-
torja, ki ga nadomešča interferenčni filter.
Lahko so izvedeni v miniaturni obliki z
različnimi optičnimi sistemi. Shema je pri-
kazana na sliki 5.

Za frekvenčno modulacijo žarka lahko
uporabimo mehanski čoper ali frekvenč-
no moduliran vir svetlobe. Meritev je raz-
merje izmerjene intenzitete svetlobe med
merjenim in referenčnim detektorjem.
Referenčni merilnik se uporablja v prvi
vrsti za kompenzacijo sprememb svetilno-
sti izvora svetlobe.

Napake, ki se pojavljajo zaradi sipanja
svetlobe na sami celici in zaradi morebit-
ne umazanije na oknih se izničijo, ker me-
rilni kakor tudi referenčni žarek prehaja
isto celico. Pri tem lahko IR detektorji delu-
jejo tudi pri samo 50% propustnosti ( pri
višji se pojavijo napake zaradi šuma in
znižajo preciznost analize).

Slabe lastnosti so predvsem slaba spek-
tralna ločljivost zaradi uporabe filtrov, ki
imajo 1-2% polovične jakosti širine
določene valovne dolžine. To lahko
povzroči interference pri merjenju. Pri
merjeni valovni dolžini se kaže kot
povišan signal, pri referenčnem žarku pa
kot negativni signal.

Pri dvožarkovnem industrijskem sistemu
merjenja imamo dve plinski celici: merilno
in referenčno, napolnjeno s plinom. Žarek
IR svetlobe sveti skozi oba izmenično.
Referenčna celica zagotavlja resnično
nulo, ker je napolnjena s plinom, ki ne
absorbira. Pred merjenim detektorjem se
nahaja interferenčni filter, ki prepušča
samo valovne dolžine, karakteristične za
merjeno komponento. 

V primeru, da se v merjeni celici nahaja
plin s karakteristično valovno dolžino,
pride do zmanjšanja intenzitete signala
na merjenem detektorju. Referenčna celi-
ca se uporablja za znižanje drifta, ki ga
povzroča napajanje ali sprememba tem-
perature. Stabilnost koncentracije plina je
prikazana na sliki 7.

Klasični dvožarkovni način merjenja lah-
ko uporablja enega ali dva žarka, meril-
no celico, referenčno celico in celico, na-
polnjeno z znano koncentracijo merjene-
ga plina. Šum in drift odpravimo s celico,
napolnjeno z merjenim plinom, ter refe-
renčno celico, napolnjeno s kalibracijskim

Slika 4: Dvožarkovni disperzijski infrardeči merilnik plinov

Slika 5: Shema enožarkovnega nedisperzivnega infrardečega senzorja

Slika 6: Dvožarkovni detektor z elektronskim čoperjem, merilnim in referenčnim detek-
torjem
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Slika 7: Stabilnost referenčnega plina, ki se uporablja za kalibracijo merilnikov

Slika 8: Prikaz industrijskega infrardečega merilnika plinov

plinom. S temi merilniki lahko dosežemo
visoko občutljivost in zelo nizka merilna
območja 0 - 10 ppm celotne skale.  Slabe
lastnosti so občutljivost na vibracije in ve-
like dimenzije. Industrijska verzija merilni-
ka ABB je prikazana na sliki 8.

Poleg velikih industrijskih merilnikov ob-
staja nekaj manjših sistemov, ki so prenos-
ni in omogočajo meritve na terenu. V no-
vejšem času se veliko uporabljajo infra-
rdeče LED diode, kot viri svetlobe, ki
imajo dolgo življenjsko dobo (slika 9.).
Optične geometrije razporeditve vira
svetlobe in detektorja so različne glede
na dva tipa senzorjev:

a) difuzijki senzorji, kjer plin pregaja pre-
ko filtra v celico z pomočjo difuzije in
zunanjega toka zraka,

b) pretočne senzorske celice pri katerih je
potrebna črpalka, ki črpa plin skozi
merilno celico.

Razlike med novo serijo merilnikov z upo-
rabo LED diod in prejšnjo serijo merilnik-
ov so sledeče:

vir svetlobe je IR LED dioda z napar-
jeno optiko (prej žarnica), kar zago-
tavlja zelo dolgo življenjsko dobo - do
10 let

geometrija celice je spremenjena in
omogoča žarku, da dvakrat potuje
skozi medij

z uporabo "beam spliterja" je omogo-
čena kompenzacija nihanja vira svet-
lobe

ni mehanskih komponent kot pri starej-
ših merilnikih, ki so uporabljali čoperje

Večina celic je prevlečena z zlatom, kar
zniža sipanje svetlobe in poveča efek-
tivno pot žarka. Slaba lastnost je korozija
na nekatere pline (npr. H2S), ki s korozi-
jo spremenijo površino, kar zniža
občutljivost merilnika. Plin se mora pred
vstopom v merilno celico filtrirati, da se
odstranijo prašni delci, ki bi v primeru, da
se nalagajo na optiki povzročili napako
merjenja. Prav tako je potrebno zagotovi-
ti, da v celico ne pridejo tekočine,
aerosoli ali pene, ki so lahko prisotne v
nekaterih proizvodnjah. Način vzorče-
vanja moramo prilagoditi fizikalnim in
kemijskim pogojem v keterih se nahaja
plin. Pravilna priprava vzorca je pogoj za

1. vire svetlobe 4. celica z vzorcem 
2. zaslonka in filter 5. celica za kalibracijo 
3. èoper 6. detektor 

Zrcalo

Detektor-1

Detektor_2IR LED

Filter

Beam
splitter

Plin

Slika 9: Optična pot žarka pri novem tipu IR senzorja
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točnost meritev in dolgo življenjsko dobo
inštrumenta. 

V podjetju ECHO, d.o.o. Slov. Konjice
izdelujemo OEM module za merjenja
CH4, CO2 in CO s tokovnim ali napetost-
nim izhodom. 

Dobavljamo tudi industrijske sisteme za
meritve v različnih industrijskih pogojih.
Podjetjem, ki bi želela sodelovati pri
izdelavi in razvoju nudimo pomoč in
dobavo senzorskih elementov.

Slika 11: Postavitev in povezava merilnikov plinov v industrijskem okolju

Slika 10: Ethernet vmesnik z TCP/P protokolom omogoča spremljanje merjenja plinov
preko interneta

Slika 12: Pretočni merilnik plinov kot mo-
dul za 19” ohišje

INDUSTRIJSKI SENZORSKI SISTEMI

standardni optièni senzorji
merilniki razdalje
sistemi za infrardeèo komunikacijo
kompleksni senzorji
(kontrastni, barvni, luminiscentni)
veèdimenzionalni senzorji
induktivni, magnetni, cilindrièni,
kapacitivni senzorji

varnostne zavese
varnostne mre�e
laserski "skenerji"
varnostne svetlobne zapore
varnostni vmesniki
varnostna stikala

èitalniki èrtne kode, sistemi
laserska merilna tehnologija

senzorji za industrijsko avtomatizacijo:

industrijski varnostni sistemi

sistemi za industrijsko identifikacijo

n

n

n

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

IM18-05BPS-ZC1
l

l

l

l

l

l

l

l

induktivni senzor

razdalja: 5mm

kovinski, oplašèen, M18

10 - 30 V =

PNP izhod

zapiralni kontakt

IP67

izvedba s konektorjem

IM12-04NPS-ZW1
l

l

l

l

l

l

l

l

induktivni senzor

razdalja: 4 mm

kovinski, neoplašèen, M12

10 - 30 V =

PNP izhod

zapiralni kontakt

IP67

izvedba s kablom 2m

WL170-P132
l

l

l

l

l

l

l

l

refleksijska svetlobna zapora

razdalja: 4 m (PL80)

10 - 30 V =

PNP izhod

izbira logike preklopa (L/D)

IP67

komplet z nosilcem in reflek.

izvedba s kablom 2m

WS/WE170-P132
l enosmerna svetlobna zapora

razdalja: 8,5 m

10 - 30 V =

PNP izhod

izbira logike preklopa (L/D)

testni vhod

IP67

izvedba s kablom 2m

l

l

l

l

l

l

l

VTF18-3F1612
l

l

l

l

l

l

l

svetlobno tipalo

razdalja: 100 mm

plastièno ohišje

10 - 30 V =

PNP izhod

IP67

izvedba s kablom 2m

DISTRIBUCIJA ELEKTRONSKIH KOMPONENT

ZASTOPA IN PRODAJA

Primeri iz ponudbe (zaloga v Ljubljani):Primeri iz ponudbe (zaloga v Ljubljani):Primeri iz ponudbe (zaloga v Ljubljani):

IR ELECTRONIC
ZIHERLOVA ULICA 2
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
TEL.: 00 386 1 283 56 04
FAX: 00 386 1 283 56 05
Trgovina: 00 386 1 283 56 03ELECTRONIC

*Cena za 10 kosov brez D.D.V.

13.206,00 SIT*13.206,00 SIT*13.206,00 SIT*

7.952,65 SIT*

11.115,00 SIT*

3.185,92 SIT*

4.100,15 SIT*

7.952,65 SIT*7.952,65 SIT*

11.115,00 SIT*11.115,00 SIT*

3.185,92 SIT*3.185,92 SIT*

4.100,15 SIT*4.100,15 SIT*

PROIZVODNI PROGRAM:PROIZVODNI PROGRAM:

A



AVTOMATIKA 339/2000

INFORMACIJE - Upravljanje z glasom - Novi RTC - Labview 6i

ROŠKA 19, LJUBLJANA
TEL.: 01/2301-101

01/2301-178
FAX: 01/2301-234

IN MARIBOR
TEL.: 02/2297-280
FAX: 02/2510-140

HTE d.o.o. LjubljanaHTE d.o.o. Ljubljana

KATUN ponuja široko paleto orodij in pripomočkov vrhunske kakovosti, ki vam
omogočajo hitro in kakovostno servisiranje vseh vrst naprav (npr.fotokopirnih).
Poleg tega je na voljo tudi več vrst kovčkov ameriškega proizvajalca PLATT iz
najlona in polipropilena (POLNIH IN PRAZNIH!). Snap-on ročna orodja vam
zagotavljajo kakovost in učinkovitost!

VISOKO KAKOVOSTNI KOMPLETI ORODIJ

KOMPLETNI SERVISNI KOVČKI Z ORODJEM IN
PRAZNI KOVČKI Z VLOŽKI ZA ORODJE PO IZBIRI
KOMPLETNI SERVISNI KOVČKI Z ORODJEM IN
PRAZNI KOVČKI Z VLOŽKI ZA ORODJE PO IZBIRI

ORODJE, NAMENJENO
PROFESIONALNIM SERVISERJEM

AVTOMATIKAAVTOMATIKA

INFORMACIJE OD TU IN TAM
Pri Tektronixu so
predstavili novo
programsko opre-
mo, ki njihovim
osciloskopom iz
serij TDS-3000,
TDS-5000 in TDS
-7000 omogoča-
jo sprejemanje izgovorjenih ukazov.
VocalLink odlikuje velika zanesljivost pre-
poznavanja, več-
jezična podpora
in enostavna kali-
bracija na glas
določenega upo-
rabnika. Vocal-
Link je na raz-
pogao v dveh
verzijah-navadni in Pro verziji, ki ima
nekoliko večji nabor ukazov, omogoča
pa tudi delo z makro ukazi. 
Osciloskop se tako lahko sporazumeva v
enem od naslednjih jezikov: angleškem,
nemškem, francoskem*1, italijanskem*1,
japonskem*1, korejskem*1, kitajskem*1,
portugalskem*1 in španskem*1.

*1 Predvideno v letu 2000

Minimalne zahteve za PC opremo:
Windows 95/98/NT4.0/2000 O/S. 
Pentium 166 MHz (priporočljivo 233
MHz). 
32 MB RAM (priporočljivo 64 MB
RAM). 
20 MB Hard Disk Space. 
Sound Card. 
CD ROM Drive. 
GPIB vmesnik in kabel, ali Tektronix
AD007 GPIB na LAN vmesnik, ali
Ethernet kartica in kabel (samo serija
TDS3000), ali RS-232 kabel (samo
serija TDS3000).

Več informacij boste našli na www.tek.
com ali pri podjetju BELMET (tel:
01/5428-570)

Pri Dallasu so začeli s proizvodnjo svoje-
ga novega majhnega RTC čipa. Stvar je
optimizirana za majhno porabo, saj RTC
vsebuje samo navaden 32-bitni števec, ki
šteje sekunde in je pretvorba stanja štev-
ca v dejanjski datum in čas stvar prog-
ramja. Kljub temu je stvar zelo zanimiva,
saj jo krasi možnost delovanja pri samo
1.3V, samodejno generiranje RESET sig-
nala ob prenizki napetosti in vdelana po-

dpora polnjenju
akumulatorčka med
delovanjem. Novi
RTC nosi oznako
DS-1672. Več na
www.dalsemi.com.

Pri National Instruments so predstavili
Labview 6i, ki s svojo podporo Internet
komunikaciji. V novi verziji lahko uporab-
niki z dodatnim predvajalnikom LabVIEW
Player pošiljajo aplikacije kolegom,
objavlja-
jo poda-
tke na sp-
letu in si
jih delijo
preko ce-
lega po-
djetja. Z
njim lah-
ko inženirji in znanstveniki  s celega sveta
neposredno dostopajo do VI-jev (Virtual
Instrument-datoteka, kreirana z LabVIEW)
kar s pomočjo svojega Internet brskalni-
ka. Uporabniki LabVIEW kreirajo VI-je, ki
jih potem pošljejo kolegom preko
Interneta. Le-ti s pomočjo Playerja nato
sprejete VI-je lahko poženejo. LabVIEW
Player je na voljo brezplačno na:
www.ni.com/labview.
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Na žalost so posodabljanja in optimiran-
ja proizvodnih procesov z nakupi novih
strojev izredno drage investicije, zato se
veliko slovenskih podjetij raje odloča za
cenejšo obliko, t.j. obnovo in predelavo
obstoječih strojev. V podjetju INEA d.o.o.
se lahko pohvalimo, da smo od leta
1980, poleg ostalih sistemov, instalirali
tudi okoli 155 sistemov za vodenje
pretežno diskretnih procesov (predeloval-
ni, montažni in pakirni stroji, transportne
in lakirne linije, ...), kar nas uvršča v sam
vrh med srednje-evropskimi podjetji za
informatizacijo in vodenje industrijskih
procesov.

Uvod
V slovenskem podjetju, ki med drugim
izdeluje tudi obložene klinaste jermene
so se odločili za obnovo obstoječih rota-
cijskih in etažnih vulkanizacijskih preš, s
ciljem:

izboljšanje kakovosti jermenov,
znižanja proizvodnih stroškov,
večje zanesljivosti in robustnost naprav.

V nadaljevanju je predstavljena predvi-
dena predelava in avtomatizacija rotaci-
jske vulkanizacijske preše.

Rotacijska
vulkanizacijska preša

Rotacijsko vulkanizacijsko prešo tvorita
dve samostojni vulkanizacijski glavi, zato
je možno na preši istočasno vulkanizirati
dva različna tipa obloženih klinastih jer-
menov. V sklop ene vulkanizacijske glave
(Slika 1) spada:

hidravlični agregat,
mazalna črpalka,
razvod in regulacija pare,
boben,
zapah bobna,
pritisna enota,
pritisni trak,
vmesni trak,
notranji el. grelci,
zunanji el. grelci,
notranji hladilni sistem,
zunanji hladilni sistem,
napenjalna jermenica,

konjiček,
merilni sistem razdalje C-C,
komandna plošča z operaterskim pul-
tom.

Delovanje celotne rotacijske preše bo
vodil krmilnik A-B SLC 5/05, nanj pa
bodo preko DeviceNet vodila priključene
dislocirane vhodno/izhodne enote, oper-
aterska pulta ter MRO obeh vulkanizacij-
skih glav. Predvideno celotno število sig-
nalov, priklopljenih na krmilnik je nasled-
nje:

89 digitalnih vhodov,
88 digitalnih izhodov,
12 analognih vhodov,
6 analognih izhodov,
2 DeviceNet števca.

Obstoječe stanje 
in tehnološki postopek

Zaradi trenutno izredno nizke stopnje
avtomatiziranosti preše je kvaliteta jer-
menov odvisna od več faktorjev:

pravilne nastavitve razdalje C-C,
temperature in tlaka med vulkanizaci-
jo,
nategovanja jermenov pred stabi-
lizacijo,
temperature in tlaka med stabilizacijo,
pravilnega ohlajanja.

Obdelava jermenov na rotacijski preši je
sestavljena iz:
1. vulkanizacije (hkratna toplotna in tlač-

na obdelava jermena),
2. stabilizacije (raztegovanje jermenov

na željeno razdaljo C-C),
3. hlajenja (hlajenje jermenov z vodo).
Pred začetkom dela mora operater vklo-
piti hidravlični agregat, mazalno črpalko
ter gretje bobna na vulkanizacijsko tem-
peraturo. Sledi postopek za vulkanizacijo
jermenov:

iz delovnega naloga dobi operater
informacijo o razdalji C-C,
C-C se približa z grobim pomikom kon-
jička, 
zapahne konjiček,
nastavi C-C s finim pomikom konjička,
naloži jermene,
zapre ročico napenjalne jermenice,
nategne jermene, tako da napenjalno
jermenico pomakne skoraj do končne-
ga položaja,
pomakne ven notranje grelce,
k bobnu primakne pritisno enoto,
zapahne boben,
nastavi tlak pritisne enote,
napenjalno jermenico pomakne v
končni položaj in s tem nategne jerme-
ne na željeni C-C,

Predvidena predelava in avtomatizacija
rotacijske vulkanizacijske preše
Avtor: Peter Nemèek, univ. dipl. in�. el., INEA d.o.o.

krutem konkurenčnem boju ima nižanje

proizvodnih stroškov in višanje kakovosti

izdelkom velik, če ne celo največji po-

men. Pri tem igra bistveno vlogo stopnja

avtomatiziranosti proizvodnje, saj edino ustre-

zno avtomatizirana proizvodnja zagotavlja ob-

stoj na vedno zahtevnejših svetovnih trgih. 

C-C

1. boben
2. pomik konjièka
3. gretje bobna s paro
4. zunanji el. grelci
5. notranji el. grelci
6. notranji hladilni sistem
7. zunanji hladilni sistem

8. pomik pritisne enote
9. pritisni trak

10. napenjanje napenjalnega traku
11. pomik napenjalne jermenice
12. napenjalni cilinder
13. oblo�eni klinasti jermen

Slika 1: Shema vulkanizacijske glave

V
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C. Stabilizaciji sledi še hlajenje jermenov,
pri katerem operater poveča hitrost vrten-
ja bobna ter odpre vodo zunanjega
hladilnega sistema.

Predvideno novo stanje
Ker sta temperatura in tlak pri vulka-
nizaciji in stabilizaciji izredno pomembna
parametra, ki direktno vplivata na kvalite-
to jermenov, smo predvideli naslednje

Slika 4: Proces vulkanizacije

Slika 2: Pritisna enota z bobnom Slika 3: Konjiček z napenjalno jermenico

Slika 5: Proces stabilizacijeSlika 6: Obloženi klinasti jermeni med vulkanizacijo na rotacijski vulkanizacijski preši

vklopi notranje električne grelce,
vklopi vrtenje bobna.

Vulkanizacija je končana, ko jermen nare-
di za dolžino prekrivanja več kot en ob-

rat. Sledi stabilizacija, med katero opera-
ter s povečanjem tlaka napenjalne jerme-
nice jermene, ki so se med vulkanizacijo
skrčili za ca. 1,5%, zopet raztegne na C-
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izboljšave na preši:
regulacija razdalje C-C,
regulacija temperature v bobnu,
merjenje temperature na površini
bobna,
merjenje tlaka pritisnega traku,
regulacija moči notranjih električnih
grelcev,
regulacija tlaka napenjalne jer-
menice.Dodatne izboljšave, ki po-
sredno vplivajo na kakovost jermenov
so še:
povezava krmilnika z nadzornim siste-
mom, ki iz ORACLE podatkovne baze
črpa za recept potrebne podatke,
komunikacija operaterja s strojem
preko operaterskega pulta,
zamenjava DC pogona in motorja za
pogon bobna s servo pogonom in
motorjem,
dve končni stikali za ugotavljanje
tavanja pritisnega traku,
zamenjava večine obstoječe MRO
opreme,
zamenjava ožičenja,

izdelava novega komandnega pulta,
izdelava nove elektrokomandne omare.

Predviden nov 
tehnološki postopek

Operater pred pričetkom dela s pritiskom
na tipko Start na glavni elektro-komandni
omari vklopi hidravlični agregat, mazal-
no črpalko ter gretje bobna na temper-
aturo predhodne vulkanizacije. Dokler ni
pritisnjena tipka Start na glavni elektro-
komandni omari, start tehnološkega
procesa ni možen. V servisne in
vzdrževalne namene je preko opera-
terskega pulta možen edino ročen vklop
posameznih naprav.
Če je vklop zgoraj naštetih naprav uspel
brez napak, operater preko operaterske-
ga pulta izbere recept. Iz izbranega rece-
pta dobi podatek o željeni razdalji C-C. 

Sledi:
operater se z grobim pomikom konjič-
ka približa željeni C-C,
zapahne konjiček,

naloži jermene,
zapre ročico napenjalne jermenice,
pritisne na tipko Priprava, kar sproži
prednapenjanje napenjalne jermenice,
če so jermeni pravilno naloženi, ope-
rater pritisne na tipko Start (na ko-
mandnem pultu), kar sproži vulkaniza-
cijo jermenov (Slika 4).

Vulkanizacija jermenov se izvede po
parametrih (hitrost vrtenja, tlak, dolžina
prekrivanja, željeni C-C, itd.) dobljenih iz
izbranega recepta. Po izteku predpisane-
ga časa vulkanizacije se avtomatsko
začne proces stabilizacije (Slika 5),
razen v primeru, če je bila pri izbiri recep-
ta pritisnjena funkcijska tipka (na opera-
terskem pultu) Brez stabilizacije. Stabili-
zacija jermenov se izvede po parametrih
(hitrost vrtenja, min. in max. tlak, čas in
max. čas, itd.) dobljenih iz izbranega
recepta.
Ob izpolnjenem pogoju C-C (dejanska)
= C-C (željena), predčasni prekinitvi sta-
bilizacije ali ob izsteku maksimalnega do-
voljenega časa stabilizacije, se avtomat-
sko začne proces hlajenja, razen v prime-
ru, če je bila pri izbiri recepta pritisnjena
funkcijska tipka (na operaterskem pultu)
Brez hlajenja.
Med hlajenjem jermenov ostane napen-
jalni trak napet, regulacija pa vzdržuje
tak tlak v napenjalnem cilindru, da se
ohrani C-C (dejanska) = C-C (željena).
Avtomatsko se izklopijo električni grelci in
vklopi hladilni sistem oz. odpre voda za
hlajenje jermenov. Poveča se hitrost vrten-
ja bobna, regulacija temperature bobna
pa poskrbi, da se le-ta ohladi na iz recep-
ta zahtevano temperaturo.
Ko poteče čas hlajenja se vklopi zvočni
signal za konec postopka in operater lah-
ko s pritiskom na tipko Stop-reset vklopi
t.i. zaključno fazo, v kateri se rotacijska
preša postavi v stanje, primerno za razla-
ganje vulkaniziranih obloženih klinastih
jermenov.

Zaključek
Predvidena posodobitev in avtomatizaci-
ja rotacijske preše vnaša v sam tehnološ-
ki postopek veliko inovacij ter praktičnih
izboljšav, zaradi česar naj bi se kvaliteta
jermenov občutno izboljšala. 
Vendar pa kljub pričakovanim izredno
dobrim rezultatom obstaja vprašanje, ali
se bo investitor sploh odločil za prenovo,
saj je v primerjavi z obnovo etažne vulka-
nizacijske preše, ki kvalitetneje vulkanizi-
ra jermene, precej zahtevnejša in seveda
tudi dražja. A

Informatizacija in vodenje industrijskih procesov
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Avtor: : Damjan Janezic, univ. dipl. in�., INEA d.o.o., Dom�ale

Plod slovenskega znanja:

Koprocesorski modul SPAC
za zahtevne aplikacije in z veliko
zmogljivostjo vodenja procesov

oprocesorki modul SPAC je plod slo-
venskega znanja. Razvit je bil v sodelovan-
ju med podjetjem INEA d.o.o. in Odsekom za
računalniško avtomatizacijo in regulacije

Instituta Jožef Stefan. Koprocesorski modul SPAC je
prevzel Japonski konceren Mitsubishi kot svoj
modul, ki ga trži pod svojo blagovno znamko.

Koprocesorski modul SPAC (angl.
Special Process Aplication Control),
prikazan na sliki (Slika 1) je zelo zmogljiv
modul, ki s svojimi funkcionalnostimi

omogoča vodenje specialnih zelo
zahtevnih procesov. Hkrati pa je namen-
jen tudi vodenju procesov na splošno.
Zaradi njegove hardwerske strukture in

vgrajenega DSP (angl. Digital
Signal Processor) ima sposob-
nost upravljanja in vodenja
procesov in aplikacij, ki jih
navadno lahko vodimo le z
DSP-ji.

Med poglavitnimi prednostimi
in zmožnostimi koprocesorske-
ga modula SPAC je tudi pro-
gramiranje zahtevnih algorit-
mov s programskim jezikom
"C". 

SPAC modul se lahko uporab-
lja na dva načina:

samostojno brez PLK-ja (Sli-
ka 2) ali 
v povezavi z PLK-jem na is-
tem osnovnem ohišju (Slika
3). 

V slednjem primeru poteka
komunikacija in izmenjava po-
datkov med modulom SPAC in
CPU-jem v PLK-ju po hitrem
vodilu preko osnovnega ohiš-
ja. Njegovo samostojno delo-
vanje omogočajo na samem
modulu vgrajeni digitalni in
analogni vhodi, ter izhodi.

ZMOŽNOST VODENJA
ZAHTEVNIH PROCESOV

Posebno zasnovana strojna
oprema (HW) in posebne pro-
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Slika 1: Koprocesorski modul SPAC

Slika 2: Primer konfiguracije brez uporabe PLK-ja

Slika 3: Primer uporabe v povezavi z PLK-jem
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filtriranje s pomočjo Fourier-jeve trans-
formacije,
avtomatska digitalna regulacija
ojačanja,
vgrajevanje adaptivnih filtrov,
uporaba nevronskih mrež,
in ostale.

Specifikacije modula SPAC so prikazane
v tabeli 1 spodaj.

gramske funkcije omogočajo, da lahko z
modulom SPAC izvajamo vodenje zelo
zahtevnih procesov, med katere sodijo:
· vodenje nelinearnih procesov z

mehkim, t.i. FUZZY regulatorjem,
· vodenje t.i. "Blow moulding" strojev s

Parison regulatorjem ter
· ostale zahtevne aplikacije.

VODENJE PROCESOV NA
SPLOŠNO

Programsko orodje IDR BLOK omogoča
vgradnjo in s tem uporabo SPAC modula
v različnih industrijskih procesih:

steklarske elektro talilne peči,
ekstrudorji za izdelavo plastike,
kuhanje celuloze,
proizvodnja umetnega usnja in
obdelavo pravega usnja, 
proizvodnja in vulkanizacija gume,
čistilne naprave,
sušilnice v opekarski industriji,
priprava vode z regulacijo pH-ja,
obdelava surove nafte na naftnih

poljih,
čiščenje odpadnih plinov,
kogeneracijski postroji,
proizvodnja lepil,
in ostalo.

VODENJE PROCESOV, KI SO
NAVADNO VODLJIVI LE Z DSP-ji

DSP omogoča učinkovito obdelavo zelo
zahtevnih postopkov in procesov, kot so:

Specifikacije SPAC modul

s PLK Mitsubishi serije AnS, QnAS, AnAS, AnN, AnU, QnA, AnADelovno okolje

mo�nost samostojnega
delovanja

da

Procesor 40 MHz Texas Instruments TMS 320C32 DSP

Aritmetika plavajoèa vejica

Spomin 2 MB RAM baterijsko podprt, 2 MB FLASH

Komunikacija navzven RS 232C

Število 6

Odzivni èas < 20 ms
Napetost 24V (OFF < 5V, ON > 12V)

Nominalni vhodni tok 7.7 mA

Neunièljiva vhodna napetost -24 V do +40 V

Frekvenc metri 4 izmed DI se lahko uporabijo kot frekvenc metri (do 20 kHz vsak)

Digitalni vhodi

Galvanska loèitev loèena za vsak kanal, ne skupna

Število 6

Nominalni tok 0.5 A

Zašèita pred kratkim stikom, termièno pregrevanje, nasprotne polaritete

Digitalni izhodi

Galvanska loèite med vsemi pari izhodov in A-BUS-om

Število 4

Èas vzorèenja 80 ms v hitrem naèinu, 160 ms v normalnem naèinu

Resolucija 16 bit

Galvanska loèitev med analogno skupno sponko in A-BUS-som

Napetost -10 V do +10 V DC

Tok -20 mA do +20 mA

Analogni vhodi

Opcijski moduli Pt-100/Pt-1000, R100/R1000 W, loèena galvanska loèitev 4-20 mA
Število 4

Osve�itveni èas 80 ms v hitrem naèinu, 160ms v normalnem naèinu
Resolucija 12 bit + predznak v napetostnem naèinu, 12 bit v tokovnem naèinu

Galvanska loèitev med analogno skupno toèko in A-BU-som

Napetost +/- 10 V DC

Tok 0/4 do 20 mA

Analogni izhodi

Zašèita pred kratkim stikom v napetostnem naèinu

Zmo�nost programiranja z IDR BLOK-om in TI “C” programskim jezikom

A
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redstavljajte si, da na eni preglednici računalnika
zberete in analizirate informacije o trenutno odvija-
jočih se procesih s sedmih proizvodnih oddelkov, kater-

ih aplikacije so izdelali trije različni izvajalci, in ki potekajo
na petih različnih objektih... To LAHKO STORITE DANES, z
uporabo @aGlance/IT. Eno trenutno najuspešnejših internet-
no podprtih tehnologij na svetu je na evropskem tržišču
ponudila korporacija Emation, na področju Slovenije in držav
bivše Jugoslavije pa jo zastopa podjetje Robotina d.o.o.

Avtor: Andrej Pa�ek,  Jure Hrvatiè , Robotina d.o.o.

Web@aGlance™ 
Informacija kjerkoli, kadarkoli, prilagojena vašim zahtevam

@aGlance/IT v trenutku prenese vse
podatke o procesu z objekta na namizje
vašega računalnika, kjer lahko z uporabo
vam poznanih orodij podatke analizirate,
preglejujete, z njimi manipulirate ter z nji-
hovo pomočjo rešujete probleme,
izboljšujete sam proces ali celo speljete
posel v povsem drugo smer.

@aGlance/IT je tehnologija, ki omogoča
client-server obdelavo podatkov pro-
cesov na več različnih objektih hkrati. Z
uporabo @aGlance/IT strežnikov so
podatki o procesu, shranjeni v Distributed
Control Systems, Supervisory Control
Software in Data Historians, v trenutku
dosegljivi z @aGlance/IT kompatibilnimi
client aplikacijami. @aGlance/IT client
vsebuje preglednice, SCADA program-
sko opremo in orodja za obdelavo

podatkov. Web@aGlance vam daje vsa
potrebna orodja, s kateremi so informaci-
je o proizvodnem procesu dostopne
kjerkoli v podjetju, v obliki, ki najbolj
ustreza vsakemu od zaposlenih.

V vsakem oddelku podjetja obstaja
težnja po izboljšavi finančne uspešnosti
poslovanja. Zaposlenim je omogočeno
opraviti več z manj sredstev, ključ do
uspeha pa je v takojšnjem dostopu do
informacij s kateregakoli mesta v pod-
jetju.

Primer:
R&D inženirji želijo vedeti, kako delu-
jejo novi batch parametri
Kontrola kakovosti potrebuje potrditev,
da je vsak proizvod v skladu z oblikov-
nimi zahtevami

Vzdrževalec želi vedeti, kdaj določe-
na linija ne deluje in zakaj
Vodja proizvodnje želi opazovati in
odkriti probleme preden le-ti povzroči-
jo škodo na materialu
Računovodstvo mora izdelati kalku-
lacijo stroškov vsakega segmenta
proizvodnje
Direktor potrebuje zagotovilo, da delo
poteka v skladu z načrtom.

Vse te osebe potrebujejo dostop do
specifičnih operacijskih informacij v pro-
cesnem sistemu v tem trenutku.

Ali imajo čas, da jim instaliramo in
vzdržujemo posebno programsko opre-
mo na vsakem računalniku posebej
izmed zgoraj omenjenih? In seveda se ne
morejo obrniti na že tako ali tako preo-
bremenjen IT oddelek, da jim izdela novo
aplikacijo ali dve.

Seveda pa vse zgoraj našteto in še več
ponuja nova Web tehnologija. Z
Web@aGlance so vam na razpolago
orodja, ki omogočajo dostop do informa-
cij o procesu tako v realnem času kot tudi
o zgodovini procesa vsem pooblaščenim
uporabnikom, ki informacijo potrebujejo,
preko standardnih web brskljalnikov, ki jih
že imajo inštalirane.

Web@aGlance programska oprema je
nameščena samo na web strežniku. Z
možnostjo povezovanja na vse večje
SCADA, DCS in Data Historian pro-
gramske opreme nam Web@aGlance
služi kot podatkovni integrator, oz. portal,
za vse operacijske podatke z vašega
objekta. Njegovo hitro razvojno okolje
omogoča hitro oblikovanje in odstranje-
vanje internet aplikacij, ki zagotavljajo
grafični pogled na trenutne in pretekle
podatke. Vi ali vaši uporabniki lahko sami
oblikujete posebne grafične prikaze in
diagrame, ki vam posredujejo samo vam
potrebne informacije.

Web@aGlance se je izkazal na nekater-
ih najzahtevnejših objektih največjih pod-
jetij na svetu. Naj tudi vam omogoči
dostop do informacij in izboljša produk-
tivnost v vašem podjetju, že danes. 

Za podrobnejše informacije kontaktirajte:
g. Andrej Pašek, tel. 05 6632 428 ali e-
mail: andrej.pasek@robotina.si
g. Jure Hrvatič, tel. 01 4273 855 ali e-
mail: jure.hrvatic@robotina.si A
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Avtor: Ludvik Vudler, LUMIC d.o.o.

UPS - brezprekinitveni napajalniki
ačunalniška, komunikacijska in ostala

elektronska oprema potrebuje kvalitetno

električno napajanje. Vendar so naše

elektronske naprave izpostavljene številnim

motnjam, od prenapetosti, do prekinitev elek-

tričnega napajanja. O vzrokih prenapetosti in

kako se proti njim zaščitimo smo že govorili. V

današnjem sestavku bomo obravnavali UPS-

brezprekinitvene napajalnike, ki nas ščitijo pred

nihanji in prekinitvami v električnem omrežju.

R

UPS (Uninterruptible Power Supply) je
naprava, ki v primeru prekinitve ali nihan-
ja električne energije, iz baterije napaja
naše porabnike. Nihanje v tem smislu
pomeni padec ali dvig mrežne napetosti,
ki ga UPS ne tolerira več in preklopi na
baterijski način napajanja.
Elektronskim napravam so zelo škodljiva
tudi frekvenčna nihanja omrežja, vendar
jih vsi UPS-i, ki se pojavljajo na trgu ne
obvladujejo.
UPS-i morajo biti opremljeni z ustreznimi
vmesniki za priklop na računalniški sistem

in programsko opremo, ki omogoča nad-
zor nad UPS napravo in po potrebi
izvede nadzorovano zaustavitev sistema. 

TEHNOLOGIJE UPS-ov
Imamo dve glavni skupini tehnologij UPS
naprav in sicer Standby in On-Line (Dou-
ble Conversion).
Standby tehnologijo delimo na pasivno
ali Off-Line in aktivno ali Line-Interaktiv-
no tehnologijo.
On-Line UPS-e zastopa samo Double
Conversion tehnologija, pri kateri je

izhod UPS-a popolnoma neodvisen od
vhodne mrežne napetosti in frekvence.
Pojavljajo se tudi druge tehnologije, ti.
"Single Conversion", ki pa niso On-Line,
ker izhod UPS-a ni popolnoma neodvisen
od vhodne mrežne napetosti in frekvence.
Prav tako kot Standby, tudi ti UPS-i ne
znajo odpraviti oz. korigirati frekvenčnih
nihanj omrežja, ki so porabnikom zelo
škodljiva. Zato te tehnologije ne bomo
opisovali.

Off-Line ali pasivna Standby
tehnologija

UPS-i izdelani v Off-Line tehnologiji so
tehnično najmanj zahtevni.
V normalnem delovanju napaja UPS
porabnike neposredno iz omrežja. V
primeru izpada primarne napetosti, UPS
s prekinitvijo (4-10 ms) preklopi na bate-
rijski način delovanja. V tem trenutku se
vklopi tudi razsmernik in oskrbi porabnike
s potrebno napetostjo iz baterije. Po vrnit-
vi mrežne napetosti preklopi UPS s preki-
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nitvijo na normalen način delovanja.
Izklopi se tudi razsmernik. 
Te prekinitve so lahko problematične,
posebno pri komunikacijskih napravah,
izvedejo pa lahko tudi nekontrolirano
zaustavitev strežnika. Off-Line UPS-i ne
znajo odpraviti frekvenčnih nihanj
omrežja.

Slika 1: Offline tehnologija

Line-Interaktivna ali aktivna
Standby tehnologija

Enako kot pri Off-Line tehnologiji, napaja
UPS porabnike direktno iz omrežja.
Dodan je filter in regulacija, ki izboljša
nihanja mrežne napetosti. Področje, ki ga
UPS še tolerira in ne preklopi na baterijs-
ki način delovanja je med 176 in 282 V.
Vendar ima pri tako močnem nihanju tudi
izhodna napetost veliko toleranco. Način
preklopa na baterijski in nazaj na nor-
malni način delovanja je enak kot pri Off-
Line tehnologiji, s prekinitvijo. Tudi Line-
Interaktivni UPS-i ne znajo odpraviti
frekvenčnih nihanj omrežja.

Slika 2: Line-Interaktivna tehnologija

On-Line Double-Conversion
tehnologija

UPS-i izdelani v On-Line Double-
Conversion tehnologiji so edini, ki so v
pravem smislu besede brezprekinitveni
napajalniki, ker med baterijskim in nor-
malnim načinom delovanja ni preklopne-
ga časa!  UPS napaja porabnike s kon-
stantno napetostjo, ki ima obliko čistega

sinusa in je popolnoma neodvisna od
vhodne mrežne napetosti in frekvence.
UPS popolnoma odpravi frekvenčna
nihanja omrežja in porabnike oskrbuje s
točno določeno frekvenco. Te lastnosti
izredno podaljšajo življensko dobo
priključenih naprav. Močnostna elektroni-
ka (usmernik, razsmernik itd) je ves čas
aktivna. Napetostno območje za normal-
no delovanje (brez baterije) kvalitetnih
On-Line naprav se giblje med 150 in 274
V. Zaradi porabe električne energije in s
tem povezanimi stroški je pomemben tudi
izkoristek, ki se pri kvalitetnih On-Line
napravah giblje med 90 in 97%. UPS-i te
tehnologije imajo običajno vgrajen
avtomatski Bypass, ki porabnike, v
primeru okvare UPS-a, preklopi na
mrežno napajanje, brez prekinitve napa-
janja. Dobavljivi so tudi ročni Bypassi, s
katerimi odklopimo napravo pri servisir-
anju oz. vzdrževalnih delih. Delovanje
UPS naprav nadzoruje in upravlja proce-
sor, ki izvaja tudi meritve napetosti, toka,
moč bremena, frekvence, temperature in
drugo.

Slika 3: On-Line Double Conversion
tehnologija

UPORABNOST RAZLIČNIH
TEHNOLOGIJ 

Off-Line tehnologija, ki običajno ne nudi
podatkovne povezave, je zelo omejena v
svoji uporabnosti. Uporablja se za zašči-
to najmanj zahtevne elektronike.

Line-Interaktivna tehnologija je omejena
na manj zahtevno strojno opremo v raču-
nalništvu in komunikacijah. Uporabna je
za zaščito delovnih postaj v računalniških
mrežah in za manj zahtevne komunikaci-
jske naprave. Nudi nam podatkovno
povezavo z računalnikom in programski
nadzor nad UPS-om.

On-Line Double-Conversion tehnologija
je zaradi svojih lastnosti najuporabnejša

tehnologija UPS-ov. Uporabljamo jo za
najzahtevnejše aplikacije v računalništvu
(strežniki), komunikacijah, procesni tehni-
ki in povsod, kjer je potrebna najvišja
kvaliteta neprekinjenega električnega
napajanja.

AVTONOMIJA UPS NAPRAV IN
PRIKLOP DODATNIH  BATERIJ

Osnovna avtonomija, pri 100% obre-
menitvi, se giblje med 6 - 12 minutami. Z
zmanjšanjem obremenitve se povišuje
tudi čas avtonomije, vendar je zaradi
višje avtonomije nesmiselno kupovati
predimenzionirane UPS-e. Višjo
avtonomijo dosegamo z dodajanjem
baterij. Z zunanjimi baterijami lahko
avtonomijo povišamo tudi na več ur. Tako
visoke avtonomije so potrebne pri
določenih telekomunikacijskih napravah,
računalniških centrih in povsod, kjer ne
sme priti do prekinitve delovanja. 

PRAVILNA IZBIRA MOČI UPS
NAPRAV

Ker je UPS prav tako porabnik električne
energije, pomeni predimenzioniranje
UPS-a višjo lastno porabo in s tem višje
stroške električne energije. Da prepreči-
mo pod- ali predimenzioniranje UPS
naprave, moramo izračunati potrebno
moč UPS-a.

Najboljši način je, da izvedemo meritev
porabe naprav, ki bodo priključene na
UPS. Drug način je, da seštejemo podane
nazivne moči naprav, ki so običajno
napisane v Watih. Ker so moči UPS-ov
podane v VA, moramo to vrednost pre-
računati. Sešteto vrednost v Watih po-
množimo z 1,45 in tako dobimo želeno
vrednost. Če je planirana širitev sistema
moramo dodati 25 - 40% izračunane ali
izmerjene vrednosti. Tudi brez širitve siste-
ma, se priporoča izbira ca. 25% močnej-
šega UPS-a.

Pozor! Laserskih tiskalnikov ne priklaplja-
jte na UPS napravo, ker lahko preobre-
menijo UPS,  povzročajo pa tudi motnje.
Izjema so laserski tiskalniki z vgrajenimi
trdimi diski. V tem primeru je priporočljiva
uporaba posebnega UPS-a. Pazljivi mo-
rate biti pri izbiri močnejšij UPS-ov, ki jih
boste uporabljali skupaj z generatorji
električne energije, kajti manj kvalitetni
UPS-i preprečujejo vklop generatorja! 

Tipične porabe računalniških naprav v
VA:

Vhod
Stikalo

Usmernik/
Razsmernik

Baterija

Izhod

Filter

Vhod

Stikalo

Usmernik/
Razsmernik

Baterija

Izhod

FilterFilter

Regulacija
napetosti

Vhod

AC DC

DC AC

Avtomatski Bypass

Baterija

Izhod



AVTOMATIKA42 9/2000

NAPAJALNI SISTEMI  -  UPS - brezprekinitveni napajalniki 

UUssttrreezznnaa,,
nnaarraavvii  
pprriijjaazznnaa
tteehhnnoollooggiijjaa
zzaa  vvssaakkrrššnnoo
rraabboo

akumulatorske
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Gryps d.o.o.
Kosovelova 31
SI-5280 Idrija
Tel.: +386 (0)5 37 22 080
Fax: +386 (0)5 37 73 860

Podjetje iz skupine EXIDE

http://wwwhttp://www.gr.gr yps.siyps.si

VZPOREDNE VEZAVE
UPS NAPRAV

Zaradi povečanja zanesljivo-
sti delovanja in moči, lahko
večje UPS naprave (običajno
od 10 kVA naprej) povežemo
v vzporedno vezavo. 

Zastopana sta dva sistema
vzporedne vezave in sicer
centralna in decentralna (N
+1) vzporedna vezava, ime-
novana tudi True Redundant
Parallel Architecture (TRPA).

Pri centralni vzporedni vezavi
je Bypass skupna točka in
zaradi manjkajoče redun-
dance predstavlja šibki člen
sistema.
Pri decentralni TRPA vzpored-
ni vezavi ima vsak UPS svoj
Bypass in krmiljenje. Poraba
se enakomerno porazdeli na
vse UPS-e. V primeru okvare
UPS-a, kontrolna elektronika
odklopi okvarjeni UPS, ostali
UPS-i pa prevzamejo njegovo
breme.

80

Rectifier
1

Rectifier
2

Mains Mains

Inverter
1

Inverter
2

Static Switch

UPS 1
Powerbox PX50

UPS 2
Powerbox PX50

Static Switch

Load

Slika 4: Redundančna vezava UPS naprav
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NADZOR UPS NAPRAV 
IN NADZORNA

PROGRAMSKA OPREMA
Da lahko zagotovimo najvišjo stopnjo
varnosti ščitenih naprav, moramo nad-
zorovati delovanje UPS-ov. UPS naprave
podatkovno povežemo s sistemom, kjer je
instalirana nadzorna programska opre-
ma. 
Podatkovno povezavo lahko dosežemo
preko:

RS 232 komunikacije, 
relejskih kontaktov in 
SNMP kartice/adapterja.

RS 232 komunikacija
Pri RS 232 komunikaciji povežemo UPS z
nadzornim računalnikom na katerem je
instalirana nadzorna programska opre-
ma. Nadzorni program nadzoruje delo-
vanje UPS-a (avtonomijo, napetost in
stanje baterij, vhodno in izhodno
napetost, porabo, temperaturo itd) in v
primeru alarma opravi kontrolirano zaus-
tavitev mrežnih komponent.

Relejski kontakt
Relejski kontakt se uporablja npr. pri
strežnikih IBM AS/400, za daljinsko sig-
nalizacijo in za priklop zunanjega stikala
za izklop naprave. Relejski kontakt nam
posreduje osnovne informacije o UPS-u
kot so mrežno napajanje, baterijsko
napajanje, alarm praznih baterij, previso-
ka temperatura itd.
Pri UPS napravah manjših moči srečamo
kombinacijo RS 232 vmesnika in relej-
skega kontakta.

SNMP (Simple Network Manage-
ment Protocol)

SNMP komunikacijo uporabimo takrat,

ko želimo UPS napravo povezati nepo-
sredno v računalniško mrežo. Vgraditi mu
moramo SNMP kartico. Dobavljivi so tudi

Win NT

Raèunalniška mre�a

Napajanje

UPSMAN

RCCMD-s RCCMD-l RCCMD-l

RCCMD-l

RCCMD-l

RCCMD-l

UPSMON

UPSMON
RS 232

Unix

Powerbox

UPS PX30
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IBM AIX

OS/2

DEC VMS

NMS

RS 232

LanSnap SNMP
kartica/adapter

Powerbox
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EDWin EDWin32 EDWin 2000

Generalni zastopnik za Slovenijo in države bivše Jugoslavije za podjetje:
d.o.o. Ljubljana, Stegne 21, p.p. 3760
Tel.: +386 1/519-28-18; +386 1/519-25-84
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zunanji SNMP adapterji, ki jih z UPS-om
povežemo preko serijskega RS 232 vmes-
nika. UPS-u dodelimo lasten IP naslov,
komunikacija pa poteka po TCP/IP pro-
tokolu. Inteligentne SNMP kartice so
sposobne same nadzorovati UPS in opra-
viti zaustavitev sistemov na strežnikih v
računalniški mreži, ki uporabljajo različne
operacijske sisteme.

Nadzorna programska oprema
LanChute
Nadzorna programska oprema je Server
/Client aplikacija in podpira vse operacij-
ske sisteme. Server modul (UPSMAN) je
instaliran na UPS strežniku. Preko RS 232
vmesnika komunicira z UPS-om in nad-
zoruje njegovo delovanje. V primeru iz-
pada mrežne napetosti izvede nastavlje-
na opravila, kot so obvestila uporabni- kom, pravočasna zaustavitev sistema,

pošiljanje SMS sporočil, itd. Izmerjene
parametre kot so avtonomija, napetost,
frekvenca, temperatura, poraba, stanje
baterij, itd. posreduje tudi Client modulu
(UPSMON), kjer si lahko vse podatke
ogledamo. Client modul nam omogoča
popoln nadzor nad UPS napravami. Z
njim lahko izvedemo npr. popoln test
UPS-a, izmerimo napetost baterije itd.
Komunikacija med moduloma lahko pote-
ka preko TCP/IP, IPX, Named Pipes ali
SNMP protokola. Client modul je lahko
instaliran na lokalnem UPS strežniku ali
na oddaljenih delovnih postajah, ki upo-
rabljajo različne operacijske sisteme.  

Tretji modul je RCCMD (Remote Console
Command), ki je prav tako Server/Client
aplikacija. Omogoča nam zaustavitev
strežnikov v heterogenih mrežah, kjer de-
luje več različnih operacijskih sistemov.
Na UPS strežniku se instalira RCCMD
Server modul, na oddaljenih strežnikih pa
RCCMD Client moduli, ki od RCCMD
Server modula sprejmejo ukaz za zausta-
vitev sistema.

Programska oprema omogoča tudi daljin-
ski nadzor UPS naprav preko modema in
proženje zunanjih programov. S Client
modulom JAVAMON je možen nadzor
UPS-ov tudi preko Interneta.

 

A
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azlog za posodobitev in avtomatizacijo sistema za pri-
pravo kaolinskih premaznih mešanic v papirnici Vevče
(B&B), je bila želja po povečanju kapacitet, večji natan-

čnosti doziranja, možnosti spremljanja porabe in avtomatsko
krmiljenje postopka priprave preko receptur. Za izpolnitev
teh zahtev je bila izbrana SIEMENS-ova krmilna oprema
SIMATIC in pa nadzorni sistem WIN CC.

Avtor: Bo�tjan Naraloènik, univ. dipl. in�., IN�ENIRING plus d.o.o., Ljubljana

Avtomatizacija dozirnega sistema za
pripravo kaolinske premazne mešanice

v papirnici VEVČE (B&B)

R

Projekt krmiljenja in nadzora procesa
priprave kaolinskih premaznih mešanic je
bil zaupan podjetju Inženiring plus d.o.o.,
ki ima dolgoletne izkušnje na področju
avtomatizacije industrijskih procesov.

Jedro samega sistema predstavlja tehtal-
na posoda za KAOLIN, ki je glavna ses-
tavina pri pripravi mešanice. Ta posoda
kapacitete 80 ton je postavljena na 4 me-
rilne celice in služi kot dozirna tehtnica z
negativnim izvzemanjem materiala, ki se
dozira v dispergator. Zaradi visokih zah-
tev po natančnosti doziranja, je uporab-
ljena SIEMENS-ova tehtalno-dozirna ele-
ktronika SIWAREX M, ki je popolnoma
samostojen dozirni sistem in lahko deluje
neodvisno od krmilnika, po drugi strani
pa je direktno integriran v krmilni sistem

SIMATIC S7 in
z njim izmenju-
je podatke o
želeni količini,
o zdozirani ko-
ličini in o  trenu-
tni masi mate-
riala v tehtalni
posodi.

Poleg kaolina,
se v dispergat-
or dozirajo še
štiri tekoče kom-
ponente (voda,
dispergent, Na-
OH in biocid).
Količina teh ko-
mponent se meri z merilci pretoka, ki

imajo impulzni izhod, za natančno dozi-
ranje pa skrbi krmilni sistem. 

Celoten postopek priprave kaolinske pre-
mazne mešanice poteka avtomatsko po
izbrani recepturi. Za nadzor in spremljan-
je proizvodnje, vnos, izbiro in spremljanje
receptur, spremljanje in arhiviranje po-
rabe surovin skrbi nadzorni sistem WIN
CC, ki teče na osebnem računalniku
SIEMENS SCENIC. Ta SIEMENS-ova
SCADA omogoča prikaz stanja procesa,
prikaz napak, alarmov, arhiviranje izbra-
nih podatkov in pa povezavo na sisteme
SAP, BAAN…
Poleg nadzornega sistema WIN CC, je

za potrebe ročnega vodenja in pa za
servisne namene dodan še operacijski
panel OP7, preko katerega je možno
ročno krmiliti sistem

Krmilni in nadzorni sistem sta med sabo
povezana s PROFIBUS-DP vodilom. To je
standardizirano vodilo, ki ga podpira
velika večina svetovnih proizvajalcev kr-
milne in procesne opreme, omogoča pa
decentralizirano gradnjo sistema, s pri-
ključnimi točkami za signale blizu izvora
le teh. S tem ostane sistem odprt za kas-
nejše razširitve.

Krmilna aplikacija  je bila razvita s pro-
gramskim paketom STEP 7, ki je namen-
jen za programiranje SIEMENS-ovih
krmilnikov serije SIMATIC S7. Način pro-
gramiranja je skladen s standardom  IEC
1131, omogoča pa tudi simulacijo delo-
vanja programa, pred postavitvijo sis-
tema. Poleg tega omogoča STEP 7 tudi
direktno izmenjavo podatkov z WIN CC
razvojnim okoljem, kar zmanjša čas, ki je
potreben za izdelavo aplikacije.

SIMATIC

S7-300

SIWAREX

modul

T
E
H

T
N

IC
A

Proces

OP7 Nadzorni

raèunalnik

A
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Integracija brez težav
To kar sicer zahteva veliko truda, je v
ELCAD-u že vgrajeno. ELCAD ponuja
direktno povezavo z n.p. SAP-sistemom
SAP-CAD-ONLINE vmesnik omogoča
enostavno izmenjavo podatkov med
ELCAD-om in SAP/R3. Na začetku pro-
jektiranja ali pa tudi v kasnejši fazi je
možen prevzem osnovnih materialnih
podatkov iz SAP/R3 modula. 

Prevzem številk artiklov, naročilnih številk,
cen itd. je tako možen v vsaki fazi projek-
tiranja. Ob koncu projekta ali ob smisel-
nih vmesnih fazah, lahko iz ELCAD-a
predamo n.p. kosovnico SAP-modulu.
Seveda je ASCII vmesnik nujnost vsakega
sistema. Poleg tega ponuja ELCAD še
celo vrsto vmesnikov: DXF, DWG, EPL-an,
VNS, ECAD, PDF, TIFF itd.

Pogled v bližnjo prihodnost
Trenutno je ELCAD dobavljiv v verziji
5.8.7, vendar je beta verzija ELCAD 7.0
tik pred koncem razvoja. Upoštevajoč tri
do štiri mesece za test in odpravo napak,
bo dobavljiva v začetku leta 2001. 

V začetku razvoja je uradno veljal naslov
ELCAD 5.9, vendar se je z spremembo
uporabniškega vmesnika(1) in vkjučevan-
jem pomebnih novih funkcij (2) zgodil
prelom podoben tistemu iz leta 1994 pri
prehodu z DOS na WINDOWS (Ver.
3.16 na Ver. 5.0), zaradi tega se je
AUCOTEC odločil da se verzija preime-
nuje v ELCAD 7.0. Seveda na tem mestu
ne moremo našteti vseh novosti zato sledi
le kratek izvleček.

(1): Windows "Look & Feel": Shortkey-
makro, Drag & Drop, Smartbar presta-
vljiv po želji uporabnika, drevesna stru-
ktura v izbirnem oknu, okno za pred-
ogled itd.

(2): 32 bitna verzija za WINDOWS 95/
/98 in WINDOWS NT/2000, kot tu-
di za UNIX sisteme, integrirano orodje
za BUS-Topologijo, ELCAD-Data Ser-
ver za izmenjavo podatkov z eksterni-
mi programi v formatu XLS in MDB,
upravljanje z revizijskimi stanji na elek-
troshemah, itd).

LCAD je modularni CAE-sistem, proiz-
vod podjetja AUCOTEC iz Hanovra, ki
omogoča učinkovito izdelavo komplet-

ne tehnične dokumentacije za elektrotehni-
ko, hidravliko in pnevmatiko. Izdelava liste
sponk, kosovnice, plan priključitev in liste
žičnih povezav so avtomatične ali pa ciljno
podprte.

Avtor: Èrtomir Prinèiè, GOAP d.o.o., Nova Gorica Nadaljevanje

ELCAD
Dvig učinkovitosti z integracijo in samodejnimi funkcijami

Slika 3: Predogled Uporabniškega vmesnika ELCAD 7.0

A

E
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Brodišèe 7, IOC Trzin, SLO-1236 Trzin
tel: (+386)61/1623070, FAX: (+386)
61/16232208 sales@asystelectronic.si

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

Vrhunska oprema
za razvoj

MIKROPROCESORSKIH
aplikacij

8 bit:

16/32 bit:

Intel 8031/51, 80C251, Dallas DS80C320,
Motorola 68HC11, 68HC05, 68HC08, Zilog Z80,

Z180, Microchip PIC16Cxx, PIC17Cxx
Motorola 683xx, 68302, 68HC12,

M-core, Power-PC, Intel 80C186, 80C196,
Siemens C166 family

8 bit:

16/32 bit:

Intel 8031/51, 80C251, Dallas DS80C320,
Motorola 68HC11, 68HC05, 68HC08, Zilog Z80,

Z180, Microchip PIC16Cxx, PIC17Cxx
Motorola 683xx, 68302, 68HC12,

M-core, Power-PC, Intel 80C186, 80C196,
Siemens C166 family

Emulatorji, Logièni analizatorji...Emulatorji, Logièni analizatorji...

C-prevajalnikiC-prevajalniki

ProgramatorjiProgramatorji

iC181 PowerEmulatoriC181 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8-bitne mikrokontrolerje.
iC1000 PowerEmulatoriC1000 PowerEmulator
Visoko zmogljiv emulator za
popularne 8-bitne mikrokontrolerje.

iC2000 PowerEmulatoriC2000 PowerEmulator
Univerzalni emulator za popularne
8, 16 in 32-bitne mikrokontrolerje.

iC3000 ActiveEmulatoriC3000 ActiveEmulator
Najnovejši
emulator za
16 in 32-bitne
mikrokon-
trolerje.

Opcijska mo�nost Logiènega ana-
lizatorja 32 kanalov x 50 Mvzorcev
pri emulatorjih oz 128 kanalov x 200
Mvzorcev kot samostojna naprava.

iLA128 Logièni analizatoriLA128 Logièni analizator

EPROM in Univerzalni
programatorji firme EETools USA
EPROM in Univerzalni
programatorji firme EETools USA

8051, C1668051, C166
Let's Embed the World

SOFTWARESOFTWARE

EDINA PRAVA IZBIRA ZA
PROFESIONALNO DELO!
EDINA PRAVA IZBIRA ZA
PROFESIONALNO DELO!
Nudimo demonstracije in
brezplaèno preizkušanje.
Nudimo demonstracije in
brezplaèno preizkušanje.

EEden od najbolj znanih programskih paketov za  CAD/CAE na
"Wintel" strojih je prav gotovo Protel. Od časov, ko je doživel
svojo prvo okensko izdajo, se je zvrstilo precej verzij. Protel
2.x, 3.x, 98, 98 SE in 99 so koraki, ki so jih morali snovalci
prekorakati, da so lahko končno rekli "99 SE"... S čim se torej
ponaša zadnja verzija ?

Avtor: Mario De Villa, CadCam Design Center, Zagreb II. del

Protel 99 SE

Enostavno označevanje 
komponent

V Protelovem Schematicu je označevanje
komponent zelo enostavno. Program vam
lahko samodejno oštevilči komponente v
rastočem zaporedju, oznake pa lahko
dodelite ali spremenite tudi ročno.
Pri projektih, ki vsebujejo več shem lahko
določimo pravila številčenja za vsako
shemo posebej.

Povezovanje komponent 
z bazo podatkov

Vsaka komponenta v shemi ima 16 polj,
ki jih lahko poljubno definiramo in jih
lahko povežemo z zunanjo bazo podat-
kov. Preko te funkcije lahko povežemo ne-
katere lastnosti komponente z obstoječo
bazo podatkov, ki vsebuje na primer ime-
na dobaviteljev, kataloško številko, za-
loge in podobno. Ko določimo zunanjo
bazo podatkov, jo Protel99SE prebere
po dostopnih poljih in nam omogoči
definicijo izbirnih kriterijev.
Tako lahko na primer povežemo polje v
komponenti "Part Field 1" s podatki o do-
bavitelju iz obstoječe baze podatkov. Ko

generiramo poročilo o seznamu uporab-
ljenega materiala ("Bill Of Materials-
BOM"), bo Protel99SE na našo željo lah-
ko izkoristil te podatke za to, da nam bo
prikazal ob vsaki komponenti tudi ime do-
bavitelja zanjo.
Podatke o tako povezanih poljih lahko
spremenimo kadarkoli, lahko pa jih tudi
samodejno spreminjamo (periodično itd.)

Generiranje seznama
uporabljenega materijala

Protel99SE uporablja za tovrstne namene
programe, imenovane čarovniki ("Wiz-
zards"). Eden izmed teh je tudi BOM
Wizzard, ki nam lahko pomaga pri
kreaciji BOM seznamov. Program nas
vodi skozi opcije korak za korakom skozi
nekaj opcij do končnega seznama.

Definirajte lastni "template" za
vnos shematike

Podobno kot je to v navadi pri drugih pro-
gramih, lahko sedaj tudi v Protel99SE
definiramo lastno predlogo za shematiko.
Tako imamo lahko na istem stroju kar
nekaj predlog, ki jih lahko uporablja več
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DDeessiiggn Cn Ceennttaarr
CadCamCadCamCadCamCadCam

Kraljeviæeva 3,
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Tel/fax: + 385-1/2302-454
E-mail: cadcam@cadcam.hr
Web: http://www.cadcam.hr

www.protel.com

Protel99SESE ...nova obzorja
Schematic-Simulation-PLD

PCB-Autorouting-Signal Integrity-CAM
Schematic-Simulation-PLDSchematic-Simulation-PLD

PCB-Autorouting-Signal Integrity-CAMPCB-Autorouting-Signal Integrity-CAM

Protel 99 SE je celovit sklop programskih orodij za naèrtovanje
v elektroniki. S preko 150 novimi funkcijami in izboljšavami je
Protel 99 SE pravo izbira za vas !

dizajnerjev, glede na osebne preference
ali na zahteve njihovih projektov. Vsaka
predloga lahko vsebuje svoje vidno polje
v  shematskem okviru, v katerem so lahko
podatki o dizajnerju, naročniku projekta,
reviziji ali kaj drugega.

Predloga lahko definira tudi poseben
format papirja in podobno.

Druge izboljšave v Shematiku
Protelov znani shematik je v verziji 99SE
še izboljšan. Med shemo in tiskanino je

KARAKTERISTIKE Shematika
največja stran v shemi: 64 x 64 "
(= 1.625 m x 1.625 m)
ločljivost: 0,01" (=0.254 mm)
število strani v projektu: neome-
jeno
kompleksnost dizajna: neomejena
fonti: vsi Windows  fonti
podpora izhodnim napravam: vse
Windows podprte naprave, tiskalni-
ki, risalniki
formati izhodnih Net list: Protel;
Protel 2; EEsoft (Libra); EEsoft (Toush-
stone); Edif 2.0; Algorex; AppliconBRA-
VO; AppliconLEAP; Cadnetix; Callay;
Case; CBDS; ComputerVision; EE-
Designer; FutureNet; Star Semiconduc-
tor; HiLo; Intergraph; Mentor Board
Station 6; MultiWire; ORCAD/PCBII;
ORCAD PLD; PADS ASCII; PCAD;
PCADnlt; RacalRedac; Scicarsd; SPICE;
SMASH; Tango; Telesis; Vectron; Wi-
reList; Xilinx XNF 5.0; VHDL
največje število komponent na she-
mi: neomejeno
največje število pinov na simbolu:
neomejeno
največje število komponent v knjiž-
nici: neomejeno
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čvrsta povezava, ki omogoča dizajnerju
jasen vpogled v to, kako spremembe v
shemi vplivajo na stvari na tiskanem
vezju. Poleg tega so obdržali iz prejšnjih
verzij funkcije Electrical Rule Check
(ERC) ali Design Rule Check (DRC), Cross
Probe in druge.

Delo s programirljivo logiko
V sklopu Protelovega arsenala orodij je
vsekakor tudi orodje za delo s programa-
bilno logiko. Programabilna logična vez-
ja so vse pogostejša v modernih projek-
tih. Orodja za delo s tovrstnimi kompo-
nentami prihajajo iz različnih smeri, od
katerih je vsekakor treba omeniti tudi
Protelov PLD modul. Njegova glavna
prednost je integriranost v celotno okolje.
Krasijo ga tudi priložene knjižnice ele-
mentov. PLD modul je v bistvu mnogim
znano CUPL programje, ki so ga pri Pro-
telu vdelali v svoje programje. Ker CUPL
potrebuje na svojem vhodu tekstualni
CUPL opis ciljne funkcionalnosti čipa, je
vdelan tudi pretvornik iz shematike v
CUPL. Tako nam je omogočeno, da čip
narišemo s priloženimi posebnimi knjižni-
cami elementov, PLD pa nam vrne binar-
no datoteko. Čeprav je priloženi PLD

namenjen manj in srednje kompleksnim
projektom s PLDji in CPLDji, pa se lahko s
Protelom lotimo tudi najzahtevnejših
stvari. Priložene so tudi knjižnice elemen-
tov za delo s XILINX-ovimi FPGAji. Gre za
shematske knjižnice osnovnih gradnikov,
kot jih lahko dobite v raznih Xilinxovih
razvojnih orodjih. Tako lahko stvar nari-
šete v Protelovem Schematicu in nato po-
datke prenesete v poseben program.
Tako lahko lepo izkoristite udobje dela s
profesionalnim shematikom, namesto da
bi se mučili s Xilinxovim.

Nova je tudi funkcija 
sinhronizacije med shematiko in

tiskanino...
Namesto starih Forward in Backward
Annotate funkcij so sedaj uporabnikom
ponudili funkcijo Design Synchroniser.
Prenesemo lahko spremebe iz tiskanine v
električno shemo ali obratno preko proce-
sa, kateremu lahko nastavimo opcije, ki
določajo proces. Skozi Design Synchroni-
ser lahko recimo vplivate na uporabljena
ohišja komponent itd.
Če opravljate sinhronizacijo dizajna v
hierarhijčnem dizajnu, lahko tvorite grupe
komponent, ki se nahajajo na istem listu

električne sheme alipa pripadajo isti gru-
pi v Netlisti (recimo ojačevalniki signalov
na vodilih, itd.). V PCB delu lahko potem
posamezne grupe obravnavamo ločeno.
Po začetnem zagonu Design Synchroni-
ser-ja lahko le-tega uporabimo kadarkoli
za primerjavo komponet v shemi s kom-
ponentami na tiskanini in povezave.

Dinamično povezovanje
Izberete lahko samodejno povezovanje
na osnovi podatkov v Netlisti, ročno po-
vezovanje ali mešani pristop, kjer upora-
bite avtomatiko pri nekaterih delih, ročni
pristop pa pri drugih. 
Poleg tega pozna Protel poleg net-a tudi
from-to. To je enostavno rečeno nekakšen
vektor v podatkovni bazi povezovalnika,
ki mu govori, da je določen del povezave
potrebno povezati natanko od točke A
do točke B. Zakaj je to pomembno? Pred-
vsem zaradi povezav, kjer ni pomembno
samo to, da so vse točke električno pove-
zane, ampak tudi kvaliteta povezave
(ohmska upornost, induktivnost, kapacitiv-
nost, itd.). Tipičen primer je recimo pove-
zovanje mase ali napajalnega voda vseh
komponent na tiskanini.

Se nadaljuje!
A



NaročilnicaNaročilnica

Portal HydraPortal Hydra

CD Pack 1CD Pack 1

Net

CD

Podjetje (pravna oseba):

Kontaktna oseba:
Naročniška številka:
Ime:
Priimek:
Ulica:                                    št.
Pošta:
Tel.:                                      Fax:
Davčna številka:
e-mail:
Domača stran podjetja:

Nepreklicno po promocijski ceni revijo AVTOMATIKA
na naš naslov. Celoletno naročnino v višini /komplet* za
___ izvod(ov) bomo poravnali v 8 dneh po prejemu predračuna.

naročam(o)

Nepreklicno naročam(o) po promocijski ceni revijo AVTOMATIKA
na naš naslov. Polletno naročnino v višini /komplet** za
___ izvod(ov) bom(o) poravnal(i) v 8 dneh po prejemu predračuna.

Nepreklicno naročam(o) po promocijski ceni zgoščenko
na naš naslov. Kupnino v višini +PTT stroški za

___ izvod(ov) bom(o) poravnal(i)     v 8 dneh po prejemu predračuna
po povzetju.

Podpis:                                                     M.P.
Izjavljam(o) da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
*komplet je 11 številk,   **komplet je 6 številk

6.930 SIT

3.990 SIT

AVTOMATIKA
CD #1 2.500 SIT/CD

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
Hydra & Co. d.o.o.
P.P. 5807

1261 LJUBLJANA DOBRUNJE

POŠTNINA PLAÈANA PO
POGODBI ŠT. 921/00

Vsak celoletni
naroènik dobi
tudi zgo�èenko

v vrednosti
2.500,00 SIT ob
prvem naroèilu
in vsako leto ob
obnovljeni
naroènini!

AVTOMATIKA CD -
Arhiv

Naroèilnico izre�ite ali fotokopirajte jo
izpolnite z zahtevanimi podatki
in jo prilepite na dopisnico. Naroèilnico
skupaj z dopisnico brez znamke vrzite
v nabiranik!

100
Mbit/s

Portal HYDRAè

è

è

Avtomatika Online

Full Duplex

è700SIT Avtomatika

na www.avtomatika.com!
Nov strežnik na
svetovnem spletu!

Stregel je mnogim - naj tudi vam!?

Kako izboljšati dobro revijo!?
tako, da ji odpremo vrata v digitalni
svet z internet stranmi ...

Do�ivite dvosmerno komunikacijo!
Ni revija, ni meseènik, je brezplaèen,
je: Website za elektronike po srcu...

Prihranite èas in denar za telefon z zanimivimi
materiali na CD-ju, ki jih boste imeli
vedno pri roki... Periodièna CD
izdaja FULL DUPLEX-a!

Novi èlan naše dru�ine, ki Vam bo stregel neprestano, 24 ur na dan, 365 dni v letu.
Raèunalnik s 100 megabitnim linkom na Internet omre�je in operacijskim sistemom Linux,
180 gigabajti diskovja in AMDjevim Athlonom, ki utripa na 700 MHz bo nosil Portal HYDRA
in mno�ico gostujoèih strani podjetij...

Avtomatika CD arhiv - prejšnje
tiskane številke revije shranjene
brez škodljivih konzervansov!

...in vse kar ne gre na net ali papir
brez škode prenese zgošèenka
AVTOMATIKA CD PACK!



Cena za Cam KIT 2000:
25.000,00 SIT z DDV

Cena za Cam KIT 2000:
25.000,00 SIT z DDV

CU-SeeMe
Licenčni program

Cam KIT 2000
Komplet za internet videokonference

Za sodelovanje v videokonferencah,
potrebujete poleg strežnika, ki video-
konference omogoča, še videokamero
in programsko opremo, ki omogoča
protokol H.323.

Cam KIT 2000 vsebuje vse, kar potrebujete
za uspešno videokonferenco:
q

q

q

Licenčna programska oprema CU-SeeMe podjetja WhitePine Software
Xirlink PC Camera z namestitvenim CD-ROM-om
USB kabel za priklop na osebni računalnik

Minimalne zahteve:
q

q

q

q

q

q

q

q

Internet priključek z IP naslovom
10 MB prostora na trdem disku
Modem hitrosti vsaj
33,6Kbps za dial-up
povezavo
Pentium procesor vsaj
166MHz
32 MB RAM
Microsoft Windows
95 ali 98
16-bitna zvočna kartica
USB priključek
na osnovni plošči

Hydra & Co. vizualne komunikacije, založba
in trgovina d.o.o., P.P. 5807, 1261 Ljbljana

tel.: 01/5428 570, e-mail: stik@avtomatika.com
Informacije in naročila na www.avtomatika.com

HYDRA Co.&
vizualne komunikacije, zalo�ba in

trgovina, d.o.o.



Preklopite na popolnost

Rittal
Prodaja stikalnih omar d.o.o., SLO-1533 Ljubljana, Šmartinska cesta 152
Tel.: 01/546 63 70, Fax: 01/541 17 10, http://www.rittal.si

Rittal največji proizvajalec stikalnih omar na svetu
je zastopan tudi v Sloveniji kot hčerinsko podjetje.

Velika kapaciteta skladišča nam omogoča takojšno dobavo vseh
Rittal-ovih proizvodov. Če imate vprašanja ali želje - se veselimo
Vašega klica!

®

ITS- ohišja: informacijski tabloji
in ohišja, ohišja za bančne avtomate.

Ohišja: mala in velika ohišja,
komandna ohišja, eksplozijsko
varna ohišja, ohišja v EMC zaščiti

Ohišja za elektroniko: "rack"
ohišja, napajalne enote,  ohišja
za inštrumente, prilagodljiva
"rack" ohišja, ohišja in modularna
ohišja za elektroniko.

Klimatizacija ohišij: klima naprave
za ohišja, toplotni izmenjevalci,
grelci, ventilatorji in filterske
rešetke, "rack" hladilni sistemi,
klimatizacijski dodatki.

Komponente za električne
razvode: bakrene zbiralke, zaščita
zbiralk, priključne komponente,
ločilniki, izolatorji, dodatki.

Komunikacijska ohišja: ohišja
za kontrolni nadzor, ohišja za
mreže, stenski mrežni razdelilci,
telekomunikacijska ohišja,
optični razdelilci.

Ohišja za zunanjo uporabo:
mala in velika ohišja, modularna
in kompaktna ohišja, klimatizacija
in dodatki za zunanja ohišja .

Rittal

POPOLNOST IN INOVATIVNOST


