V Embalanem grafiènem podjetju
EGP kofja Loka informatizirali in
avtomatizirali proizvodnjo
www.abit.si
www.egp.si

V podjetju EGP iz kofje Loke, v katerem kar 40 odstotkov proizvodnje zavzema
izdelava katel in embalae za farmacevtsko industrijo, se s 126 zaposlenimi in z
dobrima dvema milijardama naèrtovanega prometa v letonjem letu uvrèajo v
sam vrh slovenske kartonane industrije. Z avtomatizacijo in informatizacijo proizvodnje, ki so jo zakljuèili pred kratkim, bodo svoj trni poloaj e utrdili.

V podjetju so konec junija zakljuèili testno obdobje informatizacije in avtomatizacije proizvodnje, v katero so
vkljuèili tiskarske stroje, dodelavne stroje in roèna zajemna delovna mesta. Projekt vkljuèuje integracijo
sistema @TISKAR, ki so ga skupaj s strokovnjaki podjetja ABIT prilagodili EGP-jevim potrebam in infrastrukturi. Gre za prvo prilagoditev programske reitve @TISKAR posebej za kartonano industrijo, saj so doslej
sistem uporabljali v tiskarnah.
Glavni cilj informatizacije in avtomatizacije proizvodnje je bil zagotoviti èimbolj natanèno spremljanje proizvodnje, ki bi omogoèilo odkrivanje neizkorièenih, skritih notranjih rezerv, ki obstajajo v vsaki proizvodnji. Informatizacija vodstvu podjetja zagotavlja kakovostne in verodostojne informacije, na osnovi katerih lahko menedment bolj suvereno in utemeljeno sprejema odloèitve in uvaja reitve, ki omogoèijo èimbolj kakovostno in
èimcenejo proizvodnjo.
Nesporne pridobitve avtomatizacije proizvodnje so: spremljanje proizvodnje, kar zagotavlja neposreden nadzor nad delom v vsakem trenutku; monost ukrepanja na osnovi informacij z monostjo poseganja v sistem na
daljavo; hitro in preprosto èasovno terminiranje delovnih operacij; pa tudi poenostavljeno pridobivanje podatkov.
Sistem so v celoti prilagodili e obstojeèim proizvodnim
procesom in niso v nièemer
spreminjali poteka proizvodnje, kar je zlasti pomembno
za hitro sprejetje novega sistema med zaposlenimi. Sistem @TISKARr poleg »online« spremljanja poteka proizvodnje, zajema podatkov
in poroèanja omogoèa tudi
popravke delovnih nalogov
na daljavo, popolno sledljivost in izmenjavo podatkov
s poslovnim informacijskim
sistemom. l
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ADVANTECH : Moè svetovno priznane znamke in domaèega znanja
www.abit.si

Podjetje Advantech se je v 22 letih obstoja uveljavilo po vsem
svetu kot celovit ponudnik sistemov, ki zdruujejo spletno zasnovane tehnologije, raèunalnike platforme in uporabniku prilagojene in prirejene storitve v industrijskih okoljih in na podroèju
procesne avtomatizacije. V Slovenije ga zastopa podjetje ABIT,
ki je dosedanje uspeno sodelovanje nadgradilo in postalo
Advantech Solution Provider ter prevzelo nase svetovanje,
prodajo, implementacije ter gradnjo mree sistemskih integratorjev na obmoèju Slovenije in drav bive Jugoslavije. Advantechova izbira partnerja v Sloveniji ni bila nakljuèna, saj se je podjetje ABIT v
Sloveniji uveljavilo na istih podroèjih in z enako predanostjo do znanj in uporabe
najsodobnejih tehnologij pri izvedbi zahtevnih projektov, o katerih prièajo tevilne
reference.

Advantech ponuja razliène skupine produktov

Ponudba Advantechovih proizvodov, reitev in storitev obsegajo
podroèje vgrajenega in uporabnega raèunalnitva (Embedded and
Applied Computing), omrenih
naprav (Network Appliances), industrijskega raèunalnitva (Industrial Computing) in raèunalniko
podprte avtomatizacije (eAutomation). Sistemi za okoljski nadzor,
spremljanje vozil, upravljanje
obratov, proizvodnih procesov in
posameznih strojev ter industrijski video nadzor, so le zelo skromen vzorec ponudbe podjetja Advantech, ki zaposluje veè kot 2000
ustvarjalnih in visoko usposobljeTPC-1570H: zmogljivost, eleganca, povezljivost, zdruljivost
nih sodelavcev od katerih ima 72
odstotkov visokoolsko izobrazbo, nadaljnjih 15 odstotkov pa magisterij ali doktorat. Advantechova prodaja,
trenje in podpora deluje v 28 veèjih mestih
v 16 dravah, prek pooblaèenih predstavnikov, distributerjev in uvoznikov pa so svojim
strankam hitro in zanesljivo na voljo tudi drugod po svetu.

Najnoveje pridobitve

ADVANTECH Industrijski panelni raèunalniki za najekstremneja okolja
Glavne novosti so industrijski panelni raèunalniki TPC-1570H (za zahtevneje industrijske postopke), TREK-755 Anti-Freeze (izjemna temperaturna odpornost) in FPM-3120G
(visoka svetilnost za odlièno berljivost).

TREK 755 Anti-Freeze: odlièen tudi pri izjemno
nizkih temperaturah

Panelni raèunalnik z zaslonom na dotik TPC1570H (TPC = Touch panel computers) je namenjen zahtevnejim industrijskim postopkom
kot so avtomatizirane proizvodne linije ali nadzorni postopki. Odpornost na zunanje vplive ob
elegantnem videzu zagotavlja ospredje iz zlitine
Al-Mg (skladne z normami NEMA4/IP65 za odpornost pred vlago in prahom), zmogljivost pa
procesor iz razreda Intel(R) Celeron(R) M (do
delovnega takta 1 GHz) in preizkuena vgrajena
programska oprema. Vsestranski novinec, ki ni-

ma ventilatorskega hlajenja in zato
niti vrtljivih delov, ima tevilne monosti povezovanja: veè standardnih
komunikacijskih vrat, tri serijske vhode, dvojni Ethernet vmesnik, dvojni
vmesnik USB 2.0, en paralelni vhod
in en vhod PS/2, zahvaljujoè svoji zasnovi pa e monosti iènega povezovanja s primernimi vmesniki. Vsi
Advantechovi panelni raèunalniki z
zaslonom na dotik podpirajo Microsoftove operacijske sisteme
Windows(R) 2000, XP, XP Embedded in CE 5.0, odlikuje pa jih tudi
nizka in uèinkovita poraba energije.
Nalaè za temperaturne spremembe
ob pogostih premikih vozil med hladilnicami in nakladalnimi rampami,
model TREK-755 AntiFreeze, katerega diagonala zaslona LCD z nastavljivo svetilnostjo (od 5 do 100 %) meri 10,4 palca (26,4 cm), deluje v temFPM-3120G: jasen prikaz tudi pod neposredno sonèno svetlobo
peraturnem razponu med -30° C in
45° C. Za zagotavljanje nemotenega delovanja celo pri tako nizkih temperaturah ima TREK-755 Anti-Freeze vgrajen grelec, ki omogoèa visokoloèljiv prikaz na ogrevanem zaslonu LCD in prepreèuje nabiranje ledu. Celo pri -30° C zagon ne traja dalj kot
tri minute. Skrbno izbrane elektronske komponente so odporne na ekstremne temeperature in zlasti na
kondenz, ki nastaja ob takih nihanjih, sicer pa TREK-755 Anti-Freeze velja za najbolj robusten Advantechov
panelni raèunalnik in ustreza tudi merilom IP65/NEMA4 za odlièno odpornost pred vodo in prahom. Hlajenje
procesorja je zagotovljeno brez vrtljivih delov ventilatorja kar prispeva k e veèji zanesljivosti delovanja. Kot
opcijski moduli so, glede na potrebe naroènika, na voljo trdi disk in pomnilnika kartica CF za delovanje v
irokem temperaturnem razponu, za zagotavljanje stalne komunikacije pa e modula za brezièno omreje
(WLAN) ali doloèanje poloaja (GPS).
Ploski monitor FPM-3120G (FPM = Flat panel monitor) je nadgradnja prejnjega modela FPM-3120. Svetilnost zaslona krepko presega tisto pri obièajnih monitorjih, zato je prikaz jasen in berljiv celo v zelo osvetljenem okolju in pod sonèno ali lesketajoèo svetlobo. Oblika z ohijem iz nerjaveèega jekla je skladna z varnostnimi zahtevami, preprosto uporabnostjo in odpornostjo pred temperaturami, umazanijo, vibracijami in prahom. l

Fotoelektrièni senzor z optiènim
vlaknom
GAZELA d.o.o.
Avtor: Ale Primc, dipl. ing. elektroteh.

Fotoelektrièni senzor je sestavljen iz kontrolne
enote, katera omogoèa hkratno prikljuèitev enega senzorja in optiènega vlakna na koncu katerega je senzor. Optièno vlakno omogoèa dostop oz.
montao senzorja na teje dostopne predele strojev ali procesov. Fotoelektrièni
arek emitira svetlobni arek (vidni ali infrardeèi) prek tirih rdeèih ali zelenih LED
diod iz kontrolne enote v optièno vlakno. Reflektivni oz. odbojni tip fotoelektriènega
senzorja detektira odbito svetlobo od tarèe  oddajnik in sprejemnik se nahajata v
istem senzorju (do 3200 mm). Drugi tip meri spremembo svetlobe glede na tarèo,
katera prekinja optièno os med sprejemnikom in oddajnikom  oddajnik in sprejemnik sta fizièno loèena (do 3600 mm).
Najnoveji model Japonskega proizvajalca senzorike Keyence je
serija FS-V30. Ta model omogoèa 64-krat moènejo svetlobno
intenziteto kot konvencionalni modeli. Odzivni èas znaa 33
ms kar omogoèa detekcijo 15.150 kosov oz. tarè na sekundo (obièajni modeli samo do 10.000). Omenjeni serija
ima dva digitalna izhoda; enega za detekcijo in drugega
za tevec, alarm oz. limit. Model FS-V31M pa ima tudi
monost analognega izhoda (1-5 V). Kalibracija omenje-

nih senzorjev je lahko roèna in sicer na kontrolni enoti ali eksterna preko digitalnih vhodov.

Merilni laserski senzor  serija
LKG

Merilni laserski senzorji lahko merijo distanco in tudi dimenzijske oblike merjenega telesa. Ti senzorji uporabljajo princip triangulacije in delujejo tako, da laser seva arek, ki
se od merjenega telesa odbija nazaj v sistem
visoko natanènih sprejemnih leè, ki usmerjajo arek na CCD senzor, ki vsebuje svetlobno obèutljive kondenzatorje, kateri zagotavljajo odlièno linearnost karakteristik. Maksimalna hitrost vzorèenja znaa 50 kHz, kar je
bistveno hitreje kot pri obièajnih modelih.

Najbolja resolucija znaa
0,01 mm z velikostjo merjene
toèke 20 mm. Merilno obmoèje LK-G serije je od 10 mm
pa vse tja do 750 mm  odvisno od modela.
Za osnovno delovanje je potrebna laserska merilna glava
ter multifunkcijski kontroler, ki
omogoèa hkratno prikljuèitev
dveh merilnih laserskih glav. Na kontrolni enoti je tudi analogni in digitalni izhod, komunikacija z raèunalnikom pa je mona preko USB in RS 232C prikljuèkov. Spreminjanje parametrov na kontrolerju je mogoèe roèno ali preko raèunalnika na priloenem programu. Na omenjenem programu je mogoèe spremljati
tudi svetlobno intenziteto laserja, shranjevati merjene vrednosti v excelovo tabelo v realnem èasu ter
voditi statistiko meritev.

Sistemi strojnega vida

Podjetje Keyence ima v svoji ponudbi pokriva tudi iroko podroèje optiène kontrole s pomoèjo kamer. Za
osnovno delovanje ni potreben raèunalnik temveè le kontrolna enota kamere in svetlobe ter svetlobno
telo. Programiranje celotnega sistema je roèno s pomoèjo konzole. Kontrolna enota kamere vsebuje
poleg digitalnih vhodov in izhodov tudi eternet prikljuèek za prikljuèitev na mreo oz. za programsko
spreminjanje parametrov s pomoèjo vnaprej doloèenih ukazov. Pri dosedanjih serijah je bila mogoèa
hkratna prikljuèitev le dveh kamer na eno kontrolo enoto, serija CV-3000 pa omogoèa s pomoèjo raziritvenih modulov prikljuèitev do 6 enot kamer. Najbolja resolucija kamere znaa 2 mega pixla. l

Omron-Yaskawa vsestranski frekvenèni pretvornik V7 na voljo z
IP65 zaèito!
Avtor: Andrej Rotovnik
www.miel.si

Omron-Yaskawa priljubljen in vsestranski Varispeed V7 vektorski krmilniki so na voljo v robustnem
IP65 ohiju, ki se lahko uporabljajo v nevarnem
okolju brez dodatne zaèite. Ponujen je v enofazni
razlièici do 2.2kW in trifazni do 4.0kW, za vse modele v istih dimenzijah.
Kot standard novi pogon vkljuèuje EMC filtre razreda B, ki so v
celoti sestavljeni z kovinskih EMC kabelskih tesnilk, ki sluijo kot pomoè pri laji instalaciji. Posebnost te
enote so gladka zunanja hladilna telesa, ki so poceni za vzdrevanje. To izloèa potrebo po zraènih filtrih,
ki zahtevajo redno menjavo filtrirnih delov. Primerni so za uporabo v temperaturnem obmoèju od -10°C

do +40°C in so idealna izbira za zahtevne aplikacije, kot so transportni, mehanski, vodni in HVAC sistemi ter
pakirni stroji. V7 IP65 so testirani in odobreni po standardu EN60068-2-6.
Tako kot IP20, novi pogoni uporabljajo Omron-Yaskawa edinstvene algoritme za vektorsko krmiljenje, ki
agotavljajo odliène karakteristike navora motorja, omogoèen je najmanj 150%, do frekvence 1 Hz.
Druga prednost, ki si jo IP65 pogoni delijo z izvedenko IP20, je odlièna stabilnost tudi pri nijih hitrostih.
Funkcionalnost regulatorja PID je zagotovljena s standardom, kot je visoko hitrostni sistem za omejevanje
toka, ki zaustavi previsok tok, in irok nabor delovnih funkcij, kot so npr. veè-hitrostni koraki, prepreèitev
blokade motorja ter slip kompenzacija.
Znotraj V7 robustnega ohija se nahaja napredna tehnologija, ki ponuja mnoico novih monosti. Ena izmed
njih je t.i. CASE (Customized Application SoftwarE), ki e vsebuje izdelane algoritme za posamezne aplikacije
brez kakrnihkoli dodatnih opcijskih kartic. Tudi PLC funkcije, ki zagotavljajo vgrajeno inteligenco (on-board
intelligence) za samostojne aplikacije, so neodvisne od zunanjega krmilnika. Komunikacija z zunanjim svetom
omogoèa popoln daljinski nadzor nad samostojnimi aplikacijami.
Veè informacij: MIEL Elektronika, d.o.o., www.omron-industrial.com

Omron

Sede podjetja Kyoto, Japan, OMRON je vodilna korporacija na svetovnem podroèju avtomatizacije. Ustanovljena leta 1933 pod vodstvom predsednika Hisao Sakuta. Omron ima veè kot 25,000 zaposlenih v 35 dravah
za dobavo produktov in servis za stranke na raznih podroèjih industrijske avtomatizacije, industrijskih elektronskih komponent in medicine.
Podjetje je razdeljeno na 5 podroèij, glavne poslovalnice so na Japonskem (Kyoto), Azijski Pacifik (Singapore), Kitajska (Hong Kong), Europe (Amsterdam) and ZDA (Chicago). Evropska organizacija ima svoje razvojne
in proizvodne objekte ter tehnièno podporo strankam vseh evropskih drav. Za veè informacij obièite Omronovo spletno stran www.omron.com. l

Brezprekinitveni sistemi firme J.
SCHNEIDER ELEKTROTECHNIK
Avtor: Drago Metljak
E-pota: info@psm.si

Firma J. Schneider Elektrotechnik iz Offenburga v Nemèiji
sodi med vodilne proizvajalce brezprekinitvenih napajalnih sistemov (UPS). Paleta njihovih produktov je zelo raznolika. V
osnovi so na voljo brezprekinitveni napajalni sistemi z izmeniènim ali enosmernim izhodom. Delijo se na VFI (Voltage and
Frequency Independent, on-line sistemi), VI (Voltage Independent, line-inreraktivni) in VFD (Voltage and Frequency Dependent, off-line), klasifikacija je podana po
standardu EN 5009-1 in EN 62040-3. V posamezni skupini pa so na voljo razliène
skupine napajanih sistemov, ki se razlikujejo po moèi in namenu uporabe. Vsaka
skupina pa ima e modele, ki se razlikujejo po trajanju premostitvenega èasa.

Vse te napajalne sisteme odlikujejo mehki zagon, visoka zaèita napram spuèanju motenj v napajalno
omreje, visok izkoristek, razlièni naèini obratovanja napajalnikov, nadzor nad stanjem baterij, monosti kasnejih raziritev, lokalna in daljinska diagnostika in razlièni naèini komunikacije z nadzornim sistemom.
AC/AC brezprekinitvene napajalnike s sinusnim izhodom uporabljamo predvsem tam, kjer potrebujemo
veèje moèi in veèje premostitvene èase v izvedbah trifazni-enofazni, trifaztni-trifazni, enofazni-enofazni. Tu so
mone izvedbe do 200 kVA, on-line ali line-interaktiv. Glede na velikost so ohija v sobni izvedbi in industrijske
izvedbe v 19 izvedbi in izvedbi v
omari. Model ProSAFE je lineinteraktivni s kratkimi preklopnimi èasi in moèmi do 5000 VA.
Model ProTECTO je on-line z
moèmi do 3 kVA, model ProTECTOi gre do 10 kVA, do 30 kVA
gredo modeli linije DM in DT,
do 200 kVA pa modeli linije RM
in RT. Premostitvene èase doloèa velikost akumulatorskih paketov. Posebna ugodnost so zelo
visoki izkoristki, ki pri veèjih moèeh opazno zmanjujejo obratovalne stroke zaradi majhnih izgub.

Industrijski brezprekinitveni napajalnik za 19 vgradnjo

AC/AC brezprekinitvene napajalnike s trapeznim izhodom
uporabljamo predvsem tam, kjer
potrebujemo premostitvene èase in ni posebne zahteve po obli-

Primer AC/AC brezprekinitvenega napajalnika v izvedbi v omariizdelanega po uporabniovih zahtevah

Podroèja uporabe brezprekinitvenih napajalnih
sistemov

ki napetosti. So v izvedbi enofazni-enofazni, line-interaktivni s kratkimi preklopnimi èasi, moèi do 2000 VA.
Tovrstni modelna druina je ProLITE.
Posebnost med brezprekinitvenimi napajalniki je AKKUTEC druina z enosmernim izhodom. Ta model je
posebej primeren za podroèja uporabe v industrijskih procesih, saj z njim lahko brezprekinitveno napajamo
procesno senzoriko, elektroniko, logiène krmilnike (npr. Simatic) oz. procesne raèunalnike. Prednost tovrstne
uporabe so veèji izkoristki in posledièno maji stroki obratovanja, ter ceneja investicija, kot v primeru, da
uporabljamo UPS z izmeniènim izhodom. Druina AKKUTEC lahko breprekinjeno napaja uporabnika do 20 ur
oz. do 80 A.
V tabeli so prikazana
podroèja uporabe
brezprekinitvenih napajalnikov s podroèjem priporoèljivimi
modeli. Vidimo, da so
podroèja uporabnosti
zelo iroka in z lahkoto najdemo aplikaciji
primern napajalni sistem. l

Druina brezprekinitvenih napajalnikov Akkutec z enosmernim izhodom

PSM d.o.o.,
Runkova 10,
1000 Ljubljana,
info@psm.si,
www.psm.si

IPU  krmilnik v frekvenènem pretvorniku HITACHI
Avtor: Damjan tokelj,
Robotina d.o.o., Koper

Razirjenost podroèij uporabe frekvenènih pretvornikov (po naèelu Vsak pogon ima svoj frekvenènik) in sploni trend znievanja strokov na vseh ravneh je botrovalo razvoju frekvenènih pretvornikov
z zmonostjo programiranja aplikacije delovanja. Hitachijev razvojni
partner Robotina je razvil aplikacijsko krmilno kartico za vgradnjo v
frekvenène pretvornike Hitachi serij SJ300 in L300P.
Na trièu nekaj frekvenènih pretvornikov z zmonostjo izdelave krmilnega programa e obstaja. Pri tem
seveda mislimo na enostavne do srednje zahtevne programe vodenja frekvenènika. Na ta naèin frekvenènik
prevzame vse ali del funkcij zunanjega krmilnika (PLC), kar lahko pomeni znaten prihranek v opremi in
vgradnem prostoru. Pri tem pa je krmilni del (PLC) najveèkrat integriran v frekvenènik in e zaradi tega omejen
s tevilom in zmogljivostjo funkcij ter tevilom vhodov in izhodov. Videne reitve tudi ne omogoèajo zdruevanja v distribuirane krmilne sisteme.
Pri Robotini smo ubrali drugaèno pot. Razvili smo krmilno kartico za vgradnjo v frekvenène pretvornike Hitachi
serij L300P, SJ300 in njihove razlièice v IP54 zaèiti. To je procesna enota polne zmogljivosti in poimenovali
smo jo IPU (Inverter Programming Unit). IPU se vgradi v frekvenènik, v eno izmed dveh vtiènih mest, predvidenih za dodatne opcije (kot na primer enkoderska kartica, Profibus kartica in druge).
Prednost pred frekvenènim pretvornikom z integriranimi PLC funkcijami je, da je to bolj odprta reitev, saj se
vsi obstojeèi vhodi in izhodi frekvenènika ohranijo, dodani pa so e lastni programabilni digitalni ter analogni
vhodi in izhodi. Prav tako je mono povezovanje IPU krmilne kartice v obseneje krmilje, priklop veèjega
posluevalnega ali prikazovalnega panela. Ni zanemarljiva tudi popolna zdruljivost s krmilnim sistemom
Cybro-2; uporabniki in programerji lahko
takoj uporabijo IPU v svojih aplikacijah
in krmilnih programih.
Tehniène znaèilnosti:
 8 digitalnih vhodov 24 VDC,
 8 digitalnih tranzistorskih izhodov 1A/30VDC,
 4 analogni vhodi 0  10 VDC,
 1 analogni izhod 0  10 VDC,
 2 IEX-2 komunikacijska porta (in / out),
 procesor: Atmel 89C51
 spomin: 64 K

Dvojni naèin delovanja

IPU lahko deluje na dva naèina:

IPU krmilna kartica

 kot samostojno krmilje frekvenènika (PLC
mode),
 kot raziritvena enota krmilnega systema
Cybro 2 (IEX-2 mode).
V prvem naèinu deluje IPU popolnoma samostojno, z lastnim krmilnim programom. Èe aplikacija to zahteva, lahko na IPU poveemo posluevalni panel za nastavitev parametrov in prikaz
vrednosti. e bolj zanimiva monost pa je povezava serije frekvenènikov z vgrajenimi IPU na skupni posluevalni panel.
V drugem naèinu pa deluje IPU kot raziritvena
enota krmilnega sistema Cybro-2. Krmilni program se izvaja v procesorju osnovne enote
Cybro-2, ki ima do vseh parametrov frekvenènika in I/O toèk IPU popoln dostop. Na ta naèin
lahko izdelamo zelo kompleksne krmilne sisteme, z velikim tevilom I/O, s komunikacijo med
distribuiranimi krmilniki, vkljuèitvijo v SCADA
okolje ali Ethernet omreje ali pa integracijo v
mobilno komunikacijsko omreje.

Uporaba v aplikacijah

Naj natejemo nekaj najbolj znaèilnih primerov
Primer vgradnje IPU v frekvenènik L300P-075 HFE
uporabe:
 èrpalièa, èistilne naprave ali drugi komunalni objekti,
 skupine èrpalk v toplovodnih ogrevalnih sistemih,
 krmiljenje ventilatorjev v klimatskih napravah,
 upravljanje in regulacija skupine kompresorjev zraka,
 upravljanje sistemov transportih trakov,
 obdelovalni stroji za les, kovine in kamen,
 dvino-rotacijski manipulatorji,
 mostna dvigala in druge.
Nekaj standardnih aplikacij bo kmalu na voljo brezplaèno, e vgrajenih v IPU karticah za uporabo v PLC
naèinu. l

Vabilo
IPU bomo podrobneje predstavili na predstavitvenem seminarju Novi izdelki in reitve na podroèju
avtomatizacije komunalne infrastrukture in klimatizacije, ki se bo odvijal 17.10.2006 v Fiesi pri Piranu. Pravzaprav bo to veè kot samo seminar; predstavili bomo delujoèe izdelke, na voljo bodo svetovalci za posamezna podroèja, skratka pravi tehnièno-druabni dogodek.
Toèen program bo v kratkem objavljen na nai internetni strani www.robotina.si . Vabljeni!

