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Metronik je uveljavljen ponudnik najsodobnejših in inovativnih 
rešitev za avtomatizacijo in digitalizacijo v industriji, pametnih 

zgradbah in infrastrukturnih podjetjih. 

www.metronik.siMetronik d.o.o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana

DIGITALIZACIJA
Dodajte informacije v svoj 

proizvodni sistem.

SVETOVANJE
Izrabite znanje,  

ki se je gradilo 30 let.

PAMETNE ZGRADBE
Zagotovite si udobnost bivanja 

ob optimalni rabi energije.

IoT
Izberite informacije iz  

svojih naprav in ukrepajte.

AVTOMATIZACIJA
Zagotovite nemoteno 

delovanje in stabilno kakovost.

OPREMA
Vgradite opremo,  

ki ji lahko zaupate.

MES
Zagotovite popoln nadzor  

nad proizvodnim procesom. 

INDUSTRIJA 4.0
Prihodnost je tu.  

Izkoristite jo.

DIGITALIZIRAJTE SVOJO PROIZVODNJO
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Spoštovani,

Smo dodobra v juliju in ”gripa” še nikakor ni dokončno za 
nami. Kot kaže, gre za globalni projekt s političnim ozadjem, 
ki se lahko vleče neodvisno od morebitnega virusa. 

Videti je, kot da vsi čakajo na nekaj velikega. Govori se čedalje 
glasneje o padcu US dolarja, ni pa čisto jasno v kakšnem 
smislu. Tudi ne, kako naj bi to vplivalo na konkretno naše 
fi nančne tokove in kdaj točno je planiran.

Če lahko sodimo po domačih sejmih, bo upad drastičen. Na 
veliko žalost vseh vpletenih, od tistih nekaj razstavljalcev
do še bolj redkih obiskovalcev. Tokratna sveža žrtev COVID-a 
je Celjski MOS, ki bi bil letos že 53.

Sejmi se bodo morali odločiti, koga želijo ujeti. Če so namenje-
ni vohunskemu delu in podpori CIA/etc lokalnemu kriminalu, 
potem bi moral biti vstop za publiko prost/subvencioniran. Če 
so namenjeni demonstraciji vohunske opreme na razstavljal-
cih, potem bi morali biti tudi razstavni prostori subvencioni-
rani in tako kriti iz NATO oz. ustreznih virov. Tako pa ni 
jasno, kdo je ciljna publika in zato medel odziv, z ali brez 
COVID. Ogromno je nekih James Bondov a nikjer ni videti 
njihovega producenta - nekoga, ki bo kril ”stroške fi lma”. Kar 
je ponavadi točka, kjer se serije neslavno končajo.

Govori se o delu od doma, telekonferenciranju ipd, a kot kaže 
je tudi to bolj pobožna želja. Vsa oprema je namerno 
posejana z različnimi varnostnimi luknjami in tako neupo-
rabna za tako delo. Povrh vsega pa je najbolj priljubljen 
ponudnik ”Zoom”, kot kaže ”Zoomal” veliko svojih strank ter 
povzročil dodatno vrzel v javnem zaupanju. 

Kakorkoli že, gospod Šuhel tudi tokrat dokazuje, da COVID 
proti Pythonu ”nima niti za hot-dog”. Ne glede na nove 
variacije, ki bi lahko prišle, ima Python odgovor, in nič ne 
kaže, da  bo serija prekinjena.

Tudi tokrat prinašamo mnogo malih biserov, ki so se nabrali v 
tem času in bi marsikomu lahko prišli prav.

Lep pozdrav,

Branko Badrljica, glavni urednik 

S5TEHNIKA.net, vizualne
komunikacije in založba d.o.o.

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in 
zgradb, robotiko, mehatroniko, komunikacije 
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elektroniko. Revija je URADNO GLASILO Dru-
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A+E INFO

A+E INFORMACIJE

 3 UVODNIK

6 TEHNOLOŠKA MREŽA TEHNOLOGIJA 
VODENJA PROCESOV PODELILA NAGRADI 
ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO IN MAGISTRSKO 
DELO ZA LETO 2020

 9 KLJUB TRUDU NAJVEČJEGA SEJEMSKEGA 
DOGODKA, 53. MOS-A, LETOS NE BO

31 PODNEBNO OGLEDALO 2020 - SLOVENIJA 
NAPREDUJE - OKREPITI SODELOVANJE IN 
STALNOST IZVAJANJA UKREPOV

SISTEMI IN OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

10 DDRH-60, DC PRETVORNIK ZA NA DIN LETEV 
- MEAN WELL PREDSTAVLJA PRVI DC/DC 
PRETVORNIK Z ZELO ŠIROKIM RAZPONOM 
VHODNE NAPETOSTI 

13 AVTOMATIZACIJA MERITEV- 2. DEL /SCPI

17 BORECONTROL REŠITEV BREZKONTAKTNEGA 
MERJENJA PREMERA ODPRTINE NA KLJUČ

18 M-12 KONEKTORJI S PLASTIČNO MATICO 

19 ODDALJENO VZDRŽEVANJE V INDUSTRIJI

21 NOVOST V SERIJI 25C– DRT 25

24 INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI ZA UPORABO V 
NAJZAHTEVNEJŠIH APLIKACIJAH V AVTOMA-
TIZACIJI

29 VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE GUARD-
SHIELD 450L

TELEKOMUNIKACIJE

12 IOT REŠITVE ZA MERJENJE TEMPERATURE

26 ŠIROK NABOR OPREME ZA IZGRADNJO PRO-
FINET OMREŽJA

35 KALIBRACIJE IN POPRAVILA

35 6A VTIČI

35 DO 216 SPOJEV

48 BOXCHIP S900APLUS Z VHF DMR TIERII 4G/LTE

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

36 PYTHON VIII. DEL

 ELEKTRONIKA

45 EV POGONSKI MOTOR MOSFET, HIBRIDNA 
LETALA

42 POSODOBITEV PROGRAMSKIH ORODIJ LT-
POWERCAD

43 SPECTRA T380 KNJIŽNICA TRAČNIH ENOT

46 AMPERE ALTRA Z 80 ARM JEDRI

49 SILEGO  SLG47105

KAZALO
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OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 5 HAMTECH  ICOM

 6 ALKATRON

 7 AUDAX

 8 EX-MEGA

10 LCR

11 CONPHIS

11 HAMTECH IDAS

12 LSO

16 INFOSEK 2020

20 TIPTEH

20 LSO

22 TIPTEH

23 ECO WAVE

25 ELEKTROSPOJI

28 GIPRON

28 FBS

32 RAGA

33 LINGVA

38 LCR

42 MIEL

46 RITTAL

46 ELBACOMP

46 HAMTECH RIGOL

44 S5TEHNIKA

47 ELGOLINE

49 YASKAWA SLOVENIJA

50 AMITEH

51 4WEB

52 WAGO

Podjetje/pravna oseba/:  
 

Kontaktna oseba:  
Ime:  
Priimek:  
Ulica:                                                                          št.   
Številka in ime pošte:  
Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
E-mail:  
Domača stran podjetja:  

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov. Ce-
loletno naročnino (11 številk) z 10%-nim popustom v višini 41.28 
€/kpl* bom/o poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V ceno je 
vštet DDV in poštnina za Slovenijo.

  Kot član DAS ali ZRS uveljavljam 40% popust       (27,52 €)!  (od-
kljukajte)

Podpis:         M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!

* kpl je 11 zaporednih številk!                        Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 

POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o. 
Sostrska cesta 43C

1261 Ljubljana Dobrunje
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TPVS NAGRADE

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TVP) je letos že osmo leto 
zapored podelila nagradi za najboljše magistrsko delo ter najboljše visokošolsko 
strokovno/univerzitetno diplomsko delo na področju tehnologije vodenja. 

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov je konzorcij, ki od leta 2003 
povezuje javne raziskovalne institucije in podjetja na področju avtomatizacije, 
informatizacije in kibernetizacije sistemov v Sloveniji. Aktivnosti mreže so 
usmerjene v spodbujanje prenosa znanja in tehnologij v industrijsko prakso 
ter razvoj produktov in storitev za prodajo na trgu.

S podeljevanjem nagrad Tehnološka mreža TVP vzpodbuja kvalitetno delo in 
odličnost mladih, ki začenjajo s svojim raziskovalnim in strokovnim delom. 

Nagrade razpisuje na širših področjih delovanja mreže in sicer:  
• avtomatizacija strojev in naprav,
• vodenje kompleksnih sistemov in tehnoloških procesov,
• inteligentni sistemi in procesi v pametnih tovarnah,
• diagnostika, prognostika in samo-vzdrževanje strojev in naprav,
• avtonomna vozila,
• podpora logističnim procesom v podjetjih,
• tehnologije vodenja za pametno upravljanje z energijo, večjo kakovost 

bivanja in manjše onesnaževanje okolja,
• sodobne IKT tehnologije v 

sistemih vodenja, npr. IoT, 
umetna inteligenca, oblačne 
tehnologije, masivni podatki 
(big data),

• tehnologije in znanja za razvoj 
no vih orodij in gradnikov za 
sisteme vodenja,

• druga področja povezana 
s pro ble matiko vodenja 
sistemov in pro cesov.

Nagrajenec Dominik Gril za 
najboljše diplomsko delo

Letošnjo nagrado za najboljše 
diplom sko delo je tehnološka 
mreža TVP podelila Do miniku 

Tehnološka mreža Tehnologija Tehnološka mreža Tehnologija 
vodenja procesov podelila vodenja procesov podelila 

nagradi za najboljše diplomsko nagradi za najboljše diplomsko 
in magistrsko delo za leto 2020in magistrsko delo za leto 2020

Avtor: Dr. Nadja Hvala, Tehnološka mreža TVPAvtor: Dr. Nadja Hvala, Tehnološka mreža TVP
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TPVS NAGRADE

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday

Grilu za diplomsko delo »Sis tem za lasersko preoblikovanje 
optičnega vlakna«, ki ga je opravil na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru pod mentorstvom red. prof. dr. Denisa Đonlagića 
in somentorstvom doc. dr. Simona Pevca. Nagrajenec 
je v delu konstruiral in preizkusil sistem za lasersko 
preoblikovanje optičnega vlakna, ki omogoča zožitev 
optičnih vlaken vse do 10 μm iz različnih začetnih premerov 
ter izdelavo posebnih večjedrnih in brezjedrnih vlaken. 
Diplomsko delo odlikuje celovita rešitev, ki vključuje izbiro 
električnih komponent sistema, načrtovanje mehanske 
konstrukcije, izdelavo programske kode in grafi čnega 
vmesnika za vodenje celotnega 
sistema. Posebnost sistema je 
regulacija absorbirane optične moči 
laserskega snopa, ki je izvedena 
s pomočjo kamere in omogoča 
natančen nadzor geometrije vlakna.

Nagrajenec Tadej Krivec za 
najboljše magistrsko delo

Nagrado za naj boljše magistrsko 
delo je prejel Tadej Krivec  za ma-
gistrsko delo z naslovom »Obdelava 
ko mpleksnih do god kov pri spre-
mljanju proizvodnega procesa«. 
Delo je opravil na Fakul teti za elek-
tro tehniko Univerze v Ljubljani pod 

mentorstvom prof. dr. Gašperja Mušiča in somentorstvom 
dr. Dejana Gradišarja. Magistrska naloga se osredotoča na 
procesiranje velikih tokov podatkov v proizvodnih okoljih, 
kjer je zaradi zahtev po optimizaciji celotnega poslovnega 
procesa potrebno pridobiti informacije v realnem času s 
čim manjšo časovno zakasnitvijo. 

Rezultat magistrskega dela je postavitev arhitekturne 
rešitve za obdelavo kompleksnih podatkov, ki temelji na 
statičnih poizvedbah dinamičnih podatkov in je izvedena s 
povezovanjem sodobnih programskih orodij v proizvodnih 
okoljih, tj. platforme za hitro obdelavo podatkov iz več virov, 

orodja za upravljanje podatkovnih 
baz ter orodja za poslovno analitiko. 
Rešitev je demonstrirana za primer 
zaznavanja napak na proizvodnih 
napravah z metodo osnovnih 
komponent.

Podelitev nagrad in predstavitev 
nagrajenih del je potekala 28. 
maja 2020 kot spletni dogodek. 
Nagrajencema iskreno čestitamo!

Dr. Nadja Hvala, Predsednica Komisije 
za nagrade in priznanja Tehnološke 
mreže TVP - www.tvp.si
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SEJEMSKE DEJAVNOSTI

Največjo poslovno-sejemsko prireditev Slovenije, 53. MOS, smo letos zaradi nepremostljivih ovir, povezanih s 

koronavirusom SARS-CoV-2, po posvetovanju s pristojnimi inštitucijami primorani dokončno odpovedati. To obvestilo 

pišemo s strtim srcem, a hkratnim zavedanjem, da je v dani situaciji to edina smiselna odločitev. 

MOS je 52. let zapored predstavljal osrednjo poslovno-sejemsko prireditev Slovenije. Številna slovenska in tuja podjetja 
so si z razstavljanjem na MOS-u zagotavljala veliko večino letnega prometa in širila poslovne kontakte. Organizatorji 
smo vsako leto znova zagotavljali popolno podporo in vrhunsko izvedbo sejma. Celotna ekipa je delovala v skladu 
s trdnimi vrednotami in vizijo, ki je več kot 50 let ustvarjala nepozabne sejemske dogodke. Ne glede na neizbežno 
odpoved 53. MOS-a pa verjamemo, da že prihodnje leto predstavlja nov začetek. V mislih že namreč načrtujemo 
popolno izvedbo MOS-a in drugih sejemskih dogodkov v letu 2021, za katere smo prepričani, da bodo lahko ponovno 
zaživeli v vsej svoji mogočnosti.

Leto 2020 si bomo za vedno zapomnili kot leto vseobsežnih pretresov, ki so se prikradli v vsako poro ne le slovenske, 
temveč tudi svetovne javnosti. Po najboljših močeh smo naše delovanje ohranjali nespremenjeno do zadnjega, a 
trenutna epidemiološka slika enostavno ne dopušča, da 53. MOS izvedemo v skladu z najboljšim izplenom za vse 
– razstavljavce, obiskovalce in vse ostale akterje, ki sodelujejo pri organizaciji MOS-a. Vsem namreč želimo nuditi 
optimalne pogoje, kar pa trenutno žal ni izvedljivo. V prvi vrsti smo odločitev sprejeli zaradi zagotavljanja zdravstvene 
varnosti, pa tudi zaradi želje, da MOS ohrani kakovostno identiteto, ki omogoča razstavljavcem uspešno promocijo 
širši javnosti.

Trdno verjamemo, da se bo situacija kmalu umirila in takrat bomo na Celjskem sejmu brezpogojno pripravljeni, da 
našim zvestim razstavljavcem in obiskovalcem ponovno izrečemo iskren pozdrav dobrodošlice.

Celjski sejem d. d.

Kljub trudu največjega sejemskega Kljub trudu največjega sejemskega 
dogodka, 53. MOS-a, letos ne bodogodka, 53. MOS-a, letos ne bo

MOS bi letos zabeležil svojo 53. obletnico delovanja.MOS bi letos zabeležil svojo 53. obletnico delovanja.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

DDRH-60, DC pretvornik za na DIN letev
MEAN WELL predstavlja prvi DC/DC pretvornik z zelo širokim razponom vhodne napetos  

V ponudbi proizvajalca MEAN WELL je bilo že do sedaj na voljo veliko DC/DC pretvornikov različnih moči in izvedb. 
Standardno je pri obstoječih modelih območje vhodne napetosti  2:1 ali 4:1. Nova serija DDRH pa ima to razmerje 
kar 10:1. Model DDRH-60, ki je DC/DC pretvornik za montažo na DIN letev, ima vhodno napetost v območju med 
150-1500 VDC. Montaža je možna na TS-35/7.5 ali TS35/15 letev.

Poleg že omenjenega izredno širokega območja vhodne napetosti med 150VDC in 1500VDC, ima pretvornik širok 
razpon delovne temperature med -30°C in +80°C in lahko deluje vse do nadmorske višine 5000m. Tiskano vezje 
napajalnika je obdano s silikonom, kar nudi tako dodatno zaščiteno pred prahom in vlago. Hlajenje DDRH-60 je pasivno, 
kar pomeni da se vrši preko pretoka prostega zraka. Pretvornik ustreza industrijskemu standardu EN-61000-6-2. Na 
voljo so modeli z sledečimi izhodnimi napetosmi: 5V, 12V, 24V, ter 48V DC. V pretvornik je vgrajen tudi DC-OK signal, 
s pomočjo katerega lahko nadzorni sistem zaznava morebitne odpovedi ali težave v sistemu napajanja.

Značilnosti DDRH-60:

- Izredno širok vhod enosmerne napetosti (150~150VDC)
- Kompakten dizajn (Širina samo 57mm)
- Vezje obdano s silikonom in tako zaščiteno pred prahom ter vlago

Informacije: LCR d.o.o.

Avtoriziran distributer
proizvajalcev Mean 
Well in IEI

LCR d.o.o., Hrastovec 1, 1236 Trzin tel.: 01 542 99 10 www.lcr.si info@lcr.si

KRATKI
DOBAVNI ROKI

Innovate with Exellence

www.meanwell.si

www.ieiworld.com

Power Partner
Your Reliable

ZANESLJIVOST
PO UGODNI CENI

REŠITVE
PO MERI

Industrial Computer Parts
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

- delovanjo do 5000m nad morsko gladino
- Zaščite: Kratek stik/preobremenitev/previsoka napetost/pregretje/prenizka 
vhodna napetost/zamenjava polaritete

- Nastavljiva izhodna napetost (100~120%)
- Mere (ŠxVxD): 57x93,5x105mm
- Garancija 3 leta

Pretvornik DDRH-60 je primeren za industrijsko avtomatizacijo, nadzorne 
sisteme, telekomunikacijske sisteme, za sončne in vetrne obnovljive energije, 
kot tudi za distribucijo enosmerne napetosti, ki zahteva pretvorbo iz visoke 
v nizko enosmerno napetost. 

vgnezdene 
(EMBEDDED) sisteme na osnovi 

Alvium 1500 C / 1800 C
 serija

NOVO!

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodayWWW.ELEKTRONIKA.TODAYWWW.ELEKTRONIKA.TODAY
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MERITVE

IoT REŠITVE ZA MERJENJE TEMPERATURE

Želite v vsakem trenutku dneva na svo-
jem telefonu ali računalniku preveriti 

temperaturo v notranjih in zunanjih prostorih, 
hladilnikih, cisternah ali na tekočem traku? 
S pomočjo LoRaWAN IoT tehnologije lahko 
hitro in preprosto vzpostavimo pameten 
sistem avtomatiziranega brezžičnega merjenja 
temperature. S tem dobimo orodje, ki prinaša 
občutne prihranke pri stroških ogrevanja 
in hlajenja, zagotavlja integriteto izdelkov 
in materialov ter poskrbi za dobro počutje 
uporabnikov prostorov. Vzpostavitev rešitve 
je zelo preprosta in stroškovno učinkovita.

Glavne prednosti IoT merjenja temperature

Kje vse lahko merimo temperaturo?

Informacije: TELOS d.o.o.

Temperatura v prostorih

Prava temperatura v prostorih je predpogoj za dobro 
počutje in zdravje zaposlenih, uporabnikov in gostov. Prek 
LoRaWAN temperaturnih senzorjev lahko spremljamo 
ambientalno temperaturo v vseh željenih prostorih in conah. 

Rešitev je primerna za več-stanovanjske objekte, pisarne, 
trgovine, hotele, razne ustanove, razstavišča, muzeje in za 
proizvodne in skladiščne hale. Pridobljeni podatki o gibanju 
temperature so ključni tudi za optimizacijo ogrevanja in 
hlajenja, kar prinaša izjemne prihranke pri energetskih 
stroških. Poleg temperature vsi senzorji merijo tudi vlago. 
Če gre njena vrednost izven ranga 40-70%, se zmanjša 
udobje, koncentracija in produktivnost uporabnikov. Zato 
je zelo pomembno, da spremljamo tudi to kategorijo. Na 
voljo je tudi modelska izvedba za merjenje vsebnosti 
CO2 – ogljikovega dioksida v prostorih.

Temperatura v hladilnikih
V živilskih trgovinah in restavracijah z neprestanim 
merjenjem temperature v hladilnikih, zmrzovalnikih in 
pečeh zagotovimo integriteto prehranskih izdelkov. Zelo 
natančne meritve temperature se samodejno izvajajo 
24 ur na dan, vse dni v letu. Ob preseganju nastavljenih 
vrednosti nam sistem samodejno pošilje alarm prek email 
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ali SMS sporočila. Rešitev prinaša občutno zmanjšanje 
stroškov v primerjavi z zamudnim in nenatančnim ročnim 
odčitavanjem temperature. 

Sistem je popolnoma prilagodljiv in preprosto razširljiv, 
baterijsko napajane senzorje lahko dodajamo po potrebi. 
Rešitev je odličen pripomoček za zagotavljanje in beleženje 
skladnosti s higienskimi standardi o temperaturni hrambi 
živil (HACCP).

Temperatura v proizvodnji
Poleg merjenja ambientalne temperature v vseh željenih 
prostorih, lahko v industrijskih okoljih spremljamo 
temperaturo tudi neposredno na proizvodni liniji. Tako 
izboljšamo kvaliteto izdelkov pri katerih je ključnega pomena 
konsistentna temperatura znotraj proizvodnega procesa. 
Primer: v proizvodnji avtomobilskih komponent lahko v 
realnem času merimo temperaturo barve, ki se nanaša na 
elemente. V primeru odstopanja smo takoj opozorjeni, da 
je potrebno temperaturo povrniti na pravi nivo.

Za meritve uporabimo namensko izvedbo LoRaWAN IoT senzorja 
s temperaturno sondo.  S pomočjo sond lahko izvajamo zelo 
natančno merjenje temperature tudi v najtežje dostopnih 
lokacijah znotraj proizvodnega procesa. Temperaturne sonde 
lahko vstavimo v kontejnerje, komore in cisterne za merjenje 
temperature tekočin, goriv, maziv in drugih komponent. 
Merimo lahko tudi temperaturo v vseh ceveh.

V živo lahko spremljamo temperaturo strojev in tako v 
okviru predikativnega vzdrževanja poskrbimo za manjše 
število okvar in tako znižamo obratovalne stroške. Povišana 
temperatura stroja je namreč prva indikacija, da ta ne 
deluje pravilno.
Zelo zanimivo je tudi merjenje temperature v skladiščnih. 
Z vpeljavo LoRaWAN rešitve merjenja temperature in vlage 
v skladiščih precej lažje vzdržujemo optimalne pogoje za 
zagotavljanje integritete hranjenih produktov. Obenem 
z avtomatiziranim beleženjem pridobljenih podatkov o 
temperaturi in vlagi lažje zagotovimo skladnost s predpisi 
o kakovosti.

Temperatura v podatkovnih centrih
V podatkovnih centrih v podjetjih in pri operaterjih 
se nahaja velika količina drage mrežne opreme. Ta je 
zelo občutljiva na nihanje temperature in vlage. Zato je 
potrebno vzpostavili napreden sistem merjenja, ki takoj 
zazna odstopanja od primernih nivojev temperature in 
vlage. Tako pridobimo orodje, ki nam, takoj ko temperature 
preveč naraste, pošlje alarm. 

S tem se zelo zmanjša možnost okvare opreme, ki ima 
za posledico izpad omrežja. Merimo lahko ambientalno 
temperaturo in s pomočjo sond tudi temperaturo posameznih 
komponent. V strežniških sobah lahko z uporabo namenskih 
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LoRaWAN senzorjev spremljamo tudi izlitja vode (poplave), 
nepooblaščene vdore ter zaznavamo dim.

Temperatura v zdravstvenih ustanovah
V bolnišnicah, klinikah, zdravstvenih domovih in laboratorijih 
v hladilnikih, zmrzovalnikih in komorah hranijo velike 
količine različnega materiala, ki je izjemno občutljiv na 
spremembe v okolju. Pri hrambi zdravil, cepiv in vzorcev je 
nujno potrebno ohranjati primerno temperaturo in vlago, 
saj v nasprotnem primeru lahko hitro pride do uničenja 
ali kontaminacije. 

Za zagotavljanje skladnosti je potrebno te vrednosti 
neprestano ročno spremljati, kar je delovno intenziven 
proces, pri katerem prihaja do številnih napak. Optimalna 
rešitev je vzpostavitev avtomatiziranega sistema merjenje 
temperature, vlage in pritiska, ki samodejno opozori na 
težave. 
Z brezžičnim IoT rešitvijo spremljanja dejavnikov tveganja 
pridobimo robusten sistem, ki nas takoj opozori na 
težave z opremo (recimo hladilniki) in tako zelo omeji 
zdravstvena tveganja. Obenem občutno zmanjša operativne 
in vzdrževalne stroške ter pripomore k optimizaciji dela.

Brezžični IoT temperaturni senzorji

Baterijsko napajani LoRaWAN temperaturni senzorji 
omogočajo hitro in preprosto namestitev brez uporabe žic

S senzorji merimo temperaturo in vlago v vseh željenih 
notranjih in zunanjih prostorih, hladilnikih in zmrzovalnikih, 
kontejnerjih, rezervoarjih, ceveh, znotraj proizvodne linije 
in na površinah. Prosto jih lahko prestavljamo po prostorih, 
saj jih napajajo baterije z življenjsko dobo do 10 let.

Na voljo je več modelskih izvedb, tudi z vgrajenim LED 
zaslonom, ki prikazuje trenutno temperaturo in model s 
temperaturno sondo. Meritve temperature so izjemno 
natančne, njihov razpon je od -200 do +200ºC.

100% brez žic
senzorje lahko postavimo kamorkoli, tudi 
neposredno v zmrzovalnik

Profesionalne naprave
velika natančnost meritev, IP65 nivo zaščite, 
AES enkripcija

Preprosta uporaba
neprestano samodejno pošiljanje podatkov 
o temperaturi

Modelske izvedbe LoRaWAN temperaturnih senzorjev

Lansitec Temp

Baterijsko napajani senzor 
temperature in vlage za uporabo 
v industrijskih okoljih (IP65)

Lansitec Sonda

Industrijski senzor tem pe-
rature s 4 sondami. Razpon 
meritev od -200ºC do +200ºC 
na površinah / v tekočinah

GlobalSat LS111P

Senzor ogljikovega dioksida 
(CO2), temperature in vlage z 
vgrajenim zaslonom za prikaz 
vrednosti

IoT Platforma GIoTo

Na IoT omrežje lahko povežemo veliko stvari, a to še ne 
pomeni, da so te pametne. Da stvari postanejo resnično 
pametne, je potrebno podatke, ki jih oddajajo v omrežje, 
inteligentno analizirati in uporabiti. Tu nastopi namenska 
IoT platforma GIoTo.
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GIoTo - pametno orodje za upravljanje stvari v IoT omrežjih

Platforma GIoTo omogoča pregleden prikaz v IoT omrežju 
pridobljenih podatkov in meritev, njihovo analizo ter 
integracijo v poslovne procese. S platformo GIoTo pridobite 
pametno orodje, ki izjemno poenostavi upravljanje in 
monetizacijo rešitev v IoT omrežjih.

Kaj omogoča GIoTo?

• Prikaz podatkov, ki jih v LoRaWAN in NB-IoT omrežje 
pošiljajo naprave in senzorji – meritve temperature, vlage, 
CO/CO2 in številnih drugih kategorij, stanje baterij v 
povezanih senzorjih, RSSI, SNR, DevEUI,…

• Celovit in pregleden grafi čni prikaz pridobljenih podatkov 
z različnimi grafi  in diagrami.

• Priprava in pošiljanje ukaznih parametrov do povezanih 
naprav.

• Napredna analiza in obdelava pridobljenih podatkov.
• Alarmiranje o dogodkih na omrežju in priključenih napravah
• Preventivno oz. »predictive« alarmiranje, ki lahko na 

osnovi vzorcev napove dogodke.
• Izvoz podatkov v večje število formatov (API).
• Prikaz lokacije povezanih naprav.
• Realno časni prikaz delovanja IoT omrežja.
• Upravljanje znotraj enovitega Drag&Drop dashboarda.
• Uporaba na vseh tipih naprav, tudi tablicah in pametnih 

telefonih.

Kako deluje GIoTo?

Nadzorna plošča - Dashboard
Upravljanje platforme GIoTo poteka v pregledni spletni 
nadzorni plošči – Drag&Drop dashboardu. V njem spremljamo 
delovanje sistema in vršimo nadzor nad stvarmi – napravami 
in senzorji, ki so v IoT omrežje povezane. Mogoč je izvoz 
pridobljenih podatkov v večje število formatov, prikaz 
lokacij vseh vključenih naprav na zemljevidu in alarmiranje 
o dogodkih na napravah in omrežju.

Meritve temperature na GIoTo platformi

Meritve temperature se prek LoRaWAN IoT omrežja 
brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem 
uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali 
računalnika spremljamo trenutno temperaturo, pregledujemo 
zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in 
opazujemo grafi čni prikaz gibanja trendov. 

Nastavljamo tudi željene temperaturne pragove, ki sprožijo 
alarme (ti se samodejno pošiljajo prek emailov ali SMS 
sporočil), spremljamo nivo baterij v senzorjih in izberemo 
intervale pošiljanja poročil o meritvah.

Več informacij dobite na TELOS d.o.o.
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BoreCONTROL rešitev brezkontaktnega merjenja 
premera odprtine na ključ

Slika 1: Borecontrol3

BoreCONTROL je zasnovan za pregled majhnih izvrtin ø4 mm. Merilni sistem je sestavljen iz senzorja, kontrolne enote sen-
zorja, krmilnika ter mehansko električnih enot za premik senzorja in merjenca. Vse mehanske lastnosti sistema, način meri-
tve in prikaz rezultatov se prilagodi željam stranke. BoreCONTROL temelji na tehnologiji konfokalnih kromatskih senzorjev. 
Zasučni vrtilni senzor omogoča krožno meritev. Sistem omogoča brez kontaktno merjenje premera v izvrtinah in luknjah.

Princip meritve
Za konfokalno-kromatografsko merilno metodo je značilno:

• Brez kontaktno merjenje z majhno svetlobo
• Visoka radialna in aksialna ločljivost
• Visoka dinamika (frekvenca vzorčenja do 25kHz)
• Za merjenje vseh materialov

Lastnosti

• Merilni obsegi: 4 - 10 mm, 8 – 12,8 mm in 10 - 16 mm
• Brez kontaktno merjenje
• Kratki merilni cikli zaradi visoke hitrosti vzorčenja (do 

25kHz)
• Ocenjevanje intenzivnosti omogoča konfokalno meri-

tev kromatske razdalje in pregled površin

• Visoka ponovljivost in natančnost
• Optična kompenzacija temperature

Uporaba
• Merjenje natančnosti elementov v obdelovalnih stro-

jih, strojih za brizganje, oblikovanje kovin itd.
• Meritev prvega vzorca ali meritev premera med po-

stopkom
• Ocenjevanje površine in odkrivanje napak
• Za različne namene v avtomobilski, vesoljski, medicin-

ski inženirstvu in industriji gradbenih strojev

Premike senzorja in merjenca se lahko izvede z RTA koračni-
mi motorji oziroma YASKAWA in UNITRONICS servo motorji.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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M-12 konektorji s plastično matico

ESCHA, specialist za povezljivost, predstavlja novost, program M12-konektorjev s plastično matico. Danes so ti na voljo v šti-
rih različnih barvah. Posebej so prilagojeni za zahtevne aplikacije predvsem v kemijski industriji, pri aplikacijah v korozivnih 
okoljih, neprimernih ali manj primernih za kovinske dele (npr. kemikalije v galvanah, klor v vodovodnih aplikacijah, drugo), pri 
aplikacijah, kjer je barvno kodiranje pomembna funkcija in pomoč, ter drugje. ESCHA plastične matice so izjemno robustne 
in v predstavljenih aplikacijah ustrezna zamenjava maticam iz nerjavnega jekla ali drugih kovinskih materialov. Zahvaljujoč 
unikatnemu dizajnu se jih lahko privija z roko ali s ključem. Skladni so s standardom IEC 61076-2-101 za M12 konektorje in 
izpolnjujejo visoko stopnjo zaščite, vse do IP67 in IP68.

Prednosti plastičnih matic pred maticami iz 
nerjavnega jekla

• Pri določenih, predstavljenih aplikacijah so nujna za-
menjava.

• Zahvaljujoč visoko kvalitetni plastiki so fi zično in tem-
peraturno odporni. 

• Optimalni so tudi za aplikacije na področju mobilne av-
tomatizacije  in v okoljih, kjer je tipično prisotno dosti 
vode, blata ali olja.

• Primerne so za izjemno visoke temperature poleti in 
izredno nizke temperature pozimi. Plastične matice in 
ohišja ESCHA je enostavno čistiti in vzdrževati pri tem-
perature od -30 ° C do + 90 ° C. UV stabilizatorji prepre-
čujejo nastanek porozne ali grobe površine.

Barvno kodiranje izboljšuje preglednost

Novi konektorji so na voljo s črnimi, sivimi, rdečimi ali mo-
drimi maticami za barvno kodiranje. To omogoča uporabni-
ku enostavno označevanje, kontrolo in razlikovanje pove-
zav oz. konektorjev. Jasnost v aplikaciji se s tem bistveno 
izboljša in napake pri vgrajevanju ali vzdrževanju je lažje 
preprečiti.

Na voljo pri senzorskih aplikacijah so številne variante z 
različnim številom pinov (3, 4, 4+PE, 5, 8, 12) z vsemi stan-
dardnimi kombinacijami tipov M12 konektorjev, več variant 
PVC in več variant PUR kablov, vključno s kablom za robot-
ske aplikacije.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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Oddaljeno vzdrževanje v industriji

Možnost dostopa in aktivnega posredovanja v oddaljen sistem, je v komunikacijski dobi nujno orodje za učinkovito delova-
nje. Sporočilo o nepravilnostih stroja na mobilni telefon, vpogled na nadzorno ploščo,  povezava na krmilnik ali prenos žive 
slike vzdrževalca stroja, so le ene izmed funkcionalnosti  orodij, ki jih ponuja podjetje Tipteh.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Vuzix

Video prenos v realnem času izboljša komunikacijo stro-
kovnjaka s terenskim delavcem in olajša delovni postopek. 
Delavec preko pametnih očal prenaša živo sliko in zvok 
sodelujočim v videokonferenci. Obratno njemu na ekran 
pametnih očal sodelujoči pošiljajo relevantne informacije, 
npr. podatkovni list ali načrt vezave, in mu s tehnologijo AR 
označijo lokacijo na napravi, kamor mora poseči. 

 

Strokovnjaki ga enostavneje usmerjajo okoli stroja, ozna-
čijo dele na napravi, pošiljajo skice in mu tako asistirajo pri 
celotni operaciji odprave napake. Delavca pametna očala 
ne omejujejo, ker jih uporablja prostoročno in lokacijsko 
neovirano.

Proizvajalec Vuzix z nakupom pametnih očal ponuja 1-let-
no brezplačno naročnino na programe za oddaljeno komu-
niciranje (Zoom, Skype, Vuzix Remote Assist). Aplikacija za 
napredno oddaljeno podporo xAssist podjetja Ubimax, pa 
ponuja še številne funkcionalnosti, kot so izmenjava doku-
mentov ter oddaljena obogatena resničnost.

Prednosti prostoročne videokonference s pametnimi očali:

    • Strokovna asistenca kadarkoli in kjerkoli,
    • Brez potrebe po potovanjih,
    • Nižji stroški in prihranjen čas,
    • Enostavna in neovirana uporaba,
    • Glasovno upravljanje.
    • Brez pomislekov zaposlednih glede varnosti in zdravja,
    • Brez stroškov mobilnih operaterjev kjerkoli po svetu.

Secomea

Podjetje Secomea je 
specializirano za podro-
čje oddaljenih industrij-
skih komunikacij, ki vam 
pomagajo nadzorovati, 
upravljati in servisirati 
vašo opremo ne glede 
na to kje se nahajate. 
Njihovo vodilo je nare-
diti povezavo varno in 
enostavno.

Vzdrževanje na daljavo

• diagnostika in programiranje PLC, HMI in ostalih pame-
tnih naprav
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Izkoristite dovršene oblačne rešitve Turck in 
oddaljeno  nadzirajte stroje. To vam bo omogočil 
TCG20, ki združuje funkcije Ethernet stikala,        
robnega PLC in prehoda za dostop v oblak. TCG20 
bo za vas zbiral, obdelal in v oddaljeni oblak 
posredoval podatke iz proizvodnje ter podatke 
senzorjev.

Za lokalno oblačno rešitev izberite krmilnik 
TBEN-L-PLC, ki deluje kot PLC in protokolni    
prehod za povezovo s privatnim oblakom. 
Tako poskrbete tudi za to, da podatki ostanejo 
znotraj podjetja. 

Tipteh d.o.o., 
Ulica Ivana Roba 23, 
1000 Ljubljana

www.tipteh.si
info@tipteh.si
+386 1 200 51 50

AVTOMATIZACIJA. NAŠA STRAST. VAŠ USPEH.

NADZIRAJTE STROJE 

PREKO OBLAKA

FUNKCIJE:
KRIPTIRANA END 2 END 

KOMUNIKACIJA, VPN KLIENT,

POŽARNI ZID, NAT ROUTER,

 SNMP MANAGER, 

DHCP SERVER

ŠTEVILNI VMESNIKI 
IN STREŽNIK/KLIENT
PROTOKOLI ZA HITRO 

INTEGRACIJO

HITRA VKLJUČITEV 
SISTEMA V OBLAK 
BREZ ZAMENJAVE 

OBSTOJEČE OPREME 

Preberite več na
www.tipteh.si/nadzor-strojev

Zagotovite oddaljeni 
nadzor strojev

VMESNIKI:
ETHERNET 10/100 MBPS, 

RS232/RS485, 

SERIJSKI IN CAN PORT, 

IEEE 802.11 A/B/G/N,

WPA/WPA2-PSK, 

UMTS ZA 2G IN 3G

PROTOKOLI 
STREŽNIK/KLIENT:

MODBUS TCP, MODBUS RTU, 

CANOPEN, OPC-UA,

MQTT

VKLJUČENA
PRILAGODLJIVA 

SPLETNA REŠITEV ZA 
NADZOR DELOVANJA 

STROJEV

Prediktivno vzdrževanje
• predpripravljen modul za izračun Splošne učinkovitosti 

opreme (OEE), z dolgoročno analizo podatkov, omogo-
ča predvideti delovanje in okvare stroja v prihodnosti.

Preventivno vzdrževanje
• dostop do nadzorne plošče v oblaku ali decentralizi-

ranega SCADA Web vmesnika za upravljanje in moni-
toring
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NOVOST V SERIJI 25C– DRT 25

Leuze predstavlja novega člana serije 25C. DRT25 je dinamični re-
ferenčni skener, ki za referenco uporablja statične ali premikajo-
če se predmete. Gre za nov princip detektiranja na trgu. Zaznava 
objektov je praktično neodvisna od barve in oblike detektiranega 
objekta.

Neodvisen od ozadja in lastnosti predmetov
Najpogostejša aplikacija novega senzorja je detekcija objektov na 
tekočem traku. Trak je lahko poljubne barve, lahko je moker, umazan, 
lahko tudi vibrira. Senzor zazna objekte vseh vrst. Lahko so svetleči, 
ravni, perforirani, strukturirani ali transparentni. Senzor je od traku 
lahko oddaljen do  200 mm. Potrebno je omeniti, da senzor ni name-
njen verižnim tekočim trakovom.

Narejen za najzahtevnejša okolja
Senzor je zasnovan za uporabo v najzahtevnejših okoljih. Brez te-
žav deluje pri temperaturah od -10°C do +50°C. IP67, IP69K ohišje 
preprečuje vdor vode in prahu v senzor, možno je čiščenje z visoko-
tlačnim čistilcem. ECOLAB certifi kat dovoljuje varno uporabo pred-
pisanih čistilnih sredstev..

Preprost za uporabo
Komplicirani problemi potrebujejo enostavne rešitve. DRT je zasno-
van tako, da je kar najbolj preprost za uporabo. 
1. Namestimo ga na ustrezno višino 

Ustrezna razdalja je od 50 – 200 mm. Priporočena razdalja je 
100 mm.

2. Nastavimo ustrezno občutljivost 
Senzor omogoča nastavitev treh nivojev občutljivosti: 

• ROBUSTNI NIVO - Teach gumb pridržimo za 2 - 7s 
Izberemo, če je tekoči trak umazan oz bo s časom postal 
umazan. Potrebno je paziti, da transparenti objekti ne 
bodo zaznani s to nastavitvijo.

• STANDARDNI NIVO – Teach gumb pridržimo za 7 – 12s
Izberemo za standardne aplikacije. Trak je lahko malo 
umazan. 

• OBČUTLJIV NIVO – Teach gumb pridržimo za več kot 12s
Izberemo pri detekciji transparentnih ali zelo tankih objek-
tov. Potrebno je paziti, da trak pri tej nastavitvi ne sme biti 
umazan.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Enostavna povezava in nastavljanje 
preko PLC-ja
Senzor ima integrirano IO-link komunikacijo. Tako 
lahko preko PLC-ja enostavno nastavljamo tem-
peraturo senzorja. Prav tako lahko preberemo po-
datke s senzorja in na ta način dobimo podatke o 
trenutnem stanju izhodnega signala, temperature 
senzorja, stanje dodatnih funkcij (npr. Tracking) in 
še in še. 

.
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Ne pozabite!
Senzor je član obširne družine optičnih fotocelic serije 25C. S tako obsežnim portfelijem lahko rešimo večino težav na trgu.

Premagajte konkurenco!

Tipteh d.o.o., 
Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana

www.tipteh.si
info@tipteh.si 

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

VSE NOVOSTI 

NA ENEM MESTU!

Prenesite katalog na 
www.tipteh.si/katalog

Avtomatizirajte procese z opremo 
za avtomatizacijo vodilnih proizvajalcev. 

Spoznajte novosti v našem katalogu,
razvijte nove konkurenčne prednosti in 

ostanite daleč pred konkurenco.

VODILNI 
PROIZVAJALCI

POD ENO 
STREHO
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Industrijski računalniki za uporabo v 
najzahtevnejših aplikacijah v avtomatizaciji

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Industrijski računalniki so zasnovani za uporabo v zahtevnih aplikacijah v industrijskih okoljih 
in zagotavljajo visoko zmogljivost, vzdržljivost in robustnost.

Industrija 4.0 prinaša številne spremembe pri načinu proizvodnje. Produkcija gre z 
izjemno hitrostjo v smeri pametne proizvodnje, ki je vodena s pomočjo inteligentnih 
programskih orodij, ki povezujejo stroje in naprave. Gre za ustvarjanje digitalnega 
okolja, znotraj katerega so za nemoteno komunikacijo med seboj povezani procesi, 
postopki, izdelki, stroji in storitve. Digitalizacija industrije nudi številne prednosti, kot 
so možnosti za rast, usklajevanje izdelkov, prilagajanje proizvodnje brez časovnega 
zamika ter večja učinkovitost pri porabi virov in energije.

V podjetju Elektrospoji d.o.o. se zavedamo pomembnosti sledenja trendom v razvoju 
tehnologij ter tako našim strankam ponujamo konkretne rešitve, ki temeljijo na 
učinkovitosti, zanesljivosti, trajnosti in naprednosti. Proizvodnim podjetjem z obširnim 
naborom izdelkov za industrijsko avtomatizacijo omogočamo uspešno vpeljavo IoT 
in varnega nadzora proizvodnje iz oblaka, brez potrebe po posodobitvi celotnega 
nabora strojev.

Del tovrstne naše ponudbe predstavljajo industrijski računalniki, ki so oblikovani 
za aplikacije, ki zahtevajo izjemno obstojnost in robustnost. Industrijski računalniki 

bistveno prispevajo k povečanju kapacitete avtomatizirane linije, k lažji integraciji z vsemi napravami in stroji 
brez potrebe po menjavi celotne produkcijske linije ter k nižjim vzdrževalnim stroškom. Odlikuje jih nizka poraba 
energije in pasivno hlajenje, kar omogoča njihovo vkomponiranje v manjše, bolj kompaktne okvirje, ki so idealni 
za prostorsko omejena okolja.

Njihove prednosti so še:

• Dolga življenjska doba: komponente so narejene iz obstojnih materialov z dolgo 
življenjsko dobo.

• Zanesljivost in vzdržljivost: so izredno vzdržljivi in dobro delujejo v težkih pogojih. 
Imajo visoko temperaturno toleranco, kar zmanjšuje število okvar in posledično 
povečuje produktivnost.

• Enostavna namestitev: večje prilagoditve pri namestitvi niso potrebne, saj 
namestitev industrijskih računalnikov poteka enako kot pri klasičnih računalnikih.

V Elektrospojih ponujamo različne modele industrijskih računalnikov proizvajalca Asem, 
ki je eden vodilnih mednarodnih proizvajalcev industrijskih računalnikov, primernih 
za najtežje industrijske pogoje. Odlikujejo jih inovativna tehnologija, visoka kvaliteta 
in zanesljivost, kar je v industrijskem okolju izjemnega pomena. Oblikovani so tako, 
da zadostijo specifi čnim potrebam na trgu industrijske avtomatizacije.

Značilnosti Asemovih industrijskih računalnikov:

• Procesorji: Atom, Intel Celeron ULV in Core 2 Duo ULV
• Montaža: vijačna ali na DIN letev
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• Bogat nabor komunikacijskih vmesnikov: USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, 
RS232/422/485, DVI-D video izhod…

• Operacijski sistemi: Windows 7, 8, 10, Linux, Codesys
• Material ohišja: aluminij (pri določenih modelih je aluminijasto 

ohišje kombinirano s plastičnimi deli)
• Pred nameščena programska oprema za oddaljeni dostop: UBIQUITY

Sistemi 

so na voljo tudi v različicah z možnostjo namestitev različnih razširitvenih enot in dodatnih programskih paketov 
za samo diagnostiko, varnostno kopiranje in obnavljanje ter zaščito pred virusi. Pri industrijski rabi to pomeni 
največjo možno stopnjo prilagajanja in varnosti. Tovrstni industrijski računalniki so za uporabnike, ki imajo visoke 
zahteve glede prilagodljivosti, prava izbira.

Slovenski zastopnik za ASEM izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 Ljubljana), ki s področja 
industrijske avtomatizacije nudi najrazličnejše rešitve. 

Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri optimalne rešitve za vaše potrebe. Več informacij najdete 
na www.elektrospoji.si.
.
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Širok nabor opreme za izgradnjo 
PROFINET omrežja

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Za velike prenosne hitrosti z najvišjo stopnjo zanesljivosti

Podjetja za učinkovito digitalizacijo potrebujejo informacije iz vseh delovnih procesov v podjetju. Rešitev so 
zanesljive povezave na vseh nivojih, začenši s proizvodnim. Za starejšo opremo, ki ni iz časov PROFINET-a, so 
potrebni prehodi med omrežji, ki omogočajo povezavo vseh strojev in opreme. Vodilni standard za komunikacijo 
preko industrijskega Ethernet-a predstavlja PROFINET, ki omogoča izgradnjo celovitih integriranih procesov v 
avtomatizaciji in enostavno povezavo z ostalimi Ethernet omrežji.

Nemotena komunikacija preko PROFINET-a sloni na ustreznih industrijskih rešitvah, ki upoštevajo vse tehnične 
zahteve, specifi cirane s standardom PROFINET. Z uporabo ustreznih komponent in predpisanih pravil vgradnje le teh, 
PROFINET zagotavlja najvišjo stopnjo zanesljivosti, povezljivosti in prilagodljivosti. RT (Real-Time) komunikacija se 
odvija pri visokih hitrostih prenosa, ki jo omogočajo različni hitrostni nivoji PROFINET-a (4-žilni Cat.5 – 10/100Mbit/s 
in 8-žilni Cat.6A – 10Gbit/s). Za premagovanje daljših razdalj se uporabljajo komponente, namenjene prenosu 
podatkov preko ustreznih optičnih kablov in konektorjev.

Obširen nabor izdelkov

Pri industrijskem Ethernet-u ločimo aktivne in pasivne komponente. Aktivne komponente sprejemajo in pošiljajo 
podatke. Tipični primeri so stikala (switch-i), prehodi, pretvorniki protokolov ipd. Na drugi strani so pasivne 
komponente potrebne za sam prenos podatkov in informacij. To so kabli, konektorji, razdelilne doze ipd. V podjetju 
Elektrospoji ponujamo celovit nabor izdelkov različnih proizvajalcev, ki omogočajo izvedbo najzahtevnejših 
PROFINET povezav tako pri novogradnjah kot pri povezovanju obstoječe opreme v omrežje. Nudimo ustrezne aktivne 
in pasivne komponente, skladne s PROFINET standardom in podprte z 
vsemi potrebnimi certifi kati.

Aktivne komponente

Asortima aktivnih komponent podjetja Elektrospoji obsega:
• Upravljana stikala (managed switch)

RJ45, optični vhodi/izhodi, SFP
• IP67 aktivni PROFINET distributorji

Za uporabo v zahtevnejših pogojih.
• PROFINET prehodi (gateway)

ModbusTCP, PROFIBUS DP, CAN OPEN

Pasivne komponente

V Elektrospojih ponujamo širok nabor PROFINET kablov in konektorjev v številnih različicah, ki zadovoljijo 
najrazličnejše zahteve

4 in 8 žilni PROFINET kabli
• PVC ali PUR izolacija
• statična uporaba - inštalacijski kabli (tip A)
• dinamične aplikacije - kabli za verige (tip C), kabli za robotske 

aplikacije (torzijski)
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• optični kabli na zalogi - poljubna dolžina: CAT.5 
10/100 Mbit/s PUR (tip C) 4xAWG22/7, D=6,5 mm

• izdelava kabla po meri s konektorji M12 ali RJ45
• testerji za kable

Kabelski konektorji
• kotni, ravni
• M12 (D-kodiran), RJ45 (4 in 8-žilni)
• montaža z ali brez orodja

Industrijski konektorji z modularnimi 
PROFINET vložki

• možnost kombinacije s pnevmatiko, močnostnimi, 
signalnimi in drugimi komunikacijskimi povezavami

• vse v enem konektorju

PCB konektorji
    • PROFINET
    • za uporabo na tiskanih vezjih

Inštalacijska oprema
    • zaščitne cevi
    • razstavljive uvodnice za kable s konektorji
    • material za pritrjevanje
    • sistemi za označevanje kablov in komponent
    • orodja za izdelavo kablov

Slovenski zastopnik za izdelke Weidmüller, Helmholz in 
Icotek je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 
Ljubljana), ki s področja industrijske avtomatizacije nudi 
najrazličnejše rešitve. Njihovi svetovalci vam bodo z 
veseljem pomagali pri izbiri optimalne rešitve za vaše 
potrebe. Več informacij najdete na www.elektrospoji.si.
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Avtor: Peter Meh, FBS ELEKTRONIK d.o.o.

Ali lahko prihranite z znižanjem zaloge rezervnih delov dragih varnostnih elementov?
Ena letev dve funkciji. Kako je to mogoče?
.
V podjetju FBS elektronik d.o.o. v okviru našega programa rešitev za industrijsko varnost nudimo napredno serijo 
varnostnih svetlobnih zaves 450L proizvajalca Rockwell Automation (Allen Bradley). Zagotavljanje človeku varnega 
delovnega okolja ima vsekakor visoko prioriteto. Posebno je ta pomembna v industrijskih delovnih procesih, kjer 
posluževalci pogosto delujejo ob boku potencialno nevarnih delovnih strojev, kot so roboti, obdelovalni stroji in 
stiskalnice.

Varnostne svetlobne zavese 
GuardShield 450L

Za nemoteno delovanje industrijskih procesov so 
nujno potrebne ključne rezervne komponente, saj je le 
tako mogoče minimizirati čas izpadov zaradi okvar in 
poškodb teh komponent. Mednje sodijo tudi elementi 
varnostne verige, brez katerih se delovni proces ne 
more odvijati v okviru predpisanih varnostnih zahtev. 
Kar zadeva varnostne svetlobne zavese, predstavljajo 
običajno varnostno zalogo kompleti svetlobnih letev 
(ločeni oddajna in sprejemna letev - pari različnih višin za 
različna delovna mesta). Glede na dejstvo, da varnostne 
komponente, zaradi svoje kompleksnosti in zahtev, ki 
jih morajo izpolnjevati, predstavljalo izdelke višjega 
cenovnega razreda od klasičnih procesnih komponent, 
ima njihova zaloga tudi večji vpliv na skupne stroške 
zaloge rezervnih delov.

To neugodnost pomagajo reševati varnostne svetlobne 
zavese GuadShield 450L. Letve te serije varnostnih 
svetlobnih zaves so namreč zasnovane tako, da lahko 
vsako od letev zavese konfi guriramo bodisi kot oddajno 
ali kot sprejemno letev. To prepolovi potrebno varnostno 
zalogo rezervnih svetlobnih zaves, saj nujno rezervo 
posamezne izvedbe zavese, namesto para oddajne in 
sprejemne letve, predstavlja le ena letev v kombinaciji z 
univerzalnim krmilnim modulom letve. S tem konceptom 
je mogoče ustvariti znatne prihranke pri zalogi rezervnih 
delov za vzdrževanje.

Kot rezervo torej potrebujete le eno svetlobno letev 
(ločljivosti 14 mm ali 30 mm) in eden UNI modul, ali 
dva posamezna modula (oddajnik/sprejemnik). Izbirate 
lahko med plug-in moduli osnovne (B-basic) ali napredne 
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izvedbe (E-enhanced).

Basic izvedba 450L-B 

Vsebuje osnovne izklopne funkcije kot sta redundantni/
varnostni izhod (2 x) in EDM funkcija (nadzor stanja 
izhodov preko zunanjih pomožnih relejev). Priklop je 
izveden preko 5-polnega M12 konektorja. Poravnavi 
letev služita LED diodi na letvah, ki poskrbita za ustrezno 
signalizacijo ob pravilni poravnavi. 

Za kompleksnejše industrijske aplikacije je priporočljivo 
izbrati napredno izvedbo 450L-E, ki omogoča dodatne 
funkcionalnosti.

Prednosti napredne izvedba 450L-E

Lastnosti: 
• Patentirana tehnologija vam z uporabo inovativnega 

vtičnega modula omogoča poljubno uporabo vsake 
letve kot oddajnik ali sprejemnik: ločeno oddajnik, 
sprejemnik ali univerzalnega modula UNI (sprejemnik 
ali oddajnik v enem modulu).

• Napredne funkcije v primerjavi z osnovno basic serijo 
(450L-B), kot so možnost kaskadne vezave letev (za 
vertikalno in horizontalno varovanje), vgrajeni funkciji 
muting in blanking (možnost izbire dovoljenega 
prekinjanja žarkov zavese za potrebe posluževanja 
procesa z materialom).

MUTING funkcija je namenjena aplikacijam nalaganja 
materiala na paletizerjih, kjer se ob zaznavi palete 
preko zaporedja optičnih senzorjev izklopi varnostna 
zavesa in ob ponovni vzpostavitvi njihove optične 
povezave spet vzpostavi funkcija varovanja. 

BLANKING funkcija je namenjena izklopu različnega 
števila optičnih žarkov (npr.1-2-3…), glede na potrebe 
aplikacij, na delovnih mestih kjer bi obdelovani 
material prekinjal optične žarke in s tem povzročil 
izklop naprave (n.p.r. stroji za krivljenje pločevine). 

Ločimo med dinamičnim (pozicija stalno prekinjenih 
žarkov se spreminja) in statičnim blankingom (vedno 
so prekinjeni isti žarki).

• Vgrajene funkcije (EDM, muting, blanking) lahko 
enostavno in hitro konfi gurirate preko DIP stikal ali 
brezplačne programske opreme, kar bistveno skrajša 
čas zagona. 

• Vgrajeni laserskim kazalnik vam bistveno olajša 
nujno poravnavo obeh letev zavese in tako omogoči 
prihranek časa pri namestitvi in zagonu zavese, še 
posebej pri večjih razdaljah (do 16,2m) ali aplikacijah 
z uporabo vmesnih zrcal (L, U postavitve varovanja).

• 450L serija zagotavljaaktivno zaščitno polje po 
celotni višini optičnih letev.

• Kompaktno ohišje 30 x 30 mm omogoča ustrezno 
robustnost ob hkratnem prihranku prostora.

• Višina varnostnega področja letve od 150 do 1950 
mm v korakih po 150 mm.

• Izvedba za varovanja prsta (resolucija 14 mm) na 
oddaljenosti med oddajnikom in sprejemnikom 0,5 
do 9 m.

• Izvedba za varovanje roke (resolucija 30 mm) na 
oddaljenosti med oddajnikom in sprejemnikom 0,9 
do 16,2 m.

• Kaskadna vezava letev omogoča vezavo večjega števila 
varnostnih zaves v serijo (varovanje horizontalne in 
vertikalne ravnine z eno svetlobno zaveso).

• Brezplačna programska oprema vam omogoča 
diagnostiko morebitnih motenj / napak in tako olajša 
njihovo odpravo.

• Stopnja mehanske zaščite IP65.

• TUV certifi kat type 4 v skladu z IEC 61496-1/2, PLe 
(kategorija 4) v skladu z ISO 13849-1, SIL3 PLe v 
skladu z IEC 61508, SILcl 3 v skladu z IEC 62061.

Da svetlobne zavese GuardShield 450L omogočajo 
znižanje stroškov varnostnih rezervnih delov pa lahko 
preverite sami!

Za več informacij pokličite 03-898-3702 ali pošljite 
povpraševanje na peter.meh@fbselektronik.com .
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Ljubljana, 23. 6. 2020 – Že tretje leto zapored so v okviru projekta LIFE Podnebna pot 
2050 s partnerji na Centru za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« pripravili 
Poročila o napredku Slovenije pri zmanjševanju toplogrednih plinov (TGP) – Podnebno 
ogledalo 2020. Namen ogledala je spremljanje izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij 
TGP v Sloveniji. Ti podatki nam pomagajo, da vemo, kateri ukrepi so učinkoviti in katere 
ukrepe moramo še okrepiti. Projekt sofi nancirata EU iz programa LIFE ter Ministrstvo za 
okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Letos je k rasti TGP največ prispeval 
promet, ki je tudi edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005−2018 povečale, 
in sicer za 32 %, emisije TGP na področju stavb pa so se v letih 2017 in 2018 znatno 
zmanjšale, za 9,9 % oz. 10 % v primerjavi z letom prej.

PODNEBNO OGLEDALO 2020 - SLOVENIJA PODNEBNO OGLEDALO 2020 - SLOVENIJA 
NAPREDUJE - OKREPITI SODELOVANJE NAPREDUJE - OKREPITI SODELOVANJE 
IN STALNOST IZVAJANJA UKREPOVIN STALNOST IZVAJANJA UKREPOV

Poročila »Podnebno ogledalo 2020« kažejo na to, da bo 
Slovenija cilje na področju emisij neETS (to so emisije iz 
virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z 
emisijami) v letu 2020 dosegla. Za obvladovanje vplivov 

na podnebje in prehod v podnebno nevtralnost bo treba 
okrepiti izvajanje ukrepov v državi, pri tem bodo morali 
poleg ministrstev sodelovati tudi občine, podjetja, 
organizacije in prebivalci. 
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Zagotoviti bo treba tudi stalnost izvajanja ukrepov, kot so trajnostna mobilnost, 
energetske prenove stavb in obnovljivi viri energije. To prispeva tudi k bolj 
samostojni, prožni, odporni zeleni in zdravi družbi ter ustvarja nova delovna 
mesta. Poročila so dostopna na spletni strani.

Mag. Stane Merše, Institut »Jožef Ste fan«, 
vodja Centra za energetsko učinko vitost: 
»Za poznavanje izvajanja obstoječih 
ukrepov je pomembno, da spremljamo 
njihove učinke - to nam omogoča Podnebno 
ogledalo. Iz tega lahko sklepamo tudi, na 
kaj moramo biti pozorni v prihodnje. Glede 
izvajanja ukrepov bo kritično obdobje do 
leta 2030. Če bomo uspešni, bodo podnebne 
spremembe še obvladljive. Temelj bodo 
še naprej že uspešni uveljavljeni ukrepi: 
spodbujanje energetske prenove stavb, 
izkoriščanje obnovljivih virov energije in 
trajnostna mobilnost. Treba je čim prej 
začeti z izvajanjem ukrepov iz Celovitega 

nacionalnega podnebno energetskega načrta (NEPN), zlasti je treba okrepiti 
spodbude za industrijo in promet.« 

Mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor: »Lahko bi rekli, da smo 
zadovoljni z napredkom, ki ga vidimo v ogledalu. Podnebno ogledalo 2020 
dobro kaže, da smo na poti k doseganju cilja zmanjšanja emisij, a kaže tudi 
na to, kje so potrebne okrepitve ukrepov. Sedanji trenutek je odločilen za 
okrepitev aktivnosti, ki jih izvaja država. Dejstvo je, da bomo vse več podpore 

morali namenjati tudi z nacionalnega nivoja ukrepom, ki jih načrtujejo in 
izvajajo občine (prenove stavb, trajnostne mobilnosti, ravnanju z odpadki, 
izkoriščanja obnovljivih virov energije, ozaveščanja in drugih). S tem bomo 
dosegali ne samo okoljske učinke, ampak tudi družbene – z bolj skladnim 
regionalnim razvojem.«
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Mag. Gregor Pretnar, PNZ: »Glede na prevladujoč delež 
bo ključen promet. Vprašanje zmanjševanja emisij iz 
prometa bo treba nasloviti drugače kot do sedaj. Sedanja 
prometna strategija je emisije obravnavala na osnovi 
ukrepov, ki so bili potrebni za doseganje ciljev, na primer 
mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva. 

Po novem bo morala določiti ukrepe, ki bodo vodili 
k zastavljenim ciljem na področju emisij in hkrati k 
prometnim ciljem. Pričakovati je, da bodo ti ukrepi 
fi nančno, okoljsko in družbeno precej zahtevnejši kot 
sedanji. Za njih bo treba poiskati širše soglasje.«

Za blaženje podnebnih sprememb ima Slovenija obvezujoč 
cilj za leto 2020, da se emisije iz virov, ki niso vključeni 
v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, v obdobju 
2005−2020 ne povečajo za več kot 4 %, kar bo po 
podatkih za leto 2018 predvidoma doseženo. 

Emisije TGP iz virov v okviru tega cilja so bile v letu 2018 
za 10,6 % nižje od cilja za leto 2020. A so se v obdobju 
2005−2018 emisije zmanjšale samo za 5,9 %, v zadnjem 
opazovanem letu pa so se celo povečale, in sicer za 2 
%. Največji delež v teh emisijah (tistih, za katere ima 
Slovenija zastavljene nacionalne cilje) ima promet 53%, 
ki je k rasti prispeval največ, sledi kmetijstvo s 15 %, 
široka raba z 12 % in industrija z 11%.

Prehod v bolj zelen vsak dan prispeva tudi h 
okrevanju po krizi

Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb, ki jih izvajajo 
in načrtujejo države, stanejo veliko manj kot bodo 
škode zaradi ekstremnih pojavov kot so poplave, požari, 
bolezni in drugo. Samo pravočasno ukrepanje lahko te 
škode zmanjša. Hkrati pa lekcije iz pretekle krize kažejo 
na to, da so zelene fi nančne spodbude pogosto boljše 
kot tradicionalne. Kratkoročno ustvarijo več delovnih 
mest, dolgoročno pa ustvarijo prihodke in prihranke, 
kot ugotavljajo mednarodne analize. 

V Sloveniji že spodbujamo veliko ukrepov za zmanjševanje 
emisij TGP v okviru kohezijske politike iz sredstev Sklada 
za podnebne spremembe in prispevka za učinkovito rabo 
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energije ter drugih. Samo za ukrepe, ki jih spodbuja Eko 
sklad, je ocenjeno, da je potrebnih letno 5.000 delovnih 
mest, skupaj s posrednimi učinki pa celo 7.800. Med 
ukrepi za hitro okrevanje so zelo pomembni tisti, ki jih 
izvajajo občine.  

Izvajanje ukrepov po sektorjih

Zadovoljni smo lahko z izvajanjem naslednjih ukrepov, 
ki so pomembno prispevali k zmanjševanju emisij 
TGP v zadnjem obdobju: energetska prenova stavb v 
gospodinjstvih in javnih stavb v občinah, ločeno zbiranje 
odpadkov in posledično zmanjšanje količine odloženih 
biorazgradljivih odpadkov. Pomembno je tudi to, da se je 
znatno povečal učinek spodbud za energetsko prenovo 
stavb v javnem sektorju, saj je bilo za 100 EUR naložb 
v energetsko prenovo javnih stavb potrebnih 38 EUR 
nepovratnih sredstev, kar je za 26 EUR manj kot v letu 
2015, k čemur so največ prispevale občine. Država pa 
pri prenovi stavb v državni lasti ne dosega svojih ciljev, 
prenoviti bi morala 3 % površine letno, realizacija pa 
je okrog 1,2 %. 

Sektor industrije je bil dolga leta zapostavljen, napredek 
je bil dosežen leta 2018, ko je Eko sklad prvič razpisal 
nepovratna sredstva za to skupino. Izvajanje ukrepov 
učinkovite rabe energije (URE) in izrabe obnovljivih 
virov energije (OVE) v industriji bo treba zelo okrepiti 
in opredeliti jasne cilje zmanjšanja emisij. 

Največje vrzeli so pri izvajanju ukrepov na področju 
prometa, zlasti izgradnje železniške infrastrukture 
ter spodbujanja javnega prometa. V letu 2018 so se 
poslabšali praktično vsi kazalci prometa, ki jih spremlja 
Podnebno ogledalo: specifi čne emisije novih in vseh 
vozil, število potniških kilometrov v javnem potniškem 
prevozu (JPP), delež železniškega prometa v tovornem 
prometu. Napredek pa je opazen pri projektih trajnostne 
mobilnosti, ki jih pripravljajo občine za fi nanciranje v 
okviru spodbud sedanje fi nančne perspektive, ter pri 
uvajanju enotne vozovnice za javni potniški promet.

Pregled po sektorjih

Največ je k rasti prispeval promet, ki je tudi edini sektor, 
v katerem so se emisije TGP v obdobju 2005−2018 
povečale, in sicer za 32 %. Ta sektor ima tudi največji 
delež v emisijah, 53 %. V letu 2018 so se poslabšali 
praktično vsi kazalci: specifi čne emisije novih vozil, 
število potniških kilometrov v javnem potniškem prevozu 
(JPP), delež železniškega prometa v tovornem prometu. 
Napredek je opazen pri projektih trajnostne mobilnosti, 
ki jih pripravljajo občine za fi nanciranje v okviru spodbud 
sedanje fi nančne perspektive. 

Emisije TGP na področju stavb so se v letih 2017 in 
2018 znatno zmanjšale za 9,9% oz. 10% v primerjavi 
z letom prej. Da bi povečal zanimanje gospodinjstev za 
izvajanje ukrepov, je Eko sklad zato v zadnjem obdobju 
še nekoliko razširil nabor pozivov, spremenile pa so se 
tudi višine nekaterih spodbud. Pri prenovi javnih stavb 
so še naprej zelo aktivne občine. Država pri prenovi 
svojih objektov ciljev ne dosega, prenoviti bi morala 3 % 
površine letno, realizacija pa je okrog 1,2 %. Pomembno 
se je izboljšal učinek fi nančnih spodbud, saj je bilo za 
100 EUR naložb v energetsko prenovo javnih stavb 
potrebnih 38 EUR nepovratnih sredstev, kar je za 26 
EUR manj kot v letu 2015. K temu je so največ prispevali 
projekti, ki jih izvajajo občine. 

Kmetijstvo je s 15,6 % drugo med sektorji po deležu 
emisij TGP, za katere ima Slovenija zastavljene nacionalne 
cilje. V to so vštete emisije metana in didušikovega 
oksida, neposredno iz kmetijske pridelave. Nadaljnja 
2,2 % znašajo še emisije kmetijske in gozdarske 
mehanizacije, ki se upoštevajo pri emisijah široke rabe. 
Pri pripravi ukrepov v fi nančni perspektivi 2021-2027 
je treba več pozornosti nameniti zmanjševanju emisij 
metana ter ohraniti in nadgraditi ukrepe za izboljšanje 
učinkovitosti kroženja dušika v kmetijstvu.

Emisije TGP iz odpadkov, ki po deležu niso velike 
(štiriodstotne), so se v obdobju 2005−2018 zmanjšale 
za 40,4%, v letu 2018 pa za 7,4%. Glavni ukrepi pri 
odlaganju trdnih odpadkov so bili ločeno zbiranje 
odpadkov in predvsem izgradnja sistemov za mehansko 
biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred 
odlaganjem, na področju ravnanja z odpadnimi vodami 
pa povečevanje deleža naprednejših sistemov čiščenja 
odpadnih voda.

Emisije TGP v industriji in gradbeništvu, ki so v okviru 
nacionalnih ciljev, so leta 2018 predstavljale 10,9% teh 
emisij. V obdobju 2005−2018 so se emisije sicer znatno 
zmanjšale za 22,5%, vendar pa se v zadnjih petih letih 
povečujejo in se vse bolj oddaljujejo od zastavljenega 
indikativnega sektorskega cilja. Izvajanje ukrepov URE in 
izrabe OVE v industriji bo treba zelo okrepiti in opredeliti 
jasne cilje zmanjšanja emisij, kot je načrtovano v NEPN. 
Na razpolago so sicer spodbude Eko sklada in evropska 
sredstva iz Kohezijskega sklada. 

Eko sklad je nepovratna sredstva za to ciljno skupino 
prvič razpisal leta 2018, zanimanje za spodbude je veliko. 
Gre za zelo pomembno področje pri izhodu iz krize.

Emisijska produktivnost, ki primerja gospodarsko 
aktivnost z rastjo emisij TGP, se je že drugo leto zapored 
izboljšala, in sicer na 2,39 EUR/kg CO2, a v zadnjem letu 
tudi na račun okolja z rastjo emisij. Od leta 2005 se je 
sicer povečala za skoraj 50 %, vendar pa Slovenija dosega 
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le 70 % povprečja EU, torej 
nas čaka še veliko dela zaradi 
podnebja in konkurenčnosti.

V zadnjih dveh letih se skupna 
vsota fi nančnih spodbud 
povečuje, še hitreje pa se 
povečujejo spodbujene 
investicije in doseženi učinki 
na zmanjšanje emisij. Pri 
fi nanciranju ukrepov ima Sklad 
za podnebne spremembe 
vse pomembnejšo vlogo. Za 
pozitivne učinke je izjemnega 
pomena tudi stalnost spodbud, 
saj lahko vrzeli v fi nanciranju 
zelo vplivajo na zaposlenost. 
V preteklem obdobju se je 
velika vrzel pojavila pred 
začetkom nove finančne 
perspektive pri črpanju 
kohezijskih sredstev, čemur 
se bo potrebno izogniti, še 
zlasti zato, ker sovpada z 
ekonomsko krizo.

LIFE Podnebna pot 
2050
Vodilni partner projekta 
LIFE Podnebna pot 2050 je 
Institut Jožef Stefan, Center 
za energetsko učinkovitost. 
Partnerji projekta so: ELEK, 
načrtovanje, projektiranje in 
inženiring, d.o.o., Gradbeni 
Inštitut ZRMK d. o. o., Inštitut 
za ekonomska raziskovanja, 
Kmetijski inštitut Slovenije, 
PNZ svetovanje projektiranje, 
d.o.o.,  Gozdarski inštitut 
Slovenije. Projekt je fi nanciran 
iz fi nančnega mehanizma 
LIFE, ki ga upravlja Evropska 
komisija, in iz Podnebnega 
sklada Ministrstva za okolje 
in prostor RS.

V akreditiranem in certifi ciranem laboratoriju po najnovejšem 
EN ISO/IEC 17025:2018 standardu izvajamo kalibracije 
izvorov (OLS), metrov optične moči (OPM), merilcev dušenja 
(OLT), OTDR-jev (SM, MM in QUAD), spektralnih analizatorjev 
(OSA), PMD analizarorjev, merilcev povratnega odboja (ORL) 
in podobne optične merilne opreme različnih proizvajalcev.

Dodatno za  in Viavi (JDSU) , skupaj s 
partnerskimi laboratoriji iz EU, izvajamo še celovita popravila 
OTDR-jev in druge merilne opreme obeh proizvajalcev. 
Zamenjava komponent, optimizacija, nastavitve in čiščenje, 
se praviloma opravi skupaj s kalibracijo.

Po pregledu opreme pošljemo ponudbo s pričakovano ceno 
kalibracije ali popravila vključno z morebitnimi nadomestnimi 
deli. Po potrditvi ponudbe opravimo kaibracijo ali servisni 
poseg. Čas od prejema do vračila opreme je 7-10 delovnih dni.

Za cene kalibracij in popravil opreme pišite na servis@ezz.si 

6A vtiči
Ščitnik iz prožne plastike v sedmih barvah ščiti kabel 
in jeziček (zaklep) RJ45 vtiča pred lomom ter daje 
priključnemu kablu dodatno trdnost. Primeren za premer 
kabla od 5-6 mm.

Oba 6A vitča, tako neoklopljen kot oklopljen, imata 
priloženi vodili za natančno montažo in s tem manjše 
presluhe (NEXT) in se uporabljata za kvaitetne 
širokopasovne povezave. Za montažo uporabljamo 
standardne vzporedne klešče.

Industrijski vtič MFP8 je sestavljen samo iz dveh delov, 
ki jih je mogoče hitro in varno sestaviti. Orodje ni 
potrebno! Za kable s premerom žice od 0,46 do 0,76 
mm (AWG 27-22).

Do 216 spojev
Spojka FDM1-FO je izdelana iz dveh delov in namenjana za 
spajanje do 24 vlaken. Premer kablov, ki jih učinkovito tesnimo 
z uvodnicami, je lahko od 4.5 do 10mm. Spojka v IP68 zaščiti 
ima 2 vhoda in se vijačno spoji s tesnilno gumo.

Spojka 015XV ima 3 okrogle vhode za kable Ø 8-20mm in en 
ovalni vhod za kable do Ø 25mm ali za neodrezan kabel do Ø 
15mm. V kompletu je ohišje s veznim obročem in tesnilom, 4 
kasete, 3 skrčne cevi za okrogle in ena za ovalni vhod, ..

Spojka 015Y1 ima 4 okrogle vhode za kable Ø 8-21mm, 1 
okrogli vhod za kable Ø 8-15mm in 1 ovalni vhod za ne-odrezan 
kabel do Ø 25mm. Za največ 9 kaset oziroma 216 zvarov! V 
kompletu je ohišje s veznim obročem, tesnilo, ..

Informacije: EZŽ d.o.o.

Kalibracije in popravila
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Python je močan in hiter, deluje povsod, je prijazen in enostaven za učenje, je odprt in se odlično vklopi v 
druge tehnologije. Lahko si ga predstavljamo kot kocko v sestavljanki, ki ji rečemo projekt. Pythonu rečemo 
jezik dogodkov. Po delovanju je tolmač ali prevajalnik, kar nam ustreza. Kot razvojni jezik ga uporablja google.

Python Bool

Python Naprave lcd.py

Prvič predstavljam krmilno jedro, ki omogoča v hkratno obdelavo več deset priključenih tipal ali aktuatorjev v 
resničnem času. V programu se najprej izvedejo potrebne nastavitve lastnosti in inicializacija razredov. Program 
nato zaide v neskončno while zanko. Na izpisu programa je ta zanka označena z rdečo pisavo.

Dve pomembni stvari so se zgodile pri ne pretrganem razvoju slovenske izdaje: 1. spremenjen menu in 2. začetek 
nadgrajevanja krmilnega jedra z za industrijske krmilnike značilne dodatke. Program in.py je prvi iz vsebin Bool, na 
katerem testiram zapise parametrov med delovanjem krmilnega jedra. Na koncu se izpiše zadnjih 52 zapisov. To je 
za enkrat vse. Se pa že vidi kako bomo zbirali podatke. V krmilno jedro dodamo metodo zapis ki mora biti v stavku 
if. Eden od parametrov(prednastavljena vrednost 0,1s) namreč določa čas zapisovanja podatkov. Podatki se po pred 
nastavljenem času začnejo prepisovati. Te zbrane podatke bomo kasneje izrisovali v prečudovite trend diagrame, 
jasno :). Na kraju, po izhodu iz krmilnega jedra (ko npr. pritisnemo gumb stop) se izpiše zadnjih 52 zapisov.

Avtor: Mag. Boštjan Šuhel, bostjan.suhel@gmail.com

PYTHON VIII. del
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#-*- coding: utf-8 -*-

import sys;sys.path.insert(0, '/var/www/html/python')

from python import *

#IN funkcija

while konec(t4):

  a=vhod(t1)

  b=vhod(t2)

  x= a and b

  izhod(l1,x)

  if zapis(a,b,x):

    izhod(l2,not vhod(l2))

for i in range(0,len(zapisi),4):

  j=(i+zapisii[2])%(ZAPISOV*4)

  print(j,' ',zapisi[j:j+4])

izhod(l1,False)

Vse se je začelo z dodano CSS vajo11. Do sedaj smo imeli na slovenski izdaji sistem okvirjev, ki je zastarel in varnostno 
sporen. Star sistem menijev z uporabo okvirjev je imel razdeljeno spletno stran na levo in desno kolono. Leva kolona 
je bila ožja in na njej so se izpisovale povezave , ki so odpirale ustrezne spletne strani v desnem okvirju.

Po novem imamo sistem menijev, ki izkorišča moderne možnosti html in css tehnologije. Gre za uporabo skrivanja 
in odkrivanja ustreznih gumbov glede na dogodek prekrivanja s pozornikom. Vajo si lahko pogledate na povezavi 
http://77.38.73.10/css/vaja11/. Ti meniji so veliko primernejši, ker se prilagajajo različnim prikaznim napravam, kot so 
prenosni računalniki ali pametni telefoni. Ker slovenska izdaja pokriva odkrite tehnologije html, css, JavaScript, PHP, 
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Python in C, je potrebno na vsaki strani dodati povezavo na datoteko, ki določi meni za vse spletne strani na enem 
mestu. Kako se to naredi v praksi si poglejte na primeru slovenske izdaje, vsa koda je odprta in namenjena poučevanju.

Strojna oprema

Raspberry s svojo 4. različico strojne opreme, podira nekaj mejnikov. Naj pomembnejši je pri komunikacijah, dveh 
skritih jedrih in začetnem programu zapisanem v malem fl ash ramu.

Komunikacije

Imamo dva USB priključka za USB3 in USB2. USB3 priključek ima prenosno hitrost 4.8Gbaud, kar omogoča prenos 
podatkov do cca 480Mbyte/s. Preko USB3 priključene SSD enote omogočajo gradnjo podatkovnih strežnikov, ki v 
celoti izkoriščajo danes standardnega Giga ethetnet ožičenega omrežja, ni nas sram niti na vgrajenih ac brezžičnih 
komunikacijskih vmesnikih, ki dosegajo prenosne hitrosti vse do 1,4Gbaud(Hitreje kot Giga ethernet). Giga ethernet 
vmesnik je priključen direktno na podatkovno vodilo in ne na celo USB2 serijski vmesnik, kar je bil glavni vzrok 
za »gnile« rezultate na raspberryjih tretje generacije. Najšibkejši člen pri komunikacijah je trenutno SD kartica , ki 
omogoča cca 50Mbyte/s pri branju in pisanju, če seveda imamo tako hitro SD kartico.
Skrita jedra

Raspberry 4. generacije ima šest 64 
bitnih jeder. Štiri jedra so za uporabnike, 
dvoje jeder so namenjene pospeševanju 
operacij povezanih z grafi ko, kodiranjem 
in matematiki. Temu smo včasih rekli 
ko procesorji. Poenostavljeno si lahko 
predstavljate, da imamo 4-jedrni 64-bitni 
procesor z dvema koprocesorjema. Takt je 
1,4GHz. Ali rabimo dodatne hladilnike ali ne 
je odvisno, kako procesor obremenjujemo. 
Za termalno zaščito je poskrbljeno, procesor 
se ob pregretju sam izklopi. Če igramo npr. 
res zahtevno igrico je potrebno na procesor 
nalepiti ustrezen hladilnik.

Z A N E S L J I V O S T  P O  U G O D N I  C E N I   |   K R AT K I  D O B AV N I  R O K I   |   R E Š I T V E  P O  M E R I

+386 1 542 99 10 info@lcr.si www.lcr.si • www.meanwell.siLCR d.o.o., Hrastovec 1, 1236 Trzin, Slovenia



39AVTOMATIKA 183/2020

MALA ŠOLA PYTON

Flash ram

Raspberry 4 ima začetni program(to ni boot loader) zapisan v malem serijskem fl ash ramu, zato lahko, za razliko od 
raspberryja3, ki je imel začetni program zapisan v ROM-u programsko določimo začetno startno enoto. V praksi to 
pomeni, , da lahko raspberry pi zaženemo iz USB3 SSD diska, potem imamo vse dodane strežnike (npr. SQL) na hitrem 
SSD disku, ki ima lahko kapaciteto tudi TByte in več.

Nadgradnje krmilnega jedra

Hitre UDP komunikacije

Gre za večnitno programiranje, kjer dodatna nit vzpostavi poslušanje (in odgovarjanje) UDP telegramov. Med 
delovanjem krmilnega jedra sprejemamo udp telegrame iz programov, ki znajo pošiljati ustrezne UDP telegrame. Na 
IDE za python so to označene tipke z rdečim okvirjem. Predvsem je pomembno, da se zavedamo, da so ti telegrami 
lahko poslani tudi iz pametnega telefona in lahko tako izkoriščamo tipala, ki so vgrajena v pametnih telefonih npr. za 
vodenje robotka z nagibanjem in vrtenjem telefona.

Zapisi in diagrami

V skupini tipk za upravljanje krmilnega jedra se je pojavil gumb zapis. Gre za zbiranje in pomnjenje podatkov v python 
liste, ki se hranijo v delavnem pomnilniku. Primerno je za hitre procese(zbiranje podatkov do 1ms), in za podatke, 
ki jih rabimo za sprotno analizo, odzivi PID regulatorjev, sekvenčna vezja in podobno. Tema je v začetni fazi, na prvi 
sliki pa že lahko vidite podatke in zgodovino, ki se zbira z uporabo metode zapis. Zapisani podatki so opremljeni z 
časovno značko, tako lahko preverjamo delovanje krmilnega jedra in se tako približujemo znanstvenemu preverjanju, 
kjer rezultate tolmačimo in primerjamo iz več zornih kotov. Na 4. viru si lahko ogledate kako s pomočjo telefončka 
upravljamo dva DC motorja, ki sta lahko tudi motorja robotka.
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V nadaljevanju

Grafi čni prikaz zapisov zbranih v listah je že toliko gotov, da bomo lahko občudovali grafi čne diagrame v JavaScriptu. 
Spremljanje dinamičnih pojavov pri npr. PID regulatorjih ne gre brez grafi čnega opazovanja spreminjanja reference 
in odziva sistema na vhodne signale. Grafi čne diagrame lahko širimo na sekvenčna vezja, enkratne ali periodične 
dogodke in tako naprej, nikoli konca, zato nas spremljajte, lahko tudi komentirate, ker tako vplivate na »to do listo«. 
Spremljajte napredek slovenske izdaje, prenesite si brezplačno kopijo in začnite soustvarjati proizvode 5.tehnološke 
revolucije…. 

Če drugega ne, si poglejte na 2. viru kako izgleda najnovejši izgled spletne strani, pa ne pozabite znotraj orodij pogledati 
fi lmčke MIT AppInventorja. In ne pozabite, programi in rešitve real pythona (Resničnega Pythona) so odprte, če koga 
zanima kaka podrobnost pa sem tu na TŠC Maribor, kjer vztrajno kravžljamo možgane :)

Python Bool

Python Bool in.py

Delo v razredu, delo na razvoju naprav, integracija sistemov, projektiranje. IDE za python sledi potrebam in dodajamo 
diagrame. Tabele podatkov se nazorneje prikaže v časovnih diagramih. Krmilno jedro trenutno nadgrajujemo z 
možnostmi zapisa spremenljivka in prikazom le-teh. Ključno je, da se vse nadgradnje sproti dodaja in ni potrebno 
nenehno nadgrajevati slovenske izdaje. Pri slovenski izdaji čakamo 64 bitno različico. Nekako se uradne različice 
nadgrajujejo na 3 mesece ali še več, kar je za tako kompleksen projekt, kot je operacijski sistem kar dolgo. Načeloma 
to govori o zrelosti produkta.
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#-*- coding: utf-8 -*-

import sys;sys.path.insert(0, '/var/www/html/python')

from python import *

#IN funkcija

while konec(t4):

  a=vhod(t1)

  b=vhod(t2)

  x= a and b

  izhod(l1,x)

  if zapis(a,b,x):

    izhod(l2,not vhod(l2))

for i in range(0,len(zapisi),4):

  j=(i+zapisii[2])%(ZAPISOV*4)

  print(j,' ',zapisi[j:j+4])

izhod(l1,False)

Krmilno jedro
Delo v razredu, delo na razvoju naprav, integracija sistemov, projektiranje. IDE za python sledi potrebam in dodajamo 
diagrame. Tabele podatkov se nazorneje prikaže v časovnih diagramih. Krmilno jedro trenutno nadgrajujemo z 
možnostmi zapisa spremenljivka in prikazom le-teh. Ključno je, da se vse nadgradnje sproti dodaja in ni potrebno 
nenehno nadgrajevati slovenske izdaje. Pri slovenski izdaji čakamo 64 bitno različico. Nekako se uradne različice 
nadgrajujejo na 3 mesece ali še več, kar je za tako kompleksen projekt, kot je operacijski sistem kar dolgo. Načeloma 
to govori o zrelosti produkta. 

Zapis

Ključna je redeče obarvana funkcija zapis(a,b,x). Vstavimo jo v krmilno jedro. Koda krmilnega jedra je obarvana zeleno 
in je v telesu strukturnega stavka while. Ta krmilna zanka se izvaja izredno hitro, doseženi časi so okoli 0,2ms. Ideja 
krmilne zanke je da vse funkcije pridejo na obhodni čas(ciklični čas). Način pisanja za funkcije, ki jih potem vstavljamo 
v krmilno jedro je poseben v delu, ko moramo zapisovati stanja spremenljivka za vsako funkcijo posebej. Idealna 
programska struktura so razredi s svojimi metodami. Slovenska izdaja je odprtokodna, brez avtorskih omejitev in 
omogoča učenje na realnih primerih. Vsakdo si lahko pogleda rešitve realnega pythona in jih po svoje priredi. 

Krmilno jedro

V krmilnem jedru ne moremo npr. prižgati led, čakati 1 sekundo in nato to led ugasniti, ker bi v splošnem morali vsi 
ostali procesi med tem čakat na to našo pavzo. Pri pisanju funkcij(metod razreda) se moramo zavedati, da smo v 
večuporabniškem operacijskem sistemu(linux), ki ga v svojem jedru poganja dodeljevalnik opravil. Tipičen operacijski 
sistem zažene več deset opravil hkrati. Naš python program je samo eden od teh opravil. Zaradi dodeljevalnika opravil 
imamo t.i. jitter ali statistično nedoločenost pojavljanja našega programa. Če je to pojavljanje dovolj pogosto lahko 
to za uporabnika zadostuje. V primeru našega python krmilnega jedra imamo pojavljanje na 0.2ms, kar več kakor 
zadostuje za npr, termične regulacije, in recimo sekvenčne potrebe tekočih trakov
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Vse za avtomatizacijo proizvodnje

Sistemi za avtomatizacijo

- Industrijski računalniki
- Krmilniki za avtomatizacijo strojev
- Programirljivi logični krmilniki (PLC)
- Distribuirane I/O enote
- Vmesniki človek-stroj (HMI)
- Sysmac Studio

Pogonska tehnika

- Krmilniki gibanja
- CNC krmilniki
- Servo sistemi
- Frekvenčni pretvorniki

Robotika

- Industrijski roboti
- Linearne osi
- Mobilni roboti

Varnostna tehnika

- Naprave za zaustavljanje in nadzor v sili
- Varnostna stikala
- Varnostna vrata
- Varnostne preproge - serija UMA

Nadzor in preverjanje kakovosti

- Identifikacijski sistemi
- Sistemi za kontrolo kvalitete
- Merilni senzorji

Senzorika

- Fotoelektrični senzorji
- Senzorji barve in označb
- Senzorji s svetlobnimi vodniki
- Senzorji za površine
- Optični senzorji in ojačevalniki
- Induktivni senzorji
- Mehanski senzorji in mejna stikala
- Senzorji za procesne veličine

Komponente za nadzor delovanja

- Senzorji in regulatorji temperature
- Napajalniki
- Brezprekinitveno napajanje (UPS)
- Časovniki
- Števci
- Programirljivi releji
- Digitalni prikazovalniki
- Naprave za spremljanje energije

Stikalne komponente

- Elektromehanski releji
- Polprevodniški releji
- Nizkonapetostni preklopniki
- Stikala in tipke
- Terminalni bloki

- Varnostni senzorji
- Varnostni logični krmilni sistemi
- Varnostni izhodi

- Verifikacijski sistemi
- Vision sistemi in industrijske kamere

Za višjo produktivnost.

Funkcije(metode razredov) krmilnega jedra

    def ura(self,ura=0.1):#EkviČasovno

        self.ura8 = time.time()

        if (self.ura8-self.ura7)>=ura:

          self.ura7 = self.ura7 + ura

          return True

        else:

          return False

Zaradi jitterja in potrebe po hitrem vračanju je pisanje metod krmilnega jedra vezano na časovni števec procesorja. 
Metoda ura razreda pulz vrne True vsake ura. Vhodni parameter ura ima pred nastavljeno vrednost 0,1s. Če uporabimo 
metoda ura npr. v strukturnem stavku if, se bo telo tega if stavka izvajalo v absolutnem času 0,1s(ali kolikor pač 
nastavimo parameter) vendar z jitter-jem npr 0,1ms. Ali rečemo imamo časovno absolutno točno izvajanje z relativno 
napako jitter-ja.  Pri pythonu, ki se zadnje pol leta drži povsem v vrhu anket po uporabljanosti s strani programerjev 
(koderjev), je odlično to, da so dostopne nove in nove knjižnice, ki rešujejo probleme realnega programiranja. Ena 
od nalog je, da poizkusimo ta jitter in čas obhodni čas krmilnega jedra še zmanjšati. Tu so ideje izvajanje našega 
programa v ločenem procesorskem jedru. Tu moramo biti še malo bolj precizni, samo nit programa, ki izvaja krmilno 
jedro se mora vrtet v enem procesorskem jedru. Še vedno je treba paziti, da matematika v krmilnem jedru uporablja 
spremenljivke tipa celoštevilčno. Plavajoča vejica se namreč izvaja v enem od dveh ločenih jeder, ki niso dostopni 
uporabniku in poleg matematike, pokrivajo še operacije grafi ke in recimo kodiranja. Prenos med temi jedri je urejeno 
preko vrste, ki jo nadzira dodeljevalec opravil, kar seveda vnaša jitter, če uporabljamo plavajočo vejico. Ob upoštevanju 
zgornjih priporočil, trčimo v same meje tehnologije in si lahko nadejamo jitter in obhodne čase pod mikro sekundo. 
Tudi to nas še vse čaka. Če se komu ne ljubi čakat ali se mu mudi, welcome at team :))
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Cython

Uporabljene so vse trenutno in rešitve, kot je npr. sprotno prevajanje python funkcij in časovno kritičnih delov. 
Tehnologija je Cython( 5.) in poskrbi za prevajanje python programa v C program in nato prevede ta C program v 
izvršilno obliko. Ključna prednost, da ni potrebe po znanju C programa � Tehnologija Cython je uporabljena v pythonu 
različica 3. Pred časom sem opustil podpiranje vaj za različico python 2 zaradi predstavitve Cython tehnologije. 

Orodja Nadgradi Python

Trenutna rešitev nadgradnje je rešena s strani na IP 77.38.73.10, kar je moja domača statična IP številka. Zaradi pripomb 
uporabnikov(Te pripombe ustvarjajo to do listo problemov, ki jih moramo rešiti) se bo v prihodnosti to IP številko dalo 
izbirati. Nadgradi se tako, da se pobriše celotna mapa ustreznega orodja, se prenese zip datoteka z posodobljenimi 
vajami, se ponovno kreira ustrezno mapo in nastavi pravilne pravice, da posodobljene vaje pravilno delujejo. 

Vsak učitelj, uporabnik ali učenec si lahko naredi svojo zbirko nalog. Seveda lahko vedno dostopate preko deljenih 
map neposredno na korensko mapo spletnega strežnika in postavite povsem svojo spletno stran itd. itd. 



44 AVTOMATIKA 183/2020

RAZVOJNA OKOLJA

Zagonski čas

Zagonski časi so odvisni od prenosne hitrosti SD kartice(Če odmislimo rešitve z zagonom preko USB 3 vtikača, ki so 
odlične za IT projekte, malo manj za resnično časovne). Teoretična hitrost naj SD kartic je 50Mb/s, kar pomeni nekje 
zagon v cca 10s. To se bo izboljšalo na nekako 2 s, ko bodo , kot pri pametnih telefonih, programski pomnilnik vgradili 
na podatkovna vodila procesorja. Raspberry pi 4 ima zagonski program(ne boot loader) na posebnem pomnilniku, ki 
ga lahko s posebnim programčkom obnovimo ali spremenimo tako, da se zažene direktno preko USB 3 priključka. USB 
3 priključek omogoča nekje prenose do 240Mb/s in omogoča priklope SSD do 1Tb in več, skratka že prava mrcina, 
zagonski časi so nekako 5 sekund ali še nekaj manj.

Komunikacije

Na področju komunikacij s pametnimi tipali je opazen trend iz asinhronega komuniciranja(RX,TX) na sinhrono 
komuniciranje i2c. Gre za multi point komunikacijo, z določenim strežnikom(Ena naprava, je strežnik, druge so 
uporabniki), ki poskrbi za uro. Veliko manj komplikacij na strani uporabnikov. Pred nastavljene hitrosti so 100kHz, z 
možnostjo proti MHz. Razdalje znotraj naprave so okoli 2m, odvisno od hitrost prenosa(ure).

Naslednjič

Defi nitivno se poslavlja doba arduino in prihajajo male matične plošče. Stare procesorske strukture so trčile v tehnološke 
omejitve, kar se tiče porabe. Nismo še povsem tu, vendar že vidimo. Intel, AMD in drugi že dolgo predstavljajo svoje 
rešitve na novih tehnologijah , ki obetajo do 20x manj porabe energije za primerljive procesne moči. Nekoč sem 
zasledil podatek, da IT strežniki in aktivni elementi računalniških mrež porabijo kar 33% celotne porabe električne 
energije v svetovnem merilu.

Naslednjič bomo že po počitnicah, ki bodo prinesle še več dela na daljavo. Zaradi korona virusa se učimo enotno 
komunikacijsko platformo MS teams. Ključna stvar so gesla uporabnikov(učencev). Pripravljamo se na vse možne 
variante, ki jih bo predpisalo ministrstvo in bodo omogočale fi zično distanco. Možnosti so delitev razredov na dve(tri) 
skupine in izmenično obiskovanje pouka v živo in preko žice. Polno je neznank, ampak to so izgleda nove realnosti, 
ki jih bomo morali vzeti v zakup. Predvsem so pred nami počitnice, pojdite v naravo, tecite, plavajte, kolesarite, ne 
pozabite na žogo. Katera koli igra z žogo nam ohranja koordinacijo in refl ekse. Spočijte se :)

Viri:

1. https://www.python.org/
2. http://77.38.73.10/
3. https://sites.google.com/view/slovenska-izdaja
4. https://www.youtube.com/watch?v=B4Pt4NexbOc&list=PLFDGpPu0s07Nxoc7D1t0kkwxSwRatSB7b&index=18&t=0s
5. https://www.youtube.com/watch?v=B4Pt4NexbOc&list=PLFDGpPu0s07Nxoc7D1t0kkwxSwRatSB7b&index=18&t=0s
6. https://cython.org/
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EV pogonski motor MOSFET, 
hibridna letala
Novičke pripravlja: Branko Badrljica, glavni 
urednik, Avtomatika+Elektronika

Ali je SiC pripravljen osvojiti trg EV? Ali 
bodo hibridno-električna letala skrajšala 
pot do letalstva brez fosilov? 

MOSFETI 4. generacije SiC se ponašajo 
z izjemno nizko upornostjo, ciljno 
pogonsko opremo EV

ROHM je s pogledom na aplikacije za 
avtomobilske pogonske sklope za ustrezne 
razglasil svoje silikonsko-karbidne (SiC) 1200 
V MOSFET-e četrte generacije AEC-Q101. 
Ponujajo izjemno nizko upor nost, ki lahko 
izboljša učinkovitost glavnih pogonskih 
pretvornikov, pa tudi napajalnikov za 
industrijsko rabo. Ker se električna vozila 
(EV) in priključni hibridni EV (PHEV) 
soočajo z naraščajočimi pričakovanji po 
dosegu, ki bi ujeli doseg in zmogljivosti 
svojih fosilnih vozil, večje zmogljivosti 
akumulatorjev in višje delovne napetosti 
pa naredijo SiC napajalne naprave vse 
bolj privlačne za pogonske naprave in 
vgrajene polnilne sisteme.

ROHM je uspešno izboljšal tradicionalno 
težaven kompromis, s katerim se soočajo 
proizvajalci naprav SiC in dosegel ravnotežje 
med zmanjšanjem prevodne upornosti 
MOSFET-a s stroški njegovega vzdržljivega 
kratkega stika. Nove naprave so izdelane z 
izboljšano strukturo z dvojnim kanalom, kar 
jim daje 40% manjšo prevodno upornost 
na enoto površine glede na običajne 
izdelke, brez kakršnih koli žrtev v času 
kratkega stika (glej diagram).

Naprave imajo tudi znatno nižjo parazitsko 
kapacitivnost (ki sicer povzroča težave 
med preklopom). Zmanjšana prehodna 
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upornost v kombinaciji z nižjo parazitsko kapacitivnostjo 
omo goča razvijalcem doseganje aplikacij s 50% nižjimi 
stikalnimi izgubami, v primerjavi s prejšnjimi generacijami 
SiC MOSFET-ov.

Zdaj so na voljo goli vzorci čipov; diskretni količine bodo na 
voljo v bližnji prihodnosti. Informacije o ROHM napravah 
tretje generacije so na voljo na: https://www.rohm.com/
products/sic-power-devices. 

Posodobitev programskih orodij

Skupina Power by Linear ™ v podjetju ADI ponuja nabor 
močnih, brezplačnih programskih orodij, ki vam pomagajo 
pri načrtovanju, oceni in optimizaciji napajalnih sistemov. 
Predstavljamo novo fi ltrirno orodje EMI v modelih 
LTpowerCAD® in ISO modelov tranzientov v LTspice®.

LTpowerCAD: Orodje za oblikovanje vhodnih EMI fi ltrov

Izpolnjevanje visokofrekvenčnih standardov hrupa, kot je 
CISPR 25, je lahko dolgotrajno in drago. Izvedeno orodje 
za oblikovanje fi ltrov EMI v LTpowerCAD znatno skrajša 
čas načrtovanja z izračunom rezultatov EMI vhodnih fi ltrov 
LC v diferencialnem načinu in primerjavo teh rezultatov 
z objavljenimi standardi. Več o tem novem vhodnem 
orodju za fi ltriranje EMI lahko preberete v članku ”Pospeši 
oblikovanje fi ltrov EMI za napajalnike v stikalnem načinu”

LTspice: Simulirajte prehodne snovi ISO 7637-2 in ISO 
16750-2

Modela ISO16750-2 in ISO7637-2 v LTspice zagotavljata 
skoraj celoten nabor avtomobilskih tranzientov na dosegu 
roke, kar vam omogoča, da simulirate svoje zaščitno vezje 
že pred preskušanjem elektromagnetne združljivosti 
(EMC), s čimer se izognete dragi prenovi strojne opreme. 
Ko uporabljate te simbole na shemi LTspice, lahko testno 
stanje izberete tako, da desno kliknete simbol in dvo 
kliknete polje SpiceModel. 

Več o teh modelih si preberite v članku “LTspice Modeli 
ISO 7637-2 in ISO 16750-2 Tranzicije.”

Vir:
https://m.info.analog.com/rest/head/mirrorPage/@dV_
e9MKLyvUm3aX6RP1-LwOcgAoqGslBJFkNEZYKVpo5Kr1f-
nVDNdbTDdkAiqMywHK-prjZCc_B_8xns6FPSja_
whDQoYLWLdh5HvNidJHXJsAL.html?deliveryName=DM5086

BOXCHIP S900APlus z VHF DMR TierII 
4G/LTE
Radijska komunikacija je radijska komunikacija, pa naj bo 
to amatersko ali profesionalno radijsko omrežje, ali pa 
celularno 3G/4G/LTE/WiFi/VHF ali UHF analogno ali DMR.
Združevanje GSM pametnega terminala in ročne radijske 
postaje v eno napravo je postalo moderno, fl eksibilno za 
uporabo in rentabilno. Cene niso prav majhne, vendar tudi 
cena dobrega GSM telefončka ni majhna, če pa moramo 
dokupiti za poslovne ali osebne potrebe še ročno radijsko 
postajo, pa je rentabilnost zagotovljena.

S900A podjetja Zello je hibridni radio z android operacijskim 
sistemom. 

Če v bližni ni DMR repetitorja preprosto uporabite svoj 
4G ali WiFi in se povežite neposredno na vaš najljubši 
Brandmeister kanal. Ne glede na to, kje ste na svetu, boste 
vedno povezani!
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Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.  

Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in  

MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.  

Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP 

sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala 

učinkovitost in izboljšala gospodarnost.

NOVO

YASKAWA Slovenija d.o.o.  ·   T: +386 (0)1 83 72 410 · YSL-info@yaskawa.eu.com ·  www.yaskawa.eu.com

NAREKUJEMO

TEMPO

Za profesionalno uporabo je potrebno razmisliti o uporabi 
Zello Work ali PTT4U aplikaciji, ki se jo plačuje preko 
letne naročnine.

Silego  SLG47105

Prvi modeli za avtomobilsko industrijo z 12V napajanjem

Znani SLG modeli so tokrat dobili zanimivo mož nost - 
neposredno delo pri napajnju 12V in vdela ne močnostne 
MOSFET tranzistorje za tokove do 2A. To odpira celo polje 
novih možnosti za te neverjetne čipke, ki so pogosto manjši 
od mnogih uporov (2x3mm!)

SLG modeli so že prej 
poznali izvedenke z 
MOS FET stikalom, a 
ti so bili namenjeni 
napetostim do 5V in 
čistemu vklopu ali 
izklopu bremen.

Tokrat smo dobi-
li kom ponento, ki lahko izvaja PWM krmilje, igra 
vlogo preklopnega regulatorja ipd. Kar je najboljša 
novica, nismo izgubili nič od znanih ”orožij”:
čip ki še vedno poznajo dve napajalni napetosti (poleg nove 
tretje za MOSFET) in s tem povezano pretvorbo nivojev, 
I2C ipd. Še več, dobili smo namenske PWM celice in
možnost polmostične in mostične (H!) vezave MOSFET-ov. 

Komaj čakam na vzorce.



Vaš dobavitelj enosmernih in 
izmeni nih virov in bremen

E36311A
CH1:  6 V / 5 A
CH2, CH3:  ±25 V / 1 A
80 W

1.030 EUR + DDV

DP711
30 V / 5 A / 150 W

295 EUR + DDV
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www.amiteh.com
www.rigol.si

E/PS 2042-06B
42 V / 6 A / 100 W

248 EUR + DDV

IT6005C-80-120
80 V/ 120 A / 5 kW
dvokvadrantni vir

4.068 EUR + DDV





Comprehensive Network Analysis and Energy Measurement  
via 3-Phase Power Measurement Modules

Identify, optimize and economize energy consumption

Easyily integrate of our solutions into existing systems

Energy characteristics that adhere to DIN EN ISO 50001

www.wago.com/em

Current and Energy Measurement Technology
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