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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,

Ustavljanje realnega življenja, gospodarstva, prometa in 
nasploh gibanja kot posledica ponovnega izbruha ”Gripe” 
grozi s hudim padcem bdp-ja, s tem pa možnim propadom 
množice podjetij, ki že do sedaj niso poslovala ravno briljan-
tno... Samo selitev življenja na splet ne bo rešilo gospodar-
stva, bo pa morda malce omililo položaj nekaterih vej.

Mi se zaenkrat še ne damo, čeprav je v tokratni številki nekaj 
manj strani. Zato pa krepimo spletno prisotnost z obema 
spletnima portaloma - elektronika.today in avtomatika.com.

Hude dileme o škodljivosti nove G5 tehnologije, nekateri 
teoretiki zarote ugibajo celo o tem, da je COVID-19 posledica 
G5, čeprav do tistega trenutka še sploh ni bil v široki uporabi, 
je prekinil oglas Telekoma Slovenije. Ja, zadeva je uporabna, 
rešuje življenja, združuje ljudi, in je na voljo kljub hudim 
odporom omenjenih skeptikov. 

Ali je zadeva nevarna, ali ne, bodo sodile naslednje generacije, 
glede na to, da vsaj pri nas dela na podobnih frekvencah, kot 
dosedanja 4G LTE tehnologija, pa dvomim, da nas bo kaj 
hujšega zadelo... Ampak, živi bili pa videli, kot pravi star 
”kitajski” pregovor :)

Na veliko se govori o vstopu Slovenije v vesolje, v vesoljske 
tehnologije in sploh o prispevku slovenskih znanstvenikov, 
brez katerih niti črne luknje ne bi posneli. Vsa čast podjetjem, 
ki jim je uspelo vstopiti v to tekmo za vesolje. Z nekaterimi 
smo bili že v stiku na začetkih revije - omenim naj samo 
DEWESOFT, ki je predstavljal konkurenco takrat uveljavljene-
mu Virtual Instrumentation in je v reviji objavljal malo šolo 
virtualnega instrumentiranja. Danes je Dewesoft svetovno 
znan proizvajalec rešitev, ki sodeluje celo z ameriško NASA-o.

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 
in informacijske tehnologije ter profesionalno 
elektroniko. Revija je URADNO GLASILO Dru-

štva AVTOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

Glavni urednik:
Branko Badrljica • tel. 040 423 303 
e-mail: brankob@avtomatika.com

Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 040 423 302
dragan.selan@avtomatika.com 

Naslov za pošiljanje:
S5tehnika.net d.o.o., 
Revija AVTOMATIKA, 

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Giovanni Godena

giovanni.godena@ijs.si

Tisk: 
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada 1.500 izvodov. Vse pravice pri-
držane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem 
založnika in vedno z navedbo vira. Ne-
podpisane fotografi je so iz fotoarhiva 
uredni štva revije Avtomatika. Revija

izhaja 11-krat letno.
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A+E INFO

A+E INFORMACIJE

 3 UVODNIK

6 PODELJENE NAGRADE MULTIKONFERENCE 
INFORMACIJSKA DRUŽBA 2020

 9 BISOL SUPREME™ – EDINI SOLARNI FN 
MODUL S 100 % JAMSTVOM IZHODNE 
MOČI NA SVETU SE SOOČA Z IZJEMNIM 
POVPRAŠEVANJEM

SISTEMI IN OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

10 MEAN WELL DBUF20 IN DBUF40

12 BREZKONTAKTNO MERJENJE TELESNE TEM-
PERATURE S TERMOVIZIJSKO KAMERO

14 OBOGATENA RESNIČNOST (UBIMAX)

18 VEČFUNKCIJSKI VARNOSTNI MODUL 
SCHMERSAL PROTECT SELECT 

19 ŠE NIKOLI NI BILO TAKO ENOSTAVNO PRENES-
TI ENERGIJE V VAŠO NAPRAVO

22 MINIATURNI INDUSTRIJSKI KONEKTORJI HAN® 
1A

32 NETATMO VIDEO DOMOFON

34 ZAZNAVANJE NAPAK NA OSNOVI UMETNE 
INTELIGENCE Z NOVIM OMRON SISTEMOM 
SERIJE FH

42 OMRON NIZKONAPETOSTNA STIKALA (LVSG) 
IN NOVI PRIKLJUČKI »PUSH-IN PLUS«

48 OMRON NA SERIJA HMI VMESNIKOV PONUJA 
NOVE MODELE IN VEČJO FUNKCIONALNOST

PROCESNE KOMUNIKACIJE

21 DRAGINO - NAPREDNI SENZORJI ZA INTERNET 
STVARI

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

36 PYTHON SLOVENSKA IZDAJA (SI) X. DEL

 ELEKTRONIKA

25 SUPER KONDENZATORJI Z VIŠJO DELOVNO 
NAPETOSTJO

39 OSNOVE BALANSIRANJA NABOJA V SUPER-
KONDENZATORSKIH BATERIJAH

KAZALO

12

10

17

14

9



5AVTOMATIKA 185/2020

A+E INFO

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 5 HAMTECH  ICOM

 6 ALKATRON

 7 AUDAX

 8 CONPHIS

10 LCR

11 RITTAL

13 LSO

15 TIPTEH

16 TIPTEH

18 EX-MEGA

19 MURR ELEKTRONIK

20 FBS

21 4WEB

23 ELEKTROSPOJI

25 YASKAWA SLOVENIJA

26 GIPRON

26 FBS

30 RAGA

31 LINGVA

36 MIEL

36 S5TEHNIKA

41 ELGOLINE

42 HAMTECH

43 WAGO

44 SIEMENS

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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MULTIKONFERENCA INFORMACIJSKA DRUŽBA 2020

Ljubljana, 9. oktober 2020 – S podelitvijo nagrad se je danes končala 23. 
multikonferenca Informacijska družba 2020. Na področju informacijske 
družbe so letos podelili štiri nagrade,  za tekoče in življenjsko delo ter 
informacijski limono in jagodo. 

Nagrado za tekoče dosežke je prejel Programski svet tekmovanja ACM Bober, 
ki ga sestavljajo Špela Cerar, Janez Demšar, Alenka Kavčič in Neža Rugelj. 
Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega mišljenja, namenjeno 
osnovnošolcem od drugega razreda naprej in srednješolcem. Ima dvojno vlogo: 
po eni strani s pomočjo zanimivih in izzivalnih nalog predstavlja področje 
računalništva in informatike najširši populaciji mladih, po drugi strani pa 
predstavlja sito za najbolj nadarjene, ki se udeležijo državnega tekmovanja 
v januarju. ACM Slovenija se z izvedbo tekmovanja pridružuje organizatorjem 
po vsem svetu z dogodki v tako imenovanem Bobrovem tednu.   

Nagrado za življenjsko delo je prejela prof. dr. Lidija Zadnik Stirn za izjemen 
prispevek k razvoju in promociji informacijske družbe. Prof. Zadnik Stirnova 
je profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na področju 
informacijske družbe pa je že 40 let aktivna na različne načine. Kot uveljavljena 
profesorica deluje tako doma kot v tujini, trenutno pa je tudi podpredsednica 
Slovenskega društva Informatika, kar je samo po sebi dokaz njenega odličnega 
dela. Za svoje zasluge je prejela priznanje Zlata značka Slovenskega društva.

PODELJENE NAGRADE PODELJENE NAGRADE 
MULTIKONFERENCE MULTIKONFERENCE 

INFORMACIJSKA DRUŽBA INFORMACIJSKA DRUŽBA 
20202020

Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, Institut »Jožef Stefan«, 01 477 33 12Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, Institut »Jožef Stefan«, 01 477 33 12
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MULTIKONFERENCA INFORMACIJSKA DRUŽBA 2020

Poleg tega sta bili podeljeni tudi 
priznanji informacijska jagoda in 
informacijska limona, kjer jagoda 
izpostavlja primere odličnih praks na 
področju informacijskih tehnologij 
v letu 2020, limona pa opozarja 
na področja, kjer so še opazne 
pomanjkljivosti oz. so potrebne 
izboljšave s stališča informacijskih 
tehnologij. Informacijska limona je 
bila podeljena neodzivnosti pri razvoju 
elektronskega zdravstvenega kartona, 
ki bi s spremljajočo infrastrukturo za 
hrambo pacientovih izvidov bistveno 
pripomogel k povečanju učinkovitosti 
slovenskega zdravstva in varnosti 
pacientov. Informacijsko jagodo pa je 
prejel Laboratorij za bioinformatiko 
Fakultete za računalništvo in informatiko 
Univerze v Ljubljani na osnovi izdelanega 
informacijskega sistema za podporo 
Nacionalni raziskavi o razširjenosti 
bolezni COVID-19 v Sloveniji tekom 
epidemije pod vodstvom IMI in v 
sodelovanju z NIJZ.

23. Multikonferenca Informacijska 
družba (http://is.ijs.si) je doživela 
polovično zmanjšanje zaradi novega 
korona virusa. Ni pa novi virus skoraj 
v ničemer omejil neverjetne rasti 
IKT-ja, informacijske družbe, umetne 
inteligence in znanosti nasploh, ampak 
nasprotno – kar naenkrat je bilo 
večino aktivnosti potrebno opraviti 
elektronsko in IKT so dokazale, da je 
elektronsko marsikdaj celo bolje kot 
fi zično. Po drugi strani pa se je pospešil 
razpad družbenih vrednot, zaupanje v 
znanost in razvoj. Celo Flynnov učinek 
– merjenje IQ na svetovni populaciji 
– kaže, da ljudje ne postajajo čedalje 
bolj pametni. Nasprotno - čedalje več 
ljudi verjame, da je Zemlja ploščata, 
da bo cepivo za korono škodljivo, ali 
da je korona škodljiva kot navadna 
gripa (v resnici je desetkrat bolj). 
Razkorak med rastočim znanjem in 
vraževerjem se povečuje.   

Letos smo v multikonferenco povezali 
osem odličnih neodvisnih konferenc. 
Zajemala je okoli 160 večinoma spletnih 
predstavitev, povzetkov in referatov 
v okviru samostojnih konferenc in 
delavnic in 300 obiskovalcev. Prireditev 
so spremljale okrogle mize in razprave 
ter posebni dogodki, kot je svečana 
podelitev nagrad – seveda večinoma 
preko spleta. Izbrani prispevki bodo 
izšli tudi v posebni številki revije 
Informatica (http://www.informatica.
si/), ki se ponaša s 44-letno tradicijo 
odlične znanstvene revije. 

Multikonferenco Informacijska 
družba 2020 so sestavljale naslednje 
samostojne konference:

• Etika in stroka
• Interakcija človek računalnik v 

informacijski družbi
• Izkopavanje znanja in podatkovna 

skladišča
• Kognitivna znanost
• Ljudje in okolje
• Mednarodna konferenca o prenosu 

tehnologij
• Slovenska konferenca o umetni 

inteligenci
• Vzgoja in izobraževanje v 

informacijski družbi

Soorganizatorji in podporniki konference 
so različne raziskovalne institucije 
in združenja, med njimi tudi ACM 
Slovenija, SLAIS, DKZ in druga slovenska 
nacionalna akademija, Inženirska 
akademija Slovenije (IAS).

Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, 
Institut »Jožef Stefan« 
Mojca Ciglarič, predsednica programskega 
odbora
Matjaž Gams, predsednik organizacijskega 
odbora

vgnezdene 
(EMBEDDED) sisteme na osnovi 

Alvium 1500 C / 1800 C
 serija

NOVO!
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ZELENE ENERGIJE

Po lansiranju BISOL Supreme™ na začetku leta 2020 BISOL Group poroča o izjemni porasti prodaje edinstvenega 

solarnega FN modula po vsem svetu. Fotonapetostni modul, ki narekuje smernice s tem, ko lastnikom jamči 100 % 

izhodno moč v 25 letih delovanja, je bil le v zadnjih treh mesecih prodan na ducate strankam. Skupna količina je 

presegla osupljivih 50 MW. V domači Sloveniji je prodaja že prekoračila 3 MW, kar BISOL tolmači kot izvrsten dosežek 

za enega izmed najmanjših evropskih trgov.

BISOL Group je prvo in edino solarno podjetje na svetu, ki je razvilo solarni modul 
s 100 % jamstvom izhodne moči za 25 let delovanja. Popoln FN modul, kot so 
ga označile nekatere stranke, je bil zasnovan in proizveden v Sloveniji. Na trgu je 
na voljo od začetka leta 2020 in je prepoznaven pod imenom BISOL Supreme™. 

V času uvedbe tega neprekosljivega FN modula na trg je skupina BISOL Group 
naznanila, da bodo v prihodnosti vsi visokokakovostni solarni moduli sledili 
konceptu integriranja degradacije modula v deklarirano izhodno moč. Vprašanje, 
ki se je porajalo proizvajalcu, je: »Zakaj bi kupec plačal dvakrat – prvič za modul 
in drugič za njegovo degradacijo?« Z BISOL Supreme™ ste lahko prepričani, 
da bo v naslednjih 25 letih ohranil svojo začetno izhodno moč. Za razliko od 
vseh ostalih FN modulov na trgu BISOL Supreme™ končnim odjemalcem ne 
zaračunava dodatno. Še več, BISOL Supreme™ resnično spodbudi učinkovitost 
delovanja vaše sončne elektrarne. 

V zadnjem času je povpraševanje po BISOL Supreme™ 
poraslo v nebo, s čimer je modul z jamstvom 100 % 
izhodne moči postal prodajna uspešnica. Le v zadnjih treh 
mesecih je bilo sklenjenih več kot za 50 MW prodajnih 
pogodb za BISOL Supreme™. Večino prodajo po Evropi, 
njihova priljubljenost pa opazno narašča v državah 
Beneluksa, Franciji, Italiji, na Norveškem, v Litvi in na 
Irskem. Velike uspehe dosegajo tudi v domači Sloveniji, 
kjer je bilo kljub majhnemu trgu prodanih že za več kot 
3 MW teh naprednih izdelkov. 

Kogar zanima več informacij o BISOL Supreme™, mu je za 
raziskovanje na voljo spletna stran BISOL. Za sproščeno 

užitje udobja BISOL Supreme™ se prijavite v BISOL Supreme Cashback ter prejmite nagrado za nakup najbolj 
luksuznega in visoko učinkovitega izdelka na svetu. V letih 2020 in 2021 je BISOL Supreme™ na voljo v omejeni 
količini, 30 MW na stranko.

BISOL Group je na področju fotovoltaične industrije aktiven že od leta 2004, ko se je pričel ukvarjati s proizvodnjo 
fotonapetostnih modulov. Družbo je mogoče predstaviti kot celovito sončno skupino, ki je v kasnejšem obdobju k naboru 
proizvodov dodala mehanske konstrukcije in naložbe v lastne sončne elektrarne. Kot specialistu za fotonapetostne 
module in vse do proizvodnje električne energije je bila skupina preprosto poimenovana kar Sončno podjetje. Zaradi 
njene dolgotrajne prisotnosti v sorazmerno mladi, a izjemno konkurenčni industrijski dejavnosti, jo nekateri imenujejo 
solarni dinozaver ali žareča skala.

BISOL Supreme™BISOL Supreme™
BISOL Supreme™ – Edini solarni FN modul s 100 % jamstvom izhodne moči na 

svetu se sooča z izjemnim povpraševanjem

Kontakt: BISOL Groupe d.o.o., Ana Gorišek
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

MEAN WELL DBUF20 in DBUF40
20A in 40A modul za montažo na DIN letev

Proizvajalec  MEAN WELL je predstavil novo serijo modulov, za montažo na DIN letev,  DBUF20 in  DBUF40. Modula, gre 
za t.i. »buff er«, lahko zagotovita maksimalne tokove 20A oziroma 40A, ki se jih uporablja v kombinaciji z napajalniki 
za DIN letev. DBUF moduli zagotovijo kratkotrajno varnostno napajanje bremena ob izpadu omrežnega napajanja 
in zagotavlja stabiliziran  24VDC izhod  za podaljšanje časa delovanja sistema. Čas delovanja pa je odvisen od toka 
obremenitve. DBUF20 lahko vzdržuje 20A obremenitev 350 ms, DBUF40 pa 40A obremenitev 250 ms.

Primer uporabe

Modela DBUF20 in  DBUF40 lahko opravlja podobne funkcije kot že vsem dobro znani model DR-UPS40. Glavna značilnost 
modulov serije DBUF je zagotoviti kratek čas neprekinjenega napajanja s pomočjo energije shranjene  v elektrolitskih 
kondenzatorjih. V sistemu ni zunanje baterije, kar zniža stroške vzdrževanja, saj zamenjava baterije ni potrebna. 
UPS40, ki za obratovanje potrebuje zunanjo baterijo, omogoča daljši čas delovanja, vendar je potrebno v tem primeru 

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



11AVTOMATIKA 185/2020

20A IN 40A MODULI ZA MONTAŽO NA DIN LETEV

nadzorovati stanje priključene baterije.  
Uporabnik lahko izbira med dvema 
načinoma delovanja – fi ksni način, kjer 
pride do vklopa delovanja, ko izhodna 
napetost pade pod 22 VDC ali način 
pri katerem napetost napajalnika 
pade za 1V. Za razliko od baterije, 
kjer so polnilni časi relativno dolgi, 
se modula napolnita v maksimalno 
25s(DBUF20) oziroma 35s (DBUF40).

Moduli serije DBUF so namenjeni za 
uporabo na področju avtomatizacije 
proizvodnje in nadzornih sistemih 
proizvodnih procesov in dopolnjujejo 
asortima napajalnikov in preostalih 
rešitev za montažo na  DIN letev.

Specifi kacije:

• Primeren za 24Vdc sisteme
• Podpira vzporedno vezavo več 

DBUF20 / 40 za podaljšanje časa 
delovanja

• Delovna temperatura: -25 ~ +70°
• LED indikator za stanje delovanja
• Zaščita: kratek stik / preobremenitev 

/ prenapetost / zamenjava polaritete 
• Certifi kati: CB / UL / CUL / EAC / CE
• Dimenzije (ŠxVxD): 63 x 125,2 x 

114,9 mm
• 3 leta garancije

NOVA KOMPAKTNA OHIŠJA

WWW.RITTAL.SI
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Brezkontaktno merjenje telesne temperature s 
termovizijsko kamero

COVID-19 in brezkontaktno merjenje telesne temperature s termovizijsko 
kamero thermoIMAGER

Dokler ne bo na voljo učinkovito zdravilo za boj proti virusu COVID-19, bo treba z različnimi ukrepi v čim večji 
meri zmanjšati možnost za prenos virusa med ljudmi in ponovno hitro širitev okužbe. Pri tem imajo pomembno 

vlogo orodja, ki omogočajo učinkovito prepoznavo okuženih in bolnih. Eden od bolezenskih simptomov je povišana 
telesna temperatura, ki jo lahko učinkovito zazna termovizijska kamera za brezkontaktno merjenje telesne temperature 
thermoIMAGER, ki jo ponuja podjetjeMicro-Epsilon.

Razlogi za brezkontaktno merjenje telesne temperature

Znanstvene raziskave so že pred leti potrdile možnost zaznave povišane telesne temperature z brezkontaktnim merjenjem 
temperature na obrazu s termovizijsko kamero. Od šestih merjenih predelov v okolici oči, se je za najprimernejšega 
za preverjanje telesne temperature izkazalpredel notranjega očesnega kotička. Hitra brezkontaktna meritev omogoča 
veliko pretočnost ljudi ob meritvi, dodatna potrditev povišane temperature z drugim termometrom pa je potrebna 
le v primeru pozitivnega odčitka termovizijske kamere.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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MERJENJE TEMPERATURE S TERMOVIZIJSKO KAMERO

Termovizijska kamera thermoIMAGER za brezkontaktno merjenje telesne temperature

Termovizijska kamera TIM QVGA-HD-T100, izdelana v podjetju Micro-Epsilon, je namenjena hitrim presejalnim testom 
za odkrivanje povišane telesne temperature ob okužbi. Termovizijska kamera meri telesno temperaturo z optično 
ločljivostjo 382 x 288 pikslov in v temperaturnem območju -20–100 °C. Na voljo so trije objektivi, ki omogočajo 
tako preverjanje skupine ljudi ali samo posameznika. Stalna kalibracija termovizijske kamere z referenčnim modulom 
TM-BR20AR-TIM omogoča višjo natančnost merjenja telesne temperature, do ± 0.5 °C.

Glavna področja uporabe:

    • Vhodi v podjetja oz. institucije (za osebje in obiskovalce)
    • Letališča, železniške postaje
    • Bolnice, zdravstvene ustanove
    • Nakupovalna središča, trgovine
    • Univerze, šole
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Obogatena resničnost (Ubimax)

Obogatena resničnost (Augmented Reality, AR) je interaktivno zaznavanje realnega okolja, kjer z računalniško 
generiranimi dodatki nadgradimo percepcijo fi zične okolice. 

Primarna vrednost obogatene resničnosti je integracija digitalnih komponent k zaznavanju resničnega okolja, bodisi 
kot enostaven prikaz podatkov, bodisi kot interakcija človeka z drugimi objekti, npr. strojem.

Programsko okolje Frontline Ubimax omogoča enostavno izdelavo prilagojenih aplikacij za pametne nosljive naprave 
(»wearable devices«), s katerimi lahko poenostavite in izboljšate človekovo delovanje v industrijskih okoljih.

Rešitev xAssist – AR oddaljena podpora

Oddaljena podpora omogoča:
    • oddaljene video klice,
    • reševanje napak v živo,
    • prikaz dokumentov,
    • oddaljeno obogateno resničnost.

Inovativno podporo na daljavo podpirajo pametne naprave. 
Delavec preko pametnih očal s terena posreduje živo 
sliko in zvok sodelujočim v videokonferenci, ki mu na 
ekran pametnih očal pošiljajo relevantne informacije. 
Strokovnjaki na ta način lažje usmerjajo delavca in 
mu pomagajo med celotno operacijo odprave napake 
na napravi. Pri tem je delavec neoviran, saj pametna 
očala uporablja prostoročno in lokacijsko neodvisno.

Prednosti oddaljene podpore preko pametnih očal so:
    • strokovna asistenca kjerkoli in kadarkoli, brez potrebe po potovanjih,

Informacije: TIPTEH d.o.o.



15AVTOMATIKA 185/2020

OBOGATENA RESNIČNOST

    • nižji stroški in prihranek časa,
    • enostavna in neovirana uporaba,
    • glasovno (prostoročno) upravljanje,
    • skrb za varnost in zdravje zaposlenih,
    • odprava stroškov mobilnih operaterjev, ne glede na lokacijo.

Rešitev xMake – AR sestave in proizvodnje

Rešitev za sestavo in proizvodnjo xMake omogoča:
    • predočanje montažnih delovnih postopkov,
    • kontrolo kvalitete,
    • usposabljanje novih delavcev.

Kljub vse večji avtomatizaciji je človek še vedno 
bistveni člen v proizvodnih procesih. Z inovativnim 
predočanjem navodil za delo zmanjšujemo človeške 
napake in prihranimo delovni čas.

Prednosti uporabe orodja xMake so:
    • prostoročno upravljanje,
    • prikaz relevantnih informacij,
    • manj človeških napak,
    • navodila korak za korakom,
    • hitrejše usposabljanje novih delavcev.

Izkoristite opremo za 3D strojni vid Photoneo in 

naučite svoje robote videti. S skenerji PhoXi 3D la-

hko zajemate HD posnetke in robotom omogočite 

avtomatsko manipulacijo zaznanih predmetov. 

Na voljo vam je 5 modelov skenerja, prilagojenih 

različnim razdaljam skeniranja, s katerimi lahko 

robote vodilnih proizvajalcev naučite natančnega 

lociranja predmetov in navigacije v prostoru. 

S 3D skenerjem Photoneo PhoXi lahko sedaj hi-

treje razvijete “bin picking” aplikacije.

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.

NAUČITE NAUČITE 
ROBOTE VIDETIROBOTE VIDETI

ZMOGLJIV ZMOGLJIV 
GRAFIČNI GRAFIČNI 

PROCESORPROCESOR

DELOVANJE DELOVANJE 
NEODVISNO OD NEODVISNO OD 

OSVETLITVEOSVETLITVE

VODILNO VODILNO 
RAZMERJE MED RAZMERJE MED 
ZMOGLJIVOSTJO ZMOGLJIVOSTJO 

IN CENOIN CENO

Preberite več na
www.tipteh.si/3d-strojni-vid

Nadgradite robota s 3D 
skenerji Photoneo

VELIKA VELIKA 
GLOBINA GLOBINA 

POSNETKOVPOSNETKOV

STABILNO STABILNO 
TOGO OHIŠJE TOGO OHIŠJE 

NAPREDEN    NAPREDEN    
APIAPI

KOMPATIBILEN KOMPATIBILEN 
Z ROBOTI VSEH Z ROBOTI VSEH 
PROIZVAJALCEVPROIZVAJALCEV
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Rešitev xInspect – AR srvisna in vzdževalna dela

Orodje xInspect omogoča izvajanje postopkov servisnih 
in vzdrževalnih del, z navodili po posameznih korakih. Po 
končanem postopku se samodejno kreira delovno poročilo.
Prednosti uporabe orodja xInspect so:
    • višja kvaliteta servisnega vzdrževanja,
    • vodena diagnostika,
    • kontrolni seznam opravil,
    • vodeno odpravljanje napak,
    • samodejno kreiranje dokumentacije,
    • integracija zunanjih senzorjev in IIot naprav.

RešitevxPick – AR logistične in skladiščne 
aplikacije

»Pick by vision« rešitev poenostavlja nabiranje naročil, 
razvrščanje blaga, nadzor zalog in številne druge procese 
v logistiki in skladiščenju.
Prednosti uporabe orodja xPick so:
    • integracija s sistemom upravljanja skladišča (WMS),
    • prostoročno upravljanje,
    • prilagodljiv in intuitiven uporabniški vmesnik,
    • doslednejša izvedba dodeljenih naročil,
    • optimatizacija poti pri nabiranju blaga.

Z varnostnim Profinet I/O vmesnikom Schmersal 
priključite do 8 varnostnih naprav. Tako enostavno 
spremljate njihove statusne izhodne signale preko 
Profinet vodila (PROFIsafe protokol).

Na isti vmesnik priključite varnostne senzorje, tipke 
za izklop v sili, varnostne svetlobne zavese ali 

varnostna stikala z ali brez zaklepanja. Predvi-
deni sta tudi izvedbi Ethernet/IP z CIP-Safety in 
EtherCAT/FsoE. 

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.

RAZVIJTE NOVE 
VARNOSTNE 
APLIKACIJE

LED INDIKATORJI 
ZA PRIKAZ 

STATUSOV NAPRAV

2-KANALNO 
ETHERNET IRT 

STIKALO 
(M8 KONEKTOR)

LED INDIKATORJI 
ZA PRIKAZ:

- AKTIVNOST PROFINET OMREŽJA

- STANJE NAPAJALNE NAPETOSTI

Preberite več na
www.tipteh.si/schmersal-sfb

Redundantno priključite 
8 varnostnih izhodov

NAPAJANJE 
(M8 KONEKTOR)

3 ROTACIJSKA 
KODIRNA STIKALA 

ZA NASTAVITEV 
NASLOVA MODULA

NA VOLJO S 
STOPNJO ZAŠČITE 

IP67

ZA ELEKTRONSKE 

& ELEKTROMEHANSKE 

VARNOSTNE NAPRAVE
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Večfunkcijski varnostni modul Schmersal 
PROTECT SELECT

Večfunkcijski varnostni modul

Večfunkcijski varnostni modul PROTECT SELECT podjetjaSchmersalvam bo pomagal zagotoviti visok nivo varnosti delavcev 
pri delu s stroji in hkrati omogočil enostavno izvedbo kompleksnih varnostnih funkcij. Pri sestavljanju kompleksne varnostne 
aplikacije ni potrebno znanje programiranja, kot je potrebno pri varnostnih PLC-jih. Zadostuje priprava diagrama električnih 
povezav, varnostno aplikacijo pa uporabnik izbere iz spiska prednastavljenih programov, ter jo ustrezno prilagodi lastnim 
zahtevam.

Kompakten večfunkcijski varnostni modul

Kompaktnost pomeni, da PROTECT SELECT v ohišju 52 mm lahko nado-
mesti do 6 varnostnih modulov z nivojem zaščite do PL-e, SIL3. Na voljo 
je 18 digitalnih varnostnih vhodov za nadzor vseh običajnih varnostnih 
senzorjev, kot so e-stop, zavese, stikala, pohodne blazine, in drugo. Ima 4 
varnostne tranzistorske izhode in dva varnostna relejska izhoda. Na voljo 
so tudi štirje opcijski signalni izhodi in dva varnostna analogna vhoda, ki 
omogočata nadzor kritičnih procesnih spremenljivk (temperatura, pritisk, 
pretok, itd.).

Večfunkcijski varnostni modul PROTECT SELECT je izredno ekonomsko 
učinkovita rešitev, saj vam bo zagotovil prihranke v času, prostoru in de-
narju ob načrtovanju projekta, ožičenju, programiranju oz. nastavitvah ter 
funkcijskem testiranju. 

Izberite med štirimi prednastavljenimi programi

Večfunkcijski varnostni modul PROTECT SELECT ima na 
voljo štiri prednastavljene programe, ki jih lahko eno-
stavno izberete s pritiskom na gumb SELECT in modul 
nastavite svojim potrebam.

1.  PROGRAM - Eno varovano območje z možnostjo 
dveh režimov delovanja – avtomatsko / ročno
• preklopnik avtomatsko/ročno z uporabo zagon-

ske ročice
• do štiri dvokanalne varnostne naprave
• E-stop funkcija
• upravljanje varnostnega stikala z zaklepanjem 

(zaklepanje/odklepanje)

2.  PROGRAM - Dve varovani območji na enem stroju
• do dve oz. tri varnostne naprave na posamezno varovana območje
• start/reset funkcija in nadzorne funkcije ločene za vsako varovano območje
• prioritetna E-stop funkcija z neodvisno reset funkcijo

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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3.  PROGRAM - Eno varovano območje z do 6 varnostnimi 
napravami

• vsaki varnostni napravi je lahko dodeljena lastna re-
set funkcija

• upravljanje varnostnega stikala z zaklepanjem (zakle-
panje/odklepanje)

• E-stop funkcija z neodvisno reset funkcijo
• program lahko nadomesti do 6 varnostnih relejskih 

modulov

4.  PROGRAM - Eno varovano območje z možnostjo zača-
snega dovoljenega dostopa (muting)

• možnost začasnega dovoljenega dostopa (muting) s 
svetlobnimi zavesami in senzorji

• fl eksibilne nastavitve parametrov začasnega dovolje-
nega dostopa (muting)

• povezava dodatnih e-stop in drugih varnostnih na-
prav

• upravljanje varnostnega stikala z zaklepanjem (zakle-
panje/odklepanje)
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NAPAJALNI KONEKTORJI PODJETJA MURRELEKTRONIK

www.murrelektronik.si

Še nikoli ni bilo 
tako enostavno 
prenesti energije 
v vašo napravo 

Stroji in naprave potrebujejo 
veliko energije. Ker so inštalacijski 
koncepti izpiljeno sestavljeni, se 
povečuje tudi število uporabnikov. 
Tako so potrebne enostavne rešitve, 
ki prenesejo energijo v stroje in 
naprave. Najboljše to uspe stan-
dardnim napajalnim konektorjem 
podjetja Murrelektronik.  

  Vse poudarke najdete na 
spletu pod rubriko: 

murrelektronik.si/si/highlights/
napajalni-konektorji/

Našli boste obsežne informacije o novih 
trendih v zvezi z napajalnimi konektorji. 

Preberite več. 

AZ_Connection-Technology_56x263.indd   1 14.09.2020   10:12:58

Še nikoli ni bilo tako enostavno 
prenesti energije v vašo napravo

Informacije: MURRELEKTRONIK

Sodobna avtomatizacijska tehnologija in z njo povezana oprema zahtevata ve-
liko moči, z vedno bolj zapletenimi namestitvenimi postopki pa narašča tudi 
število naprav in komponente, kot so moduli E / A, senzorji ali upravljalni moduli, 
so vedno bolj v rabi. Industrija 4.0 in internet poleg tega vodita k povečane-
mu povpraševanju po procesnem inženiringu, celo mehanika se spreminja iz 
pnevmatičnega v električni pogon, s tem pa raste tudi potreba po zmogljivejših 
napravah. 

Napajalni konektorji podjetja Murrelektronik želeno moč dosežejo z lahkoto. 
Mur relektronik vam nudi električne napeljave za najrazličnejše namene, v šte-
vilnih variacijah, majhnih količinah in s priključnimi kabli, ustrezno prirejenimi za 
točno določen način uporabe.

Napajalni konektor M12

Varna povezava - 63 V/16 A ALI 630 V/12 A
Nov napajalni konektor M12 podjetja Murrelektronik je kompakten in zmogljiv 
konektor M12. Kot varen priključek je ustrezen za linearne pogone in koračne 
motorje ter kot napajalni vod za module Feldbus. Je prava alternativa 7/8'' ko-
nektorjem, ki potrebujejo visoko gostoto pretoka moči v kompaktnem prostoru.

Prebrizgani so z dolgo obstojno, brezhalogensko poliuretansko izolacijo, torej so 
primerni tudi za uporabo v najzahtevnejših industrijskih razmerah. Vgrajeno varo-
valo omogoča varno povezavo tudi pod vplivom udarcev in tresljajev.

Konektor MQ15

Namestitev s hitrim priključkom
MQ15 prepriča s praktičnim sistemom za hitro priključitev. Namestimo ga, kot bi 
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mignili. Zadostuje samo četrtinski obrat in že je nameščen! 
Tako pri namestitvi prihranite kar 80 odstotkov časa. MQ15 
je primeren za asinhronske in indukcijske motorje do 7,5 
kW in je optimalen za distribucijo energije. Z nadgradljivimi 
prirobnimi vtičnimi konektorji so asinhronski in indukcijski 
motorji opremljeni za namestitev preprosto priključljivega 
konektorja MQ15.

7/8'' (mini) konektor

Močni, kompaktni konektorji
Vodi velikosti 7/8‘‘ so popolna rešitev za krmilne tokokro-
ge. Kabli z dovoljenjem cULus predstavljajo standard v se-
vernoameriški industriji in se že desetletja uporabljajo za 
oskrbo komponent in naprav po vsem svetu. Robustni vodi 
so primerni za priključitev senzorjev, aktuatorjev, merilnih 
naprav in številnih drugih komponent.

Konektor M23

Preprosta in tesna priključitev servo motorjev
Vodi povezujejo servo regulator s pogonom. Pri motorju so 
na izbiro prebrizgani konektorji M23 z najrazličnejšimi raz-
poreditvami kontaktov. Pri napajalnih konektorjih lahko po 
predpisih programa Siemens Sinamics izbirate med različ-
nimi konci kablov.

Ali ste vedeli?

Vsi konektorji podjetja Murrelektronik so 100-odstotno 
preverjeni in so prvovrstne kvalitete. Naše obsežno znanje 
na področju priključne tehnologije temelji na dolgoletnih 
izkušnjah izdelave konektorjev M8 ter M12.

Prenesite belo knjigo in si zagotovite brezplačen vzorec  ko-
nektorja M12... (povezava: https://www.murrelektronik.si/si/
highlights/napajalni-konektorji/ )
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Miniaturni industrijski konektorji Han® 1A
Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Prihranite prostor z najmanjšim velikostnim razredom industrijskih konektorjev na tržišču.

Zahteve industrije po vedno manjših komponentah so prisotne tudi v sektorjih, kjer je uporaba industrijskih 
konektorjev nepogrešljiva. Tem zahtevam na področju strojegradnje, avtomatizacije, procesne industrije in robotike 
proizvajalec Harting odgovarja z novo serijo kompaktnih konektorjev.  Han® 1A serija ponuja kompakten, robusten 
in univerzalen konektorski sistem za prenos podatkov, moči in signalov.

Nov standard za majhne,   univerzalne industrijske konektorje:

V težkih industrijskih okoljih postaja 
miniaturizacija komponent vse bolj 
pomembna. Kompaktni in vsestranski, vendar 
še vedno robustni industrijski konektorji, 
so v težkih industrijskih okoljih vedno bolj 
potrebni. Harting-ov Han® 1A predstavlja 
kompakten in cenovno ugoden konektor, 
ki ga je mogoče uporabiti za stroje, majhne 
pogone in krmilne omare, poleg tega pa 
ga je mogoče namestiti tudi na terenu. 
Ohišja, tesnila, vložki in kabelske uvodnice 
so izdelani iz zelo trpežnega, kemično 
odpornega materiala.

Prihranki prostora zaradi 
miniaturnosti

Vedno manjši pogoni zahtevajo tudi vse manjše vmesnike za njihovo povezavo. Nova serija Han® 1A konektorjev 
z ustreznimi ohišji in vložki sledi zgoraj omenjenemu trendu miniaturizacije v industrijskem sektorju. Potrebno 
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zaščito za povezavo motorja lahko dosežemo tudi 
s plastičnimi konektorji Han® 1A, ki zaradi svoje 
miniaturnosti porabi tudi do 30 % manj prostora 
v primerjavi z naslednjim večjim industrijskim 
konektorjem, Han® 3A.

Primeren za široko paleto aplikacij 
(IP20/IP65)

Serija sledi načelu modulacije Han®. Stranka 
lahko fl eksibilno kombinira vložke, kontakte in ohišja ter doseže stopnjo zaščite v skladu z zahtevami aplikacije. 

Odvisno od izbranih komponent lahko zagotovimo zaščito IP20, z dodatnimi elementi ohišja pa se lahko stopnja 
zaščite hitro razširi na IP65. Z minimalnim skladiščnim inventarjem lahko uporabniki uporabijo le nekaj osnovnih 
komponent za povezave v različnih aplikacijah. Konektor Han® 1A ponuja največ možnosti z minimalnimi zalogami.
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Zaradi modularnosti in različnih možnosti uporabe je konektor Han® 1A primeren za vsa področja pri katerih je 
potrebno napajati majhne pogone, senzorje in naprave. Za varno povezavo naprav so na voljo vijačni kontakti in 
kontakti za krimpanje. S Han® 1A je možno izdelati močnostne, komunikacijske in tudi signalne konektorje z gostoto 
do 12 D-Sub kontaktov. V našem portfelju najdete tudi dodatke, kot so pritrdilni elementi za hitro pritrditev na 
steno ali barvni kodirni elementi.

Han® 1A tako omogoča fl eksibilno in učinkovito povezavo orodij in modulov, kot so ogrevalne ali hladilne enote, 
ventilatorji, regulacijski terminali, svetlobni sistemi, pogoni in vibracijski transporterji.

Glavne prednosti Han® 1A konektorjev

Izdelani iz vzdržljivega in lahkega materiala.

Prilagodljiva uporaba: napajanje, podatki ali signali z do 12 kontakti.

Uporablja do 30% manj prostora v primerjavi s Han® 3A.

Stroškovni in prostorski prihranki zaradi široke možnosti uporabe konektorjev.

Za notranje in zunanje aplikacije (IP20 ali IP65).

Zanesljivo povezovanje tudi v najtežjih pogojih.

Manj časa potrebnega za izdelavo – enostavno spajanje vložkov in ohišij.

Robustni in kemično odporni materiali.

Prenos podatkov tudi do Cat. 6a.

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

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday
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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

Super 
kondenzatorji 
z višjo delovno 
napetostjo
Cornell Dubilier je predstavil novo serijo 
visokonapetostnih in visokoenergijskih 
superkondenzatorjev pod blagovno 
znamko Illinois Capacitor. DSF 
superkondenzatorji predstavljajo 
opazen napetostni skok v primerjavi 
s tipičnimi superkondenzatorji na 
delovni napetosti 3,0V DC (WVDC) 

za eno komponento in 6,0 WVDC 
za paket z dvema enotama. Ta višja 
napetostna specifi kacija povzroči 
večjo gostoto energije, kar posledično 
prihrani prostor in lahko zmanjša 
število potrebnih komponent.

Serija DSF vključuje 17 različnih 
kombinacij vrednost/napetost, 
kapacitivnosti od 1,5 Farad (F) do 600 
F, z napetostjo od 3,0 do 6 WVDC. Za 
še večjo napetost ali kapacitivnost 
je mogoče zaporedno ali vzporedno 
vezati več komponent.

Ekvivalentna serijska upornost se 
delno razlikuje, vendar je nižja od 

večine kondenzatorjev s 
podobnimi zmogljivostmi 
shranjevanja. Z območjem 
delovne temperature od 
-40 ° C do 85 ° C pri 2,5 V 
(-40 ° C do 65 ° C pri 3,0 V) 
je DSF vir: Cornell Dubilier 
Vir: Cornell Dubiliertolerant 
za široka območja delovanja.

Tako kot drugi super kon-
denzatorji, ki se ponujajo 
pod blagovno znamko Illinois 

Capacitor, tudi serija DSF inženirjem 
nudi večje možnosti oblikovanja, 
hkrati pa zmanjšuje stroške. S 
povečanim shranjevanjem energije 
lahko superkondenzatorji zagotovijo 
trenutne sunke moči, ki jih običajni 
kondenzatorji ne morejo zgladiti. Ta 
zmogljivost omogoča ublažitev kratkih 
prekinitev napajanja, dopolnjevanje 
baterij ali celo uporabo namesto 
baterij v nekaterih aplikacijah.

Za razliko od baterij se superkondenzatorji 
DSF ne razgradijo z vsakim ciklom 
in so ocenjeni na 500.000 ciklov. 
Življenjska doba naj bi trajala do 10 
let. Aplikacije za superkondenzatorje 
DSF vključujejo pridobivanje sončne 
in vetrne energije, mehanske pogone, 
avtomatizirana vodena vozila, moč 
prevoza električnih vozil, pametne 
merilnike, industrijski internet stvari, 
alternative impulznih baterij, varnostno 
kopiranje pomnilnika, hibride baterij/
kondenzatorjev, sisteme UPS, zasilne 
razsvetljave, LED napajanja, sončno 
razsvetljavo ali kjer koli, kjer je potrebno 
znatno shranjevanje energije.
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Informacije: TELOS d.o.o.

Dragino je vodilni kitajski proizvajalec senzorjev in adapterjev za vzpostavitev rešitev na 
področju interneta stvari. Poleg odličnega razmerja med ceno in kvaliteto, Dragino naprave 
odlikuje velika zanesljivost, zmogljivost in prilagodljivost. Nudijo širok nabor razpoložljivih 
vhodov ter preprosto prilagoditev potrebam posamezne aplikacije. Na voljo so senzorji in 
adapterji za povezavo na LoRaWAN in NB-IoT omrežja.

DRAGINO - Napredni senzorji za 
Internet stvari

Modelske izvedbe Dragino IoT senzorjev in adapretjev

• univerzalni LoRaWAN adapter
• LoRaWAN senzor tekočin
• LoRaWAN senzor razdalje
• LoRaWAN IoT kontroler
• LoRaWAN RS485 pretvornik

• LoRaWAN senzor za kmetijstvo
• LoRaWAN senzor temperature
• LoRaWAN senzor izlitja vode
• LoRaWAN senzor odpiranja
• univerzalni NB-IoT adapter

Dragino LSN50 / V2 – univerzalni LoRaWAN adapter

Dragino LSN50-V2 je univerzalni LoRaWAN senzorski 
node. Naprava je popolnoma vodotesna in zasnovana 
za zunanjo (outdoor) uporabo, podprt je IP68 nivo 
zaščite. Vgrajeni so sledeči vhodi: I2C in LPUSART1 
senzorski vhod, 18 x digitalni I/O vhod, 2 x 12bit 
analogni – digitalni (ADC) in 1 x 12bit digitalni – 
analogni (DAC) pretvornik. Na te vhode povežemo 
najrazličnejše naprave in jih tako povežemo v 
brezžično LoRaWAN IoT omrežje.

Primeri aplikacij so pametno merjenje energentov, 
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namakalni sistemi, pametne stavbe, pametna mesta in skupnosti itd. Napajanje je izvedeno prek Li/SOCl2 baterije, 
ki zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo. Vgrajen je zmogljiv procesor in programska oprema, ki omogoča preprosto 
prilagoditev potrebam posamezne aplikacije. Velika prednost senzorskega noda je tudi zamenljiva antena. Modelska 
izvedba LSN50 nima odstranljive antene in podpira IP66. Vsi odčitki se brezžično prek LoRaWAN omrežja v realnem 
času prenašajo v IoT platformo GIoTo, kjer imamo neposreden vpogled v trenutno zaznave in zgodovinski pregled 
nad prejetimi podatki.

Dragino LDDS20 LoRaWAN senzor nivoja tekočin

Dragino LDDS20 je baterijsko napajani LoRaWAN ultrazvočni senzor nivoja tekočin. 
Z njim izvajamo zelo natančno brezkontaktno merjenje količine tekočin v sodih, 
cisternah in kontejnerjih. Merimo lahko nivoje vseh vrst tekočin, goriv, toksične snovi 
in kislin, tudi v visokotlačnih in visoko temperaturnih neprodušno zaprtih posodah.

Senzor LDDS20 preprosto namestimo neposredno na površino, omogočeno je zaznavanje 
razdalj do 2m. Vsi odčitki iz senzorja se brezžično prek LoRaWAN omrežja v realnem 
času prenašajo v IoT platformo GIoTo, kjer imamo neposreden vpogled v nivoje in 
količine, kot tudi v zgodovino meritev. Napajanje je izvedeno prek 8500mAh Li-SOCI2 
baterije, ki zagotavlja življenjsko dobo do 10 let in je odvisna predvsem od pogostosti 
intervalov meritev.

Brezstično oddaljeno merjenje s tehnologijo ultrazvočnega zaznavanja izredno olajša meritve nivoja tekočin. 
Uporabnikom ni več potrebno odpreti lukenj in odprtin ter ročno preveriti stanja. Ta elegantna rešitev občutno 
poveča varnost in natančnost meritev in omogoča merjenje tudi v najbolj zahtevnih industrijskih okoljih, ter nam 
obenem da stalni vpogled v trenutne količine.

Dragino LDDS75 LoRaWAN senzor razdalje

Dragino LDDS75 je baterijsko napajani LoRaWAN senzor za zaznavanje razdalj, ki omogoča 
zunanjo namestitev (IP68 nivo zaščite). Ultrasonični senzor uporabljamo za natančno 
merjenje razdalje med senzorjem in ravnim predmetom oz. površino. Podprte so meritve 
razdalj med 0.3 in 7,5m.

LDDS75 je idealna rešitev za vodoravno merjenje razdalje, spremljanje kanalizacije, 
merjenje pretokov rek in nivojev vode, merjenje nivoja tekočin, za zaznavanje zasedenosti 
parkirišč, merjenje količine smeti, zaznavanje bližine in prisotnosti itd.

Vsi odčitki se brezžično prek LoRaWAN omrežja v realnem času prenašajo v IoT platformo 
GIoTo, kjer imamo neposreden vpogled v trenutno zaznane razdalje in zgodovinski pregled. 
Napajanje je izvedeno prek 4000mAh Li-SOCI2 baterije, ki zagotavlja življenjsko dobo 
do 10 let in je odvisna predvsem od pogostosti intervalov meritev.
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Dragino LT-22222-L - LoRaWAN IoT kontroler

Dragino LT-22222-L je univerzalni LoRaWAN I/O vhodno – izhodni krmilnik, 
ki ga uporabljamo za preprosto in cenovno ugodno brezžično IoT povezavo in 
upravljanje obstoječih števcev, naprav in senzorjev prek LoRaWAN omrežja. 
Kontroler ima vgrajeni večje število I/O vmesnikov: 2 x analogni tokovni vhod, 
2 x analogni napetostni vhod, 2 x relejni izhod, 2 x digitalni vhod in 2 x digitalni 
izhod. Na njih lahko priklopimo celo vrsto obstoječih naprav in senzorjev, ki 
jih s pomočjo Dragino kontrolerja lahko brezžično spremljajo in upravljamo na 
daljavo. Podprta je LoRaWAN Class A in C, napajanje je izvedeno neposredno 
prek napajalnika.

Vsi odčitki se brezžično prek LoRaWAN omrežja v realnem času prenašajo v IoT 
platformo GIoTo.

Dragino RS485-LN LoRaWAN RS485 / Modbus pretvornik

Dragino RS485-LN je pretvornik med serijskim RS485 Modbus vhodom in 
LoRaWAN IoT omrežjem. Uporabljamo ga za vzpostavitev oddaljene brezžične 
IoT povezave, nadzor in upravljanje naprav z RS485 vhodom.

Za podatkovno povezavo pretvornik Dragino RS485-LN pošlje s strani uporabnika 
določene ukaze RS485 napravam, na primer števcem in od njih pridobi željene 
povratne podatke. RS485-LN bo te podatke obdelal skladno z nastavljenimi pravili 
in končni payload naložil na LoRa Network server. Pretvornik podpira LoRa Class 
C, kar pomeni, da bo senzor vsakič ko dobi tovrstno zahtevo iz strežnika, prečital 
podatke iz RS485 vhoda in jim posredoval na strežnik za nadaljnjo obdelavo.

Vsi odčitki se brezžično prek LoRaWAN omrežja v realnem času prenašajo v IoT 
platformo GIoTo.

Dragino LSE01 LoRaWAN senzor za kmetijstvo

Dragino LSE01 je LoRaWAN senzor za merjenje vlage in električne prevodnosti 
prsti. Uporabljamo ga za vzpostavitev IoT rešitev v kmetijstvu. Z njim merimo 
vlago, temperaturo in prevodnost zemlje na tleh. Namenjen je merjenju vlažnosti 
tal v slano-alkalni in ilovnati zemlji. Senzor uporablja metodo FDR za izračun 
vlažnosti tal s kompenzacijo temperature in prevodnosti tal. Prav tako je tovarniško 
kalibriran za mineralno vrsto tal. Pridobljeni podatki nam služijo za določanje 
optimalnega intervala in količine zalivanja in gnojenja.

Vsi odčitki se brezžično prek LoRaWAN omrežja v realnem času prenašajo v 
IoT platformo GIoTo, kjer imamo neposreden vpogled v trenutno stanje prsti in 
pregled nad zgodovino meritev. Napajanje je izvedeno prek 4000mAh Li-SOCI2 
baterije, ki zagotavlja življenjsko dobo do 10 let in je odvisna predvsem od 
pogostosti intervalov meritev.

Dragino LHT65 LoRaWAN senzor temperature in vlage

Dragino LHT65 je izredno priročen in kompakten baterijsko napajani LoRaWAN 
senzor temperature in vlažnosti. Uporabljamo ga vzpostavitev sistema 
oddaljenega IoT merjenja temperature prek LoRaWAN omrežja. Napajanje 
je izvedeno prek vgrajene 2400mA baterije z življenjsko dobo do 10 let. 
LHT65 ima vgrajen še dodaten senzorski vhod, na katerega lahko povežemo 
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zunanje temperaturne sonde, ki omogočajo natančno merjenje temperature 
v hladilnikih in na tekočem traku. Na voljo je tudi sonda za merjenje vlage 
v prsti in sonda za merjenje svetlobe.

Vsi odčitki se brezžično prek LoRaWAN omrežja v realnem času prenašajo v 
IoT platformo GIoTo, kjer imamo neposreden vpogled v trenutno zaznane 
razdalje in zgodovinski pregled.

Dragino LWL01 LoRaWAN senzor izlitja vode

Dragino LWL01 je izredno kompakten LoRaWAN 
senzor za zaznavanje puščanja/izlitja vode. Senzor 
v realnem času zazna izlitje in nas o tem takoj 
obvesti prek brezžičnega LoRaWAN IoT omrežja. 
LWL01 je majhen senzor, njegova velikost je le 64 x 
30 x 14 mm. Napaja ga baterija CR2032, ki v primeru 
zmogljivega LoRaWAN signala (SF7, 14dB), zagotavlja 
pošiljanje do 12.000 paketov podatkov z odčitki. 
Ko se baterija iztroši, jo preprosto nadomestimo z 

novo standardno coin baterijo.

Vsi odčitki se brezžično prek LoRaWAN omrežja v realnem času prenašajo v 
IoT platformo GIoTo. Senzor LWL01 redno dnevno pošilja podatke o stanju, 
in nas v primeru izlitja o tem takoj obvesti. Obenem šteje vsa izlitja vode in 
tudi računa čas od zadnjega uhajanja vode.

Dragino LDS01 - LoRaWAN senzor odpiranja / zapiranja

Dragino LDS01 je LoRaWAN senzor za okna in vrata. Neprestano v realnem 
času zaznava stanje odprtih / zaprtih oken in vrat in podatke o stanju 
brezžično pošilja v LoRaWAN omrežje. LDS01 je zelo kompakten senzor, 
njegova velikost je le 64 x 30 x 14 mm. Napaja ga baterija CR2032, ki v 
primeru zmogljivega LoRaWAN signala (SF7, 14dB), zagotavlja pošiljanje do 
12.000 paketov podatkov z odčitki.
Vsi odčitki se brezžično prek LoRaWAN omrežja v realnem času prenašajo 

v IoT platformo GIoTo. Senzor redno dnevno pošilja podatke o stanju in nas 
v primeru odprtja o tem takoj obvesti. Obenem šteje vsa odpiranja in tudi 
računa čas od zadnjega odprtja.

Dragino NBSN95 - univerzalni NB-IoT adapter

Dragino NBSN95 je univerzalen senzorski adapter za povezavo različnih 
naprav na mobilno NB-IoT omrežje. Vgrajen modemski modul podpira B1/
B3/B8/B5/B20 in B28 mobilne omrežne standarde. Vgrajeni so sledeči 
vhodi: I2C in LPUSART1 senzorski vhod, 20 x digitalni I/O vhod, 2 x 12bit 
analogni – digitalni (ADC) in 1 x 12bit digitalni – analogni (DAC) pretvornik. 
Na njih priklopimo obstoječe naprave recimo različne števce s pulznim 

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
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izhodom in jih tako povežemo v NB-IoT omrežje. 
Senzor je zasnovan za zunanjo (outdoor) namestitev 
z IP68 nivojem zaščite in temperaturnim razponom 
delovanja med -40° in 85°C.

Senzor napaja Li/SOCl2 8500mAh baterija, ki 
zagotavlja dolgo življenjsko dobo. NBSN95 se lahko 
pohvali z zamenljivo zunanjo anteno, kar je lahko 
ključno za povezavo naprav na težko dostopnih 
lokacijah s slabšo kvaliteto NB-IoT signala. Na napravi 
je prisoten tudi M12 priključek, na katerega lahko 
vežemo zunanji senzor.

Vsi odčitki se brezžično prek NB-IoT omrežja v realnem času prenašajo v IoT platformo GIoTo, kjer imamo neposreden 
vpogled v trenutno zaznave in zgodovinski pregled nad prejetimi podatki.

Več informacij je na voljo na www.telos.si
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INTELIGENTNE ZGRADBE

Kdo je pred vhodnimi vrati? S pomočjo Netatmo pametnega video 
domofona lahko na svojem telefonu v vsakem trenutku preverite 
kdo je pozvonil in se z njim v živo pogovorite. Na domačem 
kavču ali na drugem koncu sveta, z Netatmo video domofonom 
lahko vedno pozdravite goste, daste navodila dostavljavcu in 
odženete vlomilce.

Zaradi izjemnega zanimanja so bile prve količine video domofona 
tako pri nas, kot po celotni Evropi takoj razprodane. Nove dobave 
pričakujemo v sredini novembra, prednaročila že sprejemamo.

Glavne prednosti video domofona Netatmo

• Vedno in od kjerkoli lahko na telefonu preverite kdo je pred vrati in se z njim v živo pogovorite
• Namenska mobilna aplikacija v kateri spremljamo živo sliko iz lokacije in v časovnici opazujemo pretekle dogodke
• Samodejno prepoznavanje oseb in alarmne cone za bolj relevantna opozorila
• Vgrajena zmogljiva 1080p Full HD kamera podpira HDR in omogoča nočno snemanje
• Preprosta namestitev z uporabo obstoječega ožičenja (8-24V in 230V)
• Brezplačna hramba posnetkov, brez mesečne naročnine in zasebnost posnetkov
• Možnost zunanje namestitve in detekcija poskusa uničenja

Netatmo Doorbell je mnogo več kot le preprost domofon. Kadarkoli 
lahko v brezplačni aplikaciji na svojem telefonu pogledate živo sliko z 
lokacije in opazujete časovnico vseh preteklih dogodkov in zaznanih 
oseb na vašem pragu. 

Prepoznavanje oseb in nastavljive opozorilne cone preprečijo, da pride 
do nepotrebnih alarmov. Sprotna obvestila o dogodkih boste na svoj 
telefon prejeli le takrat, ko se nekdo res mota okrog vašega domovanja. 
Je vlomilec? Prepodite ga z uporabo vgrajenega zvočnika.

Pametno in preprosto je osnovna logika Netatmo domofona. Namestitev 
je hitra, saj se naprava prilagodi in nadomesti obstoječo električno 
instalacijo (8-24V in 230V). 

V primeru, da imamo nameščen klasičen sistem z zvoncem v objektu in 
tipko pri vhodnih vratih, zvonec obdržimo in obstoječo tipko nadomestimo 
z Netatmo domofonom. Ta se poveže v obstoječe domače Wi-Fi omrežje 
in po izvedbi nekaj korakov v aplikaciji na telefonu je sistem vzpostavljen.

Vse napredne lastnosti domofona, vključno s prostorom za hrambo video posnetkov, so na voljo brezplačno in brez 
naročnine. Sorodne naprave, ki so na voljo na trgu, zahtevajo plačevanje mesečne uporabe. Videoposnetki, ki jih 
domofon posname, se shranijo izključno lokalno, neposredno na priloženi microSD kartici. Torej se ne prenašajo 

Informacije: TELOS d.o.o.

Netatmo video domofon
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na oblak in tako zavarujejo vašo zasebnost. Obenem se uporablja napredno varnostno šifriranje. Če želite, lahko 
varnostno kopirate podatke v svoj Dropbox račun ali FTP na strežnik.

Pametni video domofon ima skrite talente! Združljiv je s sistemom Apple HomeKit in tako omogoča povezavo 
z drugimi pametnimi napravami, ki jih doma uporabljate. Primer integracije je recimo, da domofon, ko zazna 
nepridiprave na vašem posestvu, prižge notranje in zunanje luči in jih tako odžene. Podprto je tudi glasovno 
upravljanje z asistentko Siri.

Netatmo domofon ima vgrajeno kvalitetno 1080p Full HD kamero s 140° kotom snemanja in 5x zoomom, kar 
zagotavlja vrhunsko kvaliteto zajetih posnetkov. Funkcija HDR izniči težave s hitrimi spremembami svetlobe in 
posname obiskovalce tudi, ko so njihovi obrazi osvetljeni od zadaj. Netatmo Domofon skrbi za vašo varnost tako 
podnevi kot ponoči. Vgrajen infrardeči način snemanja omogoča zajem podatkov tudi, ko je zunaj popolna tema.

Domofon je namenjen namestitvi na prostem, na pročelju vašega domovanja. Zasnovan je tako, da omogoča popolno 
odpornost pred vremenskimi vplivi. Za to poskrbi IP44 nivo zaščite in inovativen HZO namaz iz nanodelcev, ki 
zagotavlja vodotesnost. Domofon deluje v vseh okolijskih pogojih, do živega mu ne pridejo dež, sneg, visoka vlaga, 
kot tudi ne prah in umazanija. Netatmo domofon je tudi edina naprave svoje vrste, ki vas bo obvestila, da jo nekdo 
poskuša odmontirati oz. onemogočiti.
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SISTEMI AVTOMATIZACIJE

V sodobnem času vedno bolj stremimo k doseganju višje kvalitete naših izdelkov. Za 
najbolj zahtevna preverjanja še vedno skrbijo strokovno usposobljeni in izkušeni zaposleni 
oz. kontrolorji. Ker pa je potreb po zahtevni kontroli vedno več in je vedno težje dobiti 
ustrezno usposobljene in zanesljive zaposlene za izvajanje najtežjih vizualnih kontrol, 
so pri OMRON-u razvili nov zanesljiv algoritem na osnovi umetne inteligence (Artifi cial 
Intelligence - AI), ki je vključen v najnovejših kamernih sistemih. Ta algoritem posledično zmanjšuje proizvodne 
stroške ter skozi avtomatizacijo poveča produktivnost. 

Najnovejše zmogljivosti kamernega sistema FH vključujejo nov slikovni algoritem, ki reproducira tehnike izkušenih 
in usposobljenih kontrolorjev, ko opravljajo vizualno kontrolo odkrivanja napak na katerem koli izdelku. Praske in 
poškodbe, ki jih je bilo nekoč s kamernimi sistemi težko odkriti, so, zahvaljujoč novemu AI algoritmu, zdaj zaznane 
tudi brez uporabe vzorcev ali prilagoditev.

Slika 1: Detekcija poškodbe - risa z uporabo algoritma umetne inteligence

Slika 2: Algoritem z uporabo AI lahko odkriva napake na zahtevnih površinah

Informacije: MIEL d.o.o.

Zaznavanje napak na osnovi umetne 
inteligence z novim Omron sistemom 

serije FH
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ZAZNAVANJE NAPAK NA OSNOVI AI

Predhodne različice naprav za avtomatsko kontrolo izdelkov so le s težavo ločile med dejanskimi napakami in 
prekomerno zaznavo, kar je v večini primerov močno oviralo zagotavljanje ustrezne kontrole. Algoritem umetne 
inteligence vključuje orodje za natančno ujemanje, ki odpravi prekomerno zaznavo in uspešno prepozna samo 
dejanske napake.

Slika 3: Algoritem z uporabo AI zmanjša prekomerno zaznavanje

Algoritem, ki deluje na osnovi umetne inteligence se v prvi fazi uči na podlagi dobrih in slabih slik izdelka, ki jih 
uporabnik predhodno defi nira. V drugi fazi algoritem AI ustvari model dobrega izdelka, ki se lahko spreminja in ga 
ob vsaki kontroli rekonstruira ter primerja z domnevno dobrim izdelkom. V končni fazi algoritem AI izvleče razliko 
med rekonstruirano dobro sliko izdelka in trenutno zajeto sliko - s tem pa odpravi vpliv prekomernega zaznavanja 
in razliko defi nira kot napako.

Slika 4: AI algoritem
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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

Robotika

- Industrijski roboti
- SCARA roboti
- Kolaborativni roboti
- PICK & PLACE roboti
- 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

Pogonska tehnika

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

- Varnostni senzorji
- Varnostni logični krmilni sistemi
- Varnostni izhodi

- Verifikacijski sistemi
- Vision sistemi in industrijske kamere

Za višjo produktivnost.

Do sedaj so sistemi z umetno inteligenco za svoje delovanje zahtevali prilagojeno okolje višjega cenovnega razreda 
in znanje specializiranih inženirjev. Pri Omron seriji FH AI ni potrebe po takšnih zahtevah zaradi naprednega in 
intuitivnega AI algoritma, ki je integriran v samem kamernem kontrolerju. Naš univerzalni sistem strojnega vida 
serije FH tako omogoča izredno preprosto uvedbo umetne inteligence (AI) na delovnih mestih kjerkoli v končni 
kontroli proizvodnega procesa.

www.miel.si, info@miel.si
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MALA ŠOLA PYTON

Slovenska izdaja (Si) pospešeno pridobiva na uporabnosti. V redno delo in vaje smo dodali android aplikacijo 
Si. Krmilno jedro in hitre udp komunikacije omogočajo nadzor python programov. Ker gre za delujoče 
programe imamo ogromno možnosti pri izdelavi zaključnih nalog. Vedno se lahko učenci ali drugi uporabniki 
odločijo za uporabo delujočega odprtega programa ali za preučitev in nadgradnjo. Doseženi rezultati so 
dobri in pokrivajo širok nabor vsebin. Ker gre za odprto kodo in slovensko znanje, je to dobra podlaga za 
najtežje python projekte. Python je med tem že 1 leto prvi razvojni jezik. Pravzaprav zmagujejo jeziki kot 
so javascript, python, css, html, torej jeziki, ki niso uporabljani v kaki multinacionalki (kot npr java), ampak 
je uporaba res odprta in zastonj. Uporaba nadzornih aplikacij na android telefonu(tudi na iOs) samo širi 
uporabo in uporablja širok nabor standardnih tipal, ki jih ima sodoben pametni telefon vgrajene v sebi. Ta 
navor se vztrajno širi. Tudi aplikacije za androida so odprte, razvite na javnih spletnih straneh javnih univerz. 
Projekti in aplikacije so prosto dostopni in omogočajo hitro prilagoditev zahtevam našega novega projekta.

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

PYTHON Slovenska izdaja (SI) X. del

Program Python -> Naprave -> udp.py , ki preko krmilnega jedra komunicira z aplikacijo Si. Ta aplikacija prižiga l1 do 
l4 glede na podatke, ki jih dobi iz aplikacije Si. Torej če nagibamo ali vrtimo pametni telefon se ustrezno prižigajo led. 
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RAZVOJNA OKOLJA

Aplikacija Si nameščena in vidna na zaslonu pametnega telefona. Aplikacija Si na 20 ms pošilja podatke o položaju 
in prejema podatke o stanju led, relejev, motorjev in tipk. Imamo tudi ukaze g1 do g4 in Start in Stop. Aplikacija je 
namenjena razvoju raznih robotov in hitremu upravljanju preko dostopne točke . V 100ms zazna izgubo povezave.

Program udp.py

Ko poženemo program dobi status start in se izvaja koda ki je označena z rdečo barvo. Polje tipalo dobi vrednost 
True, ko prispejo podatki o vrednosti tipala za pospešek iz aplikacije Si. Znotraj telesa if stavka nastavimo vrednosti 
l1 do l4, glede na vrednosti za naklon in nagibanje, ki sta na zapisu 1 in 2. Na koncu pobrišemo polje tipalo. Znotraj 
krmilne zanke potem čakamo na nove podatke iz aplikacije Si. Aplikacija Si pošilja podatke na cca 20ms.

Vidimo tudi, če pritisnemo tipko Stop na aplikaciji ali na spletni strani se vse led ugasnejo, za kar poskrbi ukaz 
pini(0b0000,l1,l2,l3,l4).

Za študij, kako program deluje je potreben študij knjižnice python. O tem se bomo pogovarjali naslednjič. Pogledati 
si moramo tudi orodje za pisanje android aplikacij, pa še kaj. Lepo bodite ...

Viri:

https://www.python.org/
http://suhel.happyforever.com/
https://sites.google.com/view/slovenska-izdaja

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday

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.
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BALANSIRANJE NABOJA V SUPERKONDENZATORJIH

Večina aplikacij, slonečih na superkondenzatorjih zahteva napetosti, višje od 2.7V, kot jih dovoljuje superkondenzator 
in tako tudi baterijo serijsko vezanih superkondenzatorjev. Serijska vezava pa zahteva balansiranje naboja med 
celicami, da bodisi pri praznjenu ali polnjenu ne presežemo dovoljenih vrednosti posamezne celice.

Tipečen superkondenzator dovoljuje delovne napetosti od 0 do maksimuma, ki je ponavadi med 2,5 in 2,7V. Mnogim 
aplikacijam to ne zadostuje za normalno delo, zato so potrebne dodatne rešitve. Lahko bi uporabili »step-up« 
konverter, a to ob tipično specifi čnih zahtevah (ničen mirovni tok, včasih ogromni zahtevani impulzni tokovi ipd) 
ni dosegljivo ali pa je nepraktično v danih parametrih.

Tako nam ostane seerijska vezava večih superkondezatorjev. A proizvodne variacije med posameznimi enotami 
prinašajo problem divergence stopnje naboja med celicami in tako poškodbe posameznih celic pri polnjenju ali  
(napetost posamezne celice pod 0v ali Vmax). 

Kar je zanimivo, tudi samopraznjenje prinaša svoje probleme. Celice, ki so bile enako napolnjene, se lahko sčasoma 
spraznijo v različni meri med mirovanjem. To prinaša lahko nove probleme pri aktivaciji.

Slika 1: polnjenje in praznjenje superkondenzatorja

Ker je vse stvar različnih kompromisov, jih lahko imamo tudi tu. Lahko denimo aktivno uravnavamo naboje ali pa 
napetosti med celicami med mirovanjem. A to zahteva porabo konkretne energjije med mirovanjem. Lahko to breme 
preložimo na elektroniko aktivnega cikla, ki lahko uravna naboje bodisi pred ali celo med praznjenjem.
 
Če pa imamo aplikacijo, ki dovoljuje »trickle charge« polnjenje med mirovanjem, ima Advanced Linear Devices 
pripravljeno rešitev.

Osnova slednje so njihovi programabilni EPAD MOSFET-i (EPAD - »Electronically Programmable Analog Device«).
Gre za amalgam MOSFET-a s FLASH/EEPROM celicami, preko katerih lahko neposredno vplivamo na njegov GATE 
(vrata) in tako uravnavamo karakteristiko tranzistorja. Njihov klasični »trik« je prodaja takega vezja kot programabilni 
precizni upor (ALD11xx serija N/P kanalnih balansiranih MOSFET parov), so pa tudi drugi. 

Mnogo njihovih proizvodov dovoljuje programiranje, tako kot bi programirali serijski EEPROM ipd.

Vir: Robert Chao, Advanced Linear Devices -  Priredil: Branko Badrljica

Osnove balansiranja naboja v 
superkondenzatorskih baterijah



40 AVTOMATIKA 185/2020

ELEKTRONIKA

Ena taka aplikacija je uporaba variacija osnovne ideje za potrebe uravnave napetosti serije kondenzatorskih celic. 
V bistvu ne gre za izravnavo ampak za odvod polnilnega toka pri napetostih, višjih od nekega programabilnega kolena.

Tej inkarnaciji EPAD MOSFET-a pravijo SAB (Supercapacitor Auto Balancing) MOSFET polje. Karakteristika MOSFET-
ov je uravnana tako, da ima oster prehod kolena, ki je nadzorovan in tako izenačen med posamzenimi MOSFET-i 
tako znotraj čipa kot med posameznimi komponentami. Tako dobimo stopnjo regulacije, ki je manj »ostra«, kot jo 
dovoljuje klasični analogni komparator, vendar je izenačena med celicami in ima praktično ničelni tok mirovanja. 
MOSFET-i v čipu lahko odvedejo do nekaj 10mA v stanju popolne odprtosti, ko so pa popolnoma zaprti, imajo pa 
upornost reda 20 GOhm (odvisno od modela).

Taka rešitev je predvsem orientirana v ekonomično rešitev s skrajno majhnimi mirovnimi tokovi. Med drugim to 
pomeni, da moramo imeti ponavadi celice skrbno uparjene, ne samo glede kapacitivnosti celice ampak tudi glede 
toka samopraznjenja znotraj skupin s podobno kapacitivnostjo. To zahteva dodatno delo in stroške, pa tudi druge 
probleme, denimo temperaturno odvisnost, različne hitrosti staranja ipd.

Če imamo aplikacjjo, kjer te potrebe lahko učinkovito pokrijemo, potem lahko »SAB« serija prinese elegantno rešitev 
z minimalnimi stroški. Pri tem je zanimiva tudi zelo majhna odvisnost od kapacitivnosti celic. MOSFET-i niso nikoli 
na poti glavnih, delovnih tokov, zato so izgube na njih praktično nič. Druga kapacitivnost praviloma pomeni samo 
drugačen čas, potreben za izenačenje celic.

Slika 2: Tipična aplikacija SAB MOSFET polj z več »supercap« celicami

ALD ima tudi druge zanimive družine, tako zasnovane na EPAD kot tudi izven tega, praktično vse pa so ozko 
specializirane in usmerjene v določene niše. Poleg SAB serije so peoseb vredne ogleda MOSFET polja ( EPAD) in pa 
povsem sveža serija »Energy Harvesting« mikronapajalnikov, ki lahko delajo s skrajno šibkimi viri. Ta je praktično 
pisana na kožo potrebam malih IoT naprav, ki zahtevajo dolgo hrambo naboja in imajo napajanje samo občasno in 
šibko (tipičen primer – mala solarna celica).
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Preklopniki sprejemnih anten in filtrov
ter contest 6-band dekoder:

Krmilniki in preklopniki anten in filtrov

PCCTRL_RX62BPF
USB preklopnik za 6 sprejemnih anten na 2 sprjemnika.

PCCTRL_BND-DEC
6-band decoder za samodejno preklapljanje filtrov in anten.

PCCTRL_SW10
Krmilnik za upravljanje antenskih preklopnikov

PCCTRL-Mini Classic
Krmilnik za upravljanje antenskih preklopnikov

PCCTRL-Mini Network
Krmilnik za upravljanje antenskih preklopnikov in
stack-matchev

PCCTRL_HPSW2x6
Krmilnik in preklopnik za 6 anten ali HP filtrov na
dva RIG

PCCTRL_HPSW2x8
Krmilnik in preklopnik za 8 anten na dva RIG

PCCTRL_HPSW2x10
Krmilnik in preklopnik za 10 anten na dva RIG

PCCTRL_RX42
USB preklopnik za 4 sprejemne antene na 2 sprejemnika

- opcijsko (zahteva ob naročilu) je na vsakem antenskem vhodu statična,
prenapetostna zaščita in limiter

- vgrajeni RX bandpass filtri + obvod
- vgrajen LNA z možnostjo programskega ON/OFF
- za samodejno preklapljanje uporablja BCD vhode iz dveh postaj
- upravlja se lahko tudi z numeričnim delom tipkovnice
- več režimov delovanja (INBAND, MULTIBAND, ...)

- Vhodi iz dveh radijskih postaj: BCD/RS232/CI-V/CAT/ICOM/KENWOOD
- Izhodi: aktivno +12V/400mA
- Izhodi za dva kompleta RX in dva kompleta HP filtrov in/ali anten
- Samostojno delovanje brez PCja

Velja za vse HPSW preklopnike:
- vgrajen interlock, vhod PTT za prepoved prekl. med oddajo
- Upravljanje: BCD, USB, WiFI, RS485
- za moči do 2kW
- opcijsko smart SWR controller

- 4 x antenski vhod - konektor PL259
- izhod za dva sprejmnika
- vgrajen wilkinsonov hibrid za prilagoditev impedance
- upravlja se z numeričnim delom tipkovnice

Krmilniki za preklope več radijskih postaj na oddajne antenske sisteme ter USB krmilniki preklopnike oddajnih anten

PCCTRL_32
Samostojni preklopnik za do 3 RTX na dva antenska sistema

PCCTRL_21
Samostojni preklopnik za do 2 RTX na dva antenska sistema

PCCTRL_EXT RX
Samostojni preklopnik za radijske postaje brez RX vhoda

PCCTRL_2EXT RX
Samostojni dvojni preklopnik RX/TX za SO2R

- vgrajen INTERLOCK za do 3 radijske postaje
- izhod za dva PA, izhod za signalne LED
- samodejni preklop oddajne antene na RX preklopnik na sprejemu
- vgrajen sekvencer
- več režimov delovanja odvisno od tekmovalne kategorije
- Možni režimi RUN1/RUN2/INBAND, RUN/INBAND/MULTI, ...
- Servisni program zanastavitve parametrov ...

- enako delovanje kot PCCTRL_32, le da je za 2 postaji

- krmilnik za vklop RX antene za postaje, ki tega nimajo (FT991, IC7300, ..)
- vgrajen sekvencer za TXGND, PAGND, LNA

- kontrolni vhodi: 2 x PTTin
- kontrolni izhodi: 2 x TXGND, 2 x PAGND, 2 x LNA (+12V/400mA)
- signalni izhodi: LED 12V/15mA
- RF konektorji: RIG1, RIG2, TX1, TX2, RX1, RX2
- Več režimov delovanja SO2R: 2 radijski postaji ali ena radijska postaja z
dvema sprejemnikoma (IC7610, FlexRadio 6600, ...)...

S5TEHNIKA.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana Dobrunje

info@hamtech.eu
G. 040 423 302
hamtech.eu

Več info tudi na



 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 
A system for all applications 

Compact, flexible and modularity 
 

Smallest, fieldbus-independent  
controllers (SPS) 

 

IEC 61131-3-programmable 
 

500 different I/O modules 
 

Standard I/O and Ex i modules combinable 
 

Supplied different potentials within one node 

For eXTReme 
environments 

 
eXTReme temperature from 

−40°C to +70°C 

eXTReme isolation up to 5 kV 
impulse 

eXTReme vibration up to 5G 
acceleration 

Developed for the  
Ex areas  

 
Approved for the zone 2/22 

Ex i intrinsically safe modules 

Certified to ATEX, IECEx, UL 
ANSI/ISA 12.12.01, UL508, 

shipbuilding, Rostest etc.  



Digitalna tovarna – 

preskok v razmišljanju  
o industriji!
Digitalno preobrazbo spodbujamo z 
integracijo avtomatizacije, programske 
opreme in napredne tehnologije.

siemens.com/digital-enterprise
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