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Spoštovani,

Kar nekako navadili smo se že na virtualne dogodke, pa ne 
samo seminarje, ampak celo na sejme, ki so v vsakem pogledu 
kontaktni dogodki... bo to res naša prihodnja resničnost :(
Tudi tokratna številka dokazuje, da nekatera podjetja ne 
popuščajo. Za čas, ko bo kriza mimo, je treba predstaviti novo 
opremo in rešitve, saj bo treba proizvodnjo posodobiti, še 
poceniti in ponovno zagnati z vsemi močmi!
Predstavljamo tudi eno najstarejših razvojnih okolij C/C++, 
s katerimi so bili razviti tudi operacijski sistemi, kot je UNIX 
in LINUX, še danes pa se uporablja za razvoj zahtevnih 
programskih sistemov. Ker je sistem zelo nezahteven in deluje 
celo na kartičnih računalnikih, uporablja gospod Šuhel raz-
vojni sistem na svojih predavanjih, prvi del pa je zaradi 
obsežnosti objavljen v tej številki. 

Eh, ne damo se... 

Ostanite zdravi,

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
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Naročnine na:
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uredni štva revije Avtomatika. Revija

izhaja 11-krat letno.
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Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
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  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov. Ce-
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€/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-
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Podpis:         M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!

* kpl je 11 zaporednih številk!                        Vse cene vsebujejo DDV!
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HAMtech STATION AUTOMATIONHAMtech STATION AUTOMATION

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

Osnovne funkcije Audio Master SO2R:

Preklopi virov avdio signalov

Specialne avdio funkcije

Distribucija mikrofonskih signalov

�

�

�

�

�

�

Poslušanje do štirih avdio vhodov. Vsi vhodi
so stereo, torej primerno za radijske postaje z
A in B sprejemnikom
Za vsak vhod lahko obrnemo levi/desni kanal
programsko, ali s tipko na napravi
Vsi vhodi so galvansko izolirani (ločilni
transformatorji) za preprečevanje motenj in
bruma
Posebna funkcija za hkratno poslušanje dveh
sprejemni-kov na vhodih 3 in 4

SET Left/Right ... omogoča hitre preklope
poslušanja A in B sprejemnika med levo in desno
slušalko. Samo s klikom na eno od tipk
preklapljamo med mono poslušanjem enega
radija v obeh slušalkah in z drugim klikom obeh
radijev vsakega v svoji slušalki.
To omogoča hiter nadzor dogajanja med pobira-
njem na dveh sprejemnikih ali klicanjem in pobi-
ranjem (inband ali multi).

Vhod za kombinacijo slušalke z mikrofonom

Samodejno preklapljanje mikrofona glede na
fokus postaje

�

Dinamični ali elektret mikrofon

AUDIO MASTER SO2R
SO2R and N1MM compatible USB controlled audio switching and bandmap Controller
with K1EL Keyer and mic distribution

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

info@hamtech.eu
G. 040 423 302
hamtech.eu Več info tudi na

Audio Master SO2R

M
1

M
2

M
3

M
4

INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 FOCUS RADIO

RADIO A

RADIO B

AUTO FOCUS

FOCUS

RX TX
ELC

DYN INPUT 4 WinKeyer 3

SPEED0

I

MIC

REV REV REV REV LEFT RIGHT
5 100

WPM

N1MM kompatibilen Bandmap controller

SO2R SEMAFOR

MultiControll programska oprema

Audio Master SO2R omogoča samodejno
preklapljanje poslušanja med radijem A in B. Po
drugi strani pa pritiski na zunanje nožne ali ročne
tipke omogočajo preklop fokusa na vnosno okno
za radio A ali B v logger programu N1MM. To
omogoča funkcija Auto focus UDP

Preklop fokusa v N1MM je možen s
kombinacijo Ctrl-smerna tipka Levo/Desno, s
klikom na krmilni tipki LEFT/RIGHT na
napravi ali s klikom na zunanje opcijske ročne
ali nožne tipke.

Kot pomoč za orientacijo, na katerem
sprejemniku je fokus, kateri je na sprejemu in
kateri oddajnik je aktiven, je bil narejen poseben
zaslonski semafor z rumeno, zeleno in rdečo
lučko za vsak radio posebej. Program se odziva
na UDP funkcije iz N1MM.
Enake funkcije so izvedene tudi na sami napravi.
LED na opcijskih ročnih tipkah imajo enak
pomen, možna pa je tudi uporaba zunanjega
semaforja z večjimi lučkami.

Programska oprema omogoča
upravljanje večine krmilnikov/preklopnikov iz
serije Master preko USB portov (virtualni COM
porti). Programska oprema deluje na principu

�

MultiControll

V tekmovanju za doseganje odličnih rezultatov velja ekspeditivnost operaterja ob pomoči krmilne elektronike, predvsem pa
izključna skoncentriranost na signale in tipkovnico! Vse to omogoča sistemska oprema za
avtomatizacijo tekmovalnih ali DX postaj.

Dandanes vsak obvladuje vsaj dva sprejemnika, pa naj bo to v eni radijski postaji (nove SDR serije YAESU,
ICOM, KENWOOD, FLEX RADIO,...) ali v večih. Osnova je torej ! In omogoča prav to:
hkratno poslušanje enega ali več sprejemnikov, vsakega v svojem ušesu ali enega v obeh ušesih hkrati z bliskovitimi preklopi, ki
jih upravljamo z le rahlim klikom na eno od krmilnih tipk. Osnovni krmilni tipki sta na napravi, opcijske, ki ponujajo veliko
ergonomijo pa so lahko robustne namizne levo in desno od tipkovnice ali nožne, ki omogočajo povsem prostoročno
preklapljanje. Za upravljanje preklopov virov pa lahko uporabimo tudi tipke iz numeričnega dela PC tipkovnice.

HAMtech Master

POSLUŠANJE Audio Master SO2R
odličen operater

NOVA

�

�

�

Programsko nastavljanje izhodnih nivojev

Vgrajen Winkeyer K1EL z vsemi funkcijami verzije 3
Samodejni preklop CW KEY in PTT na oddajnik A ali B
glede na TX fokus.

Vgrajen WinKeyer

Server/Client

Server
Client

in omogoča mrežno upravljanje iz vseh
računalnikov v mreži.
Oprema prav tako omogoča delo preko internet
hitre povezave.

omogoča prirejanje COM portov posamezni napravi,
pa omogoča izbiro tipk za upravljanje in funkcije

izhodov.

REMOTE

RX Master 42

COM
BIN

E

RX
1B

RX
1A

RX
2B

RX
2A

RX
3B

RX
3A

LNA
B

PTT
B

LNA
A

PTT
A

RX
4B

RX
4A0

I

RX in Fokus na A

Preklopnik RX anten - še ena naprava iz serije HAMtech Master

RX na B
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VRH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

LOS ANGELES - 26. januarja 2021 - XPRIZE, vodilni na svetu pri oblikovanju 
in izvedbi spodbudnih tekmovanj za reševanje velikih izzivov človeštva, je v 
sodelovanju z Cognizantom (Nasdaq: CTSH), enim vodilnih svetovnih podjetij 
za tehnološke in profesionalne storitve, danes objavil imena 48. ekip iz 17. 
držav, ki so fi nalisti in napredujejo v zadnji krog izziva z imenom 'Pandemic 
Response Challenge' z nagrado v višini 500.000 ameriških dolarjev. Med njimi 
je tudi ekipa Odseka za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan«, trenutno 
prva na svetu. 

Od začetne odobritve cepiv proti COVID-19 decembra leta 2020 je pandemija 
tega virusa zdivjala po svetu; s to boleznijo je po svetu okuženih več kot 75 
milijonov ljudi. V iskanje hitrih in učinkovitih rešitev se je v zadnjem letu 
vključilo tudi področje umetne inteligence, ki na različne načine spremlja, 

FINALISTI TEKMOVANJA FINALISTI TEKMOVANJA 
PANDEMIC RESPONSE PANDEMIC RESPONSE 

CHALLENGECHALLENGE
Informacije: Informacije: Polona Strnad , 051 681 329, polona.strnad@ijs.si, IJS

Določanje parametrov modela za napovedovanje okužb s COVID-19 na 
podlagi zgodovinskih podatkov...

Primerjava različnih metod za napovedovanja okužb s COVID-19 v 
prihodnosti (po datumu za oddajo modela)



CELJSKI SEJEM, Slovenija  

MEDNARODNI

INDUSTRIJSKI SEJEM 2021

NOV DATUM!

 

 

www.ce-sejem.si

AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA

VARJENJE IN REZANJE

MATERIALI IN KOMPONENTE

NAPREDNE TEHNOLOGIJE

FORMA TOOL –

Rok prijave je 15. februar 2021.
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VRH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

poroča in predvideva razvoj bolezni. V Los Angelesu je 
XPRIZE v sodelovanju z Cognizantom (Nasdaq: CTSH) 
organiziral tekmovanje $500K Pandemic Response 
Challenge, katerega cilj je izkoristiti moč podatkov in 
umetne inteligence za opremljanje oblikovalcev politik, 
zdravstvenih uslužbencev in voditeljev podjetij z vpogledi 
in smernicami, potrebnimi za izvajanje ukrepov javne 
varnosti in varno dostavo cepiva. Hkrati pa organizatorji 
upajo, da bo izziv pospešil uporabo umetne inteligence in 
podatkov pri reševanju tudi drugih humanitarnih izzivov.

Sodelujoče ekipe morajo postaviti modele, ki bi predvideli 
prenos okužb v lokalnem okolju in na podlagi tega predlagali 
ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje tako zdravstvenih 
kot gospodarskih posledic epidemije, organizatorji pa so 
med 104 polfi nalisti iz 28 držav na podlagi neodvisne 
ocenjevalne komisije izbrali 48 fi nalnih ekip. »Finalisti 
Pandemic Response Challenge tekmovanja so pokazali 
neverjetno inovativnost v svojih prizadevanjih, da bi 
pomagali svetu izstopiti iz pandemije COVID-19,« je povedal 
Brian Humphries, izvršni direktor glavnega pokrovitelja 
podjetja Cognizant. »Napredek, ki ga dosegajo te skupine, 
ima lahko daljnosežne posledice - s pomočjo orodij, ki 
temeljijo na podatkih, opolnomočijo oblikovalce politik 
in poslovne voditelje, obveščajo države o odločitvah o 
njihovih strategijah ponovnega odpiranja in dokazujejo 
vrednost umetne inteligence in sodelovanja pri reševanju 
prihodnjih humanitarnih krizah.«

Med 48 fi nalisti iz 17 držav je tudi ekipa Odseka za 
inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan«. Odsek 
za inteligentne sisteme je že večkrat beležil uspehe na 
mednarodnih raziskovalnih tekmovanjih, med drugim je bil 
član slovenske ekipe, ki se je uvrstila v fi nale 10-milijonskega 
tekmovanja Qualcomm Tricorder XPRIZE. Ker odsek poleg 
tega že od začetka pandemije raziskuje vplive različnih 

dejavnikov na njeno širjenje, se je tako odločil udeležiti 
tudi Pandemic Response Challenge. V prvi fazi tekmovanja 
je razvil model za napovedovanje števila okužb, ki združuje 
klasične epidemiološke modele SEIR in metode strojnega 
učenja. S pomočjo slednjih napoveduje hitrost širjenja 
okužb glede na ukrepe za zajezitev epidemije v posamičnih 
državah. Model Instituta “Jožef Stefan” je na današnji dan 
po točnosti napovedovanja števila okuženih, povprečeni 
čez vse države, med fi nalnimi ekipami na prvem mestu. Ni 
pa to najpomembnejši kriterij za uspeh na tekmovanju – 
zmagovalca bo odločila druga faza tekmovanja, na kateri 
raziskovalci Instituta te dni intenzivno delajo.

Pandemic Response Challenge je bil uveden novembra 2020 
in je sestavljen iz dveh faz. V prvi fazi, ki se je zaključila v 
začetku tega meseca, so bili tekmovalci zadolženi za analizo 
lokalnih podatkov o COVID-19, intervencijskih strategij 
in omilitvenih politik, da bi razvili in preizkusili model 
napovedovanja, ki bi lahko predvidel globalna žarišča 
okužb. Ekipe so imele dostop do temeljnih modelov ekipe 
Cognizant's Evolutionary AI ™, ki je umetno inteligenco 
uporabila za podatke COVID-19, pridobljene z univerze 
Oxford in Johna Hopkinsa spomladi 2020. Finalisti morajo 
do 3. februarja 2021 dokončati drugo fazo, ki vključuje 
razvijanje modela za določanje najbolj učinkovitih ukrepov 
za omejitev širjenja virusa na podlagi referenčnega 
napovednega modela, ki so ga dali na voljo organizatorji.

Spoznanja iz študije o koronavirusu, ki trajajo že deset 
mesecev, Institut »Jožef Stefan« sistematično prenaša v 
javnost preko medijev, v Državni svet in preko obvestil 
pristojnih ministrstev in vlade. 

Več informacij: 
Dr. Mitja Luštrek, Odsek za inteligentne sisteme IJS, 041 
870 586,  mitja.lustrek@ijs.si





10 AVTOMATIKA 188/2021

TELEKOMUNIKACIJE

Uporaba optičnega vlakna na sodobnih ladjah

Začetek optičnih komunikacij po optičnem vlaknu sega v 70. leta prejšnjega stoletja. Odkritje laserja in 
razvoj polprevodniške laserske diode desetletje pred izumom optičnega svetlovoda sta pospešila razvoj 
izboljšanega optičnega vlakna iz kremenovega stekla, ki je s svojo veliko prozornostjo omogočilo prenos 
svetlobnega signala na velike razdalje. Pol stoletja po tem, ko sta bila za praktično uporabo pripravljena 
oba osnovna gradnika optične telekomunikacijske zveze: vir in prenosni medij, so optične komunikacije 
prodrle do slehernega doma. Danes je optično vlakno uporabno v mnoge namene: za prenos podatkov v 
telekomunikacijah, za raznovrstne senzorje, izogibanje elektromagnetnim motnjam v industriji, povezovanje 
naprav v avtomatizirani proizvodnji, prenos svetlobe na oddaljeno lokacijo za namene osvetlitve in opazovanja 
(npr. za endoskopijo) in še mnogo drugega.

Za standardne in posebne namene srečamo optična vlakna tudi na sodobnih ladjah, kjer optične tehnologije 
premoščajo več izzivov. Mnogokrat je uporaba optične tehnologije na ladjah povsem enaka kot na kopnem. 
Optična infrastruktura na ladjah skrbi za prenos satelitskega signala po ladijskih prostorih ter razvod 
gigabitnega ethernetnega omrežja in nadzornih kabelskih sistemov po optičnih vlaknih. V posebne namene 
pa se optična tehnologija uporablja za povezavo industrijskih računalnikov, na ladijskih pogonskih sistemih, 
pri žiroskopih iz optičnih vlaknen ter za meritve naprezanja trupa in temperature električnega motorja 
ladijskega pogona. Vse to zaradi povečevanja zanesljivosti ladijske plovbe in zmanjševanja motenj iz 
ostalih ladijskih sistemov.

Vendar tudi uporaba optičnega vlakna in optičnih tehnologij na ladjah ni odporna na napake. Staranje 
optičnih elementov, kot je npr. super luminiscenčna dioda (angl. superluminescent light-emitting diode – 
SLED), ki se uporablja kot širokospektralni svetlobni vir, fotodetektor s p-i-n spojem (PIN dioda), mehanske 
poškodbe in nepravilno polaganje optičnih vlaken, uporaba nepravilnih tipov optičnih vlaken, težave z 
napajanjem vlakenskih ojačevalnikov, prevelika moč svetlobnih virov, lahko pripeljejo do nezanesljivega 
delovanja ladijskih pogonskih sistemov, centralnega avtomatskega sistema, optičnih žiroskopov, izpada 
različnih varnostnih sistemov, protipožarne centrale, požarnih in za vodo neprepustnih vrat, fekalnega 
sistema in podobno.

Uporaba optičnih tehnologij v ladijskem pogonu

V ladijskem pogonskem sistemu se optična tehnologija uporablja za zajem in prenos informacij o položaju 
rotorja v krmilnik ciklokonverterja. Ciklokonverter je frekvenčni pretvornik, ki pretvarja vhodno izmenično 
napetost ene frekvence v izhodno izmenično napetost različne frekvence in amplitude. Pretvorba poteka brez 
vmesnega enosmernega tokokroga. Frekvenca izhodne napetosti se giblje med 0 Hz (usmerniško obratovanje) 
in zgornjo mejo, ki je lahko nižja, kot je frekvenca vhodne veličine (angl. step-down cycloconverter) oziroma 
višja (angl. step-up cycloconverter). Na ladji se uporablja ''step-down'' ciklokonverter, ki krmili asinhronski ali 
sinhronski pogonski motor. Na primer, programabilni krmilnik (nem. programmierbar schnell rechner – PSR) 
za ciklokonverter proizvajalca ABB deluje v področju od 0 do 1570 V, od 0 do 15 Hz, z delovnim območjem 
od -150 do 150 obratov/min, nazivnim tokom 2 x 2626 A in vodnim hlajenjem močnostne elektronike z 
izkoristkom 96,7 %. Kakovost električne energije pri obratovanju sistema s ciklokonverterji je treba skrbno 
nadzirati, saj je ciklokonverter velik vir harmonskega popačenja, ki poleg harmonskih komponent proizvaja 
tudi medharmonske komponente. Popačenja so še zlasti izrazita, ko pride do napake na močnostnih stikalih, 

Avtorja: Mladen Radovanović, Boštjan Batagelj
Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
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izdelanih iz tiristorjev z integriranimi komutiranimi vrati (angl. integrated gate-commutated thyristors – 
IGCT) ali tiristorji za izklop vrat (angl. gate turn off  – GTO).

Slika 1: Trije 15 MW pogonski sistemi Azipod (angl. azimuthing electric podded drive), dva se lahko 
obračata v vse smeri za 360° in eden je fi ksni (sredinski).

Ladijski pogon proizvajalca ABB ima šest-polni sinhroni motor z dvojno armaturo. Dve trifazni navitji 
sta mehansko zamaknjeni za 60°, poganjata pa jih dva električna pogona z električnim zamikom 120�. 
Povratna informacija položaja (kota) rotorja elektromotorja, ki poganja ladijske vijake, se v ciklokonverterju 
uporablja za transformacijo koordinatnih sistemov iz triosnega statorskega sistema R, S, T v dvoosni 
rotorski vektorski sistem d, q . Transformacija koordinatnega sistema se uporablja zaradi zmanjšanja števila 
operacij pri matričnem množenju vektorskega vodenja, kar je bilo pomembno zaradi omejitvah takratne 
tehnologije. Podjetje ABB je v PSR-krmilniku ciklokonverterja med prvimi uporabljal objektno programiranje 
v programskem jeziku FUPLA.

Za prenos podatkov o položaju rotorja v kontrolno enoto za ciklokonverter se uporablja mnogorodovno 
optično vlakno, ki ima premer 1000 μm, kar omogoča zanesljiv prenos signala na razdalje tudi prek 100 
metrov. Optična zveza deluje v prvem spektralnem oknu na valovni dolžini 680 nm. Zaradi sposobnosti 
vrtenja pogonskega motorja za 360° okrog svoje osi oziroma možne uporabe pogonov tudi za krmiljenje 
ladje, se uporabljajo drseči obroči za prenos električnega vzbujanja. Telemetrijske meritve in komande, 
skupaj s položajem rotorja, se prenašajo prek drsečega optičnega obroča, ki deluje na valovni dolžini 840 
nm. Valovno dolžino se pred in po drsečem obroču spreminja iz 680 nm na 840 nm in ponovno nazaj na 
680 nm. Ločljivost 13-bitnega kodirnika TR HE-65-S LWL znaša 0,044°. Uporablja Greyevo kodo - zaporedje 
zapisov binarnih števil, kjer se zaporedni števili razlikujeta le v enem mestu. Ker so s tem spremembe med 
dvema kotoma prisotne samo na enem bitu, se tako zmanjša možnost napake pri prenosu kota. Perioda 
petega bita je enaka rotacijski periodi rotorja sinhronskega motorja in se zato uporablja kot povratna 
informacija o hitrosti motorja, skupaj s petim bitom drugega kodirnika in periodo napetosti ciklokonverterja. 

Če je informacija o kotu rotorja nedostopna, pride do izklopa ladijskega pogona. Največkrat se to zgodi zaradi 
napake na prenosni poti od kodirnikovega rotorja do dekoderja Beckhoff  M110 v ciklokonverterju. Izklop 
ladijskega pogona je izredno nevaren navigacijski dogodek. Še zlasti, če je ladja v manevru spreminjanja 
smeri, kar je običajno med plovbo po rekah in prekopih, vstopom ali izplutjem v pristanišče, plovbi po 
ozkih navigacijskih koridorji z veliko prometa. Pri nameščanju povezav iz optičnih vlaken je zato treba 
paziti na fi zično ločevanje instalacij, da v primeru požara ali mehanske poškodbe (trka ladje) istočasno 
ne izpadejo vsi trije ladijski pogoni. Zaželena je podvojitev na fi zičnem nivoju povezav, kar omogoča tudi 
daljši čas med servisnimi intervali.
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Pravočasno zaznavanje napake je naloga ladijskega inženirja elektrotehnike, ki je odgovoren za pregled 
delovanja celotnega ladijskega sistema in vzdrževanje električnega pogona ladje. Če se odkrije napako pri 
meritvi kota, kar je lahko posledica staranja ležajev ali tresljajev kodirnika, ki je izveden kot optični disk 
s trinajstimi Greyimi kodnimi obroči, se nepravilno delujoči kodirnik zamenja. Po zamenjavi kodirnika se 
obvezno izvrši začetna kalibracija, kjer se električni in mehanski položaj rotorja postavi v isti položaj tako, 
da se dejanski kot, ki ga izmeri novi kodirnik, zapiše v krmilnik ciklokonverterja.

Slika 2: Pravilno delovanje kodirnika (peti bit) in kodirnik z napako (tresljaji ali staranje ležajev kodirnika).

Slika 3: Nepravilno izmerjena hitrost zaradi napake na petem bitu (rumena).

Do izpada optične povezave, ki vodi do ciklokonverterja, lahko pride zaradi staranja PIN fotodiod (v 
povprečju 3 dB na 6 mesecev) ali povečanega stičnega slabljenja zaradi vzdolžnega premika na konektorjih 
mnogorodovnih optičnih vlaken, ki se zaradi tresljajev razmaknejo. 1 mm vzdolžnega premika na optičnem 
konektorju doprinese približno 3 dB dodatnega slabljenja.

Triosni optični žiroskop na podlagi Sagnacovega pojava

Žiroskop ali tipalo zasuka (orientacije) je nepogrešljiv element za zaznavo položaja plovila. Naloga triosnega 
žiroskopa je meriti premike plovila v treh prostorskih smereh in s tem določiti lego v prostoru. Starejše mehanske 
žiroskope, ki so sestavljeni iz vrtečega se kolesa v žiroskopski tekočini in izrabljajo načelo ohranitve vrtilne 
količine, so že pred leti začeli nadomeščati moderni optični žiroskopi. Optični žiroskop meri spremembo faze 
svetlobnega signala zaradi potovanja svetlobe v smeri vrtenja ali nasprotni smeri vrtenja, iz česar se izračuna 
kot zasuka. Optični žiroskopi ne potrebujejo letnega servisiranja tako kot mehanski, menjavo žiroskopske 
tekočine in umerjanje zaradi lezenja žiroskopa. Pri optičnih žiroskopih se kot svetlobni vir uporablja super 
luminiscenčna dioda (SLED), ki jo odlikujeta širokospektralnost in nekoherentnost. Vendar pa pri super 
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luminiscenčnih svetlečih diodah 
prihaja do staranja in posledično 
do zmanjšanja izhodne optične 
moči in spremembe spektra. 

Slika 4: Prikaz zgradbe enoosnega 
optičnega žiroskopa, ki deluje na 

podlagi Sagnacovega pojava.

Povprečni čas med dvema okvarama 
(angl. mean time between failures 

– MTBF) znaša 30.000 ur oziroma 
3,4 let. Eden glavnih razlogov za 
nižjo življenjsko dobo SLED je 
potreba po izjemno veliki gostoti 
napajalnega toka. Za doseganje 
izhodne optične moči od 4 do 5 
mW so pri SLED potrebne gostote 
toka kar 14 kA/cm2, za razliko pri 
laserskih diodah (LD), kjer je za 
tovrstno izhodno moč potrebno le 3 
do 4 kA/cm2, vendar je za delovanje 
optičnega žiroskopa še vedno 
bolje uporabljati širokospektralni 
optični izvor SLED.

Optične tehnologije za 
merjenje temperature 
sinhronskega motorja 
električnega pogona ladje

Zanesljivost nadzora temperature 
sinhronskega električnega pogon-
skega motorja je pomembna za 
pravočasni navigacijski ukrep, 
preden bi se pogon avtomatsko 
izklopil, zaradi nevarno visoke 

temperature navitja, ki bi sicer privedla do preboja izolacije. Napačni 
podatki o temperaturi motorja so izredno nevarni. Lažna informacija 
o dvigu temperature v pogonskem motorju povzroči izpad enega od 
pogonskih motorjev. To zamakne ladjo z načrtovane poti, zaradi izgube 
potiska enega ladijskega vijaka. Lažni alarmi o previsoki temperaturi 
pogonskega sistema običajno nastajajo zaradi težav s konektorji in 
napačnih kalibracij zaradi vpliva elektromagnetnih motenj ob spremembi 
hitrosti rotorja. V izogib elektromagnetnim motnjam v sinhronskem 
motorju, se lahko uporabi meritev temperature z optičnimi vlaknom 
na osnovi Braggove uklonske mrežice (ang. fi ber Bragg gratting – FBG).

Vlakenska Braggova uklonska mrežica (FBG) izkorišča porazdeljen Braggov 
odboj. Uklonska mrežica je izdelanega v kratkem predelu optičnega 
vlakna in je običajno dolga nekaj centimetrov. Braggova uklonska 
mrežica odbije določene valovne dolžine svetlobe in prenaša vse 
ostale. Tovrsten porazdeljen odboj se doseže z dodajanjem periodične 
spremembe lomnega količnik v jedro optičnega vlakna, ki na določeni 
valovni dolžini ustvarja dielektrično ogledalo.

Slika 5: Prikaz delovanja Braggove uklonske mrežice. 

V vlaknu izdelano Braggovo uklonsko mrežico je mogoče uporabiti kot 
vgrajeno optično sito za blokiranje določenih valovnih dolžin ali kot 
odsevnik za določene valovne dolžine. S spremembo periodičnih lastnosti 
uklonske mrežice v jedru vlakna, ki nastanejo zaradi temperaturnih 
sprememb ali skrčitve oziroma natega vlakna, se lahko optično vlakno z 
Braggovo uklonsko mrežico uporablja kot senzor za meritev temperature 
navitja sinhronskega motorja.

Vlakno z Braggovo uklonsko mrežico dosega ločljivost  ±0,05°C v 
merilnem območju od -270 do +300°C, kar je boljše kot pri uporovnih 
senzorjih z žičnim navitjem ali tankoplastnim uporovnim slojem.

Optične tehnologije za merjenje naprezanja ladijskega trupa 

Braggova uklonska mrežica s periodično strukturo v jedru op ti čnega 
vlakna se lahko uporablja tudi za merjenje naprezanja la dijskega trupa. 
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V skrajnem pri meru naprezanja lahko pride do katastrofalnih razpok ali celo popolnega zloma ladje. Meritve 
naprezanja trupa ladje z Braggovo vlakensko uklonsko mrežico se lahko uporabijo za sproten nadzor ali za 
vhodne podatke v digitalni dvojček ladje.

Tehnologija digitalnega dvojčka ladje in okolja, kjer se ladja nahaja, se uporablja za predvidevanje dogodkov 
v resničnem svetu. Digitalni dvojček orisuje trenutno stanje ladje v svojem okolju in na podlagi simulacije 
predvideva kako se bo ladja obnašala v prihodnosti, če se spreminja njeno okolje in sistemi. Koncept 
digitalnega dvojčka ladje se uporablja predvsem za spremljanje stanja ladje v realnem času. 

Vhod v model digitalnega dvojčka ladje so, polega podatka o naprezanju trupa ladje, tudi podatki o stanju 
v sistemu za upravljanje napajanja na ladji (angl. power management sistem), 3D stanje morja okrog ladje 
(uporaba radarjev v milimetrskem področju elektromagnetnega spektra), stanja varnostnih sistemov 
(protipožarnega sistema in za vodo neprepustnih vrat), stabilnosti ladje, vremenskih pogojev, trenutne hitrosti 
in smeri ladje, smeri vetra, nihanja ladje in podobno. Z upoštevanjem dinamičnega modela ladje in stanja 
morja pred ladjo (obdelavo odbojev od površja morja na X-frekvenčnem področju radarja) lahko predvidimo 
obnašanje ladje v bližnji prihodnosti. S tovrstno simulacijo dogajanja se je mogoče pravočasno izogniti 
nevarnostim, kot so poškodbe ali zlom trupa zaradi prevelikih obremenitev ladje, nevarna ekstremna nihanja 
levo desno (angl. parametric roll) in podobnim pojavom. Parameter sko nihanje ladje je zelo pogost nezaželen 
pojav. Ob nedavnem dogodku v decembru 2020 je bilo z ladje izgubljenih 1900 ladijskih zabojnikov, od 
tega 40 z nevarnim tovorom. Za določanje stanja na morju, ki se podaja z višino valov, časovnim obdobjem 
vrha vala in glavno smerjo vala, se lahko uporablja ali radarski način opazovanja, z obdelavo odbojev od 
morja v frekvenčnem območju X ali pa optično vlakno s porazdeljenimi Braggovimi senzorji okrog ladje, ki 
merijo silo potiska vzgona morja na optično vlakno, ki je odvisno od višine morskega vala.

Vzdrževanje optičnih sistemov na ladji

Pri vsem opisanem pa se ne sme pozabiti na vzdrževanje optičnih sistemov in ustrezne meritve ob nameščanju. 
Pri polaganju optičnih kablov na ladji je treba izvesti meritve z optičnim refl ektometrskim merilnikom v 
časovnem prostoru (OTDR), s katerim se izmeri sla bljenje in disperzija vlaken, mesta konektorjev in zvarov, ter 
v primeru poškodb tudi mesta, kjer je vlakno prekinjeno ali poškodovano. V večini primerov se na potniških 
ladjah uporabljajo mnogorodovna optična vlakna na dveh valovnih dolžinah, 850 nm in 1300 nm. Moramo 
se zavedati, da se ob zagonu narejene meritve uporabljajo kot referenca ob kasnejših vzdrževalnih delih, 
zaradi česar je treba poskrbeti tudi za ustrezen arhiv. Ker se laserskim virom s staranjem znižuje moč, je za 
nemoteno delovanje pomembno spremljati moči v optičnem vlaknu. Industrijska ethernet stikala imajo v 
ta namen vgrajeno preizkusno opremo (angl. built-in test equipment – BITE). Opcija BITE, ki je za namene 
odpravljanja napak, omogoča meritev nivoja oddanega in sprejetega signala v dBm.

Zaključek 

Optične tehnologije in optično vlakno so precej pogosto v uporabi tudi na sodobnih ladjah. Od običajnih 
ethernetnih omrežji za telefonijo IP, video nadzornih sistemov (angl. closed-circuit television – CCTV), digitalne 
televizije, Wi-Fi dostopovnih točk, prenosnih omrežij različnih varnostnih sistemov, sistemov obdelave 
fekalnih tokov, ter optičnih zank v porazdeljenem sistemu avtomatike, imajo optične tehnologije tudi 
bolj svojevrstno vlogo. V prispevku so bili opisani izzivi, ki jih že rešujejo optične tehnologije na ladjah 
in predstavljene mogoče izboljšave obstoječih sistemov, kot so npr. meritve temperature z uporabo FBG 
vlaken. Spremljanje naprezanja trupa ladje v realnem času pripomore k varnejši plovbi, zajete informacije 
o stanju morja se lahko uporabijo za izboljšave pri načrtovanju ladij, preprečitvi ekstremnih nihanj levo/
desno ter pravočasnih ukrepih ob velikih naprezanjih trupa (inšpekcije ter popravila).
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Mladen Radovano vić je študent tretjesto penjske ga doktorskega študijske ga 
programa Elektroteh nika na Fakulteti za ele ktro tehniko, Univerze v Ljubljani 
pod mentorstvom izr. prof. dr. Boštjana Batagelja. 20 let je bil zaposlen na raz-
ličnih ladjah, kjer je opravljal delo vodilnega elektroinženirja. Pri tem se je soo-
čil s številnimi praktičnimi izzivi v pomorstvu. Njegovo raziskovalno zanimanje 
vključujejo uporabo optične in radijske tehnologije v pomorskem prometu.

Izr. prof. dr. Boštjan Batagelj v okviru Fakultete za elektrotehniko 4. in 5. febru-
arja 2021 organizira že 25. strokovni seminar optične komunikacije. Dr. Batagelj 
raziskovalno delo opravlja v Laboratoriju za sevanje in optiko, kjer se ukvarja 
predvsem s fi zičnim nivojem prenosnih in dostopovnih telekomunikacijskih 
omrežij, zasnovanih na radijski in optični tehnologiji. V okviru Univerze v Lju-
bljani je predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko na smeri Informacijsko ko-
munikacijske tehnologije in Fakulteti za pomorstvo na smeri Pomorstvo, kjer na 
2. stopnji poučuje predmet Integrirani navigacijski sistemi.

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani bo 4. in 5. februarja 2021 
izvedla 25. strokovni seminar optične komunikacije (http://sok.fe.uni-lj.si). 
Tokrat bo prvič potekal izključno po spletu. Na seminarju bodo svoje prispevke 
predstavili priznani domači in tuji predavatelji z univerz, inštitutov in podjetij. 
Poleg aktualnih novosti iz sveta bo seminar obravnaval tudi smeri razvoja 
nepogrešljivih optičnih omrežij, katerih uvajanje in posodabljanje se bodo v 
Sloveniji dogajalo v naslednjih letih. Predstavljena pa bo tudi uporaba optičnih 
tehnologij na sodobnih potniških ladjah.
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Senzorji Turck: Pametne senzorske rešitve

Senzorji Turck vam zagotavljajo vir podatkov in so nepogrešljiv del pametnih rešitev za Industrijo 4.0 in 
IIoT. Če želite kombinacijo robustnosti in natančnosti za vašo aplikacijo, enostavno nastavitev in zagon, 
sočasno pa še širok nabor rešitev z IO-Link komunikacijo, so senzorji Turck prava odločitev!

Informacije: TIPTEH d.o.o.

S senzorji Turck zagotovite optimalno rešitev za vašo aplikacijo

Merite pozicijo in razdalje, zaznavajte objekte, tipajte tekočine – skoraj ni avtomatizacijske naloge, ki je 
ne bi rešili z primernim senzorjem Turck. V širokem naboru produktov podjetja Turck boste zagotovo našli 
optimalno rešitev! Poleg robustnosti in natančnosti njihovih izdelkov, vas bo prepričal tudi širok nabor 
rešitev z IO-Link komunikacijo.

Senzorje enostavno nastavite in zaženite ter pridobite pomembne podatke kot npr. število ciklov ali 
temperature senzorja in zagotavite stalen pretok podatkov do najmanjšega elementa avtomatizacije. Vse 
to so razlogi, da bodo senzorji Turck postali ključni del vaših pametnih rešitev za Industrijo 4.0 in IIoT.

Precizno merite pozicijo in razdaljo s senzorji Turck

Ne glede na to ali potrebujete meritev v razponu nekaj milimetrov ali sto metrov – v Turckovi ponudbi 
lahko najdete pravo rešitev za merjenje pozicije ali razdalje. Izbirate lahko med induktivnimi, optičnimi, 
ultrazvočnimi in radarskimi senzorji ter merilnimi letvami. Na voljo so vam tudi merilniki kota in enkoderji 
za rotacijsko gibanje.
Pametne lastnosti:

• Nadzor mehanskega gibanja strojnih delov in spremljanje obrabe – vključena analiza izgube zaznave 
pozicionirnih elementov omogoča preventivno vzdrževanje
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• Zgodnje odkrivanje napak s pomočjo stalnega 
nadzora temperature senzorja lahko že v zgodnji 
fazi odkrijete morebitne napake na napravi

Prednosti so v visoki natančnosti senzorjev, zasnovanih 
za delovanje brez obrabe in maksimalno vzdržljivih 
za številne naloge:

• Merjenje razdalj
• Določanje pozicije
• Merjenje objektov
• Merjenje premerov
• Zaznavanje povešanja in deformacije
• Spremljanje materialnih tokov
• Merjenje nivojev

Pametno zaznajte objekte s senzorji Turck

S senzorji Turck lahko natančno in brezkontaktno 
zaznate najrazličnejše predmete kot so les, papir, 
kovina, tekočine, zrnasti materiali ali trajni magneti. 
Glede na zahtevani obseg in zunanje pogoje so 
idealni induktivni, kapacitivni ali magnetni senzorji. 
Fotoelektrične in ultrazvočne senzorje pa lahko 
uporabite na večjih razdaljah.

Pametne lastnosti:
• Pametno zaznavanje gibanja postavljenih 

predmetov - za preprečevanje mehanskih okvar
• Avtomatska analiza podatkov z integriranim 

števcem obratovalnih ur in štetjem preklopnih 
ciklov

Senzorje za zaznavanje predmetov lahko uporabite 
na številnih področjih:
    • Štetje in zaznavanje objektov
    • Kontrola prisotnosti
    • Kontrola višine zalogovnikov
    • Zaznavanje prozornih objektov

    • Zaznavanje majhnih objektov
    • Zaznavanje nivoja
    • Zaznavanje pozicije pnevmatskih cilindrov
    • Povratne informacije o položaju

Pametno merite in zaznavajte nivo tekočin 
s senzorji Turck
V tehnologiji senzorjev tekočin so zaradi širokega 
spektra merilnih in nadzornih nalog nujne različne 
rešitve. Turck zato ne ponuja samo senzorjev tlaka, 
temperature in pretoka, temveč so vam na voljo tudi 
senzorji za merjenje in zaznavanje nivoja tekočin 

- na podlagi različnih, glede na potrebe aplikacij 
optimiziranih tehnologij.

Pametne lastnosti:
• Nadzor okolja med nastavitvijo senzorjev pretoka 

- za učinkovit zagon brez napak
• Zaznavanje in shranjevanje mejnih vrednosti 

tlaka in temperature poenostavi nadaljnje 
analize stroja

S paleto senzorjev Turck za tekočine zaznajte širok 
spekter procesnih vrednosti kot npr. v naslednjih 
aplikacijah:
    • Kontrola pretoka
    • Merjenje temperature
    • Merjenje tlaka
    • Merjenje nivoja
    • Zaznavanje nivoja tekočin in trdnih materialov
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Meanwell predstavlja ICL-16 omejevalnik 
zagonskega toka

Pri zasnovi stikalnega napajanja (SPS) je običajno, da se kondenzatorji  uporabljajo za zmanjšanje valovanja 
vhodne napetosti in za izboljšanje stabilnosti izhodne napetosti. Kondenzator običajno zahteva veliko 
količino toka, da se ob prvem zagonu napolni, kar povzroči velik vhodni tok. Da bi zmanjšali neželeni 
prehodni tok, večina projektantov SPS uporablja termistorje z negativnim temperaturnim koefi cientom 
(NTC) kot glavno sestavino vezja za zmanjševanje vklopnega toka. Pomanjkljivost je, da NTC termistorji 
med delovanjem neprestano porabljajo energijo in tako vplivajo na učinkovitost SPS. Zaradi tega upornost 
termistorjev NTC ne sme biti previsoka in lahko omeji vhodni tok le v določenem območju, 15 - 20-kratnik 
nazivnega toka, kar pa se v praksi dostikrat izkaže za nesprejemljivo. Omejevalniki serije ICL-16 so tako 
prava rešitev za aplikacije, ki potrebujejo majhen vhodni tok. 

ICL-16 je 16A omejevalnik vhodnega toka, s pomočjo katerega lahko zmanjšate začasni vršni tok, ki ga 
povzročajo kapacitivna bremena, kot so napajalniki. Dodajanje omejevalnika vhodnega toka za odklopnikom 
lahko učinkovito zmanjša možnost napačnega izklopa AC-odklopnika ob vklopu izmeničnih obremenitev, 
kar poveča splošno zanesljivost sistema. ICL-16 je sestavljen iz treh delov:

1) Upor ”R”, ki odpravlja slabe strani NTC termistorjev, katerih upornost narašča z naraščajočo temperature. 
Z njegovo pomočjo lahko vhodni tok ohranjamo na isti ravni pri višji sobni temperaturi;

2) Obvodni rele, ki kratko sklene upor „R“, ko je dušenje opravljeno

3) Krmilni tokokrog, prikazan na sliki 1.

Ta kombinacija vezja znatno zmanjša toploto, ustvarjeno med delovanjem in izboljša sposobnost dušenja, 
zaradi česar se ICL-16 razlikuje od drugih omejevalnikov toka, ki uporabljajo NTC termistorje.

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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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

Meanwell ponuja dve opciji omejevalnikov toka serije ICL-16 in sicer ICL-16R (za uporabo na DIN letvi) ter 
serija ICL-16L (oblika klasičnega napajalnika).
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Inovativne uvodnice serije »Hygienic Line«
Nove uvodnice za več kablov, primerne za uporabo v prehrambni industriji.

Ključna vprašanja sodobne prehrambne industrije se nanašajo na zviševanje kakovosti procesov in hkratno ohranjanje 
zadostne stopnje varnosti. A kljub temu smo s strani proizvajalcev in prodajalcev hrane pogosto obveščeni o številnih 
odpoklicih, ki pomenijo umik tistih izdelkov, ki niso v skladu z vsemi varnostnimi zahtevami. Vsak odpoklic izdelkov 
s seboj prinaša velike stroške, še bolj pomembno od tega pa je, da vpliva na ugled in zaupanje proizvajalca hrane, 
kar lahko pripelje tudi do nižje prodaje izdelkov zaradi nezaupanja s strani potrošnikov. Zaradi tega je v prehrambni 
industriji potrebno zagotoviti procese, kjer je kontaminiranje proizvodov onemogočeno in kjer se upoštevajo najvišji 
standardi za varovanje zdravja potrošnikov.

Zahteve in standardi za prehrambno industrijo

Zahteve za zgradbo, material in uporabo izdelkov, ki se uporabljajo v prehrambni industriji, so zelo stroge. Izdelki 
morajo biti narejeni iz ustreznih materialov, ki so odporni na čistila namenjena za čiščenje proizvodnih linij, prav 
tako pa morajo biti odporni tudi proti koroziji. Njihova zgradba mora biti takšna, da omogoča preprosto in učinkovito 
čiščenje. Zahteva se  minimalni radij 3 mm ukrivljenja proizvodov, kar pomeni, da v proizvodnih linijah ni ostrih 
robov, katere je težko očistiti. Konstrukcija proizvodnih linij mora biti brez skritih in nedostopnih delov. Vse površine 
morajo biti gladke in brez razpok, v katerih bi se lahko zadrževala umazanija 

Inovativne uvodnice Hygienic Line z zaščito do IP68

Proizvajalec Icotek je pri razvijanju nove linije inovativnih 
uvodnic upošteval vse potrebne standarde in zahteve, 
da so njihovi izdelki varni in primerni za uporabo v čistih 
okoljih. Uvodnice so iz elastomera, skladnega s standardom 
1935/2004/EG, (EU) 10/2011, standardom FDA in EHEDG.

Uvodnice so prepoznavne modre barve, ki je značilna za 
uporabo v prehrambni industriji. Njihova inovativna zasnova 
omogoča uvajanje več kablov skozi eno uvodnico, ki tesni 
z IP65/66/67/68 zaščito. 

Uvodnica je zelo preprosta za uporabo, saj jo enostavno 
namestimo v izrezano luknjo dimenzije M32-M63 in skozi 
njo nato uvedemo kable debeline med 3,2 mm in 22,2 mm. 
Največja prednost teh uvodnic pred konvencionalnimi 
rešitvami je večja gostota uvedenih kablov.

Pri razvoju so pozornost namenili tudi oblikovanju 
zunanje površine uvodnice, saj je ta popolnoma gladka 
in brez kakršnih koli skritih razpok in delov, kjer bi se 
lahko nabirala umazanija.

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.
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Glavne lastnosti in prednosti uvodnic Icotek HD 

• elastomer skladen z 1935/2004/EG in (EU) 10/2011,
• FDA, Ecolab in EHEDG skladnost,
• zaščita IP54 - IP68,
• ustrezno za okolje s temperaturo od -40 °C do 80 °C,
• primerno za metrične luknje dimenzije M32 - M63 za kable 3,2 mm - 22,2 mm,
• visoka kemična odpornost,
• odpornost proti koroziji,
• velika gostota uvajanja kablov,
• gladka površina brez razpok.

Slovenski zastopnik za Icotek 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.
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Informacije: TELOS d.o.o.

Odlična rešitev za izboljšanje kakovosti bivanja, večjo produktivnost in varovanje zdravja

Sliši se neverjetno, a zrak v prostorih je od 2x do 5x bolj onesnažen kot na zunanjih površinah. V slabo prezračenih prostorih 
trpi kakovost bivanja, bistveno se zmanjša koncentracija in produktivnost ter poveča možnost za širjenje nevarnih virusov.
Ker so dejavniki, ki negativno vplivajo na kvaliteto zraka v prostorih večinoma brez vonja in okusa, niti ne vemo,da  
dihamo slab zrak. Edini način za preprečitev težav je aktivno spremljanje njihove koncentracije in neposreden 
odziv na zaznane vrednosti.
Rešitev spremljanje kvalitete zraka v prostorih je namenjena uporabi v vseh okoljih v katerih se nahaja in srečuje 
večje število ljudi – pisarne, učilnice in predavalnice, trgovine, restavracije, muzeji in uradi.

Glavne prednosti IoT merjenja kvalitete zraka v prostorih

Kako lahko zagotovimo dobro kvaliteto zraka v prostorih?

TELOS v svoji rešitvi uporabljamo namenske LoRaWAN senzorje, ki neprestano v živo spremljajo temperaturo, 
vlago, pritisk, prisotnost, svetilnost ter vrednosti CO2 (ogljikovega dioksida) in TVOC (hlapnih organskih spojin) 

Spremljanje kakovosti zraka v prostorih
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v prostorih. Ob preseganju nastavljenih vrednosti nam sistem samodejno pošlje alarm in nas tako opozori, da je 
potrebno ukrepati. To storimo s preprostim odprtjem oken, s čimer spustimo v prostore svež zunanji zrak ter tako 
povrnemo kvaliteto zraka na željeno raven.

Prikaz delovanja: sistem za spremljanje kvalitete zraka je sestavljen iz LoRa bazne postaje, ki jo lahko namestimo 
kjerkoli v objektu. Nanjo se brezžično povezujejo namenski ambientalni senzorji, ki jih namestimo v vse željene 
sobe. Ob preseganju nastavljenih vrednosti CO2, nas sistem takoj opozori, da je potrebno odpreti okna in prostore 
prezračiti oz. vključiti prezračevalni sistem. Upravljanje in nadzor se vrši prek naše IoT platforme GIoTo. 
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Dejstvo je, da se velika večina virusnih okužb zgodi v zaprtih prostorih preko vdihavanja zraka, ki vsebuje aerosole z 
virusi. Študije so pokazale, da je ravno dobra prezračenost notranjih prostorov en od ključnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja virusov. V času pandemije Covid-19 lahko s pametnim sistemom pravočasnega prezračevanja prostorov 
poskrbimo, da bo vrnitev v šole in delovna mesta bolj hitra in varna.

Vrednost ogljikovega dioksida (CO2) 
je ključni indikator kvalitete zraka v 
prostorih. Nastaja zaradi izdihanega zraka 
oseb, ki se v prostorih zadržujejo in je 
tako neposredno povezana s količino 
aerosolov. Visok CO2 pomeni tudi veliko 
količino aerosolov. Vrednost CO2 na 
zunanjih površinah se tipično giblje 
v rangu 250 do 400 ppm (delcev na 
milijon). V zaprtih notranjih prostorih, 
kjer preživimo glavnino dneva so te 
vrednosti precej višje. 

Splošna strokovna ocena je, da vrednosti 
CO2 višje od 1000 ppm povzročajo 
slabo počutje in številne zdravstvene 
težave. Optimalna vrednost CO2 je 
med 500 in 800 ppm, ki jo najlažje ohranjamo z uporabo namenskih senzorjev za merjenje CO2.

V prostorih, kjer je vrednost CO2 visoka, je velika verjetnost, da se v primeru pojava okužbe ta bistveno hitreje 
širi. Z vpeljavo LoRaWAN sistema za pametno spremljanje kvalitete zraka dobimo orodje, ki nas bo samodejno v 
realnem času opozorjalo na povišane vrednosti. Vedeli bomo kdaj je potrebno prostore prezračiti in se tako lažje 
zavarovali pred nevarnimi virusi.
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Brezžični IoT ambientalni senzorji

Baterijsko napajani LoRaWAN ambientalni senzorji 
omogočajo hitro, preprosto in cenovno ugodno merjenje 
številnih okolijskih dejavnikov

Namenski senzorji neprestano v živo merijo temperaturo, 
vlago, pritisk, prisotnost, svetilnost ter vrednosti CO2 
(ogljikovega dioksida) in TVOC (hlapnih organskih spojin).

Senzorji se povezujejo v LoRaWAN IoT omrežje in 
brezžično pošiljajo meritve v sistem za spremljanje 
kvalitete zraka. Napajani so prek standardnih baterij 
z življenjsko dobo do 10 let. Do senzorjev ni potrebno 
pripeljati napajalnega in podatkovnega ožičenja, kar 
pomeni, da jih lahko prosto premikamo po prostorih 
in namestimo kjerkoli želimo.

Zelo elegantna modelska izvedba AM102 ima na pročelju 
vgrajen e-ink zaslon, na katerem se grafi čno prikazujejo vse 
trenutne vrednosti merjenih kategorij. S hitrim pogledom 
na zaslon lahko takoj preverimo ali so te v primernem 

rangu. Uporabljamo ga lahko tudi kot samostojno enoto, brez LoRa povezave.

IoT Platforma GIoTo

Meritve kvalitete zraka se prek LoRaWAN IoT omrežja 
brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem 
uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona 
ali računalnika spremljamo trenutne vrednosti vseh 
merjenih kategorij, pregledujemo zgodovino meritev 
v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafi čni 
prikaz gibanja trendov. 

Nastavljamo tudi željene 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. 

Prek APIja je omogočena integracija s sistemi zračenja, 
gretja in hlajenja.

• SPREMLJANJE DEJAVNIKOV NA TELEFONU
• ZGODOVINA MERITEV
• SAMODEJNO POŠILJANJE ALARMOV
• GENERIRANJE POROČIL
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Informacije: TIPTEH d.o.o.

Podjetje Mean Well je vodilni proizvajalec kvalitetnih industrijskih in LED 
napajalnikov, razsmernikov in pretvornikov na svetu. V sklopu rešitev, ki 
vam jih predstavljamo tokrat, so se z novimi industrijskimi napajalniki 
HRP posvetili zagotavljanju zadostnega pogonskega toka za vaše naprave, 
tudi v primeru pomanjkanja prostora. Z novima modeloma PWM iz palete 
KNX LED napajalnikov ter serijo LED napajalnikov z Bluetooth modulom 
pa vam omogočajo učinkovito upravljanje z osvetlitvijo in s tem prevzem 
nadzora nad porabo energije. Zaradi koristi, ki jih prinašajo, je napajalnike 
Mean Well vredno spoznati!

Zagotovite dovolj moči za vaše aplikacije, tudi ob 
pomanjkanju prostora

Industrijski napajalniki Mean Well HRP z zagotavljanjem ustrezne moči ob 
visokih zagonskih tokovih motorjev, črpalk in drugih aktuatorjev poskrbijo, 
da se izognete običajnemu predimenzioniranju napajalnikov. S tem boste 
zmanjšali investicijske stroške, zaradi manjše dimenzije in mase pa boste 
te industrijske napajalnike tudi lažje vgradili.

Napajalniki HRP so uveljavljena serija visoko-zmogljivih in zanesljivih AC/
DC industrijskih napajalnikov v ohišju. Namenjeni so predvsem napajanju 
vaših elektro-mehanskih pogonov in opreme. Uporabite pa jih lahko tudi v 
širokem naboru aplikacij na drugih področjih industrijske avtomatizacije.

Serija je osvežena z modeli HRP-150N (150 W), HRP-300N (300 W) in HRP-
600N (600 W), z naborom napetosti in moči, ki jih najpogosteje uporabljate 
pri krmiljenju različnih vrst motorjev. Izhodne napetosti zajemajo: 12 V, 24 V, 
36 V in 48 V. Novinci vam zagotovijo 200% temenske moči za čas 5 sekund, 
kar je idealno za premostitev kratkotrajnih potreb po višji napajalni moči. S 
tem poskrbijo za zanesljivo napajanje vaše elektro-mehanske opreme, še 
posebej ob zagonu pogonov.

Novosti v ponudbi 
proizvajalca Mean Well

Lastnosti industrijskih napajalnikov 
serije HRP:

• Vhodna napetost v širokem 
območju 85–264VAC

• Visoka učinkovitost do 89%
• 200% temenske moči za 5 sekund
• Operativno temperaturno območje 

-40°C–70°C
• Zaščite: kratek stik, preobremenitev, 

prenapetost, previsoka temperatura
• Skladnost z UL/TUV/EAC/CB/CE in 

varnostnim standardom EN 62368
• Dimenzije:

      - HRP-150N: 159 x 97 x 38 mm
       - HRP-300N: 199 x 105 x 41 mm
        - HRP-600N: 218 x 105 x 61,5 mm

Učinkovito upravljajte z 
osvetlitvijo in poskrbite 
za nižje stroške električne 
energije

Mean Well modela PWM-60KN in 
PWM-120KN AC/DC LED napajalnika 
sta nova dopolnitev palete KNX LED 
napajalnikov, s katerimi priznani 
proizvajalec skrbi za trajnostno rabo 
električne energije predvsem na 
področju sistemov za energetsko 
učinkovito avtomatizacijo stavb, kamor 
spada tudi upravljanje z osvetlitvijo. 
Namenjena sta tako sistemskim 
integratorjem kot končnim kupcem. 
Poleg energetske učinkovitosti vas 
bosta prepričala tudi s izpolnjevanjem 
zdravstvenega varnostnega standarda.

S PWM-KN serijo AC/DC LED napa-
jalnikov lahko širok nabor LED sve-
tila krmilite s konstantno izhodno 
napetostjo ter PWM izhodnim signalom 
in tako ohranite barvno temperaturo in 
homogeno jakost svetlobe. Ker serija 
PWM-KN podpira odprt vmesniški 
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standard KNX, za delovanje ne boste rabili KNX-DALI prehoda (»gateway«).

Novinca vam omogočata krmiljenje osvetlitve z zatemnitvijo vse do 0,5% maksimalne moči. S prilagoditvijo izhodne 
frekvence v skladu s standardom IEEE 1789-2015 vse do 4 kHz pa, z delovanjem LED svetil brez neželenega vidnega 
utripanja svetlobe, poskrbita za vaše zdravje.

Lastnosti PWM-60KN in PWM-120KN AC/DC LED napajalnikov:
• Integriran KNX protokol
• Vhodna napetost 90–305VAC
• Izhodna napetost 12VDC in 24VDC
• Učinkovitost do 90%
• Ohišje brez dodatnega ventilatorja, s temperaturnim območjem delovanja -40°C–90°C
• <0,5W porabe v načinu pripravljenosti
• Življenjska doba >50.000ur

Izdelajte si lasten inteligenten sistem za nadzor osvetlitve

V času 5G telekomunikacije, narašča povezovanje svetlobnih naprav v inteligentna omrežja in mineva obdobje, 
ko so bile svetilke le svetlobno orodje. Inteligentna razsvetljava je tržni trend ne glede na to ali je upravljanje 
žično ali brezžično. Končni cilj je vključevanje vse razsvetljave in domačih naprav v isto omrežje in njihov nadzor 
preko aplikacije. Sledeč trendu inteligentne razsvetljave, je Mean Well seriji LED napajalnikov LCM-40 / 60BLE z 
CASAMBI Bluetooth modulom dodal še dva nova mrežna modula, Tuya Bluetooth iz Kitajske in Silvair Bluetooth iz 
Poljske. Modeli iz serij LCM IoT in PWM IoT so v celotnem razponu moči vaš ključ do enostavnega nadzora svetil 
in upravljanja s porabo električne energije.

Vse modele lahko uporabite za vsa notranja ali komercialna svetila. Preko aplikacije lahko preprosto upravljate 
s funkcijami kot npr. razvrščanje v skupine, scenariji in časovni razpored. Poleg tega lahko za izdelavo lastnega 
inteligentnega sistema za nadzor razsvetljave uporabite naprave (npr. stenska stikala, senzorje svetlobe) drugih 
proizvajalcev.
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V tabeli so navedeni modeli s celotnim razponom moči: serija LCM-25/40/60 IoT za način regulacije konstantnega 
toka (način C.C), z nastavljivim tokom in z dip-stikalom ter serija PWM-60/120 IoT za način regulacije konstantne 
napetosti (način C.V). Obe seriji lahko uporabite za isti projekt. Poleg tega je serija LCM-25/40/60 BLE zasnovana 
s funkcijo zatemnitve Push, ki jo lahko regulirate s tradicionalnim pritiskom in držanjem tipke. Tako vam je ob 
ohranitvi tradicionalne uporabe na voljo inteligentnejši nadzor osvetlitve.

Tipteh d.o.o.,  Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana // www.tipteh.si // info@tipteh.si // 01 200 51 50 

•  Enostavno jih povežite in zaženite le v nekaj minutah 

•  Kombinirate jih lahko z rotacijskimi ali z linearnimi motorji

•  Brez truda preprečite vibracije, trenje, valovanje in druge učinke

•  Kategorija varnosti SIL 3 za STO, PL-e CAT 3

•   Več na:   

NAČIN 
REGULACIJE SERIJA MODEL BLUETOOTH

Konstanten tok
(C.C)

LCM-025-IOT
LCM-025BLE /LCM-025TY1 / 
LCM-025SVA

BLE: CASAMBI TY1: TUYA 
SVA: SILVAIR

LCM-040-IOT
LCM-040BLE /LCM-040TY1 / 
LCM-040SVA

LCM-060-IOT
LCM-060BLE /LCM-060TY1 / 
LCM-060SVA

Konstantna
napetost

(C.V)

PWM-060-IOT
PWM-060BLE / PWM-060TY1 / 
PWM-060SVA

PWM-120-IOT PWM-120BLE / PWM-120TY1/ 
PWM-120SVA

PWM-200-IOT
UNDERDEVELOPMENT, LAUN-
CHED IN 2021 Q1
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SENZORIKA

Izjemno občutljivi viličasti senzorji podjetja Leuze vam bodo zagotavili zanesljivo, hitro in natančno detekcijo 
etiket v etiketirnih strojih. Vredno je izpostaviti predvsem prvi kombinirani viličasti senzor GSX14E. Izkoristite 
njegovo napredno tehnologijo in detektirajte etikete ne glede na tip materiala, njihovo teksturo, velikost in obliko.

Viličasti senzorji v etiketirnih strojih - oddajniki in sprejemniki v enem

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Viličasti senzorji Leuze za 
zanesljivo detekcijo vseh etiket

Najpogostejša aplikacija v kateri lahko uporabite viličaste 
senzorje je detekcija etiket v etiketirnih strojih. V pakirni 
industriji je etiketiranje izdelkov večinoma avtomatsko, 
etikete pa so različnega formata, velikosti, materiala in 
teksture. Čas za pravilen nanos etikete je običajno zelo 
omejen. Zagotovite si zanesljivo in natančno detekcijo 
etiket in poskrbite za izjemno kratke odzivne čase 
senzorjev!

Te zahteve izpolnjujejo viličasti senzorji podjetja Leuze, 
kot kombinacija oddajnika in sprejemnika v enem ohišju. 
Izkoristite izjemno očutljivost senzorjev tega podjetja, 
ki jih boste preprosto montirali brez dodatnih poravnav.

Viličasti senzor GSX14E - edinstvena 
kombinacija dveh metod v enem senzorju

Kombinirani viličasti senzor GSX14E prvi na svetu 
združuje optično in ultrazvočno metodo detekcije v 
istem senzorju. S kombinacijo prednosti obeh metod 
vam bo zagotovil zanesljivo, hitro in natačno detekcijo 
širokega nabora različnih etiket. Material, tekstura, 
oblika in velikost etiket pri tem niso omejujoči. Tudi če 
so vaše etikete nehomogene, iz »BOPP« materiala, jih 
boste s senzorjem zanesljivo detektirali.

Kombinirani viličasti senzor GSX14E je idealen za vaše 

aplikacije, ki vključujejo veliko število raznovrstnih 
etiket, za kar ste prej potrebovali večje število senzorjev..

Glavne prednosti kombiniranega viličastega 
senzorja GSX14E

Pri kombiniranem viličastem senzorju lahko izkoristite:
• Zanesljivo detekcijo etiket iz različnih materialov, kar 

omogoča univerzalnost vaših naprav in zmanjšuje 
zastoje na pakirnih linijah,

• Stabilno konfi guracijo senzorja, ki ne potrebuje 
ponovne nastavitve po menjavi etiketnega traku. 
Prihranek časa za nastavljanje senzorja pomeni 
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pridobitev časa za proizvodnjo,
• Hitro in preprosto nastavitev senzorja z uporabo 

gumba,
• IO-link komunikacijo, ki omogoča nastavljanje 

senzorja preko PLC-ja.

Aplikacije viličastih senzorjev Leuze v pakirni 
industriji

Detektirajte neprosojne etikete na različnih etiketirnih 
trakovih

Zahteve: 
• Pozicijsko-natančno apliciranje neprosojnih etiket 

na izdelke

• Zanesljiva detekcija etiket na etiketirnem traku

Rešitev:
• Optični viličasti senzorji serij GS61 in GS63B zanesljivo 

detektirajo neprosojne etikete različnih oblik, tudi 
take z nepravilno obliko in obrobo

• Vaša naprava potrebuje za delovanje le en senzor
• Senzor zelo preprosto nastavite z uporabo potenciometra 

ali »teach« gumba
• Tanka izvedba vam omogoča namestitev senzorja 

neposredno ob izdelku, ki ga etiketirate

Detektirajte prosojne in delno-prosojne etikete na različnih 
etiketirnih trakovih

Zahteve:
• Zanesljivo detektiranje prosojnih in delno-prosojnih 

etiket ali razmakov
• Etikete so nepravilnih oblik

Rešitev:
• Z ultrazvočnim viličastim senzorjem serij GSU12, 

GSU14E, IGSU14E lahko detektirate vse vrste 
prosojnih in neprosojnih etiket

• S kombiniranim senzorjem GSX14 lahko detektirate 
celo etikete iz »BOPP« materiala, ki jih sicer lahko 
detektirate le z optičnimi senzorji

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today
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OGLASNA SPOROČILA

• Prikažite aplikacijo na preglednem 10.1” zaslonu na dotik.

• Robusten krmilnik s številnimi I/O enotam, primeren tudi 
    če vam primanjkuje prostora.

• Izkoristite vrhunsko povezljivost s protokoli MQTT, VNC, FTP, 
    SNMP, e-pošto in SMS sporočila.  

• Z vključeno programsko opremo UniLogic skrajšajte čas 
    razvoja aplikacije tudi od 50%.  

• Z modelom PRO za aplikacijo izdelajte spletno stran, naložite 
    video ter iz SQL strežnika prejemajte in pošiljajte podatke.

• Več na www.tipteh.si/unistream-10

in enostavno krmilite zahtevne aplikacije.

Izkoristite pregleden krmilnik

Unitronics Unistream 10.1”
ije.

1”
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V industriji se srečujemo za različnimi stroji na katerih je potrebno ustrezno zaščititi človeka pred poškodbami na 
večji razdalji od nevarnega mesta in na točki nevarnega mesta. Stružnice, preše, sekalni stroji, roboti in vrteči stroji…

V programu zastopstev proizvajalca GREIN iz Italije, ponuja FBS elektronik d.o.o. rešitve na področju varovanja človeka 
na strojih preko svetlobnih zaves (kot smo predstavili v eni izmed od prejšnjih revij) ter mehanskih varnostnih vklopnih 
elementov, kot so: preproge, robovi in odbijači. Poleg varnostnih elementov izdelujejo tudi stikalne elemente za avtomatizacijo 
(preproge, robove, odbijače), ki nimajo varnostne funkcije in so uporabni kot stikalni element za vklop različnih naprav.

Informacije: FBS elektronik d.o.o., Peter Meh, oddelek tehničnega svetovanja

FBS elektronik poskrbi za varnost človeka v 
industriji – mehanski varnostni elementi na dotik

Slika 1 - Varnostni program GREIN od mehanskih 
elementov do svetlobnih varnostnih zaves

V današnjem članku bomo predstavili varnostne stikalne 
elemente: preproge, odbijače, robove in stikalne izvedbe 
izdelkov za avtomatizacijo, ki imajo funkcijo kot stikalo.

Varnostne preproge

Kako deluje varnostna preproga?

Ob dotiku na pohodno površino varnostna preproga 
zazna človeka sproži stikalni element in varnostni modul 
izklopi napravo.

Slika 2 -  prikazuje sprožitev stikalnega elementa v 
varnostni preprogi ob pritisku človeka

Sestava varnostne preproge

Preproge so visokokakovostni izdelek, zaprt med 
dvema slojema vinilne smole, s posebnimi dodatki iz 
ogljika, ki zagotavljajo večjo odpornost proti obrabi, 
zagotavljajo tesnjenje IP65 in visoko odpornost na 
zunanje dejavnike, kot so voda, olja, mineralne soli, 
kisline, prah. So zelo odporne na udarce, vibracije in 
vnetljivost (iz samougasljivega materiala). Varnostne 
preproge ustrezajo standardom varovanja po normativih 
EN 13856-1. Preproge v kombinaciji s krmilnim modulom 
PS3 lahko dosežejo CAT 3-PL “e”, kot je navedeno v 
standardu ISO 13849-1.

Slika 3 - Varnostna preproga

Slika 4 - Komplet za izklop stroja: varnostna preproga 
in varnostni modul PS3-A5

Primer iz prakse: varovanje nevarnega mesta 
pod dvigalom

Pri proizvodnji plastičnih izdelkov se potrebuje plastični 
granulat. Pri dostavi materiala na nakladalni rampi 
raztovarjajo z viličarjem težke vreče nameščene na paleti 
za lažji transport do skladišča, ki je v zgornjem delu 
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proizvodnje hale. Različni tipi plastičnega granulata se 
premikajo iz enega dvižnega mesta na različne lokacije. 
Na dvižnem mestu se voziček pritrdi na jeklenice dvigala. 
Ob dviganju, voziček zapusti mesto, se aktivira varnostna 
preproga na dotik, ki varuje delavca v kolikor stopi pod 
dvižno mesto. Dvižna točka odlagalnega mestu ima pod 
dvigalom nameščeno varnostno preprogo v velikosti 
1500x1500mm,  ki služi za varovanje človeka. V primeru, 
da delavec, ki upravlja dvigalo preko ročnih komand v 
ročnem načinu delovanja stopi pod dvigalo se ta ustavi 
pri dviganju ali spuščanju vozička. Enako funkcijo ima v 
primeru, da kdo od drugih delavcev stopi na varnostno 
preprogo se ustavi proces dviganja ali spuščanja tovora.

Slika 5 - Varnostne preproge za normalne mehanske 
obremenitve (zaščita pohodnih površin okoli obdelovalnih 

strojev)

Naslednji problem, ki se je pojavljal v preteklosti v tej 
aplikaciji je obraba površine varnostne preproge. Voziček 
zaradi večkratnega obračanja težkega tovora povzroči s 
kolesi večkratne točkovne obremenitve, ki povzročijo 
poškodbe na PVC podlagi. V preteklosti so na nevarnem 
mestu uporabili varnostna preprogo iz PVC materiala.

Slika 6 - Varnostno preproga z ALU zaščito, ki je uporabljena 
v opisani aplikaciji varovanja pod dvigalom

Za izboljšavo za varovanje na dvižni točki zaradi točkovnih 
obremenitev smo namestili izboljšano varnostno preprogo 
z aluminijasto zaščito zgoraj. Ta razporedi točkasto 
obremenitev, ki nastane na kolesu vozička in ne poškoduje 

ELBACOMP d.o.o., Stegne 35, 
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT

vgrajenih občutljivih stikalnih elementov v preprogi, kot 
se je to pojavljalo v preteklosti. Ob dotiku, ko delavec 
stopi na varnostno preprogo se sproži varnostni modul 
za izklop in ustavi dvigalo.

Veliko je možnosti za rešitve za namen varovanja v 
raznih branžah industrije in v drugih stavbah: na CNC 
obdelovalnem stroju v lesno obdelovalni, kovinski 
industriji za izdelavo izdelkov, stroj obdeluje izdelek, 
nekdo pa stopi na nevarno mesto. Te varnostne elemente 
najdemo tudi nakupovalnem centru ali na železniških 
postajah pred tekočimi stopnicami (za vklop tekočih 
stopnic ob zaznani osebi). Možna je uporaba za varovanje 
tal na mestih kjer želimo varovati nevarna mesta (pod 
gibajočimi deli tekočih trakov), v jaških za dvigala (za 
potrebe servisa dvigala, v primeru, da oseba stopi na 
varnostno preprogo se gibajoče dvigalo v servisnem 
načinu ustavi).

Sodobna igrala za otroke v zabaviščnih parkih ali 
na hodnikih nakupovalnih centrov, kot so konjički, 
helikopterji, letala,  avtomatske gugalnice za otroke v 
trgovskih centrih. Na teh mestih ima pomembno funkcijo 
zaustavitev igrala ob morebitnem padcu osebe na tla in 
tudi kot zaščita pred stisnjenjem drugih otrok v primeru, 
da nezavedno zaidejo pod igralo.
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Vse večje zavedanje za zagotavljanje varnosti človeka tudi 
je tudi v sodobnih prevoznih sredstvih javnih prevozov, 
kot so avtobusi, vlaki. Tu gre predvsem za rampe, ki se 
avtomatsko odprejo/zaprejo za pomoč pri dostopu oseb 
na invalidskih vozičkih.

Slika 7 - Dvižna rampa z vgrajeno varnostno preprogo za 
zaznavanje teže osebe (npr. na invalidskem ali otroškem 
vozičku), voznik vozila je obveščen, da je rampa izven 
vozila in sistem preprečuje zapiranje vrat in vožnjo vozila.

V primeru, da imamo več nevarnih mest okoli stroja, 
lahko varnostne preproge razporedimo okoli stroja 
in povežemo na skupni varnostni modul. V primeru 
zaznanega pritiska osebe na eno izmed območij varnostne 

preproge bo varnostni modul izklopil stroj in preprečil 
poškodbe osebe.

Slika 8 - Zaščita okoli nevarnih mest delov 
obdelovalnega stroja

Varnostni odbijači za stroje in vozila

Naslednji segment varovanja na strojih so varnostni 
odbijači. Vsi poznamo funkcijo odbijača npr. na avtu (služi 
za zaščito avtomobila pred manjšimi trki, ki absorbira 
gibanje ostalih predmetov, ki se dotaknejo avtomobila 
in ne povzročijo občutka večjega udarca).

Največkrat uporabljamo varnostne odbijače na nevarnih 
mestih kjer so tekoči trakovi za obdelavo materiala ali 
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premikajoča industrijska vozila, pri katerih je povečana 
možnost poškodb na delavcih pri vožnji ob industrijskih 
poteh.

Delovanje varnostnega odbijača: ob dotiku penaste 
površine varnostnega odbijača se izklopi naprava ali 
ustavi vožnja vozila preko ustreznega varnostnega modula. 
Varnostna pena prepreči poškodbe delavca ob dotiku.

Slika 10 - Penasta površina varnostnega odbijača (črno 
rumene barve), ki absorbira gibanje in energijo ko se 

vozilo zaustavlja.

Resnična zgodba:
Kot študent sem delal v skladišču za odpremo materiala. 
Ob spuščanju ročice za naprej/nazaj pri ročnemu 
elektroviličarju je ob vožnji naprej in med zaustavljanjem 
velika možnost udarca roba v peto noge od zadaj. Na srečo 
je šlo samo za površinski udarec in manjšo podpludbo. 
Ob večjih hitrostih bi bilo še hujše (od poškodbe nohta do 
stisnitev noge, prstov…). Iz svojih izkušenj vam povem, da 
tam ni bilo vgrajenih penastih varnostnih odbijačev za 
varovanje osebe, ki upravlja vliličarja. Na upravljalni ročici 
je bilo samo vgrajeno stikalo, ki zaustavi elektroviličar 
ob dvignjeni ročici iz vodoravnega položaja v navpični 
položaj.

Slika 11 - Varnostni odbijač nameščen na nevarnem mestu 
pred mlinom za mletje materiala (ob dotiku človeka na 

površino se stroj ustavi)

Varnostni robovi iz gume

Varnostni rob je varnostni element, ki je namenjen 
izklopu stroja ob pritiskom na njegovo gumi površino.
V tem varnostnem izdelku je vgrajen stikalni element 
v gumi oblogi. Funkcija gume je ublažitev gibanja in 
preprečitev poškodbe kot sta stisk prstov ali roke. V 
kolikor je varnostni rob povezan na varnostni modul, 
ta izklopi stroj.

Slika 12 - Različne izvedbe varnostnih robov glede na 
prožilno silo predmeta in deformacijo površine

Najbolj poznani so nam varnostni robovi iz vgradnje na 
avtomatskih garažnih vratih, hitrih industrijskih vratih s 
samodejnim zapiranjem/odpiranjem pri vstopu v halo, 
ki so namenjeni varčevanju z energijo (preprečujejo 
vstop hladnega ali vročega zraka v prostor). 

Obstajajo tudi različne izvedbe varnostnih robov, ki 
jih uporabimo glede na teže predmetov (težka drsna 
dvoriščna vrata, dvižna miza, dvižna garažna vrata…) in 
pomik gibanja ob dotiku. Gumijast del varnostnega roba 
je namenjen za ublažitev sile dotika, da ne stisne oz. 
poškoduje predmeta ali osebe.  Za varnostne aplikacije 
se uporablja 4 žična metoda medtem ko za stikalne 
funkcije zadošča 2 žična metoda.

Slika 13 - Gumi profi l blažilnega elementa v katerega je 
vstavljen stikalni element in prikaz delovanja

Na sliki 13 vidimo različna stanja varnostnega roba ob 
pritisku predmeta. 

Faza 1 (rest position): Normalno stanje, ki ni guma 
varnostnega roba v kontaktu s predmetom. 

Faza 2 (pre-travel): Predmet se dotakne do gumi površine 
in povzroči spremembo oblike kontakt je še vedno odprt. 

j t dbij č b d tik

aj.
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Faza 3 (activation): Ob zadostni sili na varnostni rob gumi 
element sproži mehanski stikalni element in ta sklene 
kontakt in aktivira varnostni izklopni modul na stroju.

Faza 4 (overtravel): Gibanje predmeta se oblaži na gumi 
površini, ki je aktivirala vgrajen stikalni element. Aktiviran 
stikalni element je izklopil stroj, absorbcija energije se 
prenese na gumi blažilec.

Izberemo lahko med različni gumi blažilni profi li varnostnih 
robov - glede na mehanske obremenitve so vgrajeni v: 
dvižne mize, industrijska drsna/dvižna vrata, na raznih 
CNC strojih za obdelavo kovin (struženje, rezkanje, 
varjenje), strojih za brizganje plastike najdemo jih tudi 
v dvoriščnih drsnih vratih, zapornicah na parkiriščih 
za preprečitev mehanskih poškodb vozil in oseb pri 
zapiranju zapornice.

Obstajajo tudi posebne izvedbe za varovanje nevarnih 
mest na delih stroja v lokih. Izvedbe z aluminijastim 
nosilnim profi lom so primerne za manjše loke, ki jih 
enostavno upognemo ročno ali s pomočjo krivilnega 
orodja.

Proizvajalec nudi plastični upogljivi nosilec varnostnega 
gumi roba, ki je rešitev za okrogle, krive površine v obliki 
loka za manjše radije do 1,4m.

Slika 14 - Plastični segmentni nosilec z nameščenim 
varnostnim gumi robom za radije do 1,4m 

Varnostni robovi proizvajalca Grein so hitro dobavljivi 
po naročilu kupca od proizvajalca v 1 tednu. Hiter čas 
in prilagoditev izdelave po željah kupca lahko dodatno 
prihranita razne izpade v  proizvodnji.

Vse varnostne stikalne elemente, ki se sprožijo na dotik 
predmeta priključimo na varnostni modul. Funkcija 
izklopa modula se izvrši ob dotiku na varnostni stikalni 
element (preproga, odbijač, rob). Dodatno kot vsak 
varnostni element vezan v varnostni tokokrog preverja 
delovanje stikalnega elementa tudi ob električnih, 
mehanskih napakah (prerez vodnika, poškodba stikalnega 
elementa) ter izklopi stroj in s tem prepreči poškodbe 
človeka na stroju.

Varnostni rele PS3

Za priključitev varnostnih elementov za izklop stroja 
uporabimo relejski ojačevalni modul. Ta v ob primeru 
napake (prekinitev vodnika, napaka na stikalnem elementu 
zaradi mehanske poškodbe ali ob pritisku na stikalno 
površino) izklopi stroj.

Slika 15 - PS3 serija varnostnih modulov je namenjena 
za priklop varnostnih robov, preprog in odbijačev preko 

4 žično povezave

Za izboljšanje varnosti v industriji: 
FBS elektronik nudi možnost meritve zaustavitvenega 
časa na novih in starejših obnovljenih strojih (npr. z 
zamenjanimi zavorami in sklopkami), da lahko prilagodite 
postavitev varnostne opreme (svetlobne zavese, dvoročni 
izklop, varnostnih stikalnih elementov: preproge, robovi, 
odbijači) na predpisano varnostno razdaljo za izklop stroja. 

Stikalni elementi za avtomatizacijo v traku,
odbijaču in preprogi za uporabo v proizvodnji

Za potrebe v proizvodnji, kjer potrebujemo samo stikalno 
funkcijo kot končno stikalo, tipkalo ali za proženje števca 
za štetje gostov, oseb pred vrati… se uporabijo 2 žične 
izvedbe stikalnih robov, preprog in odbijačev. Glede 
na silo pritiska lahko uporabimo stikalne elemente za 
različne obremenitve (za zaznavanje osebe teže nad 35 
kg - pri stikalnih preprogah, stikalni odbijači pri štetju 
trkov ali nalaganje kosov, stikalni robovi za vklop luči, 
ventilatorjev, prisotnost delavca ali kot alarm na kopališčih, 
izklop štoparice v plavalnih bazenih ob dotiku plavalca…)

Stikalni robovi za avtomatizacijo

Stikalni rob je namenjen za vgradnjo v ustrezni ALU 
nosilec, ki služi za boljšo pritrditev na površino ali pa 
kot izvedba za lepljenje na podlago (npr. montaža na 
tla, steno…), kjer ni možno vijačenje zaradi posebno 
zahtevnih podlag.
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Slika 16 - 2 žični stikalni rob

Stikalni robovi se uporabljajo za vklop in stikalne funkcije 
na daljši površini (vklop luči na hodniku, na liniji v 
industriji, na vozilih javnega avtobusa kot stop tipka 
za izstopno postajo). Dobavljivi so v različnih barvah 
(vklop kontakta s silo 2N (0,2kg) modra in 5N (0,5kg) 
-  50N 5kg rumena izvedba.

Slika 17 - Različne zunanje oblike stikalnih robov glede 
na obremenitev

 

Izbor ustreznega stikalnega roba prepustite strokovnjaku, 
ki vam glede na vaše želje, ponudi najbolj primerno 
rešitev s hitro dobavo izdelkov po ugodnih cenah.

Za avtomatizacijo proizvodnje, poleg varnostnih elementov, 
vam v podjetju FBS elektronik d.o.o. nudijo tudi svoje 
proizvode (induktivna, kapacitivna, magnetna stikala in 
temperaturna tipala), in priključni material, ki ga imajo 
stalno na zalogi v njihovem skladišču v Velenju. 

V kolikor imate zahtevo po izdelavi, vam FBS standardni 
izdelek izdelajo v 1-2 dneh (odvisno od procesa izdelave). 

Za razvoj in izdelavo prototipov poskrbi njihov razvojni 
oddelek, da bo vaša ideja zamišljenega izdelka zaživela 
in opravljala svojo funkcijo procesa.

Za hiter in enostaven nakup izdelkov kjerkoli ste že, 
lahko samo z nekaj kliki na telefonu obiščete njihovo 
spletno trgovino na www.fbselektronik.com/trgovina .

Za pomoč pri izboru varnostnih komponent jih kontaktirajte 
na info@fbselektronik.com ali pa pokličite na 03-898-
3702 za nasvet strokovnjaka.

Vabljeni k branju v naslednji številki, kjer se bomo 
dotaknili procesnih svetlobnih zaves za reševanje 
aplikacij v industriji…
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RAZPIS NAGRAD TEHNOLOŠKE MREŽE TEHNOLOGIJA VODENJA PROCESOV

Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov« (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša 
diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in stro-
kovnega dela na širših področjih, ki so zanimiva za članice tehnološke mreže »Tehnologija 
vodenja procesov«.

Podelili bomo dve nagradi, in sicer:
• nagrado Tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov« za najboljše magistrsko 

delo, ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v letih 2019 ali 2020 in
 • nagrado Tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov« za najboljše visokošolsko 

strokovno/univerzitetno diplomsko delo, ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v 
letih 2019 ali 2020.

Poleg nagrad bomo podelili tudi do dve priznanji za magistrska dela in do dve priznanji za 
visokošolka strokovna/univerzitetna diplomska dela.

Širša področja, s katerih pričakujemo prijave so:
• 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 tehno-

logije, masivni podatki (big data),
• tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja,
• druga področja povezana s problematiko vodenja sistemov in procesov.

Nagrade in priznanja bodo podeljena v okviru konference »Avtomatizacija v industriji in 
gospodarstvu«, ki bo potekala 8. aprila 2021 kot spletni dogodek.

Prijavitelj je lahko mentor ali podjetje, kjer je kandidat zaposlen, ali kjer je opravljal diplom-
sko oziroma magistrsko delo. 

Vlogo z vso dokumentacijo je potrebno oddati do 25. februarja 2021. Dodatne informacije 
o razpisu so objavljene na spletni strani www.tvp.si (Novice).
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C je prevajalnik, rabimo še kartični računalnik (vir 10), z modulom s štirimi kapacitivnimi tipkami (vir 11). 
Učilo imenujemo ”minimalna postavitev delovnega mesta za specializirane učilnice nove mehatronike”. 
Zanimajo nas osnovni podatki kot so največja frekvenca klicanja programskih prekinitev in stresanje 
metod. Slovenska izdaja poda nekaj odgovorov na vprašanja z vajami pod C�GPIO. Poglejmo si nekatere. 

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

C/C++ I. del

C/C++

Slika 1 - Glava SlovenskaIzdaja.h     Slika 2 - Knjižnica SlovenskaIzdaja.c

C jezik (Vir 1) je bil razvit z namenom napisati UNIX. Današnjo obliko je dobil že davnega leta 1978 in je za SQL 
drugo naj daljše obdobje veljaven standard. Linus Torvalds (Vir 2) je kot programer v UNIXU v C-ju napisal jedro za 
Linux in ga odprl za javnost leta 1996. V letih do 2000 so se začeli vsi pomembni projekti, ki danes predstavljajo 
hrbtenico digitalne revolucije, naj naštejem samo Kodi, Samba, Apache, HostApd, MarijaDB. Na linux jedro moramo 
pripeti GUI (Graphical user Interface). Izdaje linuxa poznamo ravno po GUI. Naj naštejem samo nekatere: android, 
raspbery pi, debian, chromium (Pod windowsi poznan kot chrome). C program je pozneje dobil manjše dodatke v C++, 
ki se danes prevaja z istim programom. Prevajalnik je del operacijskega sistema. Glavna prednost C-ja je ogromno 
odprte kode, ki je brezplačna in na razpolago programerjem za razvoj. Slovenska izdaja (Vir 4), kot zbirka tehnologij 
in delujočih vaj, ima od začetka C razdelan do nivoja višjih šol. 

Tu si bomo pogledali rezultat dela na C-ju med novoletnimi prazniki v luči korona krize. Zanimajo nas naravne omejitve 
več opravilnega operacijskega sistema in tresenje (jitter) opravil na katerega lahko računamo brez posega (vdora) 
v sam sistem. Kakor pri Python-u tudi pri C-ju nastaja obsežna knjižnica. Na predstavljenih vajah se že uporablja 
in se vključi pri prevajanju. Tu bodo zapisane metode bodočega krmilnega jedra, hitrih UDP komunikacij podobno 
kakor pri Pythonu.

Raspberry

Male matične plošče(Tudi kartični računalniki), in SoC tehnologija predstavljajo samo jedro tehnološke revolucije. 
Naj uporabljana(in prodajana) je matična plošča raspberry. Takemu uspehu pritiče samostojna izdaja Raspberry Pi 
OS(Vir:5). Tehnično gledano smo v en čip uspeli združit procesor in grafi čno kartico. Veliko bolj pomembna tehnološka 
podrobnost je uporaba CMOS tehnologije. Mejne hitrosti jeder v CMOS tehnologiji so malenkost manjše kakor v starih 
tehnologijah, zato je pa poraba tudi do 20x manjša. Pri odprti kodi je odprto tudi strojno jedro Cortex-A72(Vir:6). 
Značilna je notranja struktura z dvema nivojema delavnega spomina. L1 spomin se skupaj z jedrom vrti na najavljenih 
hitrostih. Notranja podatkovna povezava je 128/256 bitna(Vir:7). Nisem uspel dobiti zanesljivih podatkov, vendar se 
omenja L1 64kByte. L2 spomin ima 64 bitno podatkovno vodilo in premore 1Mbyte(Vir:8). V prihodnosti nas čaka 
še integracija spomina L3(LPDDR4) v SoC čipe. V zadnji strojni izvedbi jedro utripa že z osupljivimi 1,8GHz(Vir:9) 
in ima 4Gbyte delavnega pomnilnika. Gre za izpolnjevanje želja po računalniku pod 100€. Tehnologija je zrela ne 
samo za opremljanje delovnih mest v specializiranih učilnicah nove mehatronike, ampak tudi za zamenjavo starega 
windows profesorjevega računalnika.
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Slika 3 - SoC Raspberry Pi 4: BCM2711

Slika 4 - minimalno.c
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Za celoten opis uporabljamo minimalno konfi guracijo 
učila. Priključimo modul(Vir:9) s 4-imi kapacitivnimi 
tipkami. Program nastavi vse 4-i tipke na izhod in izvaja 
efekt leteče lučke. Efekt se izvaja 50 krat v zanki.

Telo zanke nastavlja vrednosti izhodov t1, t2, t3 in 
t4. Vgrajene led kažejo stanje na vhodih/izhodih 
modula. Prižgemo t4 (in ugasnemo t3) in počakamo 
50.000μs(50ms). Nato Prižgemo t1 (in ugasnemo t4) in 
počakamo 50.000μs(50ms). Ponovimo isto še za t2 in t3. 
telesu zanke čakamo 4-i krat po 50ms. Skupaj približno 
200ms. Zanko izvajamo 50 krat. Program se izvaja približno 
10s.Take so vstopne vaje v svet krmiljenja. So odlične 
za preverjanje pravilnosti ožičenja.

tipke.c

Slika 5 - tipke.c

To je še vedno vaja za ogrevanje. Namen je prikaz kako 
uporabimo tipko, in kako lahko s pomočjo tipke predčasno 
zapustimo zanko. Vaja je tudi demonstracija uporabljanega 
modula in način kako lahko uporabimo poljubno število 
led ali tipk, če le skupno število ne preseže 4.

V telo zanke smo dodali del kode, ki v primeru pritiska na 
tipko t4 izpiše »Konec zaradi t4!!!!« in predčasno konča 
program. Tu se pojavlja izziv za tiste naj raziskovalce. Kako 
bi lahko neodvisno uporabil štiri led in štiri tipke naenkrat, 
torej bi bili možni projekti, kjer bi rabili 4 tipke IN 4 led 

sočasno? Potrudite se z odgovorom na to vprašanje. Ko 
boste imeli doma (ali v šoli) učilo z minimalno postavitvijo, 
je to klasična vaja (naloga). Namig: ledice signalizirajo stanje 
99,9% časa, preostalih 0,1% časa beremo stanje tipk.

pwm.c

Slika 6 - pwm.c

Pulzno širinska modulacija(pwm) je dodana vsem pinom. 
Raspberry ima 4-i polne porte po 8 bitov. Skupaj imamo 
poleg napajanja(GND, 3.3V in 5V) na 40 pinskem GPIO 
vtikaču 32 pinov s katerimi krmilimo naprave. Na IDE za 
C/C++ sem dodal gumb Gpio s katerim lahko pogledate 
nastavitev in trenutno stanje vseh pinov. Od teh 32 
pinov(Vsi imajo pwm strojno podporo) operacijski sistem 
raspberry pi dovoljuje nastavljanje samo pina 12. Vsi 
ostali pini imajo pwm izveden programsko. Zato si 
moramo nastavljanje tega edinega pravega PWM izhoda 
še posebej skrbno pogledati. 

Sistem števcev in delilnikov je pri rPi3 priklopljen na 
19,2MHz pri rPi4 pa na 54MHz. Zato bodo projekti pisani 
za rPi3 in uporabljajo pin12 npr za uro napravi treba 
prilagoditi, če uporabite rPi4 �.

Označitev pinov je v C/C++ razširjena z imenom pwm. 
Frekvenca pina 12 je 

rPi3 f=19.2MHz/pwmSetClock(2-4095)/pwmSetRange(2-4096)
rPi4 f=54.0MHz/pwmSetClock(2-4095)/pwmSetRange(2-4096)

V bistvu imamo oscilator, katerega frekvenco delimo 
z dvema delilnikoma. Prvi pwmSetClock je navaden 
delilnik brez dodatnih funkcij. Drugi pwmSetRange ima 
dodatno nalogo določati dolžino periode pwm pulza. S 
pomočjo dodatnega ukaza pwmWrite nastavimo dolžino 
pulza pina 12. To je prva resnejša omejitev operacijskega 
sistema, ker ostalih pinov nikakor ne moremo nastaviti 
na strojno pwm. V praksi to ni velika omejitev, ker pwm 
izhode rabimo za krmiljenje analognih servo motorjev in 
kot generator spremenljive enosmerne napetosti. Vse to 
lahko počnemo programsko v območju do nekako 5kHz 
z uporabo programskih pwm izhodov.  Za vajo lahko 
pobrskate po spletu in napišete program, ki bo nastavil 
na pwm ostale pine.

Nadaljevanje v naslednji številki

digitalWrite(t4, HIGH);
      usleep(50000);
      digitalWrite(t4, LOW);digitalWrite(t1, HIGH);
      usleep(50000);
      digitalWrite(t2, HIGH);digitalWrite(t1, LOW);
      usleep(50000);
      digitalWrite(t3, HIGH);digitalWrite(t2, LOW);
      usleep(50000);
      digitalWrite(t3, LOW);

      if (digitalRead (t4) == 1)
        {printf(”Konec zaradi t4!!!!”);break;}
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C/C++

Organizator: Društvo avtomatikov Slovenije in Univerza v Mariboru, FERI

Vabljena predavanja, predstavitve lankov, podelitev nagrad Tehnološke mreže, predstavitve pokroviteljev in borza kadrov. 
Teme predavanj bodo osredoto ene na avtomatizacijo industrijskih obratov, avtomatizacijo v logistiki in prometu, 
avtomatizacijo v energetiki, pametna mesta in skupnosti, pametne stavbe in dom, krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava 
hrane, tovarne prihodnosti in mobilnost ter izkušnje in izzivi pri izobraževanju avtomatikov na daljavo.

Izzivi in priložnosti za podjetja v asu po epidemiji.

Prijava prispevkov (naslov lanka in povzetek): 12. 2. 2021
Odgovor avtorjem: 19. 2. 2021
Oddaja prispevkov: 8. 3. 2021
Prijavo prispevkov in kon no oddajo prispevka pošljite na: konferenca@aig.si

Kotizacija: 110 EUR. 
Vklju uje udeležbo na predavanjih in objavo lanka v zborniku referatov.

konferenca@aig.si, tel. 02/220-7162, ali na www.aig.si

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.
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