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Spoštovani,

Tooo! Prihaja ... zelena faza in dogodki v živo! 
Gospod Janez Šklec, bivši dolgoletni član Sveta za znanost in 
tehnologijo RS predstavlja prednosti Industrije 5.0, ki s hitri-
mi koraki vstopa na prizorišče industrijske proizvodnje. 
Prinaša sodelovanje ljudi, ki delajo skupaj z roboti in pame-
tnimi stroji, neverjeten napredek umetne inteligence, ki poma-
ga obvladovati ogromne količine zajetih podatkov, prinaša 
nove in izpopolnjene tehnologije na področju avtomatizacije, 
energije in novih poslovnih modelov. Personalizacija proizvo-
dnje je povsem nov pojem v industijski proizvodnji, ki jo 
omogočajo le izredno fl eksibilni proizvodni robotizirani siste-
mi podprti z umetno inteligenco, izredno logistiko in dobavni-
mi verigami. 
In kje so tu ljudje? No, čeprav so roboti bolj natančni in 
dosledni, pa so sami neprilagodljivi in nesposobni kritičnega 
razmišljanja... Razen če....

Eh, 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
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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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ZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANA

Prestavljamo program štirih poslovnih dogodkov, ki vas navdihujejo z dragocenimi 
in inovativnimi idejami o tem, kako povečati energetsko učinkovitost v svoji 
tovarni. Govorili bomo  z  vodilnimi  v okviru energetske politike, upravljanja z 
energijo, distribucijo in porabo in vas popeljejo skozi nekatere tehnične trende, 
ki oblikujejo našo družbo v 2021.

Søren Kvorning
Podpredsednik
Prodaja, trženje in storitve za Danfoss pogone

1. dan: Energetska učinkovitost je prvo gorivo in je na voljo.
Čas: 25. maj od 9: 00-10: 30 CET

Energijska učinkovitost je prvo gorivo - to je gorivo, ki ga ni treba uporabiti, zato 
je v bistvu denar v banki. Kar zadeva ponudbo, je zelo na voljo. Ker električni 
motorji predstavljajo vsaj 50% svetovne porabe električne energije, ima 
industrija velik potencial za doseganje velikih prihrankov. Če pravilno izkoristite 
energetsko učinkovitost, ne samo da prihranite denar, temveč imate v svojem 
portfelju tudi povsem novo ”denarno kravo”, ki dokazuje, da je energetska 
učinkovitost najboljša naložba za vaše podjetje. Torej, vprašanje ni več ”zakaj 
energetska učinkovitost?”. To je ”koliko lahko prihranim?” 
 
Ključni poudarki 
# 1 Kako priti do danes zapravljene energije? 
# 2 Kako velik vpliv bi lahko imela ta naložba v energetsko učinkovitost na 

vaše podjetje? 
 
Govorniki
Søren Kvorning (B.Sc, BA), podpredsednik za prodajo, marketing in storitve 
v Danfoss Drives
Hugo Salamanca  (M.Sc, M.Sc), analitik Energetska politika pri Mednarodni 
agenciji za energijo
Michael Burghardt  (magistrskem), vodja produktnega marketinga za srednjo 
Evropo v Danfoss Drives
Olaf Kuhnt  (magistrski), direktor skupine na Wilo SE
Cebastien Foumouo Tsakou  (mag), Energy Manager na Wilo SE

2. dan: Podatki so moč. Uporabite jih za izboljšanje učinkovitosti.
Čas: 27. maj od 9: 00-10: 30 CET

Lahko rečemo, da je svet v velikem digitalnem preoblikovanju. Priča smo 
globoki spremembi tehnologij, ki je privedla do povsem novih načinov dela 
v digitalni dobi. Doba, ki nam omogoča, da spremljamo in sledimo uspešnosti 

DNEVI INDUSTRIJSKEDNEVI INDUSTRIJSKE
UČINKOVITOSTI PRI DANFOSSUUČINKOVITOSTI PRI DANFOSSU
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ZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANA

naše proizvodnje in poslovanja v nepredstavljivi meri. 
Vzdrževanje na podlagi pogojev je eden od ključev za 
odklepanje optimizacije sistema z uporabo podatkov. 
Daljinsko spremljanje in spremljanje na podlagi stanja sta 
orodji, ki uporabljata podatke, ki jih že imate za izvajanje 
sistema za vzdrževanje v prihodnosti. Omogočil vam bo, da 
odločitve o vzdrževanju temeljite na dejanskih podatkih 
in ne na določenih časovnih intervalih. 
 
Ključni poudarki
# 1 Najbližje napovedovanju prihodnosti.
# 2 Odkrijte, kateri podatki so vam že na voljo - in jih 

začnite uporabljati!
 
Govorniki
Dr. Jörg Dannehl , Lead Control inženir v Danfoss Drives
Jakov Perišić  (M.Sc), Starejši vodja zagotavljanja  Proizvodne 
Odličnosti v družbi Molson Coors Beverage

3. dan: Ali je industrija DC proizvodni koncept prihodnosti?
Čas: 1. junija od 9: 00-10: 30 CET

Ali bodo industrijske proizvodne linije jutri temeljile na 
enosmernem toku? Argumentov je vsaj veliko. Podnebno 
pametne rešitve, kot so sončne celice in shranjevanje energije 
z baterijami, s pomočjo DC tehnologije preprečujejo in 
zmanjšujejo onesnaževanje zraka. Pretvorba enosmernega 
v izmenični in nazaj povzroči nepotrebne izgube. Z omrežji 
enosmernega toka v industriji, zgradbah in na ladjah bo 
uporaba zelene energije ne le učinkovitejša, temveč bo 
drugim napravam omogočila enostavno uporabo energije, 
proizvedene v samih sistemih. Tehnologija ne bo korenito 
spremenila naše javne električne infrastrukture, kakršno 
poznamo danes, zagotovo pa nam bo pomagala do 
učinkovitejše izrabe proizvedene energije. 
 
Ključni poudarki
# 1 Zakaj potrebujete AC in DC.
# 2 Izkoristite neizkoriščeni potencial prihrankov v svoji 

tovarni.

Govorniki
Olli-Pekka Aalto  (B.Sc), vodja globalnega Energy & Power 
za strateške usmeritve industrije v Danfossu Drives
Prof. dr Holger Borcherding, profesor za močnostno 
elektroniko, električne pogone in EMC pri Ostwestfalen-
Lippe Univerzi za uporabne znanosti in Umetnost
Dr. Davis Meike , tehnični načrtovalec pri Mercedes-Benz AG

4. dan: Utiranje poti za zeleno in zanesljivo vseevropsko 
oskrbo z električno energijo.
Čas: 8. junij od 9: 00-10: 30 CET

Naš energetski sistem se hitro spreminja, vodijo ga ambiciozni 
politični cilji za zmanjšanje toplogrednih plinov in stroškov 
za proizvodnjo zelene električne energije. Zato bodo 
fosilna goriva kot vir energije prej kot slej nadomeščena z 
elektrifi kacijo. Pričakuje se, da se bo zaradi elektrifi kacije 
povpraševanje po električni energiji več kot podvojilo. Toda 
elektrifi kacija je več kot le uporaba električne energije 
za ogrevanje, za cestni promet in podatkovne centre. 
Zajema tudi prenos moči do X industrijskih procesov, 
težke prevoze po morju, cesti in zraku. Ta razvoj bo olajšan 
z večjo digitalizacijo, avtomatizacijo ogromne količine 
podatkov in umetno inteligenco za upravljanje vse večje 
zapletenosti. Zagotoviti, da bo jutrišnja oskrba z energijo 
tako zelena kot zanesljiva, ni lahka naloga.
 
Ključni poudarki
# 1 Kako v celoti izkoristiti prednosti elektrifi kacije v 

svojem poslu?
# 2  Razmišljanje izven sektorjev bo odprlo nove poslovne 

priložnosti.
 
Govorniki
Peter Markussen  (MPS), višji direktor, delovanje sistema 
na Energinet
Søren Kvorning  (dipl, BA), višji podpredsednik za prodajo, 
trženje in storitve v Danfoss Drives
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SODOBNE TEHNOLOGIJE

NANOTEHNOLOGIJA IN NJENA VSE VEČJA UPORABANANOTEHNOLOGIJA IN NJENA VSE VEČJA UPORABA

Avtor: Janez Škrlec

Nanotehnologija je hitro rastoča tehnologija, ki se lahko uporablja v številnih sektorjih svetovnega gospodarstva, 
med drugim v zdravstvu, kozmetiki, energetiki, elektroniki, v različnih industrijah, kmetijstvu itd.

Tehnologija revolucionira vsako panogo, obenem pa izjemno privlači svetovno pozornost. Zaradi svojega širokega 
spektra uporabe, je na svetovnem trgu nanotehnologija pričakuje, da rastejo na CAGR približno 17% med napovedano 
obdobje 2018-2024. Tako je za udeležence v industriji odlična priložnost, da izkoristijo hitro rastoči trg, na podlagi 
komercializacije te tehnologije.

Nanotehnologija spreminja molekularno strukturo materialov, za ustvarjanje pametnih izdelkov (foto: Iberdrola.com)

Analiza stanja v svetu in trendi razvoja

V najnovejši raziskovalni študiji R&M so analitiki izvedli 
segmentirano raziskavo nanotehnološke industrije in 
razložili ključne tržne trende in razvoj, ki jasno poudarjajo 
področja, ki ponujajo obetavne možnosti za spodbujanje 
rasti. 

Svetovni trg nanotehnologije je v zadnjem času pokazal 
izjemno rast zaradi dejavnikov, kot so povečanje fi nanciranja 
državnega in zasebnega sektorja za raziskave in razvoj, 
partnerstva in strateška zavezništva med državami 
ter večje povpraševanje po manjših in zmogljivejših 
napravah po dostopnih cenah. (V to raziskavo Slovenija 
ni bila vključena)! 

Trenutno je zdravstvena industrija eden največjih sektorjev, 
kjer je nanotehnologija naredila velik preboj s svojimi 

aplikacijami za diagnosticiranje in zdravljenje kroničnih 
bolezni, kot so rak, bolezni srca itd. V tem poročilu so 
analitiki preučevali trenutni trg nanotehnologije po 
segmentih (po aplikacijah, komponentah in regijah), da 
bi dobili vpogled v trenutni tržni scenarij in napovedi 
omenjenih segmentov do leta 2024. Poročilo zagotavlja 
poglobljeno analizo vseh glavnih segmentov, pri čemer 
upošteva pomembna dogajanja na svetovni ravni v 
posameznih segmentih, ki bodo še povečali rast trga 
nanotehnologije. Tu gre za poudarek na avtomatizaciji, 
robotizaciji, mehatronskih in bioničnih aplikacijah.

Poročilo poleg tega zajema analizo 13 glavnih držav, kot 
so ZDA, Francija, Združeno kraljestvo, Nemčija, Rusija in 
druge. Zajema podroben pregled raziskav in razvoja, analize 
nanotehnoloških patentov, fi nanciranja in predpisov na 
tem področju.
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V raziskavi in poročilu so zajeti podatki o uporabi nanotehnologije v elektroniki, energetiki, kozmetiki, medicini, 
obrambi, vesoljskem sektorju, različnih industrijskih sektorjih ter živilski in kmetijski panogi; medtem ko razdelek o 
komponentah zajema ločevanje trga nanotehnologije na nanomateriale, nanoorodja in nanonaprave. Poročilo zajema 
profi le ključnih akterjev, kot so Altair, Nanophase Tech, Nanosys itd., S ključnimi fi nančnimi podatki, analizami moči in 
slabosti ter nedavnimi dejavnostmi, ki zagotavljajo celovit pogled na svetovno industrijo nanotehnologije. 

Poročilo na splošno vsebuje vse predpogojne informacije za stranke, ki želijo tvegati v tej panogi, in jim olajša 
oblikovanje shem, medtem ko se odločajo za naložbo / partnerstvo v tej panogi. Slovenija po dostopnih podatkih v 
teh procesih še ne sodeluje.

Janez Škrlec, je bil dolgoletni član Sveta za znanost in tehnologijo RS
In ustanovitelj Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Ukvarja se z mehatroniko, bioniko in nanotehnologijo

INDUSTRIJA 5.0 POSTAJA NOVA REALNOSTINDUSTRIJA 5.0 POSTAJA NOVA REALNOST
Avtor: Janez Škrlec

Evropska komisija je januarja letos prvič objavila poročilo na temo  ”Industrija 5.0” in priznava moč industrije za 
doseganje družbenih ciljev! Zdaj je čas izpostavljajo, da delovna mesta naredimo bolj vključujoča, zgradimo odpornejše 
dobavne verige in sprejmemo bolj trajnostne načine proizvodnje. Danes imamo že zelo jasen in nedvoumen odgovor 
na vprašanje; Kaj pomeni industrija 5.0?

Izraz Industrija 5.0 se nanaša v prvi vrsti na ljudi, ki delajo skupaj z roboti in pametnimi stroji. Pomeni pa neprimerljiv 
in hkratni napredek na področju umetne inteligence (AI), strojnega učenja (ML), robotike, interneta stvari (IoT), 
avtonomnih vozil in avtomobilov, 3D, 4D tiskanja, navidezne in razširjene resničnosti, nosljivih materialov, aditivne 
proizvodnje, nanotehnologije, biotehnologije, shranjevanja energije in kvantnega računalništva. Brišejo se tradicionalne 
meje in ustvarjajo se novi poslovni modeli, Uber, Tesla, Airbnb, Alibaba, Google itd… Industrija 5.0 se že dogaja saj 
postaja revolucija kiber-fi zičnih sistemov realnost! Stroji bodo v prihodnosti na delovnem mestu še pametnejši 
in bolj povezani in namen industrije 5.0 združiti te kognitivne računalniške zmogljivosti s človeško inteligenco in 
iznajdljivostjo v skupnih operacijah.
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Obveznost in dopustnost tehnoloških mej

Industrija 5.0 je namenjena iskanju optimalnega ravnovesja učinkovitosti in produktivnosti. Pri Industriji 5.0 gre 
še zlasti za izboljšanje skupnih interakcij med ljudmi, roboti in pametnimi stroji. Vlade po vsem svetu in vodilna 
visokotehnološka podjetja morajo zdaj določiti okvir za določanje pravil za strojno inteligenco. 

Osvetlitev poslovnih procesov, visoko avtomatizirana proizvodnja, samoupravne dobavne verige bodo kmalu postale 
resničnost. Strokovnjaki so prepričani, da je zdaj pravi čas za razmislek o prihodnosti in o tem, kako se najbolje 
pripraviti na prihajajoča vprašanja, ki bodo spremenila človeški rod, še bolj kot štiri dosedanje industrijske revolucije.

Ljudje morda ne bomo mogli več v celoti razumeti opredeljenih algoritmov in dokler je mogoče, je treba določiti 
jasne meje, ki jih bomo ljudje še lahko obvladovali. Da bi razumeli celotno sliko industrije 5.0 in njene posledice, 
moramo najprej razumeti, kako je opredeljena strateška pobuda. Industrija 5.0 je še vedno v povojih in nastajanju, zato 
bodo morali proizvajalci prav zdaj aktivno oblikovati načine za vključevanje človeških in strojnih delavcev v skupne 
delovne procese. Čeprav so roboti veliko bolj dosledni kot ljudje in boljši pri natančnem delu, so sami neprilagodljivi 
in nesposobni kritičnega mišljenja.

Roboti lahko v sodelovanju z ljudmi izpolnijo predvideni namen zagotavljanja pomoči in izboljšanja našega življenja. 
Industrijo 5.0 strategi imenujejo tudi industrija pete generacije. V njej gre brez dvoma za iskanje optimalnega 
ravnovesja učinkovitosti in produktivnosti in sistematičnega preprečevanja industrijskih odpadkov. Ta industrija 
vključuje preoblikovanje sodobne proizvodnje, pa tudi številne druge procese, komercialne in nekomercialne, ki 
človeku in stroju omogočajo skupno delo.

Kaj nam prinaša industrija 5.0

Prihajajoča industrija 5.0 naj bi premostila vrzel med roboti in visoko usposobljeno delovno silo, da bi lahko proizvedli 
in ponudili kar najbolj prilagodljive izdelke in storitve po želji in zahtevi strank. Dansko podjetje Universal Robots 
je bilo že pred leti prvi ponudnik industrijskih sodelovalnih robotov (cobots), ki so varno in učinkovito sodelovali z 
ljudmi.  Nekateri smatrajo, da bi lahko bil to celo začetek ideje o zdajšnjem konceptu industrije 5.0.  Kuka je eden 
vodilnih svetovnih dobaviteljev inteligentnih rešitev za avtomatizacijo in ugotavlja, da so različni poslovni sektorji, od 
avtomobilske industrije do lesno-gradbenih podjetji že uporabljajo načela in izdelke, ki jih koncipira prav industrija 5.0. 

Ta industrija konceptualno poudarja personalizirano proizvodnjo, sodelovanje človeka in robotov v skupnih proizvodnih 
procesih, uporabo tehnologij DARQ, industrijskega interneta stvari (IIoT), kiber fi zičnih proizvodnih procesov (CPPS), 
razširjene resničnosti (AR), razširjenega sistema digitalnih dvojčkov, bioničnih eksoskeletnih tehnologij in BAS, posebni 
pristop občutljive vrednosti (VSD), nadalje uporabo vmesniških tehnologij človek-stroj (HMI) in celo uporabo virtualnih 
asistentov za umetno inteligenco z glasovnim nadzorom in drugo. Uporabljala se bo sofi sticirana programska oprema 
za proizvodni sistem (MES - Manufacturing Execution System) izdelovalna programska oprema (IMCO-CIMAG MES) 
in drugo. 

V industriji 5.0 bo kombinacija človeške in robotske delovne sile povzročila novo izvršilno vlogo vodje robotskih 
sistemov (CRO), ki bo v industrijski proizvodnji odgovoren za upravljanje dejavnosti v zvezi z robotiko in inteligentnimi 
operativnimi sistemi (RIOS). Industrija 5.0 torej spreminja industrijsko paradigmo, saj zmanjšuje poudarek samo 
na tehnologijah, ampak prepoznava resnični potencial za napredek v sodelovanju med ljudmi in stroji in celoviti 
usmerjenosti v personalizirano proizvodnjo po želji in zahtevah kupcev. Po mnenju industrijskih strategov naj bi 
imela industrija 5.0 potencial za optimizacijo in integracijo dobavnih verig in njihovo izboljšanje za še učinkovitejša 
strateška partnerstva, ohranila pa bi naj vse dobre razvojne dosežke zdajšnje industrije 4.0.



13AVTOMATIKA 191/2021

OGLASNA SPOROČILA



14 AVTOMATIKA 191/2021

RAZVOJNA OKOLJA

Python (Vir:2) je tolmač. Je enostaven , pokriva vse programerske vsebine in je orodje številnih uporabnikov 
in razvijalcev. Preden začnemo raziskovati izbrane vsebine si moramo pogledati osnove (Vir:1). Na spletu 
obstaja veliko posnetih izobraževalnih tečajev. Vabim da kakega ogledate. Pri python-u velja, tako 
kakor pri ostalih tehnologijah, da izkušnje štejejo. Ni odveč omeniti, da je to prvi produkcijski razvojni 
jezik, kjer ni potrebno znanje dveh jezikov. Do sedaj smo knjižnice in gonilnike pisali v C-ju ali strojnem 
jeziku. Tehnologija cython (Vir:3) avtomatsko prevede python knjižnico v C in potem C v Python izvršilno 
knjižnico. Poglejmo si strukturo, rekurzijo, slovar, datoteko in sistem. 

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

PYTON 15. del

struktura.py

Slika 1 struktura.py

Programski jeziki so strukturni. Strukturo določa strukturni pravopis. Python uporablja ključne besede  if, for in while. 
Za strukturne ukaze je značilna ključna beseda, pogoj in dvopičje. Za ukazom ki se zaključi z dvopičjem sledi zamik. 
Zamik prve vrstice za dvopičjem določi telo strukture. Vsi ukazi v telesu, ki je na istem nivoju morajo imeti začetek 
vrstice na isti poziciji. To je značilno za python. Gre za veliko izkušenj z pisanjem programov in desetletja nabiranja 
praks kodiranja. Osnovni in izbrani primeri kažejo na moderne oblike kodiranja, ki lovijo ravnotežje med razumljivostjo, 
kompleksnostjo in hitrostjo kodiranja. Pri vsakem opisovanju kodiranja se nujno sklicujemo na pedagoške pristope 
in primere dobre prakse, ki so potrjeni s strani uporabnikov(npr. Vir:7) in uradnih predstavnikov(Vir:2). Za prvo leto 
učenja python jezika imamo na Slovenski izdaji(Vir:8) v Dokumentih/python/osnove 32 osnovnih vaj, ki se učijo v 
terminalu. Odvisno od nivoja šolanja, je to celoletni ali ustrezno krajši priporočeni začetek. 
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rekurzija.py

Slika 2 - rekurzija.py

Rekurzija je programska možnost, ko funkcija kliče samo sebe. Šolski primer je računanje fakultete števil. Fakulteta 
je tudi lahko merilno orodje za testiranje matematike programskega jezika. V našem primeru lahko izračunamo 998!. 
Absolutni rekord rekordov. Rekurzivni algoritmi so lahko razumljivi in pregledni, zahtevajo pa kar veliko osnovnega 
poznavanja  
Ena od ugotovitev je, da python podpira nove pravopisne prijeme, ki so hitrejši, preglednejši, zahteva pa več prakse, 
da se nam zapis zares odpre.

i = 1

while i < 6:

  print(i)

  i += 1

si_moški = True
si_visok = True

if si_moški or si_visok:
    print(”Ti si moški ali visok ali oboje”)
else:
    print(”Ti nisi moški niti visok”)

for i in j:
  if len(i) > 3:
      print('{}, je lepo ime.'.format(i))
  else:
      print('{}, je kratko ime.'.format(i))
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slovar.py

Slika 3 - slovar.py

Slovar je v python jeziku osnovna podatkovna struktura. Tehnično gre za dodajanje iskalnega ključa . Tag ali ključ, 
je na splošno vseprisoten. Teoretično se premaknemo iz numeričnega ključa na ključ na zapisu. V zgodovini smo to 
naredili, ko smo telefonsko številko zamenjali za email, ali kak  drug zapi-ključ. Vse ključe lahko še danes zamenjamo 
z IP številko ali navadno številko � Slovarji omogočajo veliko bolj intiutivne programe. Brez uporabe slovarjev bi 
zelo hitro trčili ob meje predstavljanja s strani človeških možganov. Ko nekaj zapišemo je ravni intuicija ključna, za 
široko sprejemanje tehnologije. 
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datoteka.py

Slika 4 - datoteka.py

Datoteke, bolje tekst datoteke so osnove zapisa parametrov. Teoretično je lokalna datoteka zapis podatkov, ki smo 
jih uporabili, spremenili in zapisali tekom uporabe programa. Pri zapisovanju datotek je potrebno imeti potrebna 
dovoljenja. Datoteka se lahko zapisuje na strani strežnika ali odjemalca. Datoteko zapisujemo v podatkovni nosilec 
ali v spomin, če je del podatkovne strukture prenesen v spomin(Npr mapa /tmp v Linuxu). Pri zapisovanju datoteke 
moramo upoštevati največje število zapisov v SSD, na eni lokaciji. Ker je shranjevanje vmesnih rezultatov(npr rezultat 



18 AVTOMATIKA 191/2021

RAZVOJNA OKOLJA

meritve) najlažje spraviti v datoteko, je potrebno razmišljati o prevelikem številu zapisov v to datoteko, če npr, 
temperaturo merimo na 1s. Datoteka je tudi ideala z prenos podatkov med programi. Tu se moramo vedno zavedati, 
da smo v več uporabniškem OS. Če npr. staro datoteko brišemo in potem vpišemo novo z istim imenom, lahko drug 
program vmes ostane brez datoteke.

sistem.py

V nadaljevanju z uporabo če zanke izpišemo vse parametre. Prvi parameter je ime programa, ki smo ga pognali. 
Dobili smo buf0.py. Tako deluje slovenska izdaja. Ko ste pritisnili gumb »Odpri« se je vhod.py kopiral v buf0.py. Vse 
spremembe se godijo nad buf0.py. Original tako ostane nedotaknjen.

Slika 5 sistem.py

Iz pythona lahko poženemo sistemske ukaze ali druge programe, kot, da bi to naredili iz komandne vrstice. Tukaj 
gre za dovoljenja, in kako to naredimo. Kaj lahko naredimo je nemogoče opisati. Primer zažene mp3 pesem , ki si 
jo naključno izbere izmed vseh pesmi na podmapi. Z posnemanjem ukazne vrstice poženemo svoj program v več 
uporabniškem OS. Glavni program čaka (ali ne čaka) zaključek klicanega ukaza(ali programa). Klicanje ukazov (ali 
zaporedij ukazov - skript) ali programov iz programa je tako pogosto, da sem ta lepi primer uvrstil med osnove.

S tem smo serijo osnove zaključili, vabim vas na ogled fi lma za python začetek, potrudite se in napravite 32 vaj v ukazni 
vrstici, napišite kak svoj program in poizkusite kake vsebine osnov kombinirati. Tu velja pogum štejejo pa izkušnje 
in pretečeni kilometri. Ko obvladamo osnove je čas za kombinacijo tehnologij, izbrane vsebine in učne projekte. 
Pri projektih govorimo o orkestraciji tehnologij. Dejstvo je, da samo z eno tehnologijo lahko naredimo bore malo.

Za trening pythona rabite samo povezavo na moj domači strežnik z naloženo slovensko izdajo in že lahko poljubno 
spreminjate in preizkušate programe. Praktično vsaka naprava, ki jo uporabljamo v našem laboratoriju nove 
mehatronike na TŠC Maribor ima v sebi računalnik in Slovensko izdajo. Enostavno, poceni in hitro, kot še nikoli v 
zgodovini  Če morda pomnite politične akcije okoli računalnika pod 100€ je to to. Za nas elektrotehnike je pa to 
izpolnitev tehnoloških želja skozi desetletja in seveda ultimativno orodje razvoja.

VVVVVV VVVVV naaaadaljevanaaa ju z uporabo če zanke izpišemo vse paraaaaammmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee re. Prvi parameter je ime programa, ki smo ga poooognaali... 
DDDDDoDoDoDDoDoDDDDDoDoDoDoDoDooDoDDoDDDoDDooooDoDoDoDoDDooooDDDDoooDDDoooooooDooDooDDoDoDDoDDooDDoooooDoooDDooooDooooDDoDooooooDooDD bibbibbibibibibibbbbbbbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbibbbibbibibbibbbibbibibbbbbibbbiibbbbiib lillllliliiililililliilililillililllllllliiiiiliiiiililiiiiiiiii s sss ssss   ssssssssssssssssssss ssssmomomomomommmmmmmmmommomoomomomommmmommmmommomoooooomommmmmmomomoooommmooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmommmmmoomoommmmmmmmmm bbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbufuuu 0.py. Tako deluje slovenska izdaja. Ko steeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee pppppp p ppppppppppp pppppppppppppp pppp ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprirrriririiiriririrrriiiriiiiiiiiiirrrirrrrriiiirrriirrrrrrirrrrrrritittttiitititttttitiitttttttitiiittttttttttt sssnsnsnssnsnsnsnnnnnnnnsssnssssssnnnsnnnnsnssssssnnsssssnnnssnnniliiilililillllllllilliiiillilliiilllllilllliliilllilllliiiiii iiiiiiiiii iiiiii i iiiiiiiiiii gugugugugugguguguuuuuuuguguguguggguuuuuuuuuuguguguguugguguuuuuuuuuuuuugugugguuuuuuuguguguuuuuuuuuuuuuuumbmbmbmmbmmmbmmbmmbbmbmbmbmbmbmbmbbmbmbbbmmmbbmmbmbmbbbbmmmbmmmbmbmmmmbmmmmmmmbbbbmmmbbmmmmmmmbbmmbmbmbbbbbmmbmbmbmbbm   »» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»  »»»»»»»»»OdOOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdddOdOdddddOdOOOOdOOOOOdOOddOdOdOOdOdOOdOdOdOOOOOOdddddOOOOOdOddddddddddddddddOOOOOddOdOddddddddddddddOOOOOOddddddOOOOdprprpprpppprppprrrpprpprrpprprprrrprprrrrrrrrppppppppppppppp i«i«ii«i«i«i«««««i«i«««i««i«i«i«i««««ii«i«ii««i«i«i««««i«i««i««i«ii«i««ii«i««««««i«i«««««i««««««i«ii««««««i««iiii  s sssssssssssssssssssssssss ssssssse eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee jjjjejejeejejejejejeejejejejejeeejejeeeejjjjejejjejeejejjjjeeeeeeejjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeej  v v vvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvv vvv vvvv vv vvvvvvv vhohohhohohohohohohohoohohohohohohohohohohoohohohhohhhohohoooohohohohhhhhhhhhhooooooohhhhohhohoooooooooooooohhooohoohhhhooooohh d.ddddddddddddddd.dddddd.ddddddddddddddddddddddddddddddd pppypypypyypypypyyyyypppyppppypypypppyyyyyyyyyyypyppypyyyypyy kkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkopopoopopoopopooopoooooooppppppoppooopoopppppppopppppoooopopooooooooopiriiiiiiiiiiiiiiiiii alaaaaaalallaaalaalaaaallallaaaaaaaaaaaalaaaaaa  v buf0.ppppy. Vssseee 
sssssppppppppppppppppppppppppppprererereeererereeererrrrerereeeeeeerreeerrrreeerreeeeerrrreeeeerreeememmememmeememememmememmmemememememeeemmememememmmeeeeeemeeeemmmmeeeeeemeeeeeeemmmmmmmmmmeeeeeeeemmmemeemeeeemmmmmmmmmmeeeeeeeeeemeeeeeeeeeembmbmbmbmbbmbmbmbmmmbmbmbbbbmbmbbbmmmmmmbbbe  e eeeeee e  eeee seeeeeeeeeseeeeeseseeseeeeeeseeeeeeeessssessseesessesseeeeeeeee g g ggggggggggggggggggggggg gggg gggggggggggggggggggggodododododododododododddddododododoododododoodoododddododdooooodoooooddoooodooddddoooooooddooooooddijiiiiiijjjijijiiiijijijiijjiijiiijiiijiijjijo oooooo ooooooooooooo oooo oooo ooo nannnnnanananananannaaaaaaaaaaanananananannnnaanaaaaananaaaannnnnnaaannnaannnnannaaaaannaaaaaaad ddddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddd  dd bubbbbbbbbubububububububbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ff0f0ffff0f0f0f0f00f00f0f0ff0f0f0ffff0000.py. Original tako ostannnneee eee  eee nennnnennenennnennenennennenenennennenennennennnnnnnenenenenenenennneneneneneneneeeedododododdoddododododooddododododododdododdddddddoddooooooododdoddooddodddoddodoooooooddddddoooooodddooodddddddooooodddddotatatatatatatatatatttattttataatataaaaatattttttatatatattaaaaaaaatttaaaaataaattttaaaaaknknkkknknknknkknkkkknknknknkknknkknkkkknknkkkknkknkknknnknknkkknknnnnnnknnkkkknnnknkknkknnnknnknknkknknnknknkkknknnjejejejejeejejejejjejejejeeejeejejeeeeeeeejjjjjeeeeeeejjjjjjejejjjjejjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeejjjjjeeeen.nn.nnnnnnnn.n..nnnnnnnnn
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Naslednjič

Preden nadaljujemo si moramo 
pogledati minimalno učilo. Kako si 
nabavimo material, kako povežemo 
modul s štirimi tipkami in štirimi 
diodami na GPIO vtikač male matične 
plošče. Posebej za minimalno učilo 
so napisane vaje, ki med drugim 
pokažejo kako lahko na en GPIO pin 
priključimo tipko in ledici in obe 
polno izkoriščamo. Popravljene in 
posodobljene so tudi vaje za osnovna 
vrata in časovne člene. Vmes ste 
vabljeni k nakupu matične plošče 
in modulčka. Rabite še povezovalne 
kable, sd kartico in napajalnik. Večina 
prenosnih računalnikov že ima čitalec 
sd kartic, poskrbeti moramo samo za 
adapter za male sd kartice. 

Vedno bolj se kaže uporabna vrednost 
minimalne postavitve učila, ki ima 
poleg male matične plošče priključene 
samo še tipke(Vir:6). Gre za dejstvo, 
da lahko 80% vaj pripravimo z 
minimalno postavitvijo, vključno z 
vajami povezovanja(Učenci morajo 
povezati 6 linij po arduino standardu). 
Drugi razlog je cena, ki skupaj z 
napajalnikom, sd kartico in modulom 
ne preseže 60€.

Viri:
1. http://si.raspberryip.com/python/

osnove/
2. https://www.python.org/
3. https://cython.org/
4. http://si.raspberryip.com/
5. https://www.youtube.com/

watch?v=jf3GdvAFHsE
6. https://www.banggood.com/CJMCU-

0401-4-bit-Button-Capacitive-Touch-
Proximity-Sensor-Module-With-Self-
locking-Function-p-1118016.html

7. https://www.youtube.com/
watch?v=rfscVS0vtbw

8. http://si.raspberryip.com/

Krmilnik VIPA 300S+ 
kompatibilen s SIEMENSom, 
zanesljiv in takoj dobavljiv!

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Krmilnik VIPA 300S+ podjetja Yaskawa VIPA Controls, z vgrajeno 
tehnologijo SPEED7 in hitrimi vhodno/izhodnimi moduli, lahko dobite 
takoj! Kompatibilen je s krmilniki S7-300 proizvajalca SIEMENS. Z 
VIPA 300S+ enostavno in hitro nadgradite svojo obstoječo napravo, 
povečate njeno vrednost in podaljšajte njeno uporabo.

Lastnosti krmilnika VIPA 300S+, ki vas bodo prepričale

• Kompatibilen je s SIEMENSovimi krmilniki serije 300,
• Nekateri modeli CPU-jev in I/O modulov so vam takoj na voljo,
• Enostavno ga programirate z: WinPLC7, Simatic Manager-jem Step7 

ali TIA portal-om,
• Na voljo vam bo najmanj do leta 2028,
• Garancija je podaljšana na 36 mesecev,
• Je izjemno hiter, s tehnologijo SPEED7 in hitrim SPEED BUS vodilom 

je kos vsaki aplikaciji,
• Podpira številne komunikacijske možnosti, tako serijske kot EtherNet.

Sestavite si krmilnik po lastnem izboru

Potrebujete zamenjavo krmilnika pri 
nadgradnji svoje naprave? Za vas 
imamo na zalogi enega najhitrejših 
in najučinkovitejših kontrolnih 
sistemov, namenjenega stroškovno 
ozaveščenim uporabnikom. Krmilnik 
VIPA serije 300S+ je kompatibilen s 
krmilniki serije S7-300 proizvajalca 
Siemens. Izberite si ustrezen CPU 
in I/O module ter z našo pomočjo 
sestavite krmilnik, ki bo najbolje 
zadostil potrebam vaše aplikacije.

Krmilnik VIPA 300S+ 
za najzahtevnejše 
aplikacije

Zaradi izjemne hitrosti, raz širljivosti in izjemne komunikacije lahko VIPA 
300S+ učinkovito uporabite v skoraj vseh zahtevnih aplikacijah. Poganja 
ga tehnologija SPEED7, ki mu zagotavlja številne prednosti:

• izjemno zmogljivost,
• prilagodljive možnosti komunikacije,
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• osnovo za aktualne in prihodnje krmilne sisteme VIPA,
• povezljivost vseh Vipinih izdelkov.

Za izredno hitre aplikacije lahko uporabite vodilo SPEED 
BUS za razširitev s hitrimi I/O moduli in komunikacijskimi 
procesorji.

Čemu ravno VIPA 300S+?

Zagotovljena varnost vaših podatkov
Možnost uporabe zunanjega pomnilnika prek kartice 
MMC ali SD (do 2GB) vam omogoča samodejno ali ročno 
varnostno kopiranje oziroma obnovo podatkov in projektov. 
Tako lahko npr. varnostno kopirate podatke, recepte ali 
projekte. Za zaščito vaših rešitev vam je na voljo svetovno 
priznano varnostno orodje AdvancedKnowHow-Protect. 
Privlačna paleta vgrajenih komunikacijskih vmesnikov, 
kot je standardni EtherNet za PG/OP komunikacijo, vam 
zagotavlja udobje in prilagodljivost.

Zaradi vgrajenega delovnega pomnilnika lahko krmilnik 
VIPA 300S+ deluje tudi brez dodatne pomnilniške kartice. 
Odvisno od vrste CPU, lahko po potrebi delovni pomnilnik 
razširite do 8 MB z VIPA MCC – MemoryConfi gurationCard. 
Tako krmilnik nadgrajujete v skladu z vašimi potrebami.

Izjemna prilagodljivost
• Krmilnik VIPA 300S+ je po obliki in funkciji združljiv 

s Siemens krmilniki S7-300,
• Je modularno razširljiv,
• Podpira module VIPA 300S+ in Siemens na istem vodilu,
• Digitalni moduli so prilagodljivi: odzivni čas kanalov 

lahko poljubno nastavite med 2,65 μs in 40ms,
• Lahko ga programirate s programsko opremo WinPLC7, 

Simatic Managerjem Step7 ali TIA portalom proizvajalca 
Siemens,

• Omogoča vam centraliziran ali decentraliziran način 
delovanja,

• Zelo hitro dobite podatke iz hitrih analognih vhodov: 
konverzija 4 analognih kanalov se izvede v 100μs.

Predpripravljeni priključki
Želite prihraniti čas in denar ter hitreje ožičiti krmilnik 

oz. njegove vhodno/izhodne 
enote? To lahko storite z že 
izdelanimi priključki za njihovo 
ožičenje. Na voljo so vam v 
dveh dolžinah: 2,5m in 5m. 
Vsak vodnik je posebej označen, 
da pri ožičenju ne more priti 
do napake.

Kompaktna izvedba
Krmilnik 300S+ v COMPACT izvedbi z integrirano tehnologijo 
SPEED7 in I/O periferijo je še posebej primeren za vaše 
stroškovno občutljive aplikacije. S svojo hitrostjo, možnostjo 
razširitve spomina in podporo različnim komunikacijskim 
protokolom pa vam omogoča tudi učinkovito uporabo v 
številnih zahtevnih aplikacijah.

Celovite komunikacijske možnosti in možnost 
povezovanja s sodobnimi protokoli

• ETHERNET, PROFIBUS-DP, serijski vmesnik RS485 
in MPI,

• Na voljo so vam tudi PROFINET, CANopen, 
Interbus, Serijski, Modbus RTU, Modbus TCP, 
UDP in RFC1006.

Dolgoročno naložbeno varen
• Z nakupom krmilnika 300S+ si zagotovite 

dolgoročno varnost svoje investicije, saj vam 
bodo komponente na voljo najmanj do leta 
2028. Poleg tega:

• lahko na CPU krmilnika namestite do 32 
razširitvenih modulov,

• omogoča širitev v zmogljivosti in kapaciteti,
• je garancija podaljšana na 36 mesecev,
• ima certifi kata: cULus in CE.

Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50
E-pošta: info@tipteh.si
www.tipteh.si
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Varnostno stikalo z zaklepanjem AZM150 
Schmersal za drsna in tečajna vrata

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Varnostno stikalo z zaklepanjem AZM150 odlikujeta 
elegantno, ozko ohišje in možnost enostavnega zasuka 
glave, kar vam omogoča uporabo na manjših napravah 
in veliko prilagodljivost montaže. Poleg tega vam to 
varnostno stikalo zagotavlja visoko stopnjo kodiranja.

Varnostno stikalo z zaklepanjem AZM150, ozko in 
elegantno

Znani proizvajalec opreme za varnost strojev Schmersal, 
je svoji bogati družini elektromehanskih varnostnih stikal 
z zaklepanjem dodal varnostno stikalo z zaklepanjem 
AZM150. Elegantno, ozko ohišje je prilagojeno za montažo 
na aluminijaste profi le 40 mm, kar vam omogoča tudi 
uporabo na manjših napravah. Zahvaljujoč možnosti 
enostavnega zasuka glave za 4 x 90°, lahko to stikalo z 
zaklepanjem namestite v različnih položajih. Lahko ga 
uporabite tako za tečajna kot tudi drsna vrata. Še več, z 
izbiro nastavljivega aktivatorja bo primeren tudi za tečajna 
vrata z zelo majhnim radijem zapiranja. Izkoristite posebne 
izvedbe z individualnim kodiranjem, ki vam zagotavljajo 
˝visoko˝ stopnjo kodiranja po ISO 14119.

Glavne značilnosti varnostnega stikala z zaklepanjem AZM150

• Ozka, elegantna oblika (Š x V x G: 40 x 204 x 
48 mm),

• električno odklepanje ali zaklepanje,
• enostaven zasuk glave za 4 x 90°,
• možnost vstopa aktivatorja zgoraj ali s strani,
• sila zaklepanja Fzh = 1500N,
• sila pridržanja odklenjenih vrat 50N,
• izvedbe z individualnim kodiranjem za ̋ visoko˝ 

stopnjo kodiranja po ISO 14119,
• primerno za aplikacije z zahtevano varnostno 

zaščito do Cat. 3 / PL d,
• IP65/IP67 stopnja zaščite pred prahom in vodo,
• prilagojenost za montažo na 40mm aluminijaste 

profi le,
• 4 elektromehanski kontakti v 4 kombinacijah,
• ročno odklepanje s trikotnim ključem,
• izvedbi z ročico za sprostitev v sili ali izhod v sili,
• ravni, kotni ali nastavljivi aktivator,
• ena izvedba tako za drsna kot tečajna vrata.

Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50
E-pošta: info@tipteh.si • www.tipteh.si
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Pogonski krmilnik X-PLUS podjetja RTA, 
standard za koračne motorje

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Pogonski krmilnik X-PLUS podjetja RTA, je standardna rešitev za pogone koračnih motorjev! Pogonske 
krmilnike serije X-PLUS, z vmesnikom “step & direction advanced”, uporabite predvsem tam, kjer potrebujete 
visoko natančnost ter tiho in gladko delovanje. Pri tem izkoristite že vgrajena usmernik ali napajalnik in 
si prihranite stroške in prostor.

Pogonski krmilnik X-PLUS za natančno, tiho in gladko delovanje

Ppogonski krmilnik X-PLUS podjetja RTA Motion Control Systems ima vgrajen “step & direction advanced” vmesnik, 
vgrajen napajalnik ter direkten priklop na omrežno napetost 230 V. Izkoristite ga za izredno natančno in enostavno 
krmiljenje koračnih motorjev, z direktnim priklopom na omrežno napetost!. Uporabite ga lahko za krmiljenje standardnih 
in industrijskih koračnih motorjev velikosti prirobnic NEMA 23 (56 mm) ali NEMA 34 (86 mm), ki jih priklopite na 
omrežno napetost.

Izberete lahko med dvema izvedbama teh pogonskih krmilnikov:
    • X-PLUS L2 je manjši in ga uporabite za manjše koračne motorje manjših moči,
    • X-PLUS B4.1 je večji in ga uporabite za večje koračne motorje večjih moči.

Močnejša izvedba pogonskega krmilnika X-PLUS vam je na voljo tudi z vgrajeno varnostno funkcijo za varen izklop 
koračnega motorja:
    • X-PLUS S4.1 z vgrajeno varnostno funkcijo STO (SIL3).

Pogonski krmilnik z odlikami, ki vas bodo navdušile

• Priklopite ga lahko direktno na izmenično napetost 230 V; ne potrebujete transformatorja, usmernika, kondenzatorja 
ali zunanjega napajalnika,

• Povežete ga izključno s koračnimi motorji, ki imajo ustrezno stopnjo izolacije za varno delovanje vaše naprave 
(koračni motorji omrežno napetost),

• Prihranite stroške za usmernik in napajalnik ter njuno ožičenje,
• Prihranite prostor v elektro-omari; pogonski krmilnik z vgrajenim usmernikom je zelo kompakten,
• Enostavno ga povežete s krmilniki Unitronics, VIPA YASKAWA in drugimi; preko “step & direction advanced” 

vmesnika in hitrih digitalnih izhodov,
• Odlična odpornost proti motnjam na račun opto-izoliranih vhodov; vhodni signali so za korak, smer, izklop toka, 

na voljo sta vam 2 dodatna vhoda in izhod za alarm,
• Enostavno defi nirate PTO izhode v krmilniku in si poenostavite razvoj svoje aplikacije,
• Robustno kovinsko ali plastično ohišje brez gibljivih delov za hlajenje (ventilatorjev),
• Možnost “microstepping-a” do 4.000 korakov/vrtljaj, ki ga enostavno nastavite preko DIP stikal; na voljo so vam 

stopnje 400, 500, 800, 1.000, 1.600, 2.000, 3.200 in 4.000 korakov/vrtljaj,
• Enostavno nastavite tok koračnega motorja preko DIP stikal in se izognite priklapljanju pogonskega krmilnika 

na računalnik,
• Vezje za gladkejše delovanje koračnega motorja (Electronic damping facility) poskrbi za zmanjšanje vibracij 

koračnega motorja in vaše naprave,
• Z avtomatsko redukcijo toka ob mirovanju koračnega motorja prihranite električno energijo,
• Z vgrajeno zaščito proti prenizki ali previsoki vhodni napetosti, zaščito proti kratkemu stiku in zaščito pred 

pregrevanjem zagotovite varno delovanje svoje naprave.

Pogonski krmilnik X-PLUS L2

Pogonski krmilnik X-PLUS L2 je najmlajši član iz serije krmilnikov X-PLUS, v zelo kompaktnem plastičnem ohišju. 
Uporabite ga za poganjanje manjših koračnih motorjev z manjšimi tokovi, ki jih priklopite direktno na omrežno napetost 
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230 V. Izkoristite njegove lastnosti za naslednje aplikacije:
• Za pogon koračnih motorjev s faznim tokom 1,4–2,5 A,
• Za pogon manjših koračnih motorjev z direktnim priklopom na 230 V, tako 

NEMA 23 (56 mm) kot NEMA 34 (86 mm),
• Za priklop standardnih koračnih motorjev NEMA 34 (86 mm):

• SM 2861 5055, s tokom 2 A, navorom 3,6 Nm in močjo 400 W,
• Za priklop industrijskih koračnih motorjev NEMA 23 (56 mm):

• SP 2566 5000, s tokom 1 A, navorom 1,7 Nm, in je na voljo tudi z zaščito 
IP 65 ter pripadajočim kablom CVMSP0XM dolžine 1 m ali 3 m,

• SP 2563 5000, s tokom 1 A in navorom 1 Nm.
• Na voljo so vam tudi pogonski krmilniki X-PLUS L s koračnimi motorji in 

kabli v kit izvedbi.

Robusten in močnejši pogonski krmilnik X-PLUS B4.1

Pogonski krmilnik X-PLUS B4.1 je močnejši predstavnik serije krmilnikov X-PLUS, 
v zelo kompaktnem in robustnem kovinskem ohišju za ustrezno naravno hlajenje. 
Uporabite ga za poganjanje večjih koračnih motorjev z večjimi tokovi, ki jih 
direktno priklopite na omrežno napetost 230 V. Izkoristite njegove lastnosti za 
naslednje aplikacije:
• Za pogon koračnih motorjev s faznim tokom 2,4–4 A,
• Za priklop večjih koračnih motorjev z direktnim priklopom na 230 V, NEMA 

34 (86 mm),
• Za priklop standardnih koračnih motorjev NEMA 34 (86 mm):

• SM 2862 5055, (2 A; 7,0 Nm),
• SM 2862 5155, (4 A; 7,0 Nm),
• SM 2863 5155, (4 A; 9,0 Nm).

• Za priklop industrijskih koračnih motorjev NEMA 34 (86 mm):
• RM 3R1M, (4 A; 3,6 Nm),
• RM 3R2M, (4 A; 7,0 Nm),
• RM 3R3M, (4 A; 9,0 Nm).

Pogonski krmilnik X-PLUS S4.1 z integrirano varnostno funkcijo

Pogonski krmilnik X-PLUS S4.1 je izvedba močnejšega predstavnika iz serije 
krmilnikov X-PLUS, ki ima integrirano varnostno funkcijo za varen izklop koračnega 
motorja, STO (SIL3). STO (Safe Torque Off ) izklopi napajanje vašega motorja, a 
pri tem ne prekine napajanja pogonskega krmilnika. STO izkoristite tako za 
zaustavitev motorja v sili kot za preprečevanje njegovega nepričakovanega zagona. 
S to funkcijo prihranite stroške za komponente in prostor, saj med pogonskim 
krmilnikom in motorjem ne potrebujete dodatnih elementov za prekinitev toka 
ob aktivaciji varnostne funkcije.

Preostale lastnosti in možnosti uporabe tega pogonskega krmilnika so enake kot 
pri pogonskem krmilniku X-PLUS B4.1, s slednjim se ujema tudi po kompatibilnosti 
s koračnimi motorji.

Kombinacija koračnega motorja in pogonskega 
krmilnika za zahtevne aplikacije

Industrijski koračni motorji RTA serije SP

Na voljo so vam tudi industrijski koračni motorji serije SP, ki so še posebej dobro 
zaščiteni (IP 65) in odporni na prah in vodo. Izkoristite jih lahko za delovanje 
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v zelo zahtevnih industrijskih okoljih. Tudi te motorje lahko priključite s kablom, ki ima industrijski konektor M12. 
Zagotavljajo vam odlično zmogljivost, dobro karakteristiko navora in visoko kompaktnost. Na voljo so vam tudi z 
oljnim tesnilom na gredi, za povečano odpornost proti prahu in vodi.

Industrijski koračni motorji RTA serije RM

Industrijski koračni motorji serije RM podjetja RTA so robustni, imajo dobro zaščito (IP 54), na pogonski krmilnik jih 
priključite z ustreznim kablom, ki ima konektor M12. Ker imajo ustrezno izolacijo, jih varno priklopite na pogonski 
krmilnik za direkten priklop na omrežno napetost 230 V. So prava izbira za vašo industrijsko aplikacijo. Zagotavljajo 
vam odlično zmogljivost – visok navor in ugodno razmerje navora glede na vrtljaje koračnega motorja. Poleg tega jih, 
glede na njihovo moč, odlikuje izjemna kompaktnost.

Merilni sistem debeline ThicknessGAUGE 
Micro-Epsilon

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Merilni sistem ThicknessGAUGE podjetja Micro-Epsilon, je sistem za izredno natančne meritve debeline 
in za nadzor kakovosti različnih materialov, tudi kompleksno strukturiranih. Omogoča vam linearnost 
meritev od ±0,25μm do 25mm. Izognite se težavam ob samostojni sestavi sistema iz večih senzorjev in 
izkoristite že pripravljen merilni sistem tako v proizvodnji kot laboratoriju.

Merilni sistem debeline z edinstvenim razmerjem med zmogljivostjo in ceno

Dobavitelj preciznih senzorskih rešitev Micro-
Epsilon vam ponuja merilni sistem debeline 
thicknessGAUGE, sistem za visoko natančne 
brezkontaktne meritve debeline vaših materialov. 
Ta kompakten, že pripravljen sistem, vam nudi 
linearnost meritev od ±0,25μm do 25mm. Z 
več modeli z različnimi tipi senzorjev, različnimi 
merilnimi območji in merilnimi širinami, lahko 
merite debelino in nadzorujete kakovost različnih 
materialov in površin, pri čemer izkoristite odlično 
razmerje med zmogljivostjo in ceno.

Z merilnim sistemom thicknessGAUGE Micro-Epsilon 
zapolnjuje vrzel med svojimi enostavnejšimi 



25AVTOMATIKA 191/2021

MERILNI SISTEM DEBELINE

rešitvami, npr. thicknessSENSOR, in kompleksnimi in dragimi namenskimi sistemi thicknessCONTROL za merjenje 
kovine, plastike in gume. Tako v proizvodnji kot v laboratoriju vas bo sistem thicknessGAUGE prepričal z naslednjimi 
prednostmi:

• Primernostjo za različne vrste površin in materialov na račun različnih senzorskih tehnologij
• Integrirano zmogljivo programsko opremo za upravljanje in analizo
• Samodejno kalibracijo
• Idealnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno

Merilni sistem debeline, brez pomanjkljivosti in dodatnih stroškov

Ob poskusu samostojne sestave sistema za merjenje debeline iz posameznih senzorjev, le težko zagotovite optimalne 
mehanske nastavitve, kalibracijo in funkcionalnosti merilnega sistema. Ob odpravi pomankljivosti nezadovoljive 
rešitve pa vas čakajo dodatni stroški. Že izdelan merilni sistem thicknessGAUGE za merjenje debeline, vam bo poleg 
prihranka denarja, prihranil tudi čas in skrbi.

Glavne značilnosti merilnega sistema debeline

Raznolikost senzorskih tehnologij
Merilni sistem debeline thicknessGAUGE je primeren tako za meritve v proizvodnji kot v raziskovalnih laboratorijih. 
Na voljo so vam trije sistemi z različnimi tipi senzorjev:
    • System thicknessGAUGE.laser z laserskim triangulacijskim senzorjem za splošni tip tarč,
    • System thicknessGAUGE.confocal s konfokalnim senzorjem za izjemno natančnost in
    • System thicknessGAUGE.laser profi le z laserskim profi lnim senzorjem za strukturirane površine.

Fleksibilnost pri izbiri tehnologije, povezana z lastnim razvojem in proizvodnjo vseh senzorjev v podjetju Micro-Epsilon, 
vam omogoča optimalno izbiro senzorjev in optimalne rezultate glede na vrsto površine merjenca, tip merjenca in 
glede na zahtevano zmogljivost sistema. Merilni sistem thicknessGAUGE lahko uporabite v širokem naboru aplikacij, 



26 AVTOMATIKA 191/2021

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

saj omogoča meritve različno širokih merjencev 
v različnih merilnih območjih.

Optimalna sestava merilnega sistema
Merilni sistem thicknessGAUGE je popolnoma 
izdelan in pripravljen za uporabo. Zgrajen je iz 
stabilnega C-okvirja, na katerem sta dva senzorja 
za meritev razdalje, ki merita debelino merjenca 
z izračunom razlike razdalj. Pred dostavo sta 
senzorja ustrezno izravnana, sistem pa tovarniško 
kalibriran za vašo aplikacijo.

Posebna linearizacija obeh senzorjev na C-okvirju 
omogoča boljšo končno natančnost sistema v 
primerjavi z natančnostjo posameznega senzorja. 
Celoten sistem se napaja s 24V, kar vam omogoča 
enostavnejšo postavitev in integracijo.

Merilni sistem thicknessGAUGE je v linearni osi 
elektromehanskega pogona, ki premika senzorski 
sistem iz izhodiščnega položaja na mesto 
merjenja. Glede na potrebe vaše aplikacije lahko 
sistem izvaja meritev na fi ksnem mestu (npr. na 
sredini ali na robu merjenca), po sinusoidi ali 
pa izmenično na dveh ali več mestih.

Avtomatska kalibracija
Merilni sistem thicknessGAUGE je opremljen z 
vgrajeno enoto za avtomatsko kalibracijo. Meritev 
in preverjanje certifi ciranega merilnega bloka 
se izvaja periodično, ob povratku senzorskega 
sistema v izhodiščni položaj. S kalibracijo sistem 

zagotavlja optimalno natančnost in odpravlja morebitne 
odklone v izmerjeni razdalji med senzorjema ob 
temperaturnih spremembah. Periodo kalibracije lahko 
nastavite glede na vaše potrebe, kalibracija pa traja 
le nekaj sekund in omogoča praktično neprekinjeno 
merjenje.

Zmogljiva programska oprema za upravljanje 
in analizo

Vsi merilni sistemi thicknessGAUGE so opremljeni z 
industrijskim panelnim PC za večtočkovni dotik. Na 
njem je naložena thicknessCONTROL programska 
oprema iz precej dražjih namenskih sistemov 
thicknessCONTROL.

Način meritve je lahko meritev debeline na fi ksnem 
položaju, meritev debeline profi la ob potovanju senzorjev ali meritve večih longitudinalnih trendov. Temu primerne 
so na voljo različne možnosti predstavitve izmerjenih procesnih vrednosti. Vključena je tudi statistično procesna 
kontrola vseh meritev, ki vam omogoča lasten širok nabor avtomatskih preverjanj.

Izkoristite lahko še druge funkcionalnosti za dokumentiranje in procesno kontrolo: podatkovno bazo za produkte, 
podatkovno bazo za arhiv proizvodnje, statistično ocenjevanje, kot tudi nadzor mejnih vrednosti, ob uporabi digitalnih 
področnih vmesnikov.
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Primeri uporabe merilnega sistema debeline thicknessGAUGE

Sistem thicknessGAUGE je primeren za aplikacije meritev tako plastičnih fi lmov, tkanega materiala, lesa, keramike, 
gumijastih trakov, kot tudi kovinskih fi lmov, trakov in plošč. Odličen je tudi na področju proizvodnje baterij, z možnostjo 
meritve debeline materialov za gorivne celice in baterijske fi lme, s prevlekami ali brez.

Različni tipi merilnega sistema debeline thicknessGAUGE

Laserski triangulacijski senzorji za splošne tipe tarč
Sistem thicknessGAUGE.laser (slika A) za merjenje debeline uporablja laserska triangulacijska senzorja, ki omogočata 
veliko frekvenco meritev (do 4kHz) in izjemno natančnost (do ±4/±20μm). Merilni sistem thicknessGAUGE.laser je 
idealen za vaše meritve standardnih materialov kot so: plastika, les, kovine, vključno s trakovi, ploščami in pločevino. 
Širina meritve je do 400mm.

Konfokalni senzorji za izjemno natančnost
Sistem thicknessGAUGE.confocal (slika B) za meritev debeline uporablja konfokalna senzorja. Sistem vam omogoča 
izredno natančnost (±0.25μm, 2 sigma) in visoko hitrost meritev (do 5kHz). Ta inovativna merilna tehnika vam dodatno 
omogoča meritve na kompleksnih materialih kot so: refl ektivne, bleščeče, prozorne ali polprozorne površine. Širina 
meritve je do 400mm.
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Laserski profi lni senzorji za strukturirane površine

Sistem thicknessGAUGE.laser profi le (slika C) za meritev debeline uporablja profi lna skenerja. Omogoča tako merjenje 
strukturiranih površin, kot tudi meritve materialov z geometrijskimi vzorci, vključno z reliefnimi površinami ali 
perforiranimi ploščami. Natančnost meritve je ±0.5μm pri frekvenci meritev do 100Hz.

Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50
E-pošta: info@tipteh.si

NS Nanotech & KryptoLights Ultraclean – novi 
viri majhni kratkega UV spektra za dezinfekcijo
Že dolgo je znano, da UV-C ( ~250nm) zelo učinkovito uničuje bakterije in viruse. Medicinske in druge 
ustanove že dolgo uporabljajo fl uorescentne UVC vire za dezinfekcijo prostorov, opreme, zraka in vode ipd. 
Na žalost pa povzroča pri ljudeh katarakto, kožnega raka in druge bolezni, zato se uporablja  samo tam, 
kjer ni stika z ljudmi (dezinfekcija praznih prostorov ipd). 

Trenutno je edini praktični in poceni vir UVC svetlobe fl uorescentna svetilka, ki pa seva v področju okrog 254 nm.

Nekaj relativno novih študij je prišlo do spoznanja, da krajše valovne dolžine  (207 do 222nm) lahko pokončajo viruse 
in bakterije brez škodljivega vpliva na ljudi. Tak vir bi imel veliko vrednost, ker bi bil uporaben povsod, kjer trenutni 
viri ne morejo ( pisarne, javni prostori ipd). Problem je le, kje dobiti tak vir, ki naj bo obenem tudi poceni.

Generacija kratkih valovnih dolžin je velik problem, sploh pa takih z 
nadzorovanim spektrom. Zadnja generacija EUV virov za osvetljevanje 
mask pri proizvodnji polprevodnikov stane bogastvo (reda $100M+)  in 
daje svetlobo dolžine malo nad 10 nm. Poraba takega vira je ogromna, 
izhodna moč skoraj nič, sam vir pa zavzema celoten objekt.

Solid-state viri imajo z generacijo kratkovalovnih dolžin velik problem. 
Sedanji viri se s težavo spustijo malo pod 400nm. Pri NS-Nanotech pravijo, 
da imajo rešitev,  zasnovano na patentirani nitridni in nanoled tehnologiji, 
ki oddaja svetlobo valovne dolžine 200-222 nm.

NS nanotech ponuja vzorce UV-C virov in kite za razvoj gotovih izdelkov, 
podjetje Kryptolights pa prve izdelke na osnovi teh virov – serijo UltraClean.

Info:
https://www.nsnanotech.com/post/new-semiconductor-chip-emits-far-uvc-disinfectant-ultraviolet-light-to-neutralize-
coronavirus
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SERVO SISTEMI OMRON 1S

Servo sistemi OMRON serije 1S z dodatno 
vgrajenimi varnostnimi funkcijami

Servo sistemi OMRON serije 1S so na trgu prisotni že dlje časa. Odlikuje jih enostavna integracija v sistem, 
kompaktnost in EtherCAT povezljivost. Ožičenje servo regulatorja je poenostavljeno z uporabo konektorskih 
vtičnih sponk.

Informacije: MIEL d.o.o.

Slika 1: Zmogljivi in cenovno ugodni servo sistemi OMRON serije 1S s celovito vgrajeno varnostno 
funkcionalnostjo, v razponu moči do 15 kW ter nazivnih vrtljajih do 6.000 rpm

Slika 2: Prikaz delovanja vseh vgrajenih varnostnih funkcij (STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SLP, SDI, SBC) v 
časovnem merilu

1S servo motorji so na voljo v več izvedbah z napajalnimi napetostmi 200 V in 400 V ter z nazivnimi vrtljaji 
od 1.000 rpm do 6.000 rpm. Standardni vgrajeni dajalniki (enkoderji) so inkrementalni in ločljivosti 23-bitov, 
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opcijsko so na voljo modeli z brez-baterijskimi absolutnimi dajalniki (enkoderji).

Serija 1S je sedaj še bolj funkcionalna in nadgrajena z dodatnimi varnostnimi funkcijami. Tako omogoča 
varnejše delo in hitrejše servisiranje. Varnostne povezave so mrežno podprte z dodatno nadgrajenimi 
varnostnimi funkcijami. Gibanje samega servo motorja je tako nadzorovano z vidika spremljanja hitrosti, 
smeri vrtenja, navora in pozicije. Popolnoma nadzorovana je tudi ustavitev vrtenja motorja.

Varnostni statusi 1S servo sistema se lahko spremljajo v osnovnem krmilniku stroja (npr. OMRON kompaktna 
serija NX1P ali modularna serija NJ), prav tako se lahko uporabijo znotraj varnostnih programov, ki so v 
varnostnem krmilniku (npr. NX-SL3300). 

Novo serijo 1S motorjev odlikuje tudi možnost enostavnega ožičenja. Servo motor povežemo v servo sistem 
preko enega samega kabla. Priključek na motorju je uležajen in se lahko zavrti za do 180°. Motor je tako 
primeren za kompleksnejše aplikacije in zahtevne montaže.

Slika 3: Integracija in nadzor varnostnih funkcij servo sistema OMRON serije 1S v razvojnem orodju Sysmac 
Studio

Pravilna uporaba servo sistemov serije 1S skrajša 
čas servisiranja in zmanjša izmet. Vzdrževalci 
lahko manjša dela na stroju opravljajo tudi med 
delovanjem, z zmanjšano hitrostjo delovanja servo 
motorjev. Popolna zaustavitev ni potrebna. Takšen 
primer si je možno ogledati v video posnetku na 
spletni povezavi. 

Prikazane so varnostne funkcije servo siste
ma OMRON 1S, njihovo delovanje in primeri uporabe.
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PREVENTIVNO VZRŽEVANJE

OMRON rešitve za preventivno vzdrževanje

Novi sistem K6PM-TH predstavlja napravo za učinkovit nadzor temperaturnih emisij v npr. elektro omarah, 
elektro razdelilcih, motorskih pogonih itd.

Informacije: MIEL d.o.o.

Prednosti sistema:
• Kompaktna oblika in 

enostavna implementacija
• Široko vidno polje
• Povezava preko računalnika 

za preprosto identifi kacijo 
okvarjenih komponent

• Direktni alarmni izhodi 
in vgrajena Ethernet/IP 
komunikacija

• Možnost priklopa do 31 
kamer na en krmilnik

• Temperaturni razpon 
merjenja od 0 °C do 200 °C

Uporaba K6PM-TH zagotavlja hiter 
in varen način nadzora komponent v 
elektro omari ali direktno na motorskem 
sklopu. Naprava nas pravočasno 
opozori o nepravilnem delovanju 
komponente oziroma segrevanju zaradi 
napake. Tako lahko napako pravočasno 
odpravimo oziroma zamenjamo 
okvarjeno komponento, še preden 
ta povzroči večjo okvaro ali zastoj 

Slika 1: OMRON K6PM-TH naprava za nadzor (neželenega) temperaturnega 
sevanja na elektro sistemih

stroja ali proizvodnega procesa. Slika 2 prikazuje primer uporabe sistema za 
nadzor temperaturnega dogajanja v elektro krmilni omari. Kamera nadzoruje 
komponente v omari, na krmilniku se izpisuje trenutna temperatura, kateri 
temperaturni segment se nadzoruje ter status delovanja naprave. Za ustrezno 
in hitro ukrepanje (preprečitev neželene škode) lahko na alarmne izhode 
direktno priključimo alarmne semaforje (širok nabor možnosti industrijske 
signalizacije iz našega programa PATLITE), preko vgrajene komunikacije 
Ethernet/IP pa lahko zaznan alarm sprocesiramo na katerokoli drugo napravo, 
povezano v nadzorni ali krmilni sistem.

Slika 2: Prikazana funkcionalnost K6PM krmilnika s statusnimi informacijami
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Za optimalen nadzor celotnega sistema priporočamo uporabo K6CM za nadzor delovanja motorja ter pametni napajalnik 
S8VK-X, ki omogoča nadzor trenutne porabe toka in njegove neobičajne porabe.

Slika 3: Sistemi za preventivno vzdrževanje na skupni Ethernet/IP komunikaciji. Pametni napajalnik S8VK-X s kontrolo 
toka porabnikov, naprava za nadzor delovanja elektromotorjev K6CM in naprava K6PM-TH 
(krmilnik + kamera) za temperaturni nadzor posameznih segmentov v elektro krmilnih omarah.

                                            Spletna povezava prikazuje primer uporabe K6PM-TH v industriji:

Pametna kamera • Serija F430/F420

Kompaktna naprava
za natančno kontrolo

Poenostavite kontrolo z eno samo kamero,
ki opravlja delo več naprav
• Ena sama kamera, ki dosega natančnost in obseg več naprav.
• Ena sama kamera opravlja zahtevne končne kontrole in branje kode.
• Vzdržljiva tekočinska leča s samodejnim ostrenjem zagotavlja dolgo 

življenjsko dobo in končno kontrolo pri različnih razdaljah.

Kontrola delov
spremenljivih velikosti

Kamera, ki doseže natančnost
in obseg več naprav

Zaznavanje prisotnosti/odsotnosti
delov in branje kode

Za višjo produktivnost.
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NAPAJALNIKI MEAN WELL

HRP-150N/300N/600N serija Mean Well napajalnikov 
– z nominalno močjo 150W/300W/600W in 

200% kratkotrajno preobremenitvijo

MEAN WELL HRP serija se že leta zelo dobro prodaja v industrijskih nadzornih sistemih zaradi svoje izjemno visoke 
zmogljivosti in 5 letne garancije. Lani so pri Mean Well-u identifi cirali najbolj pogoste napetosti in moči, ki se 
uporabljajo za pogon motorjev in razvili HRP-150N/300N/600N serijo napajalnikov. Različice modelov omogočajo 
izhodne napetosti 12VDC/24VDC/36VDC/48VDC in v kombinaciji z kratkotrajno 200% preobremenitvijo, zadovoljijo 
potrebo po trenutni zagonski moči raznih DC elektro motorjev in elektromehanske opreme.

V preteklosti smo pogostokrat kupovali napajalnike z dvakrat večjo močjo, kot so jo imeli motorji in oprema katero 
so poganjali. Tako smo zadostili potrebam po visokih zagonskih tokovih, ki so potrebni, da se motor zažene. Vendar 
je to povzročalo več težav;  višalo je proizvodno ceno izdelkom, večalo težo in fi zične dimenzije. Elektromehanska 
oprema, kot so npr.: motorni pogoni, pumpe, aktuatorji, kavni aparati, aparati za štetje bankovcev, itn, ima potrebo 
po večji moči napajalnika za kratek čas. V tem kratkem času  bo torej poraba električne moči veliko višja od 
povprečne, stalne moči potrebne za kontinuirano delovanje opreme. Mean Well-ova nova serija napajalnikov  
HRP-150N/300N/600N zdrži 5 sekund 200% obremenitev, kar je idealna rešitev problemov z potrebno zagonsko 
močjo motorjev. Za povprečno kontinuirano porabo v stanju dinamičnega ravnovesja moči 150W/300W/600W, 
HRP-150N/300N/600N omogoča največjo kratkotrajno porabo moči 300W/600W/1200W, tako da se lahko 
elektromehansko breme zanesljivo in vsakič zažene. Uporabnikom tako ni več potrebno plačevati dražjih, močnejših 
in dimenzijsko večjih napajalnikov.

LASTNOSTI
• širok razpon vhoden napetosti 85~264VAC
• visoka učinkovitost do 89%
• 200% izhodna moč v trajanju 5 sekund
• temperaturno območje delovanja: -40 ~ +70°C
• zaščite: pred kratkim stikom/ pred preveliko obremenitvijo/ pred preveliko napetostjo/ pred previsoko 

temperaturo
• UL/TUV/EAC/CB/CE varnostni certifi kati, novi EN62368 standard
• Dimenzije (DxŠxV):
• 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

• 5 letna garancija

Informacije: LCR d.o.o.
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KODE ZA NAROČANJE

Avtoriziran distributer 
proizvajalca 
MEAN WELL

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

KRATKI
DOBAVNI ROKI

www.meanwell.si
Power Partner

Your Reliable

ZANESLJIVOST
PO UGODNI CENI

REŠITVE
PO MERI



Na letošnji konferenci bomo osrednjo pozornost namenili
pregledu aktivnosti na ravni EU in Slovenije na področju

pravnih ureditev, rešitev in storitev elektronske
identifikacije in avtentikacije ter elektronskih podpisov in

drugih storitev zaupanja.
 

Evropska komisija je julija 2020, šest let po sprejetju
Uredbe eIDAS, sprožila postopek pregleda uporabe te
uredbe in priprave njenih sprememb in dopolnitev ob

upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi te uredbe,
in tehnoloških, tržnih in pravnih sprememb. ETSI

pripravlja nove tehnične specifikacije, ki bodo opredelile
pravila in varnostne zahteve komponent storitev zaupanja

za potrjevanje identitet deležnikov storitev zaupanja.
 

V Sloveniji pričakujemo začetek zakonodajnega postopka
za sprejetje Zakona o elektronski identifikaciji in

storitvah zaupanja ter novega Zakona o varstvu osebnih
podatkov. Januarja 2022 naj bi steklo izdajanje novih

biometričnih in elektronskih osebnih izkaznic.
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OZNAČEVANJE IN TISKANJE

PrintJet CONNECT - nov Wedimüllerjev tiskalnik, 
ki omogoča optimizacijo procesa označevanja.

Weidmüller je dobro uveljavljeno serijo industrijskih tiskalnikov PrintJet razširil z novim tiskalnikom PrintJet 
CONNECT, celovitim sistemom za označevanje, ki ustreza zahtevam sodobne industrije in pri izdelavi elektro 
omar nudi celovito podporo pri označevanju. Nov tiskalnik PrintJet CONNECT visoko stroškovno in procesno 
učinkovitost dosega z izboljšano zmogljivostjo, inteligentnim povezovanjem in popolno doslednostjo podatkov.

PREDNOSTI NOVEGA TISKALNIKA PRINTJET CONNECT

• Izboljšana tiskalna glava z dolgo 
življenjsko dobo omogoča natančen 
nanos črnila in zagotavlja odlične 
rezultate tiskanja. Natisnjene oznake 
so obstojne in primerne tudi za 
dolgotrajno skladiščenje.

• Zaradi sposobnosti tiska le na polovico 
površine Multicard oznake je PrintJet 
CONNECT primeren tudi za tiskanje 
manjših oznak, brez večjih odpadkov 
materiala.

• Nova funkcija predgretja ploščic 
zagotavlja optimalno porazdelitev 
črnila in enakomerno kakovost tiska, 
tudi ko tiskate na večje površine.

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.
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• Tiskalnik PrintJet CONNECT podpira različne načine povezovanja 
(LAN, WiFi ali USB) in izkorišča vse prednosti povezljivosti. 
Pri označevanju lahko sedaj uporabite obstoječe podatke 
in tako pospešite delo ter zmanjšate stopnjo napak.

• Nova oblika tiskalnika prinaša številne prednosti. Popolnoma 
vrtljiv zaslon in nalagalnik ploščic na sprednji strani tiskalnika 
omogočata bolj fl eksibilno in enostavno delo.

• PrintJet CONNECT uporabnikom ponuja celovito podporo 
pri tiskanju. S pomočjo 7-inčnega touch zaslona lahko 
dostopate do širokega nabora grafi k, QR in spletnih kod, 
video posnetkov in povezav do spletnih informacij.

• V tiskalnik lahko hkrati naložite do 50 različnih Multicard oznak 
in v enem procesu opravite tiskanje za različne aplikacije. 
Metoda tiskanja fi rst in fi rst out in funkcija avtomatskega 
zlaganja natisnjenih oznak pa omogočata preglednost nad 
procesom označevanja.

• Tiskalnik podpira vzdrževanje na daljavo, oddaljeno pomoč 
pri odpravljanju tehničnih težav in pravočasno sledenje 
posodobitvam operacijskega sistema in ostalih varnostnih 
popravkov, ki zagotavljajo operativno zmogljivost tiskalnika.

Slovenski zastopnik za Weidmüller 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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OGLASNA SPOROČILA
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ELEKTRONIKA

Lenovo ThinkEdge – majhni industrijski PCji za 
robne aplikacije

Novo generacijo tvorita dva modela: SE30 in SE50. 
Osnovne specifi kacije:
    • Intel Core v Pro i5 11-ta generacija / (SE30) ali i7 10-ta generacija  ( SE50)
    • do 16GB (SE30) / 32GB (SE50) RAM in 1TB (SE30) /2TB (SE50) disk
    • delo brez prisilnega hlajenja ( ventilatorja) v območju od -20 do 60˚C (SE30) oz 50°C (SE50)
    • ustreznost IP50 (SE30)
    • na voljo tako 4G kot 5G modul

4G povezljivost bo na voljo ob splavitvi serije, 5G pa v drugi polovici leta.

Slika: ThinkEdge SE30

Tipične aplikacije SE30 so kioski in ATMi, avtomatizirane proizvodne linije, nadzore medicinskih naprav ipd.
SE50 nudi višjo procesorsko moč Intelove i7 vPro serije in večji pomnilnik ob nekoliko večjem volumnu in ožjem 
temperaturnem področju.
Namenjen je aplikacijam, ki zahtevajo agregacijo in analizo podatkov IoT polja v realnem času.

Slika: ThinkEdge SE50

Vir: https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-reveals-new-thinkedge-portfolio-of-embedded-computers/
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NOVA OPREMA

NOVA KOMPAKTNA IN 
MALA OHIŠJA
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AX/KX.

Fluke LinkIQ ročni 
Ethernet tester

LinkIQ so ročni Ethernet testerji, namenjeni 
preverjanju mrežnega kabla. Namenjen je 
testiranju Ether net povezav do vključno 
10G. Uporablja frekvenčno analizo in 
omo goča meritev razdalje do napake 
v kablu, poleg tega pa tudi razpored 
povezav v kablu (”wire map”).

Omogoča tudi osnovno diagnostiko 
do segljivosti najbližjega stikala. Po-
nuja dodatne funkcije, kot so vizualna 
indikacija vrat, 802.1x avtentifi kacija, 
oddaljeni lokatorji in prenos rezultatov 
na PC preko LinkWare aplikacije.

Vir: http://www.fl ukenetworks.com/

ELBACOMP d.o.o., Stegne 35, 
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
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Digitalna tovarna – 

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

siemens.com/digital-enterprise

Siemens_DI_S5-tehnika_210x297_001.indd   1 25. 08. 2020   09:13:21





























 

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.  


