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

zgradbah in infrastrukturnih podjetjih. 

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

DIGITALIZACIJA
Dodajte informacije v svoj 

proizvodni sistem.

SVETOVANJE
Izrabite znanje,  

ki se je gradilo 30 let.

PAMETNE ZGRADBE
Zagotovite si udobnost bivanja 

ob optimalni rabi energije.

IoT
Izberite informacije iz  

svojih naprav in ukrepajte.

AVTOMATIZACIJA
Zagotovite nemoteno 

delovanje in stabilno kakovost.

OPREMA
Vgradite opremo,  

ki ji lahko zaupate.

MES
Zagotovite popoln nadzor  

nad proizvodnim procesom. 

INDUSTRIJA 4.0
Prihodnost je tu.  

Izkoristite jo.

DIGITALIZIRAJTE SVOJO PROIZVODNJO
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Spoštovani,

Avtomatika je revija, ki je nastala na procesu Avtomatizacije industrije v 

Sloveniji skozi zadnjih 20 let in ga dokaj zvesto spremljala in je tako 

postala specifi čna med drugimi revijami na natanko enak način, kot je 

slovenska industrija specifi čna v svetovnem merilu. Kot »majhen igralec« je 

vedno morala  iskati specifi čne, inovativne rešitve, njeno preživetje pa je 

bilo odvisno od uspešnosti vsakega tveganja.

Vsakič je bila prisiljena izstopiti iz ustaljenih norm in standardov, zato so 

pogosto njene poti bile videne kot stranpot. Tako je pogosto z vsako 

bistveno inovacijo.

Sedaj smo dobili, tako revija kot industrija, nov izziv – COVID in podobne 

»prehlade«. Pandemije poznamo skozi celo zgodovino človeštva. Sploh v 

zad njih stoletjih, ko so potovanja med kontinenti postala dokaj pogost 

pojav. A tale pandemija je videti posebna. Je prva, ki se hitro prilagaja in 

razvija nove verzije. 

Zakaj prav zdaj? Človeštvo obstaja milijon let (+/-), potuje že vsaj nekaj 

stoletij. Kaj je sedaj novega? Razen norega napredka v DNK inženiringu ni 

videti prav veliko v tem smislu.

Kot da bi imela pomagače v laboratorijih in »na terenu« ter v revijah in 

medijih.

Novost je tudi v tem, da postaja sedaj vsem očitno, da grozi USD potop. 

Sedaj se niti ne pretvarjajo več, da mislijo posojeno sploh kdaj vrniti. A 

tokrat imamo orodje – DIY Kripto plačilne alternative.

Vsi iščejo nove rešitve in tako imamo prve države, ki so uzakonile in 

vpeljale plačevanje z odprtim/javnim blokchain kriptom (Honduras), 

drugi delajo na svojih (Kitajska, Indija, Rusija ipd). Vsi imajo to kot 

opcijo, ki tekmuje z drugimi in je stvar izbire.

Na »demokratični« polobli lahko vidimo samo kup konspiratorjev s takimi 

ali drugačnimi plani ugrabitve novega plačilnega sredstva na globalni 

ravni.

Bi sedaj čas, da se pojavi novi »dr. Arhar« in ponudi izvirno domačo 

rešitev?

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

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, 

Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana - 
Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Giovanni Godena

giovanni.godena@ijs.si

Tisk: 
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR

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

izhaja 11-krat letno.
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A+E INFO

A+E INFORMACIJE

 6 INDUSTRIJA 5.0 NI MODNA MUHA, AMPAK 
NOV NAČIN RAZUMEVANJA PROIZVODNJE

10 VGRADNJA BATERIJSKIH HRANILNIKOV V RTP 
OKROGLO V POLNEM TEKU

SISTEMI IN OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

10 VISOKOTEMPERATURNI SENZORJI ZA 
ZAHTEVNA OKOLJA - LOCON 

11 TRANSFORMACIJA IDRIJE V PAMETNO MESTO 
V POLNEM TEKU

11 TOKOVNO NASTAVLJIVA STIKALA AP22653Q

12 VEČTOČKOVNI SENZORJI PRETOKA PLINA  
DOBILI TUV CERTIFI KAT ZA AMS/QAL1 US-
TREZNOST

12 POVEZOVANJE OPREME

14 NAPREDNE REŠITVE Z UVODNICAMI 
PROIZVAJALCA PFL ITSCH IN KORAK DO 
UČINKOVITEGA TESNJENJA KABLOV PRI PRIK-
LOPU NAPRAV

18 UPRAVLJALNA POSTAJA FSMMD, 
NAJPRIMERNEJŠA ZA APLIKACIJE Z VEČ UP-
RAVLJAVCI

20 REŠITVE OBOGATENE RESNIČNOSTI ZA 
UČINKOVITEJŠE TERENSKO DELO

36 IZVEDBA TEMPERATURNE REGULACIJE V 
SINHRONIZACIJI Z GIBANJEM VARILNEGA 
STROJA Z ENOTO NX-TC

27 DIGITALIZACIJA RAZDELILNIH TRANSFORMA-
TORSKIH POSTAJ (RTP)

30 KONTROLNIK MIROVANJA UG 6946

32 KONTROLNIKI NIVOJA TEKOČIN

34 SODOBNI SISTEMI ENERGETSKEGA NAPAJA-
NJA

KOMUNIKACIJE

25 INOVATIVNE REŠITVE ZA INDUSTRIJSKO 
BREZŽIČNO OMREŽJE
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A+E INFO

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 5 HAMTECH

 6 ALKATRON

 8 ICM

 8 LINGVA

 9 4WEB

10 LEGADA

12 CONPHIS

13 PALSIT DATACENTER

13 LSO

13 ICM

13 CONPHIS

17 FBS ELEKTRONIK

19 TRUCK PROTECTION

22 TIPTEH

26 ELEKTROSPOJI

29 RAGA

41 LINGVA

42 ELGOLINE

43 PALSIT ZEIDES

44 WAGO

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 

POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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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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INDUSTRIJA 5.0

Avtor: Janez Škrlec 

Industrija 5.0 je nov način razumevanja proizvodnje, ki ima produktivne, 
gospodarske in komercialne posledice. To je letos v svojem poročilu izpostavila 
tudi Evropska komisija (EK). Podjetja, ki svoje proizvodnje ne bodo  prilagodila 
tovarniškemu modelu 5.0, bodo kmalu zastarela in ne bodo mogla izkoristiti 
konkurenčnih prednosti, ki jih ta ponuja. Ne samo to: stopnja tehnološkega 
pospeška je vse hitrejša in kaže, da se pojav novih paradigm nikoli ne ustavi. 
Prav zato bo prilagoditev procesov vsakega podjetja in njihovo preoblikovanje 
v koncept digitalne industrije ključnega pomena za zagotovitev, da bo 
organizacija ostala konkurenčna. Danes imamo v svetu že vrsto podjetji, ki 
sooblikujejo industrijo 5.0, kot na primer podjetje VIIVET Technology iz ZDA, 
ki začenja z novimi proizvodnimi pristopi in sicer  s spreminjanjem načinov, 
kako opredeliti izdelke za proizvodnjo. Uvedli so matematično defi nicijo 
izdelka, ki ne spreminja le načinov obdelave in izdelave izdelkov, ampak tudi 
omogoča nove ravni učinkovitosti proizvodnega procesa in uporabe opreme, 
ki prej niso bile možne v nobenem proizvodnem sistemu. Uvajajo koncept 
ničelnega izpada izdelkov, kar pomeni sistem, ki je vgrajen v proizvodni proces. 
Sistem omogoča kontinuirano proizvodnjo, tudi če se bi posamezni stroj v 
proizvodnem procesu zaustavil iz kakršnega koli razloga. Proizvodni proces 
se torej nadaljuje, medtem ko se posamezni stroj popravlja ali vzdržuje.  V 
najsodobnejši proizvodnji se morajo ustrezno spreminjati matematična razmerja 
med vsemi parametri proizvodnega procesa, ki omogočajo obstoječe ravni 
učinkovitosti, kar s tem omogoča manjše, nižje stroške, robustne in najbolj 
produktivne proizvodne procese.

INDUSTRIJA 5.0 NI MODNA MUHA, INDUSTRIJA 5.0 NI MODNA MUHA, 
AMPAK NOV NAČIN RAZUMEVANJA AMPAK NOV NAČIN RAZUMEVANJA 

PROIZVODNJEPROIZVODNJE
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NOV NAČIN RAZUMEVANJA PROIZVODNJE

Prednosti industrije 5.0 in optimizacija stroškov

Industrija 5.0 si prizadeva za bolj uravnotežen delovni odnos med vse bolj pametnimi tehnologijami in ljudmi. 
Zdravstvena kriza Covid je uničila svetovne dobavne verige. Zapore, omejitve gibanja in predpisi o karanteni so motili 
običajne delovne prakse in pritiskali na proizvajalce, da prilagodijo industrijske procese in da vseeno ostanejo na sceni. 
Industrija 5.0 prevzema pretekle izboljšave, ki so se ustvarjale v industriji 4.0 in ustvarja še bistveno učinkovitejše 
procese. Iskanje poslovnih modelov, ki za pridobivanje največjih dobičkov porabijo najmanj sredstev, je v tovarni 
5.0 doseglo najvišjo stopnjo dovršenosti doslej, saj človek in stroj sodelujeta pri sprejemanju najboljših odločitev za 
podjetje. Pandemija je nedvomno pospešila rast robotike, digitalizacije in začetek industrije 5.0. Koncept personalizacije,  
z velikimi podatki v središču,  naj bi postal ključno gonilo pri preoblikovanju izkušnje spletnega nakupovanja. Z 
razumevanjem podatkov o potrebah in željah potrošnikov imajo zaposleni možnost ustvarjanja prilagojenih rešitev, 
ki se izvajajo s pomočjo pametnih tehnologij.

Ekološko okoljske rešitve, personalizacija in ustvarjalnost

Nobena od predhodnih industrijskih preoblikovanj se ni osredotočila na varstvo okolja kot na prednostno nalogo. Z 
industrijo 5.0 nove korporativne tehnologije in občutljivost spreminjajo ta trend. To je privedlo do nastanka trajnostnih 
politik, kjer na primer minimalno nastajanje odpadkov in njihovo ravnanje postanejo bistveni, medsektorski procesi, 
zaradi česar je neka organizacija tudi učinkovitejša. Ta premik je v skladu s tem, kar mednarodne organizacije, vladni 
predpisi in potrošniki vse bolj zahtevajo. Tehnološke inovacije ne omogočajo stopnje personalizacije, ki ustreza 
povpraševanju kupcev. Osebje, ki je del Industrije 5.0, bo izkoristilo potencial tehnologije, vendar bo našlo tudi 
prostor za dodajanje lastnih idej, ki vodijo do izdelka, ki je razvit z usmeritvijo na personalizacijo.   Industrija 5.0, 
se intenzivno razvija in zagotovo bomo kmalu  videli še veliko novosti v vseh panogah. V prihodnje ne bo dovolj 
samo avtomatizirati naloge ali digitalizirati procese, najboljša in najuspešnejša podjetja bodo tista, ki bodo znale 
združit tehnologije in človeške ustvarjalnosti. Industrija 5.0 je naslednji korak industrijske usmeritve, ki vključuje 
sodelovanje med vse močnejšimi in natančnejšimi stroji ter edinstvenim ustvarjalnim potencialom človeka. V fazi, ki 
je nastopila pred industrijo 5.0, je prišlo do nastanka digitalne industrije: napredek, kot je industrijski internet stvari 
ali kombinacija umetne inteligence in velikih podatkov, je ustvaril novo vrsto tehnologije, ki lahko podjetjem ponudi 
znanje, ki temelji na podatkih. To pa se je prelevilo v procese, kot sta operativna inteligenca in poslovna inteligenca, 
ki ustvarjata modele, ki uporabljajo tehnologijo s ciljem sprejemati vse natančnejše in manj negotove odločitve. Ta 
proces podjetjem ponuja vse zmogljivejše stroje v kombinaciji z bolje usposobljenimi strokovnjaki za spodbujanje 
učinkovite, trajnostne in varne proizvodnje.

V industriji 5.0 bo posebej usposobljeno osebje in izstopajoče tehnologije

Industrija 5.0  prinaša v industrijsko okolje tudi posebno vlogo glavnega direktorja robotike, (Chief Robotics Offi  cer 
(CRO). Ta oseba bo specializirana za interakcijo med stroji in upravljavci, poleg tega bo imela znanje na področjih, kot 
sta robotika in umetna inteligenca. Njegova vloga v podjetju pomeni sprejemanje odločitev glede teh dejavnikov. 
Usposabljanje zaposlenih bo prav tako naredilo korak naprej, saj bo virtualno izobraževanje postalo vse bolj razširjeno. 
To podjetjem omogoča nižje stroške, saj za usposabljanje zaposlenih ni treba ustaviti proizvodnje. Poleg tega to vodi 
tudi v varnejše usposabljanje, ki delavcem preprečuje, da bi bili med usposabljanjem izpostavljeni nepotrebnim 
tveganjem. Komunikacijo in motivacijo zaposlenih spodbujajo tudi novo nastala interaktivna učna okolja. Pričakuje 
se tudi ustvarjanje neštetih novih delovnih mest, povezanih z interakcijo z robotskimi sistemi in umetno inteligenco 
in med drugimi tehnologijami. Danes so v industriji 5.0 že zajete naslednje tehnologije in procesi; DARQ tehnologije, 
sodelovalni roboti (koboti) in inteligentna avtomatika, digitalni dvojčki, umetna inteligenca, personalizirana proizvodnja, 
horizontalni in vertikalna sistemska integracija, aditivna proizvodnja 3D in 4D, kibernetska varnost, Industrijski 
internet stvari (IIoT, velike baze podatkov in njihova analiza, razširjena resničnost, avtonomni roboti in droni, oblačne 
tehnologije in shranjevanje podatkov, ter BAS (Bionic Assembly System).
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INDUSTRIJA 5.0

Evropska komisija (EK) je posebej opredelila seznam tehnologij, ki podpirajo koncept industrije 5.0:
• Rešitve, osredotočene na človeka, in tehnologije interakcije človek-stroj, ki povezujejo in združujejo prednosti 

ljudi in strojev.
• Bio-navdihnjene tehnologije in pametni materiali, ki omogočajo materiale z vgrajenimi senzorji in izboljšanimi 

funkcijami, medtem ko jih je mogoče reciklirati.
• Digitalni dvojčki v realnem času in simulacija za modeliranje celotnih sistemov. 
• Kibernetsko varne tehnologije za  prenos, shranjevanje in analizo podatkov, ki obvladajo podatkovno in sistemsko 

interoperabilnost.
• Umetna inteligenca, na primer za odkrivanje žrtev v zapletenih, dinamičnih sistemih, kar vodi do visoko inteligentne 

– inteligence ter tehnologije za večjo energetsko učinkovitost.

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 nanotehnologije. Bil je tudi organizator 
tehnoloških in nanotehnoloških dnevov.
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Visokotemperaturni senzorji 
za zahtevna okolja  - LOCON

Novice ureja: Branko Badrljica, glavni urednik 

Locon ponuja  induktivne, kapacitivne in fotoelektrične senzorje, ki so prilagojeni 
delu v vročih okoljih in specifi čnim dodatnim zahtevam. Tako so primerni 
za rešitve pri krivljenju stekla v avtomobilskih in gradbenih industrijah ipd.

Določeni modeli fotosenzorjev so posebej primerni za utesnjene aplikacije v 
zobozdravstenih in medicinskih storitvah, drugi so prilagojeni posebej temnim 
okoljem ( fotolaboratorij) , v pripravi pa je tudi magnetni senzor za ločevanje 
med feromagnetnimi in neferomagnetnimi materiali.

Tipični primer je Mxx serija induktivnih senzorjev, ki lahko deluje v območju 
od -25°C do 250°C

Slika 1: Locon Mxx visokotemperaturni induktivni  senzorji

Več informacij na: https://www.locon.net

Vgradnja baterijskih 
hranilnikov v RTP 

Okroglo v polnem teku
Informacije: Kolektor Sisteh

Potem, ko so konec septembra v RTP Pekre prispeli prvi Teslini baterijski 
hranilniki v okviru projekta Sincro.Grid, trenutno že potekajo dobave, montažna 
dela ter vgradnje v RTP Okroglo. 

Baterijski hranilniki bodo inštalirani v okviru projekta pametnih omrežij Sincro.
Grid, kjer ima Kolektor Sisteh ključno vlogo na področju inženiringa in izgradnje 



11AVTOMATIKA 194/2021

NOVICE

baterijskih hranilnikov. Montažna dela bodo predvidoma 
končana konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega 
leta, predviden začetek obratovanja baterijskih hranilnikov 
v RTP Okroglo pa je v letu 2021.

Projekt vgradnje hranilnikov je eden od pomembnih 
gradnikov prve faze mednarodnega projekta pametnih 
omrežij Sincro.Grid. Glavni namen baterijskih hranilnikov 
je povečanje fl eksibilnosti delovne moči in s tem boljše 
prilagajanje elektroenergetskega sistema sodobnim 
izzivom v obratovanju. Kolektor Sisteh je vključen v projekt 
izgradnje baterijskih hranilnikov kot glavni pogodbeni 
podizvajalec na področju inženiringa, montaže in instalacij 
ter zagona opreme.

Transformacija 
Idrije v pametno 
mesto v polnem 

teku
Informacije: Kolektor Sisteh

Kolektor Sisteh na lokaciji male hidroelektrarne v Idriji 
opravlja montažna dela postavitve baterijskih hranilnikov, 
ki jih je dobavil japonski Hitachi.

Vzpostavitev baterijskih hranilnikov je del triletnega 
slovensko-japonskega projekta pametnih omrežij in 
pametnih skupnosti NEDO, vrednega 35 milijonov evrov, 
katerega krovne nosilce predstavljajo japonska agencija 
NEDO, njen pooblaščeni izvajalec Hitachi in slovenska 
družba Eles kot sistemski operater slovenskega prenosnega 
omrežja. V zaključevanju je druga faza projekta, kjer je 
v ospredju vzpostavitev pametnih skupnosti v Idriji in 
Ljubljani z namestitvijo baterijskih hranilnikov energije 
in področnih sistemov za upravljanje z energijo.

Pred dobavo opreme je projektni tim v Kolektorju Sisteh 
izdelal vso potrebno dokumentacijo za instalacijo opreme 
od SN razvoda, transformatorjev do ostalih komponent za 
zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja sistema. 
Baterijski hranilnik je hibridne izvedbe torej kombinacija 
Li-ion in svinčenih baterij, z največjo obratovalno močjo 
1MW in kapaciteto 1,2MWh. Pred vgradnjo opreme je bilo 
potrebno izvesti tudi prilagoditve objekta za vgradnjo 
opreme, za kar so bili potrebni tudi gradbeni posegi.

Dela potekajo skladno s terminskim planom. Zaradi trenutne 
situacije povezane z epidemijo covid-19 dela potekajo z 
oddaljenim nadzorom vgradnje baterij s strani japonskih 
inženirjev. Zaključek del in zagon opreme sta predvidena 
v juniju, nato sledi polletno poskusno obratovanje.

Demonstracijski projekt NEDO bo v Idriji slovenskemu 
elektrogospodarstvu in tudi skupnosti omogočil preizkušanje 
novih funkcionalnosti na področju energetske oskrbe in 
upravljanja. Tako bo Idrija postala eno prvih slovenskih 
mest, kjer bo vgrajen hranilnik električne energije in 
področni sistem upravljanja javne infrastrukture s funkcijo 
prilagodljivega odjema.

Tokovno 
nastavljiva stikala 

AP22653Q 
Diodes Inc je predstavil majhna, poceni in enostavna 
stikala z nastavljivo tokovno zaščito, ki sp primerna 
za avtomobilske aplikacije.   AP22653Q ima tipično 
upornost 55mOhm, vdelano protitokovno, temperaturno 
in podnapetostno zaščito. Tokovna zaščita je nastavljiva 
z zunanjo upornostjo v mejah od 125mA do 1735mA s 
7% natančnostjo. 
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NOVIČKE

Vklop/izklop je nadzorovan, kar naj bi omejilo tranziente, 
še posebej pri induktivnih bremenih, odziv na kratek stik 
pa je znotraj 5 us. Dela lahko v temperaturnem področju 
od -40°C do +125°C.

Slika 1: AP22653Q 

Slika 2: Aplikacija

vir: https://www.diodes.com/part/view/AP22653Q

Večtočkovni senzorji 
pretoka plina dobili 
TUV certifi kat za AMS/
QAL1 ustreznost 
MT100 serija je namenjena nadzoru plinskega pretoka 
v velikih kanalih, dimnikih in ceveh. Lahko nadzoruje in 
spremlja  pretok tako posameznih komponent kot celote 
vseh plinov in mešanic, vključno z vročimi, vlažnimi in 
agresivnimi mešanicami tipičnih industrijskih procesov.

MT100 serija senzorjev termične mase pretoka lahko meri 
na eni do osmih točkah zajema, tipično na različnih točkah 
skozi presek pretoka  in skozi multipleksirani in povprečeni 
izhod dajejo podatek o tako profi lu pretoka kot njegovi celoti.

Senzorji ne zahtevajo posebnega vzdrževanja, saj ni 
posebnih optičnih površin, ki bi jih bilo potrebno. Delujejo 
lahko pri temperaturah do 454˚C in spremljajo pretoke pri 
hitrostih od 0,07 do 305 m/s (normalizirano) pri točnosti 
+/-1,75% od odčitka in +/-0,5% od merilnega dosega.

Slika 1: MT100 serija

vir: https://www.fl uidcomponents.com/products/mass-
fl ow-meters/mt-series-multipoint-fl ow-meters/mt100-
series-mass-fl ow-meters

Povezovanje opreme 
Informacije: EZŽ d.o.o.

DAC (Direct-Attach Cables) kabli se uporabljajo za 
medsebojno povezovanje opreme znotraj komunikacijke 
omare ali med sosednjimi omarami za aplikacije od 10 
do 100G bitov na sekundo in do razdalje 7 metrov.

AOC (Active Optical Direct Attach Cables) aktivni optični 
kabli ponujajo manjšo porabo kot običajni SFP vmesniki, 
kabel je tudi tanjši in lažji kot pri DAC kablih, uporabljajo 
pa se za povezovanje opreme do razdalje 100m in za 
aplikacije od 10 do 100G bitov na sekundo!

DAC in AOC kabli
Združljivi so z večino proizvajalcev opreme. Na zahtevo 
pa lahko vsak kabel programsko kodiramo točno za 
določeno opremo!
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Podjetje FBS elektronik d.o.o., ki
je že 31 let znan kot proizvajalec
senzorskih rešitev za potrebe
industrije, predstavlja rešitve
na področju kabelskih priklopov
naprav preko kabelskih uvodnic. Kot
nam je poznano, je osnovna funkcija
kabelske uvodnice tesnjenje ter
preprečitev vdora prašnih delcev in
tekočin v notranjost naprave.

V praksi je se za zaščito naprav uporabljajo tako imenovane
običajne uvodnice, ki so izdelane z namenom osnovnega 
tesnjenja, v manjšem področju stika s plaščem kabla, z 
običajnim tesnilnim sistemom »smrečice«.

Za vedno bolj zahtevne kupce so pri proizvajalcu Pfl itsch 
razvili posebne izvedbe kabelskih uvodnic, kot so navadne 
uvodnice s povečano površino tesnjenja po celotni 
površini kabla, namenskih uvodnic za živilsko industrijo, 
ki temeljijo na zaščiti pred agresivnimi čistilnimi sredstvi 
sredstvi, elektromagnetnimi motnjami, uvodnice z obliko, ki
preprečujejo nabiranje bakterij in razstavljive uvodnice.

Kabelska uvodnica UNI Dicht z naprednim načinom 
tesnjenja

Serija uvodnic UNI dicht

Serija UNI dicht izpolnjuje najvišje zahteve po kakovosti,
vzdržljivosti in tesnjenju v industriji. Posebnost je tudi
v tem, da so izdelane za visoke zahteve, kot je uporaba
na vlakih, kjer zahtevajo visoko vzdržnost v primeru požara.

Ohišje uvodnice, posebni tesnilni vložek in pritrdilna 
matica serije UNI Dicht

Lastnosti:
•  Kovinsko ali plastično ohišje
•  Velikost M4 do M120 in Pg 7 do Pg 48 kot NPT, CTG
 in posebni navoji
•  Mehanska zaščita IP 68 (10 bar) in IP 69K
•  Priklop za več kablov, izvedbe EMC, ATEX
•  Delovanje na temperaturi -40 °C do +130 °C (TPE-V)
 in -60 °C do +200 °C (silikonska tesnila)
•  Reducirji in razširitveni adapterji za prilagoditev pri
 vgradnji

Kovinske in plastične uvodnice za kable 
premera do 110mm

Pfl itsch uvodnice so izdelane iz nikljane medenine, cinka,
nerjavnega jekla, aluminija, kot tudi iz plastike PVDF in 
PA. Tesnila so iz TPE, TPE-V in silikona, odporna na vse 
sodobne kemikalije. Silikonska tesnila so zasnovana za 
uporabo in zdržnost tudi na višjih temperaturah.

Tesnilni vložki so primerni tudi za ploščate kable, kot je 
uporaba pri AS-i Bus ali kot razstavljivi vložki za kable 
z montiranimi konektorji. Proizvajalec Pfl itsch je znan 
tudi po tem, da proizvaja tesnilne vložke in uvodnice 
po posebnih zahtevah kupcev.

Informacije: FBS elektronik d.o.o., Peter Meh, ing. el.

Napredne rešitve z uvodnicami proizvajalca 
Pfl itsch in korak do učinkovitega tesnjenja 

kablov pri priklopu naprav
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NAPREDNE UVODNICE

Blueglobe: Metrična uvodnica z 
vrhunskimi lastnostmi

Večji prilagoditveni vložki, izboljšana oblika in edistveni 
sistem označevanja – vse to so karakteristike uvodnic 
blueglobe. Okroglo tesnilo, ki je posebej izdelano iz TPE 
plastike, vse sile usmeri v središče med vijačenjem matice
uvodnice in pritiska na večji del zunanjega plašča 
vstavljenega vodnika. Ta način tesnjenja omogoča 
mehansko zaščito IP 68 (do 15 bar) ali IP 69K. Uvodnica 
zdrži znano silo vleka kabla več kot 100 % več od 
zahtev po EN 62444 class B, brez zarezanja v ležišče in 
deformacije tesnilnega vložka.

Plastična kabelska uvodnica serije Blueglobe za uporabo
v osnovnih kemijsko nezahtevnih aplikacijah

Prednosti Blueglobe uvodnic:
•  Uvodnice iz nikljane medenine in nerjaveče izvedbe 

v velikostih M8 do M85
•  Plastične izvedbe v velikostih M10 do M63
•  Za premere kablov od 1.5 mm do 77 mm
•  Standardni tesnilni vložki za temperaturo od -40 °C
 do +130 °C
•  Silikonski tesnilni vložki v HT izvedbi, za temperaturo 

od -55 °C do +180 °C
•  Označevalni sistem uvodnic ”globemarker”
•  Ex, EMC, higienske in visokotemperaturne izvedbe

Kabelska uvodnica Blueglobe iz nerjavečega jekla za
uporabo v kemijsko zahtevnih aplikacijah

V kovinskih kabelskih uvodnicah je gumi tesnilo (NBR)
ali silikonska izvedba O tesnila, ki tesni okrog luknje 
vodnika in ohišja. Izdeluje se enotno ohišje kabelske 

uvodnice, za kable različnih dimenzij pa je na voljo več
izvedb tesnilnih vložkov. Glede na premer kabla se lahko
z odstranjevanjem označenega tesnilnega dela prilagodijo
zunanjemu plašču.

Blue globe CLEAN Plus- zasnovana za higienske standarde 
v živilski industriji. Enostavno čiščenje, tesnjenje in 

odpornost na čistilna sredstva

PFLITSCH izdelki za živilsko industrijo

Trenutna živilska industrija ima visoka merila varnosti 
za neoporečnost, glede korozivnosti materiala in drugih 
vplivov, ki lahko spremenijo kvaliteto in pokvarijo hrano. 
Izdelki v živilski industriji morajo biti proizvedeni na varen 
način, brez škodljivih vplivov sestavnih delov procesne 
opreme (luščenje niklja, plastike).

Pfl itsch je razvil serijo blueglobe CLEAN Plus z namenom, 
da te probleme reši. Vsak navoj, odprtine, zareze, so 
lahko pravo leglo bakterije, ki lahko vplivajo na kakovost
hrane.

Lastnosti uvodnice blueglobe CLEAN Plus:
•  Visokotehnološko nerjavno jeklo 1.4404
 (V4A)/1.4305 (V2A) + plastični del izdelan iz PA
•  Izdelana na osnovi higienskih zahtev in certifi cirana
 poEHEDG (tudi BGN)
•  Gladka površina (Ra < 0.8 μm)
•  Okrogla površina skladna z ostalimi deli
•  Večji premer (6 mm namesto 3 mm, posebno za 

higiensko varnost)
•  Tesnilo izdelano iz TPU (FDA-zahteve)
•  Velikosti od M8 do M63 (premer kabla: 4 mm do 55 

mm)
•  Mehanska zaščita IP 66, IP 68 (do 15 bar) ali IP 69K  

po EN 62444
•  Testirano: GS-NV-2 stroji za predelavo hrane GS
 -NV-6 ribofl avin test
•  Vgradnja za priklop kablov in cevi na napravo v živilski,
 farmacevtski in kemični industriji
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Živilska uvodnica serije blueglobe CLEAN Plus

Prednosti:
• Sestavni deli: kabelska uvodnica je sestavljena iz 

nekaj delov, ki jih je mogoče enostavno sestaviti brez 
uporabe orodja

• Čiščenje: hitro in enostavno s čistili in visokotlačnim 
pranjem

blueglobe CLEAN Plus uvodnica pri uporabi pri 
priklopu grelcev

Serija kabelske uvodnice blueglobe TRI z mrežastim 
vložkom za oplet kabla

Kabelske uvodnice blueglobe TRI EMC z UL
certifi katom

Pfl itsch ima inteligentno rešitev za EMC motnje: oplet
blueglobe TRI zagotavlja popolno zaščito.

Kaj je v principu uvodnica blueglobe TRI?

Povzeto iz narave preverjeno v praksi: skrivnost uvodnic
blueglobe TRI leži v trianguliarni izvedbi, ki omogoča
360° stik z oklopljenim kablom.

Tehnični podatki:
• Material: nikljana medenina ali nerjaveče jeklo
• Območje delovanja: -40 °C to 130 °C / visoko temperaturna
izvedba: -55 °C do 180 °C
• Tip zaščite: IP 68 (do 15 bar), IP 69K, type 4X
• Velikost: M12 do M85
• Izvedbe: z metričnim standardnim navojem in s 15
mm dolgim spojitvenim navojem

Področja uporabe:
•  Elektro industrija
•  Izdelava strojev / posebna vozila
•  Telekomunikacije
•  Kemijska, naftna industrija
•  Predelovalna industrija (posebne izvedbe z bronasto
 vzmetjo)
•  Proizvajalci vlakov (posebne izvedbe negorljivih
 vložkov)

EMC uvodnice do kategorije CAT. 7A, izbrane rešitve 
za GHz območje

Povečevanje sevanja elektromagnetnega polja npr. 
zaradi elektro pogonov in z vedno bolj občutljivimi 
elektronskimi komponentami pomeni, da imajo kabelske 
uvodnice pomembno vlogo pri oklopih vodnikov. Pfl itsch 
ponuja izbor EMC rešitev z njihovimi uvodnicami UNI 
Dicht in blueglobe, za uporabo v EMC aplikacijah do 
kategorije Cat. 7.

EMC uvodnice blueglobe TRI s sistemom mrežastega vložka 
razdvojijo funkcijo vložka in EMC oklop. Pri tem ohranijo 
visoke vrednosti ojačenja 80 dB vse do frekvence 100 
MHz. Tudi v področju do 2.5 GHz so vrednosti vsaj 50 dB.

UNI HF Dicht in UNI IRIS EMC kabelski uvodnici z notranjo 
vzmetjo iz nerjavečega jekla, sta enostavni za sestavo. 
Ob vijačenju matice tesnilo pritisne vzmet in jo razširi po
opletu vodnika.
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blueglobe EMC Selective- za ločevanje oklopljenih 
notranjih vodnikov

Od standardnega do posebnega proizvoda:
•  Cenovno ugodno tesnilo UNI Entstör Dicht / izločitev 

interference: poseben del za priklop oklopa je v centru 
kabelske uvodnice

•  UNI EMC za visoke zahteve: razširitveni del je nameščen 
med par stožcev dela za oklop, po zahtevi DIN 89345

•  blueglobe AC uvodnice za kovinske oklopljene kable   
dimenzijah M20 do M85. Posebni medeninasti obroč 
omogoča stik z opletom kabla po standardu BSAC 
(British Standard Armoured Cables).

• blueglobe EMC za oklope, motorske in podatkovne 
kable, ki zahtevajo, da so posamezne žice posebej med 

sabo oklopljene. Razpršeni nosilec ločuje zunanji in 
notranje oklope vodnikov. S tem sistemom sta lahko 
ločeni notranji izvedbi kablov brez, da bi se  medsebojno 
motil.

• Pfl itsch EMC kabelske uvodnice so tudi v ATEX-certifi cirani 
izvedbi.

Z uporabo naprednih uvodnic Pfl itsch zagotovimo najboljše
tesnjenje pred vodo/prahom in zagotovimo delovanje
naprave v najbolj zahtevnih okoljih industrije (vlaga, 
EMC sevanje).

Za več informacij o predstavljenih uvodnicah in njihovih
rešitvah nam pišite na info@fbselektronik.com ali pokličite
na tel. 03-898-3700.

https://www.fbselektronik.com
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Upravljalna postaja FSMMD podjetja 
Spohn & Burkhardt je idealna za izmensko 
delo. Njena funkcija pomnjenja namreč 
vsakemu od upravljavcev omogoča hitro in 
enostavno ponastavitev osebnih nastavitev 
in s tem prihranek časa. Poleg tega lahko 
za maksimalno ergonomijo in udobje na 
delovnem mestu izkoristite električno 
nastavljiv sedež in konzole.

Upravljalna postaja FSMMD, ergonomska 
in funkcionalna

Na upravljalnih postajah upravljavci pogosto preživijo 
več ur, zato je pomembno, da so udobne in ergonomske. 
V podjetju Spohn & Burkhardt, svetovno znanem 
proizvajalcu krmilnih palic in upravljalnih postaj, svoje 
postaje že standardno opremijo z udobnimi sedeži in 
številnimi možnostmi prilagajanja. Poleg tega lahko vsak 
upravljavec postaje lastne nastavitve shrani s posebno 
funkcijo pomnjenja, kar močno olajša izmensko delo.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Upravljalna postaja FSMMD, najprimernejša 
za aplikacije z več upravljavci
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UPRAVLJALNE POSTAJE FSMMD

Upravljalna postaja FSMMD je prav na račun funkcije pomnenja idealna izbira za aplikacije, v katerih se izmenjuje 
več upravljavcev. Omogoča vam namreč hitro in enostavno ponastavitev zase najprimernejšega položaja sedeža in 
drugih nastavitev. Nagib in položaj sedežev in konzol po dolžini in višini z lahkoto nastavite z električnim pomikom. 
Opcijsko vam je na voljo tudi električna rotacija.

Glavne značilnosti upravljalne postaja FSMMD

Upravljalna postaja FSMMD je izjemno prilagodljiva, vsaka dodatna možnost nastavitve pa poveča varnost na vašem 
delovnem mestu.

Udoben sedež
• Električna nastvitev pozicij: naprej/nazaj, navzgor/navzdol, nagib
• Električna nastavitev pozicije hrbtišča
• Ročna nastavitev višine in nagiba naslonjala za glavo
• Opcijska električna rotacija

Nadzorne konzole
• Ročna nastavitev zasuka
• Električna nastavitev pozicij: naprej/nazaj, navzgor/navzdol, nagib 
• Vgrajeno vrtljivo stikalo

Naslon za noge
Opcijska ročna namestitev dodatne nožne opore, ki se po potrebi potisne v stran

Vzmetenje
• Pnevmatsko
• Električna nastavitev višine

Uporabite upravljalne postaje FSMMD v najrazličnejših aplikacijah

Upravljalno postajo izkoristite za izmenska dela v gradbeništvu, industriji (npr. v jeklarnah, cementarnah, sežigalnicah 
odpadkov, transportni tehnologiji, ...), pristaniščih, kmetijstvu, na ladjah, vlakih, ipd. Prihranite čas in zagotovite varno 
in udobno delo različnim upravljavcem strojev.

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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REŠITVE OBOGATENE RESNIČNOSTI ZA 
UČINKOVITEJŠE TERENSKO DELO

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Digitalizirajte in poenostavite terensko delo s kombinacijo rešitev obogatene resničnosti podjetja 
TeamViewer ter pametnih očal Vuzix in povečajte produktivnost ter kakovost svojih storitev.

IZKORISTITE rešitvE obogatene resničnosti V INDUSTRIJI

Kar 80% zaposlenih opravlja svoje delo izven pisarne, brez mize z računalnikom. Priskrbite jim ustrezno orodje za 
uspešno delo. Povežite svoje terenske delavce s programskim okoljem Frontline podjetja TeamViewer. Na ta način 
zagotovite višjo produktivnost, nižjo stopnjo napak in boljšo kakovost izdelkov ter storitev, ob sočasnem znižanju 
stroškov.
TeamViewer Frontline je programsko okolje za izdelavo prilagojenih aplikacij za pametne nosljive naprave (angl. 
Wearable Devices). S pomočjo rešitev obogatene resničnosti lahko v resnično okolje vnesete digitalne elemente in 
z oddaljeno podporo delavcev na terenu bistveno poenostavite in izboljšate kakovost njihovega dela v industrijskih 
okoljih.

Rešitev xAssist za oddaljeno podporo delavcev na terenu

V primeru okvare ali ustavitve proizvodnje se izpad in stroški hitro povečujejo, zato je takojšnje ukrepanje bistvenega 
pomena. xAssist TeamViewer Frontline je prava izbira za nudenje hitre in učinkovite podpore na daljavo:

• Hitrejše ukrepanje

xAssist vam omogoči enostavno komunikacijo med delavcem na terenu in tehničnimi strokovnjaki. Delavec s 
terena preko kamere na pametnih očalih posreduje živo sliko in zvok udeležencem videokonference. Funkcije 
obogatene resničnosti omogočijo strokovnjakom, da pošiljajo delavcu vizualna navodila, npr. za odpravo napake 
ali zahtevno montažo. Ker so roke delavca proste, lahko neovirano in varno opravi svoje delo. V klicu lahko sočasno 
sodeluje več udeležencev, kar omogoča podporo strokovnjakov iz različnih podjetij.
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• Manj izpadov proizvodnje in večja produktivnost

Z zmanjšanjem izpadov proizvodnje in s prihrankom potnih stroškov za obisk strokovnjakov, si hitro povrnete 
naložbo v rešitev xAssist in pametna očala. Podpora na daljavo vam omogoča prenos znanja med oddaljenimi 
lokacijami brez izgube informacije. Z njo odpravite vrzeli v znanju vaših zaposlenih in poskrbite za učinkovitejše 
ukrepanje.

Lahko pa tudi sami podprete svoje stranke z inovativno oddaljeno podporo in tako učinkoviteje in hitreje opravljate 
vzdrževalna in garancijska dela. Z rešitvijo xAssist razvijte nov koncept svojih storitev in razširite servisno ponudbo.

Oddaljena podpora vam omogoča:
• oddaljene video klice,
• reševanje napak v živo,
• funkcionalnosti oddaljene obogatene resničnosti,
• strokovno pomoč kjerkoli in kadarkoli, brez potrebe po potovanjih.

Rešitev xMake za sestavljanje in proizvodnjo

Kljub industrijski avtomatizaciji je človek ostal nepogrešljiv člen v proizvodnih procesih. Ker pa so človeške napake 
pogoste, jih poskušamo v čim večji meri zmanjšati ali izničiti. Inovativno posredovanje navodil za delovne postopke z 
rešitvijo xMake TeamViewer Frontline, vam olajša opravila in poenostavi pregled nad uspešno opravljenimi nalogami. 
xMake podpira naslednje funkcije:

• posredovanje navodil za sestavljanje ali montažo po korakih,
• hitrejše usposabljanje novih delavcev,
• samodejno ustvarjanje dokumentacije,
• prikaz uporabnih informacij.

xMake vam omogoča vodeno delo in nadomešča na papir natisnjene opise delovnih postopkov. S pomočjo pametnih očal ima 
sedaj delavec pomembne podatke pred očmi kadarkoli in kjerkoli, obe roki pa sta prosti za učinkovito in varno opravljanje 
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dela. Opravljene delovne naloge 
delavec dokumentira s slikami, 
videi in tekstom, ki se po koncu 
opravila dodajo v samodejno 
izdelano delovno poročilo. Na 
ta način zagotovite kvalitetno 
in urejeno dokumentacijo. 
Navodila za delo xMake 
lahko uporabljate na različnih 
napravah: računalniku, tablici, 
telefonu ali pametnih očalih. 
Potrebujete le Wi-Fi povezavo, 
program pa se prilagodi 
uporabniku.

V primeru okvare proizvodnje linije ali drugih napak, lahko zaposleni dostopajo do integrirane funkcije oddaljene 
svetovalne podpore (angl. Just in Time Expertise, JITE). V času visoke fl uktuacije kadrov pa je zelo uporabna tudi 
funkcija oddaljenega usposabljanja (angl. Just in Time Training, JITT), ki skrajša čas usposabljanja novih delavcev in 
zmanjšja obremenitev mentorjev.

Rešitev xInspect za servisna in vzdrževalna dela

Kompleksni priročniki in navodila za uporabo naprav so stvar preteklosti. Digitalizirajte svoje znanje, poenostavite 
prenos znanja na novozaposlene ter izboljšajte njihovo varnost – prikažite jim opozorila o nevarnostih, povezanih z 
delovnim procesom! xInspect TeamViewer Frontline je inovativna rešitev, s katero delavcu s pomočjo pametnih očal 
posredujete relevantna navodila ali servisne postopke.

• Najmanjše elektronsko varnostno stikalo na svetu.

• Izkoristite ozko in kompaktno IP67 ohišje, prilagojeno za 
    montažo na 40 mm aluminijaste profile.

• Ponuja vam možnost zasuka glave, zaradi česar ga lahko v 
    različnih položajih enostavno montirate v manjših napravah.

• Z varnostnim stikalom varujte drsna ali tečajna vrata, z 
    aktivatorjem tudi tečajna vrata z majhnim radijem zapiranja.  

• Na voljo so vam tudi izvedbe, s katerimi lahko dosežete 
    visoko stopnjo kodiranja po standardu ISO 14119.

• Več na www.tipteh.si/azm40

na svetu - Schmersal AZM40

Najmanjše elektronsko

varnostno stikalo z zaklepanjem

Schmersal AZM40
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xInspect vam omogoča:
• vodeno diagnostiko,
• kontrolni seznam opravil,
• samodejno ustvarjanje dokumentacije,
• povezovanje dodatnih senzorjev in IIoT naprav,
• vodeno odpravljanje težav.

Tehniki se pri opravljanju nepoznanih vzdrževalnih del ali popravil vse pogosteje srečujejo z izzivom sočasnega 
branja navodil za uporabo ter opravljanja del. S pomočjo pametnih očal lahko opravljajo oboje hkrati. Delavec ima 
na pametnih očalih vse potrebne informacije: navodila, kontrolne sezname, diagrame, ipd. ves čas pred očmi. Očala 
ga pri gibanju ne ovirajo. Po koncu opravila se samodejno ustvari poročilo, v katerega so vključeni posnetki in drugi 
zaznamki.

Z rešitvijo xInspect bodo vaši delovni procesi učinkovitejši in enostavnejši. Navodila po korakih in integriran nadzor 
kakovosti poenostavijo tudi vzdrževalna dela. Tako boste hitro dosegli donosnost naložbe v rešitev.

Rešitev xPick za logistične in skladiščne aplikacije

Z rešitvijo »Pick by vision« poenostavite zbiranje naročil, razvrščanje blaga, nadzor zalog in številne druge procese 
v logistiki in skladiščenju.

Prednosti uporabe rešitve xPick so:
• povezava s sistemom upravljanja skladišča (WMS),



24 AVTOMATIKA 194/2021

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

• prostoročno upravljanje,
• prilagodljiv in intuitiven uporabniški vmesnik,
• doslednejša izvedba dodeljenih naročil,
• optimizacija poti pri nabiranju blaga.

Tipteh d.o.o. • Ulica Ivana Roba 23 • 1000 Ljubljana • Tel. +386 (0)1 200 51 50 • E-pošta: info@tipteh.si • www.tipteh.si
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

INOVATIVNE REŠITVE ZA INDUSTRIJSKO 
BREZŽIČNO OMREŽJE

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

V avtomatizaciji procesov je zanesljiv prenos podatkov ključnega pomena. Vse večje je povpraševanje po 
sistemskih rešitvah za industrijske brezžične povezave, ki morajo biti varne, zaščitene in 100 % zanesljive. 
Napredne rešitve za industrijske brezžične povezave odpirajo nove možnosti na področju industrijske 
avtomatizacije in industrijske analitike. 

Izdelki iz skupine DATAEAGLE zagotavljajo varen in stabilen radijski prenos. Predstavljajo napredne rešitve 
z visoko zmogljivostjo in prilagodljivostjo za učinkovito uporabo v različnih panogah in aplikacijah, kot 
sožerjavska industrija, vodovod, infrastruktura, dvigala in žičnice, transportna vozila, avtomatizacija strojev, 
logistika in mnoga ostala področja. Zanesljive in patentirane rešitve za radijske prenose za PROFINET in 
PROFIBUS vključno s PROFIsafe in openSAFETY preko UDP, so na trgu požele veliko zanimanje in odobravanje.

Serija izdelkov DATAEAGLE pokriva področja industrijskega brezžičnega omrežja, IoT rešitev, daljinskega 
vzdrževanja, telemetrije, M2M (Machine to Machine) rešitev in spremljanja stanja naprav, ki pokrivajo več 
različnih radijskih tehnologij.

Industrijsko brezžično omrežje (INDUSTRIAL WIRELESS)

DATAEAGLE radijski brezžični sistemi so alternativa tehnologijam, kot so drsni obroči (slip ring) in optični 
sistemi za prenos podatkov. Skupina izdelkov DATAEAGLE 1000 do 6000 podpira različne protokole, omrežne 
prehode in PLC IO module:

• Serijski RS232/485,
• PLC/IO moduli,
• PROFIBUS,
• PROFINET,
• PROFIsafe,
• openSAFETY/UDP,
• CAN,
• IO-link in
• Ethernet.
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Izdelki so na voljo v klasični IP20 izvedbi ali v X-terme IP65 izvedbi, kar nudi prilagodljivost in uporabo 
naprav v širokem spektru aplikacij.

Prenos podatkov senzorjev preko radijskega signala (WIRELESS SENSOR NETWORK)

Z naprednimi DATAEAGLE Bluetooth IO zbiralkami lahko zanesljivo prenesete analogne in digitalne podatke 
senzorjev preko radijskega signala. DATAEAGLE zbiralke X-treme IO 2730 omogočajo, da enostavno pretovorite 
kabelske senzorje v »brezžične« senzorje. Če je potrebno senzorje namestiti v težko dostopne in prostorsko 
omejene aplikacije in če uporabljate mobilne stroje ali mobilne robote, kjer namestitev sledilnih kablov 
ni mogoča, potem je zbiralkaDATAEAGLEX-treme IO 2730 primerna rešitev. Skupaj z omrežnim prehodom 
DATAEAGLE Compact 2730 omogoča integracijo meritev senzorjev v krmilnik ali v oblak.

Omrežni prehod DATAEAGLE 2730 je narejen za optimalni prenos podatkov med senzorji in kontrolno enoto. 
Različne izvedbe nudijo izbiro med številnimi industrijskimi povezavami: Profi bus DP, PROFINET, Ethernet 
IP, OPC/UA, Modbus TCP, POWERLINK, sercos, CANopen, EtherCAT in Devicenet. V razvoju so tudi IO-Link 
naprave, ki bodo kmalu dopolnile to skupino izdelkov.

V naši razširjeni skupini izdelkovse nahaja tudi DATAEAGLE sistem za napredno spremljanje delovanja naprav. 
S pomočjo naprednega senzorja CISS je mogoče odkrivanje anomalij in izboljšano napovedano vzdrževanje. 
Senzor CISS ima kar 8 različnih merilnikov, katerih vrednost je mogoče spremljati in prenesti v oblak.

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

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today
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Digitalizacija razdelilnih transformatorskih 
postaj (RTP)
Informacije: KOLEKTOR d.o.o.

Z uporabo Advantech virtualnega strežnika

Advantech predstavlja novo generacijo najzmogljivejših računalnikov na svetu, namenjenih za razdelilne 
transformatorske postaje (RTP). ECU-500 je zmožen upravljanja vseh virtualnih aplikacij v razdelilnih 
transformatorskih postajah, z uporabo operacijskih sistemov Windows in Linux, vključno z aplikacijami v 
realnem času. ECU-500 je zgrajen na podlagi izkušenj in  odličnega poznavanja informacijske tehnologije 
RTP-jev in tehnike, ki se uporablja v strežnikih telekomunikacijskih baznih postajah. 

Virtualni strežnik za razdelilne transformatorske postaje

ECU-500 je zasnovan na strežniških procesorjih z do 24 jedri Intel Xeon, kar zagotavlja do desetkratno 
zmogljivost obdelovanja podatkov glede na računalniški sistem ECU-4784. Uporablja 19” rack ohišje 
višine 2U.

Procesorska zmogljivost, običajno nameščena v redundantni arhitekturi, zadostuje za delovanje v virtualnem 
okolju z operacijskim sistemom v realnem času (RTOS). Namenjen je izvajanju kritičnih operacij, kot so npr. 
zaščitni relejni VM, SCADA sistemih in skrbniške funkcije za celotno postajo.

ECU-4784 je najrobustnejši računalnik namenjen RTP postajam. Certifi ciran je v skladu s standardom IEC-
61850-3 in primeren za delovanje v zahtevnih objektih za proizvodnjo električne energije.
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Primerjava tradicionalne in digitalne razdelilne transformatorske postaje

Zakaj digitalizirati razdelilne transformatorske postaje (RTP)? Pri tradicionalnih arhitekturi razdelilne 
transformatorske postaje lahko prihaja do netočnih meritev in nepravilnega delovanja, medtem ko 
digitalizacija prinaša točen zajem podatkov, sinhronizirane operacije in centralno vodenje in upravljanje. 
Načrtovanje, izvedba in vzdrževanje RTP poteka hitreje in enostavneje, z manjšim obsegom potreb po 
dodatnih inštalacijah.

Slika 1: Tradicionalna arhitektura razdelilne transformatorske postaje

Slika 2: Digitalna arhitektura razdelilne transformatorske postaje

Advantechova inovacija

• Zanesljivost, stabilnost in prilagodljivost

Redundantna arhitektura računalniškega sistema je idealna za virtualizacijo okolij razdelilnih 
transformatorskih postaj. Arhitektura omogoča uporabniku enostavno in hitro uvedbo novih funkcij 
skozi celotno življensko dobo RTP-ja.
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• Enostavno vzdrževanje in možnost razširitev

Zaradi modularnosti in enostavne arhitekture bo uporabnik porabil 
manj časa za vzdrževanje. Advantechov ECU-579 izboljšuje zanesljivost, 
vodljivost in učinkovitost delovanja omrežja.

IEC-61850-3

Strežnik je 
certifi ciran v skladu 
s standardom IEC-
61850-3 (TUV) 
in je namenjem 
za delovanje v 
zahtevnih objektih 
za proizvodnjo 
električne energije.

Različni procesorji

Možnost izbire 
različnih procesorjev 
(do 24 jeder), 
ki podpirajo 
virtualizacijo kot 
npr. VMware za 
centralizirano 
zaščito in nadzor.

PCI/PCIe

Možnost razširitve s 
PCI/PCIe karticami. 
Podpora protokola 
HSR/PRP za 
sinhronizacijo in 
redundanco omrežja.

Dodatne informacije
• Produktna stran Advantech Power & Energy - https://www.advantech.

eu/products/power-energy/sub_1-369ntd
• Katalog Advantech Power&Energy - https://www.kolektoravtomatizacija.

com/uploads/avtomatizacijael/eloprema/prodajne_novosti/11061500.
pdf

• Katalog Star Product Guide - http://advcloudfi les.advantech.com/
ecatalog/2020/SPG.pdf

• Kolektor Sisteh E-knjižnica katalogov - https://ekatalog.kolektorsisteh.si/
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Kontrolnik mirovanja UG 6946

Varnostni kontrolnik mirovanja brez zunanjega senzorja, s funkcijo ˝muting˝

Med vzdrževanjem, servisnimi posegi ali popravili na strojih je pogosto potrebno posredovati med proizvodnim 
procesom. Kjerkoli gre za gibanje, je varnost pomembno vprašanje. Z višjo stopnjo avtomatizacije procesov 
in višanjem varnostnih zahtev je postal nadzor gibanja-mirovanja še pomembnejši. V tem primeru je DOLD 
kontrolnik mirovanja brez dodatnih senzorjev UG 6946 serije SAFEMASTER S, z majhno širino le 22,5 mm, 
prava izbira.

Modul mirovanje zazna tako, da ovrednoti preostalo inducirano napetost v navitjih motorja. S tem nudi 
najvišjo stopnjo zaščite do Cat. 4 / PL e ali SIL 3, tudi v primeru, če je motor že izključen. Preprosta 
integracija v koncept stroja ali pogona zmanjša čas in stroške integracije. Modul UG 6946 je še posebej 
primeren za uporabo s 3- in 1-faznimi motorji v obdelovalnih strojih, stroji za obdelavo lesa, centrifugah 
in valjčnih pogonih. UG 6946 ponuja dva varnostna tokokroga s prisilno vodenimi kontakti ter je primeren 
za nadgradnjo in naknadno vgradnjo.

Prednosti za uporabnika

Povečana produktivnost zaradi hitre zaznave zastoja

 Povečana varnost brez posega v konstrukcijo stroja (dodatni senzorji niso potrebni)

Idealno za nadgradnjo obstoječih sistemov

Cenovno ugodna rešitev

Primerno za uporabo s frekvenčnimi pretvorniki.

Tehnične lastnosti

Majhna širina – samo 22mm

Informacije: KOLEKTOR Sisteh
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VARNOSTNI KONTROLNIK MIROVANJA

Dva varnostna tokokroga (redundantna NO kontakta)

Dve območji nadzora; do 400mV ali do 4V (odvisno od verzije)

Za varnostne aplikacije do Cat. 4 / PL e ali SIL 3

Funkcija ˝muting˝ (opcijsko) 

Področja uporabe

E Lesnoobdelovalni stroji

Stroji za obdelavo kovin

Mlini in mešalniki

Tekstilni stroji

Transportna tehnika

Pakirni stroji

Stroji za ločevanje

Prehrambena in procesna industrija

….

Aplikacija

Pri vzdrževalnih delih se naprava nadzorno zaustavi z aktiviranjem funkcije zaustavitve na varnostnem zaklepu . 
Dostop do območja nevarnih strojev spremlja UG 6946 . Šele potem, ko je zaznano varno mirovanje, nadzornik 
sprosti varnostno zaporo in zaščitna vrata , ki se lahko odklenejo. Ko se odprejo zaščitna vrata, je treba nevarna 
gibanja takoj izklopiti in jih zavarovati pred ponovnim zagonom. Šele potem lahko serviser varno vstopi v sistem.
Omogočitveno stikalo se zaradi lastne zaščite prenese v varnostno območje stroja .

Dodatne informacije

Letak - https://www.kolektoravtomatizacija.com/uploads/avtomatizacijael/eloprema/prodajne_novosti/
fl yer_stillstandswaechter_ug6946_fe116.pdf

Tehnični list - https://www.kolektoravtomatizacija.com/uploads/avtomatizacijael/eloprema/prodajne_
novosti/stillstandswachter_lh_5946_safemaster_s.pdf
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Kontrolniki nivoja tekočin

Zanesljiv nadzor in zaščita pred prelivom tekočin ali suhim tekom, 2 ali 1 
točkovno nadziranje nivoja in možnost uporabe kot detektorja vlage

Kontrolniki nivoja tekočin iz serije DOLD Varimeter so primerni za nadzor in zaščito pred prelivom tekočin 
ali suhim tekom. S sondami je mogoče določiti minimalen in maksimalen nivo. Kadar nivo tekočine preseže 
ali pade pod nastavljeno vrednost, se izhodni kontakti, po nastavljenem času zakasnitve, preklopijo. 

Prednosti za uporabnika

PSkladnost z IEC/EN 60255-1

2 ali 1 točkovno nadziranje nivoja 

Možna uporaba kot detektor vlage

Odpornost na motnje

Dolžina vodnikov sond do 3000m

Široko nastavitveno območje od 2 do 450 kΩ, ki omogoča tudi razlikovanje med tekočino in peno

Ločeno nastavljiva zakasnitev 0,2...20 s za MIN in MAX nivo

2 ločena izhodna releja za nivo MIN in MAX, skupni nadzor izhodnih relejev v primeru 2 točkovnega 
histereznega nadzora nivoja

Interno generirana AC napetost (cca 30 Hz) za delovanje sond

Pomožna napetost 24-415 V AC ali 24 V DC

Led indikacija delovanja in stanja kontaktov

2 izhodna preklopna releja

IL9151 in SL9151 z varno ločitvijo v skladu z IEC/EN 61140, IEC/EN 60947-1

IL9151 globina namestitve 59 mm (za inštalacijske omare)

Informacije: KOLEKTOR SISTEH
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SL/MK9151(N) globina namestitve 98 mm (za omare z montažno ploščo)

IL/SL9151 širina 35 mm

MK9151N širina 22,5 mm

Področja uporabe

Nadzor nivoja prevodnih tekočin (npr. najvišji in najnižji nivo polnjenja, prenapolnjenost, zaščita 
proti suhemu teku)

Spremljanje in nadzor razmerja mešanja prevodnih tekočin

Splošno spremljanje upornosti (npr. zaznavanje mejne temperature s PTC)

Področja uporabe

Tehnični list - https://www.dold.com/downloads/IL9151_en.pdf

Kontrolniki obremenitve - https://www.dold.com/en/products/relay-modules/monitoring-devices/
measuring-relays-monitoring-relays/measuring-relays-for-monitoring-physical-values/mk-9151n?c=119
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Sodobni sistemi energetskega napajanja

Nove tehnologije na področju elektroenergetike in uporabe električne energije pomenijo tudi velike 
spremembe tako v oskrbi z električno energijo kot tudi zagotavljanju stabilnosti, zanesljivosti in varnosti 
v elektroenergetskih sistemih. Distribuirana proizvodnja električne energije in porabniki nove generacije 
(električna vozila, toplotne črpalke, samooskrba, …) pomenijo velike spremembe v elektroenergetskem 
sistemu ter njegovih karakteristikah.

Eešitve KOLEKTOR SISTEH na tem področju vključujejo najsodobnejše tehnologije na področju hranilnikov 
električne energije ter celovitih sistemov upravljanja in vključevanja v sisteme vodenja in digitalnih 
IIoT platform.

Optimizacija izrabe električne energije z vpeljavo 
naprednih baterijskih hranilnikov

KOLEKTOR SISTEH skupaj z družbo ELES, sistemskim operaterjem elektroenergetskega omrežja, ponuja 
celovito rešitev za optimizacijo izrabe električne energije z vpeljavo naprednih baterijskih hranilnikov. 
Naročniku lahko v začetni fazi izvedejo študijo izvedljivosti ter kasnejše izvedbe ter celovitega inženiringa 
na tem področju.

Z njihovo pomočjo boste povečali dodano vrednost naložbe v baterijo in skrajšali čas vračila naložbe.

Informacije: KOLEKTOR SISTEH

Izzivi in priložnosti
podjetij na področju oskrbe
z električno energijo

1
Večja kakovost
oskrbe z električno energijo

Izziv
Nepredvidljive vremenske razmere, 
(pre)šibko omrežje, potrebe po 
nadstandardni kakovosti dobavljene
električne energije in vse večji 
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delež električne energije iz obnovljivih virov lahko 
vplivajo na zanesljivost dobave električne energije 
in s tem na nemoteno delovanje podjetja.

Priložnost
Napredni baterijski sistem lahko močno omeji ali celo
popolnoma odpravi opisane težave ter s tem prispeva k
znižanju operativnih stroškov in povečani zanesljivosti
proizvodnega procesa.

2
Nižji stroški 
električne energije

Izziv
V proizvodnem procesu se občasno pojavi potreba po
večji priključni moči. Zaradi zagotavljanja nemotene
proizvodnje podjetje zato plačuje višjo in s tem dražjo
priključno moč. Kljub temu lahko občasno prihaja do
prekoračitev pogodbenega odjema delovne in tudi
jalove moči, kar vodi k dodatnim stroškom podjetja.

Priložnost
Napredni baterijski sistem lahko omogoči znižanje
koničnega odjema električne energije iz omrežja 
in zmanjša izgube v internem omrežju (jalova moč,
harmonska popačenja). Rezultat so nižji operativni
stroški podjetja.

3
Optimalna izraba energije 
iz lokalne proizvodnje

Izziv
Z namestitvijo elektrarne na obnovljive vire energije
želi podjetje povečati energetsko učinkovitost, biti
energetsko čim bolj samozadostno in zmanjšati svoj
ogljični odtis.

Priložnost
Napredni baterijski sistem lahko zagotovi maksimalno
izrabo lastne proizvedene energije (PV, veter, SPTE) in

Nemotena proizvodnja

U

t

Motena proizvodnja

U

t

Brez naprednega 
baterijskega sistema

Z naprednim 
baterijskim sistemom

Brez naprednega 
baterijskega sistema

P

t

P

t

Z naprednim 
baterijskim sistemom

Obratovanje proizvodnje

U

t

Izpad proizvodnje

U

t

Brez naprednega 
baterijskega sistema

Z naprednim 
baterijskim sistemom
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v času potrebe (izpad omrežja) poskrbi za avtonomno
delovanje podjetja.

4
Dodatni prihodki 
na elektroenergetskih trgih

Izziv
Elektroenergetski trg se vedno bolj razvija in podjetjem
odpira nove poslovne priložnosti.

Priložnost
Napredni baterijski sistem omogoča tudi nudenje
sistemskih storitev operaterjem elektroenergetskega 
omrežja. S tem še dodatno povečate izkoristek 
baterijskih sistemov in skrajšate dobo povračila 
investicije.
Hkrati z nastavitvijo prioritet pri upravljanju baterijskega 
sistema poskrbite, da uporaba za potrebe sistemskih
storitev ne bo omejevala zanesljivega delovanja
proizvodnega procesa.

Celovita rešitev 
za optimizacijo izrabe električne
energije z vpeljavo naprednih hranilnikov
električne energije

Kolektor Sisteh in ELES vam ponujata celovito rešitev 
za optimizacijo izrabe električne energije z vpeljavo 
naprednih hranilnikov električne energije. 

Potek dejavnosti delijo na štiri faze:

1. Priprava načrta rešitve  
Prva faza je ključna za uspešno izved bo 
projekta. V tej fazi pred vi dimo funkcionalno sti 
uporabe in tehnične lastnosti baterijskega 
sistema za doseganje čim boljšega izko-
ristka in čim večje dodane vrednosti. 

2. Izvedba  
Vključuje analizo obstoječega stanja, izdelavo 
načrta za izvedbo, projektiranje, na bavo 
opreme, izvedbo gradbenih del in napeljav, 
vzpostavitev komunikacijskih povezav ter 
integracijo in zagon baterijskega sistema v dotičnem 
elektroenergetskem sistemu. Zago tavljajo vam najbolj 
kakovostno tehnologijo vodilnih svetovnih proizvajalcev. 
Sistem vodenja naprednega baterijskega hranilnika, ki je 
rezultat lastnega razvoja, prilagodimo vašim potrebam. 

Poskrbijo tudi za izobraževanje vaših zaposlenih o 
tehniki in ekonomiki baterijskega sistema. 

3. Vzdrževanje v času obratovanja  
Zagotavljamo vam spremljanje delovanja 
sistema na daljavo ter celovito preventivno 
in kurativno vzdrževanje. Svetujemo 
vam tudi glede uvajanja dodatnih 
funkcionalnosti in morebitnih nadgradenj sistema 
ter kako izboljšati ekonomiko obratovanja sistema.

4. Razgradnja po koncu življenjske dobe  
Namesto vas poskrbimo za razgradnjo skladno 
z vsemi zakonskimi zahtevami.

Poleg tega vam lahko pomagajo tudi pri pripravi 
izračunov ekonomičnosti vpeljave  baterijskih 
sistemov v podjetje in pri povezovanju s kupci storitev 
na trgu prožnosti.

Za dodatne informacije pokličite na 01 474 28 34 ali
pošljite elektronsko pošto na janez.humar@eles.si.



37AVTOMATIKA 194/2021

INTERNET STVARI V KMETIJSTVU

IoT za pametno kmetijstvo nove dobe

Napredne rešitve ki povečajo učinkovitost in znižajo stroške

Kmetijstvo se v 21. stoletju sooča s številnimi izzivi. Kljub vpeljavi novih orodij je še vedno močno odvisno od ročnega 
dela in podvrženo vedno bolj ekstremnemu nihanju vremena, izsuševanju zemljišč in slabšanju kvalitete prsti. Da bi 
premagali te težave in zadostili zahtevam po povečanju proizvodnih količin, je nujna digitalizacija z vpeljavo novih 
pametnih IoT rešitev za kmetijstvo. Te poskrbijo za znižanje stroškov, povečanje učinkovitosti, ter izboljšanje kakovosti 
in količine pridelkov. Za hitro vpeljavo IoT rešitev v kmetijstvo je optimalna uporaba LPWAN tehnologij LoRaWAN in 
NB-IoT. Odlikuje jih izjemen domet, nizki stroški in preprosta implementacija.

KAJ PRIDOBIMO S PAMETNIM IOT KMETIJSTVOM?

Informacije: TELOS d.o.o.
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GRADNIKI REŠITVE

IoT rešitve v kmetijstvu temeljijo na brezžičnih LPWAN IoT tehnologijah LoRaWAN in NB-IoT. Pri prvi s pomočjo LoRa 
bazne postaje vzpostavimo lastno IoT omrežje, na katero se brezžično povezujejo namenski IoT senzorji v radiju do 
16km. Pri drugi se senzorji samodejno povezujejo v mobilno NB-IoT omrežje. Za vzpostavitev rešitve na vse željene 
lokacije namestimo namenske IoT senzorje za spremljanje izbranih dejavnikov. Napajajo jih baterije z življenjsko 
dobo do 10 let.

V nadzorni IoT platformi GIoTo nastavimo parametre vseh uporabljenih senzorjev. Vnesemo lastnosti omrežja, senzorje 
poljubno poimenujemo in razdelimo v skupine. Obenem nastavimo intervale pošiljanja odčitkov  – vsakih 5 minut, 
1x na uro, 1x na dan. V platformi je na voljo grafi čen vpogled v trenutno stanje vseh parametrov, ki jih spremljamo in 
pregled nad zgodovino meritev. V rešitev lahko dodamo skoraj neomejeno število prostorsko razpršenih senzorjev. 
Sistem nas v realnem času obvesti, da so merjeni dejavniki zunaj nastavljenih pragov. Tako bomo obveščeni, da je vlaga 
v rastlinjaku prenizka in je potrebno zalivanje, da je kislost Ph prsti narasla nad željeno raven in bo potrebno posuti 
apnenec. Senzorji nas bodo tudi opozorili, da je nivo krme v silosih na nizki ravni in je potrebno naročiti novo zalogo.

Prikaz delovanja: v diagramu opazujemo postavitev rešitve spremljanja različnih dejavnikov na kmetiji. Prek LoRaWAN 
bazne postaje je vzpostavljeno LoRa omrežje, prisotno je tudi mobilno NB-IoT omrežje. Na omrežje se brezžično 
povezujejo različni namenski senzorji. Pridobljeni podatki se prenašajo v internet in naprej v IoT platformo GIoTo. 
Vse podatke iz senzorjev uporabniki spremljajo neposredno na svojih telefonih.

IoT platforma GIoTo

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

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

Kaj omogoča GIoTo?

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

• Celovit in pregleden grafi čni prikaz pridobljenih podatkov z različnimi grafi  in diagrami.
• Priprava in pošiljanje ukaznih parametrov do povezanih naprav.
• Napredna analiza in obdelava pridobljenih podatkov.
• Alarmiranje o dogodkih na omrežju in priključenih napravah
• Preventivno oz. »predictive« alarmiranje, ki lahko na osnovi vzorcev napove dogodke.
• Izvoz podatkov v večje število formatov (API).
• Prikaz lokacije povezanih naprav.
• Realno časni prikaz delovanja IoT omrežja.
• Upravljanje znotraj enovitega Drag&Drop dashboarda.
• Uporaba na vseh tipih naprav, tudi tablicah in pametnih telefonih.

GIoTo - pametno orodje za upravljanje stvari v IoT omrežjih

Nadzorna plošča - Dashboard

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

Praktični primeri uporabe za sodobno 
precizno kmetovanje

Z neposrednim vpogledom v nivoje vlage, temperaturo, 
količine hranilnih snovi v prsti in številne druge dejavnike, 
optimiziramo uporabo razpoložljivih virov. Na kmetijah lahko 
vzpostavimo rešitev za pametno namakanje, spremljamo 
kvaliteto prsti, izvajamo vremenske meritve, nadzorujemo 
prisotnost strupenih plinov v objektih, merimo nivoje 
krmil v silosih in kontejnerjih ter številne druge.

Pameten namakalni sistem

Voda je ključnega pomena za rast rastlin in kvaliteto pridelkov. 
Z uporabo namenskih senzorjev vlage in temperature, lahko 
vzpostavimo IoT rešitev za pametno namakanje poljščin, 
kar bistveno poveča učinkovitost porabe vode. Postopek 
zalivanja sprožimo ob pravem času, le na tistih delih polja, 
kjer je to potrebno in pri tem uporabimo ravno toliko vode, 
kot je potrebno. Obenem lahko vzpostavimo tudi pameten 
avtomatiziran namakalni sistem. Takoj ko senzorji zaznajo 
prenizek nivo vlage, samodejno, brez potrebe po ročnem 
posegu, sprožijo zalivanje in zalivanje ustavijo, ko je nivo 
vlage primeren. S tem postane namakalni sistem bistveno 
bolj učinkovit. Pametno namakanje poskrbi za zdrave in 
kvalitetne posevke in obenem prinaša nižje stroške dela.

Neposreden vpogled v kvaliteto prsti

Kmetje so bili za vpogled v kvaliteto prsti do sedaj odvisni 
od zamudnih in nenatančnih ročnih pregledov na terenu. 
IoT rešitev s pomočjo namenskih senzorjev omogoča 
oddaljeno spremljanje stanje zemlje od kjerkoli. Neposredno 
v prsti lahko spremljamo temperaturo in vlago na različnih 
globinah, beležimo kislost – Ph in prevodnost – EC prsti, 
vsebnost dušika, kalija in fosforja ter druge karakteristike. 
Ti podatki nam omogočajo optimalno zalivanje, apnenje, 
škropljenje in gnojenje. To občutno zniža stroške, poveča 
kvaliteto in kvantiteto pridelkov in poskrbi za varovanje 
našega krhkega planeta. Z zgodovinsko analizo je olajšana 
tudi odločitev na kateri del zemljišča posaditi določene 
posevke in kateri deli so problematični in potrebujejo 
sanacijo.

Spremljanje vremena

Kmetijska dejavnost je zelo odvisna od nestanovitnega 
vremena. Neprestano spremljanje precej nezanesljivih 
vremenskih aplikacij in meteoroloških napovedi je zelo 
stresno in zamudno. Pravo rešitev prinaša IoT meteorološka 
postaja. Ta omogoča neposredno lokalno merjenje hitrosti 
in smeri vetra, temperature in vlažnosti zraka, zračnega 
tlaka, prašnih delcev, količine padavin, radiacije, UV 
sevanja in svetilnosti. S pridobljenimi podatki lahko z večjo 
gotovostjo napovemo gibanje vremena ter spremljamo 
okolijske pogoje in se na njih prilagajamo.
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Nadzor rastlinjakov

Rastlinjaki zagotavljajo nadzorovano okolje, ki je popolnoma 
prilagojeno potrebam vegetacije, ki se goji v notranjosti. 
Tradicionalno se mikro klimatski in agronomski pogoji v 
rastlinjakih spremljajo ročno z neprestanimi pregledi na 
lokaciji. Prepoznavanje stanja je odvisno od občasnih 
nezanesljivih ocen. Z integracijo IoT senzorjev je ugibanja 
konec, saj lahko v vsakem trenutku na daljavo preverimo 
vse pomembne faktorje za optimalno rast rastlin in se na 
meritve takoj odzovemo. Tako pridobimo občutno povečanje 
kvalitete in kvantitete pridelkov.

Spremljanje nivojev v silosih in zbiralnikih

Na kmetijah se običajno nahaja večje število silosov, 
zbiralnikov in kontejnerjev, ki se uporabljajo za hranjenje 
pridelkov, krmil, vode, gnojil, pogonskih goriv, odpadnih 
olj in sorodnega materiala. Ročno pregledovanje stanja 
nivojev vsebine je zelo zamudno, nenatančno in tudi 
nevarno. Z oddaljenim IoT vpogledom v nivoje v realnem 
času, v vsakem trenutku dneva točno vemo koliko krmil, 
vode, goriv in ostalega materiala je še na voljo. Rešitev nas 
sama obvesti, da je potrebno naročiti novo zalogo krmil, 
napolniti vodni rezervoar ali izprazniti sode z odpadnimi olji.

Merjenje strupenih plinov in temperature v prostorih

Kmetijski obrati, ki se ukvarjajo s perutninarstvom, govedorejo 
in prašičjerejo so neposredno odvisni od kvalitete zraka 
znotraj prostorov. V primeru, da v hlevih in kokošnjakih 
pride do velikega nenadnega povečanja temperature, CO, 
CO2, mikro delcev – PM, amonijaka in metana, so posledice 
lahko katastrofalne, saj lahko pride do množične zastrupitve 
in pogina živali. S pomočjo namenske senzorske postaje 
lahko v realnem času spremljamo okoljske pogoje in 
prisotnost strupenih plinov. V primeru težav nam sistem 
takoj pošlje alarm. Tako se lahko takoj primerno odzovemo 
in preprečimo najhujše.



42 AVTOMATIKA 194/2021

OGLASNO SPOROČILO



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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