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Spoštovani,

Končno smo dočakali začetek konca omejitve gibanja, raznih 
»passportov« ipd, a ni še jasno, kaj sledi za tem. Nekako ni videti, 
da se bodo stvari sploh kdaj vrnile v prejšnje okvire.

Tako se spet ukvarjamo z »gazelami«, čeprav ni jasno, v katerem 
kontekstu smo. Smo tokrat v pragozdu, savani, polarnem koncu ali 
puščavi? A nič ne de, bo že kakšna EU direktiva razjasnila stvari.

Tokratne gazele se opotekajo po tehnološkem parku, upam da so 
cepljene. Vlade, ki so nam krepko »pomagale« s COVID ukrepi, ne 
želijo ostati na tem in hočejo na vsak način »pomagati« preživelim. 

Tako imamo sedaj nove predloge ukrepov, ki naj bi blažili posledice 
prejšnjih ukrepov. Seveda iz davčne blagajne in (predvsem) bančnih 
kreditov, verjetno ob obilnih političnih provizijah ipd.

Le kaj bi lahko šlo narobe pri tem?

Sejmi že dolgo izgubljajo sapo, a »predlogi ukrepov« skozi zadnja 
leta so jih dokončno dotolkli. 

Danes ni veliko razlogov za udeležbo sejma. Služijo predvsem 
praznemu razkazovanju, rezanju pršuta, točenju piva, obveznim 
porcijam pleskavic s kajmakom in različnim vohunskim igricam, 
brez konkretne koristi za razstavljavce ali obiskovalce. Od vseh pa 
se pričakuje, da sami plačujejo za privilegij lastnega posilstva.

Pregovorni inovatorji na famoznem prostem trgu naj bi se temu 
prilagodili in tako bi že leta nazaj morali videti preusmeritev teh 
resursov v praktične delavnice ipd, a tega ni. Glavni udeleženci 
vsakega sejma so tam pogosto v skladu z dogovorom z lokalno 
politiko in ta nima nič s prikazom novih izdelkov ipd. 

Pravzaprav je sejmarstvo tudi industrija, kot pravijo na GZS, in 
industrija dela za dobiček... ker smo nekje v istem čolnu, se ne bomo 
pritoževali.

Videti je, da se morajo tako sejmi kot revije ponovno izumiti in 
temeljito transformirati.

Mogoče je COVID samo zadnji kamenček, ki je porušil celotno fasado 
»demokracije«, »prostega trga«, »človekovih pravic« in tako tudi 
posledično vse ostalo... Tudi industrijske procese?

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
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Branko Badrljica • tel. 040 423 303 
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Odgovorni urednik:
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A+E INFO

A+E INFORMACIJE

 6 INDUSTRIJA SEJMOV IN SREČANJ VEČ KOT 14 
MESECEV NI POSLOVALA!

10 SCALEUPGRADE KONFERENCA - TECHUMANITY

12 STE PRIPRAVLJENI NA KROŽNO IN DIGITALNO 
TRANSFORMACIJO?

SISTEMI IN OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

14 INKJET TEHNOLOGIJA, OSNOVA ZA ZANES-
LJIV IN CELOVIT SISTEM INDUSTRIJSKEGA 
OZNAČEVANJA

18 SIGNALNE LUČKE AUER SIGNAL SERIJE R, 
ZMOGLJIVE IN MODERNE

21 POGONSKI KRMILNIKI SERIJE ADW Z ANALOG-
NIM VHODOM

24 MEAN WELL PWM IOT TER LCM IOT LED 
NAPAJALNIKI MEAN WELL Z VGRAJENO POD-
PORO ZA CASAMBI, SILVARI ALI TUYA BLUE-
TOOTH MESH

26 OMRON CP2E, KOT NASLEDNIK KOMPAKT-
NEGA KRMILNIKA CP1E, POPOLNA FUNKCIO-
NALNA ZDRUŽLJIVOST S PREDHODNIKOM

28 BREZKONTAKTNO VARNOSTNO VRATNO STI-
KALO OMRON SERIJE D41 

30 KONČNA KONTROLA S SISTEMOM STROJNE-
GA VIDA OMRON SERIJE FH Z VGRAJENIMI 
ALGORITMI UMETNE INTELIGENCE

22 CARLO GAVAZZI – INDUKTIVNI SENZORJI Z E1 
CERTIFI KATOM (NEMŠKI ECE)

38 ENOSTAVNO DO UPORABE ČRTNIH KOD II

40 NANO DIMENSION DRAGONFLY IV ZA 3D TISK 
TIV

40 3D FDM TISK VELIKIH KOSOV ROBOZE ARGO 
1000

ELEKTRONIKA

32 FDK-JEVE NIMH CELICE Z NIZKIM SAMO-
PRAZNJENJEM

34 INNODISKOV PRVI 10G ETHERNET M.2 MOD-
UL: EGPL-T101

34 5G - DOBRODOŠLI V OMREŽJU PRIHODNOSTI

KAZALO
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A+E INFO

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 5 ČIP

 6 ALKATRON

 8 TRUCK PROT SYSTEM

 9 4WEB

10 LEGADA

13 CONPHIS

16 ELEKTROSPOJI

17 FBS ELEKTRONIK

20 TIPTEH

25 LCR

29 MIEL

32 ICM

35 SRK2022

41 ICM

42 ELGOLINE

43 TRUCK PROTECTION

43 LINGVA

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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Informacije: Gospodarska zbornica Slovenije

Panogo industrije sejmov in srečanj je epidemija covida-19 izjemno prizadela. 
Skupaj z organizatorji so prizadeti tudi vsi, ki pri prireditvah sodelujejo (od 
tistih ki gradijo odre, stojnice, šotore, koncertne strehe, tribune do tistih, ki 
pokrivajo zvok, luč, video, pohištveno opremo, scenografi jo, dekorja, aranžerjev, 
catering itn.).

Panoga industrija sejmov in srečanj zaradi prepovedi oziroma omejitev, 
vezanih na pandemijo covida-19, od srede marca 2020 do vključno meseca 
maja 2021 ni poslovala. To pomeni več kot 14 mesecev! Poslovanje teh 
podjetij je tudi po koncu uradne prepovedi zelo omejeno, zlasti v segmentu 
javnih prireditev, ne glede na to, kakšna je nevarnost za prenos okužb na teh 
prireditvah v primerjavi z drugimi, s predpisi manj omejenimi dejavnostmi.

Podjetja iz dejavnosti industrije sejmov in srečanj beležijo v povprečju 61 % 
padec prometa ter predvidevajo 63-odstoni padec prometa v letu 2021 glede 
na leto 2019 (podatki izhajajo iz ankete, izvedene novembra 2021 med člani 
GZS - ZISS, čigar prihodki iz dejavnosti sejmov in srečanj so večji kot 70 %).
Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo sejmov oz. industrije srečanj, so tako 
od 12. marca 2020 do danes praktično brez omembe vrednih prihodkov iz 
dejavnosti. Razmere se v tem trenutku ne izboljšujejo. Ob tem imajo podjetja 
stroške, ki niso vezani na prireditve – fi ksne stroške (zavarovanje, zemljiški 
prispevki, vzdrževanje objektov in opreme, plače zaposlenih itn.) ter stroške 
za pripravo prireditev, saj se prireditve pripravljajo tudi leto in več v naprej, 
ne glede na to ali na koncu zaradi vladnih ukrepov ali pa zgolj epidemiološke 
situacije ne pride do realizacije oziroma je realizacija zelo okrnjena.

V tem obdobju so podjetja v panogi industrija sejmov in srečanj zadržala 
večino kadrov, saj je njihovo znanje specifi čno in podobnih, že izučenih 
kadrov na trgu ni mogoče pridobiti. Po podatkih iz ankete se je obseg kadrov 
zmanjšal bistveno manj, kot so se zmanjšali prihodki in sicer v letu 2020 za 
26 % glede na 2019, v letu 2021 glede na leto 2019 pa za 30 %.
Predstavniki GIZ KOS (koncertni organizatorji Slovenije), ki so se pridružili 
novinarski konferenci so izpostavili, da skoraj dve leti (s krajšimi prekinitvami) 
kulturnih prireditev in dogodkov sploh niso smeli izvajati, kar še vedno traja. 
Ocenili so, da je v letu 2020 je odpadlo prek 1.250 glasbenih prireditev in 
ocenili, da to pomeni upad prihodkov v višini okrog 110.000.000 EUR. Hkrati 
ocenjujejo, da bo leto 2021 še slabše.

Predstavniki panoge so prepričani, da so bili v obravnavah in razumevanju 
resnosti težav znotraj industrije s strani Vlade RS izpuščeni. Zato želijo še 
enkrat povzeti zahteve, poslane v odprtem pismu Vladi RS 17. novembra. 

INDUSTRIJA SEJMOV IN SREČANJ VEČ INDUSTRIJA SEJMOV IN SREČANJ VEČ 
KOT 14 MESECEV NI POSLOVALA!KOT 14 MESECEV NI POSLOVALA!
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INDUSTRIJA SEJMOV IN SREČANJ V KRIZI

Predlogi ukrepov, ki jih ponavljajo od pomladi 2020, so oblikovani za pomoč podjetjem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo 
sejmov in srečanj za čas, ko jim je bilo poslovanje z odloki onemogočeno in kot zagonski ukrepi za pospešitev 
ponovnega delovanja panoge. Kljub vsem posredovanim pozivom in danim obljubljam panoga doslej ni prejela 
nobenih specifi čnih pomoči.

V prvi polovici leta 2021, v času razglašene epidemije, so podjetja s subvencijami, namenjenimi celotnemu 
gospodarstvu, pokrila le manjši del fi ksnih stroškov (ocenjujemo, da v povprečju manj kot 30 %). Za tem so usahnili 
tudi ukrepi države, ki so slabo situacijo vsaj do določene mere blažili. Edina vira sta ostala lastne rezerve in krediti, 
ki pa sta sedaj tudi že izčrpana.

Zato je povsem jasno, da so se podjetja znašla v brezizhodni situaciji. Pa vendar panoge industrije sejmov in srečanj 
ne naslavljajo specifi čni ukrepi, kot so npr. turistični bon za turizem in gostinstvo, specifi čna podpora žičničarjem, 
podpore določenim panogam v kmetijstvu itn.

Vlada RS že od pomladi dalje obljublja posebno dodatno pomoč, ki pa do danes še ni bila sprejeta. Tudi predlog t. 
im PKP 10 je industrijo sejmov in srečanj obšel.

Evropska unija je že 8. maja 2020 v odgovoru na vprašanje, zastavljeno v Evropskem parlamentu, navedla, da je za 
industrijo sejmov in srečanj možno pridobiti sredstva tako za sanacijo kot za ponovni zagon. Pristopi držav znotraj 
EU si bili različni. Nekatere so oblikovale specifi čno podporo za industrijo sejmov in srečanj in so jo, kot tako, tudi 
prijavile kot državno pomoč. Primeri so Italija (520 milijonov evrov in 370 mio kreditnih sredstev), Nemčija (642 mio 
evrov), Avstrija (300 mio evrov). Druge države so panogo reševale s splošnimi ukrepi, ki pa so bili sorazmerno višji, 
glede na obseg padca prometa.

Zbornica industrije sejmov in srečanj zato Vlado Republike Slovenije poziva, da čim prej odobri:

1) dodatno pomoč za kritje dela stroškov za čas, ko industrija sejmov in srečanj ni smela poslovati. Tu predlagajo, da 
so do ukrepa kritja dela fi ksnih stroškov kot enkratnega dodatka za najbolj prizadeta podjetja upravičena vsa tista 
podjetja, ki so beležila padec prometa 65 % ali več v opazovanem obdobju 12 mesecev, to je v času prepovedi in 
omejitev poslovanja od 1. aprila 2020 do 31. marca 2021, glede na leto poprej in sicer v višini najmanj 10 % od 
ugotovljenega padca prometa ter da za uveljavljanje ni omejevanj, kot so na primer vezave na obseg zaposlenih, 
vsaj 70 % privatno lastništvo, itn.

2) da industrijo sejmov in srečanj podpre z nujno potrebnimi zagonskimi ukrepi in se po vzoru drugih evropskih 
držav oblikuje pomoč na način, da se pospeši in poveča obseg sejemske, kongresne, koncertne in prireditvene 
dejavnosti. Potrebna sredstva za ta ukrep bodo, preko povečanega obsega aktivnosti in s tem več pobranega 
davka, hitro vrnjena v proračun. In sicer:
• Podpora podjetjem, ki organizirajo kakršne koli dogodke z 80 ali več udeleženci v višini 25 EUR na udeleženca 

za obdobje 3 let (dokazili sta uporaba prostora in podpisi udeležencev).
• Podpora podjetjem za udeležbo na domačih sejmih in sicer razstavljavci prejmejo spodbudo za udeležbo na 

sejmih v Sloveniji v višini 35% stroškov sejemskega nastopa, po vzoru podpore MGRT - Agencija SPIRIT za 
udeležbo na tujih sejmih in sicer za obdobje najmanj 2 let.

• Za nastop slovenskih razstavljavcev na sejmih v tujini naj se obstoječi ukrep modifi cira tako, da se v naslednjih 
2 letih spodbuda države veže na izvedbo opreme razstavnega prostora, v višini do 35 EUR/m2, pri čemer mora 
biti izvajalec opreme podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.

3)  da jasno opredeli, kaj je dovoljeno in kaj ni, in to tako, da so prepovedi in omejitve primerljive z drugimi 
dejavnostmi, kjer je verjetnost prenosa okužb primerljiva in da ne obstaja zgolj za to panogo ves čas možnost 
prepovedi izvedbe prireditev ter da kot garancijo podaljša in modifi cira ukrep, ki zagotavlja vračilo 80 % vloženih 
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sredstev ob morebitni kasnejši prepovedi dogodka. Tu 
predlagajo, da se obstoječi ukrep, kot ga določa Zakon 
o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in 
turizmu, podaljša najmanj do 31. maja 2022 ter da 
se višina povračila skupnih stroškov dogodka poviša 
na 90 odstotkov povračila vseh nastalih stroškov, 
kamor sodi tudi strošek dela in sicer v višini do 50% 
upravičenih-dejansko nastalih stroškov.

4)  da za industrijo sejmov in srečanj ponovno uvede ukrep 
čakanja na delo in/ali skrajšanega delovnega časa ter 
ekvivalentno pomoč v obliki mesečnega temeljnega 
dohodka za samozaposlene v tej industrij, in sicer za 
obdobje v katerem poslovanje praktično ni možno.

Panoga industrije sejmov in srečanj je bila prva 
prisiljena zapreti vrata in jih bo tudi zadnja in še to 
zelo postopno odpirala. Ocena mednarodnih inštitucij 
(UFI – Global association of the Exhibition Industry, 

ICCA – International Congress and Convention 
Association) je, da se bo panoga zelo počasi vračala v 
okvire pred pandemijo, in sicer ocenjujejo, da bo za 
to, po koncu pandemije potrebno 3-5 let, da pa se bo 
zaradi svojega pomena in multiplikativnih učinkov pri 
razvoju gospodarstva, znanosti in družbe zagotovo 
vrnila v pretekle okvire. Vendar brez konkretne 
pomoči vlade tej industriji to ne bo mogoče. Pomen 
te industrije je prepoznala tako Evropska komisija kot 
tudi države članice. Pomoč je bila prav tej industriji 
dodeljena z namero nadaljnje promocije in krepitve 
gospodarstva, saj je povezovanje, sodelovanje, 
druženje, kot tudi odprto inoviranje ter prenos znanj 
ključno za zagon in rast različnih gospodarskih panog.
Če bo skupnost izgubila podjetja iz skupine sejmov 
in srečanj, izgubimo znanje za pripravo in izvedbo 
prireditev. To pa ima bistveno večje posledice kot 
samo propad določenih podjetij.
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NOVICE IN DOGODKI

ScaleUPgrade konferenca 
- TECHumanity

Novice ureja: Branko Badrljica, glavni urednik 

Živimo v svetu velikih globalnih sprememb. Epidemija je zatresla tla 
pod nogami svetovni logistiki in dobavnim verigam, omogočila razcvet 
najnovejšim tehnologijam ter nas priklenila pred zaslone, povzročila 
»The Great Resignation« in delodajalce pahnila v borbo za kadre, 
premešala marketinške algoritme, ob vsem tem pa ljudi postavila 
mentalno neudoben položaj.

Vabljeni na ScaleUPgrade konferenco, ki bo v celoti posvečena aktualnim 
temam, s katerimi se soočajo tehnološka, mednarodna, hitrorastoča 
scaleup podjetja.

Predstavili bomo ključne novosti in spremembe v današnjem svetu, ki 
je na nekakšnem razpotju. Na eni strani se tehnologija razvija v nove 
razsežnosti, hkrati pa se prebuja človeška zavest in skrb za okolje. 
Spojili bomo dva svetova, dobrodošli v TECHumanity!

Prijave na: https://www.eventbrite.com/e/scaleupgrade-konferenca-
techumanity-tickets-247271534817

Poslanstvo Feelif je pomoč slepim in 
slabovidnim, da digitalno spregledajo

Informacije: Tehnološki park Ljubljana, https://www.feelif.com/

05. 01. 2022  - Inovacije in nove tehnologije vsakodnevno spreminjajo naša 
življenja. Predstavljamo podjetje Feelif, ki razvija in izdeluje informacijske 
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sisteme za slepe in slabovidne. Z vibracijami, zvokom, 
govornimi povratnimi informacijami in z reliefno taktilno 
mrežo - ki je edinstvena za naprave Feelif - lahko uporabnik 
z dotikom na zaslonu prepozna oblike in barve.

 Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2015. Ponujajo 
digitalne vsebine, dostopne slepim in slabovidnim, ki si 
želijo veččutno izkušnjo. Več kot 60 % svojega proizvoda 
izvozijo v tujino (Norveška, USA, Anglija, NEM, Taiwan).
Kako deluje Feelif tehnologija?

Feelif naprava je lahko pametni telefon ali tablica, ki 
uporablja inovativno tehnologijo, s katero lahko slepi in 
slabovidni čutijo oblike, slike ali fotografi je na zaslonu na 
dotik. To jim omogoča boljši dostop do digitalnih vsebin. 
Slepa oz. slabovidna oseba s pomočjo vibracij, zvoka, 
slike in glasu s prstom drsi po reliefni mreži ter tako sledi 
določeni obliki na zaslonu. Vibracije sporočajo, kje se 
vsebina nahaja, zvok smer gibanja, glas poda pomembne 
podatke, taktilna mreža pa zagotavlja odlično orientacijo 
na sicer ravnem zaslonu.

Primer več-čutne slike Stare Save - Gorjesavski muzej 
Jesenice, kjer uporabnik (videč ali slep) lahko doživi zvoke 
iz preteklosti in pridobi informacije o prikazanih objektih.

Na ekipo Feelif smo naslovili naslednja vprašanja:

Kaj menite, da je vaš največji uspeh?
»Najboljša digitalna inovacija na svetu (Opolnomočenje 
in Inkluzija).«
Nam zaupate vašo največjo napako?
»Ni ravno napaka, smo pa imeli izredno smolo, da je 
nastopila Corona ravno v času, ko smo imeli odprtih 
največ možnosti za napredek.«
Kakšna je vaša vizija?
»Feelif tehnologija in veččutne vsebine bodo prisotne 
v vseh pomembnejših javnih ustanovah.«

Največ o produktu pa povejo uporabniki sami:
Čebelarska zveza Slovenije, Barbara Dimc, Tajnik ČZS
V sklopu projekta Čebelja pravljica pripoveduje, smo 
nadgradili čebelarsko učno pot Čebelarske zveze Slovenije 
pri Čebelarskem centru Slovenije za slepe in slabovidne 
s pomočjo elektronskih tablic Feelif in razvili inovativen 
pristop Gostišča pri Čebelici, ki bo s pomočjo elektronske 
tablice Feelif slepim in slabovidnim omogočil samostojno 
naročanje hrane in pijače iz ponudbe. Čudovit projekt, ki 
vključuje v program tudi ranljivejše osebe, ki jim lahko 
čebelarstvo pokažem na svojevrsten način.

Veseli smo in s ponosom lahko pokažemo 
ta projekt tako doma, kot v svetu, saj 
smo lahko zgled mnogim.

Miha Srebrnjak, slep
Moja izkušnja, ko sem si ogledal jedilnik 
na tablici je bila fenomenalna. Lahko sem si vzel čas in 
raziskal celoten meni, kar je bilo do zdaj to nemogoče, 
saj natakarji velikokrat nimajo časa, in nam povedo ”na 
hitro”, kaj ponujajo. Tako pa sem lahko povsem samostojno 
in v miru pregledal celotno ponudbo iz restavracije in 
oddal naročilo. Take izkušnje do zdaj še nisem doživel, 
zato vse pohvale za razvoj tega programa. To je zagotovo 
še en korak, da slepi in slabovidni postanemo še bolj 
samostojni, saj tudi mi obiskujemo restavracije.

Vir: https://www.feelif.com/
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Ste pripravljeni na 
krožno in digitalno 

transformacijo?
Informacije: Tehnološki park Ljubljana

Vabimo mala in srednje velika podjetja na brezplačno 
usposabljanje za krožno in digitalno transformacijo oz. 
Circularity Acceleration Training 4.0 (CAT4.0) v okviru 
projekta Circular4.0, ki bo potekalo od 15.2.2022 do 
31.3.2022.

Namen in cilj povabila
Namen povabila je usposobiti skupno 35 MSP v Sloveniji 
s ciljem, odkriti potenciale za uvedbo krožne in digitalne 
transformacije, spremembe poslovnih modelov in lažje 
vključevanje v globalne verige vrednosti. Usposabljanje 
bo potekalo v luči evropskega zelenega dogovora s ciljem, 
oblikovati  izhodišča za krožno strategijo, doseganje 
večje dodane vrednosti, produktivnosti, za povečanje 
pozitivnih vplivov na okolje, ljudi in skupnosti ter z 
dodatnim ciljem, ponuditi izhodišča za prijavo podjetij 
na prihajajoče razpise iz sheme Načrta za okrevanje in 
odpornost ter druge primerne fi nančne instrumente.

S pomočjo izbranih strokovnjakov za krožno in digitalno 
transformacijo bodo MSP ocenila svojo stopnjo krožne 
ter digitalne zrelosti, identifi cirala potrebe po inovacijah 
in tehnologijah za krožno transformacijo, oblikovala nove 
krožne in digitalne poslovne modele, pripravila načrt 
prehoda v krožno gospodarstvo ter predvidoma tudi 
fi nančni investicijski načrt za pridobitev fi nanciranja s strani 
bank oz. za predstavitev modela krožne transformacije 
in investicijskih potreb pred potencialnimi javnimi 

ali zasebnimi investitorji. V procesu usposabljanja bo 
vsako podjetje, poleg njim prilagojenega skupinskega 
usposabljanja, deležno tudi svetovanja 1:1 s strani 
izbranega strokovnjaka. 

Izbrani strokovnjaki bodo izvedli usposabljanja za MSP 
za krožno in digitalno transformacijo po metodi CAT4.0, 
temelječi na osnovi modela krožnega oblikovanja (t.i. 
circular design model), modela krožne optimalne uporabe 
(t.i. circular optimal use model) ter modela krožne obnove 
vrednosti (t.i. circular value recovery model).

Terminski okvir usposabljanj
Usposabljanje CAT4.0, ki bo izvedeno s strani izbranih 
strokovnjakov, bo potekalo v več sklopih najprej kot 
skupinsko srečanje (predvidoma do 4 ure na srečanje), 
nato pa bo vsak MSP deležen individualnega posvetovanja 
s strokovnjakom po sistemu 1:1 (predvidoma do 6 ur 
na MSP).

Usposabljanje bo izvedeno v obdobju od 15.2.2022 do 
31.3.2022 v prostorih podjetja ali v prostorih družbe TPLJ 
v Ljubljani ali virtualno (odvisno od zdravstvenih razmer).
Posamezni termini usposabljanj bodo določeni pred 
začetkom usposabljanj. O terminih bodo izbrana podjetja 
pravočasno obveščena. Usposabljanje CAT4.0 za MSP je 
brezplačno. 

Ciljna skupina za usposabljanje
V primeru velikega števila prijav bodo imela prednost 
pri vključitvi v usposabljanje MSP, ki delujejo v lesno-
predelovalni industriji, na področju plastike, gradbeništva, 
predelovalne industrije ali živilske industrije.

V kolikor bi tudi ob upoštevanju zgoraj navedenega 
pogoja bilo število prijav MSP preveliko, bodo imela 
prednost pri vključitvi v usposabljanje tista MSP, ki bodo 
prej oddala vlogo.

Rok za prijavo na usposabljanje CAT4.0: do 31.1.2022 
do 14.00 preko prijavnega obrazca (https://forms.
gle/2umGM2ff hBFCqDPx8).

V primeru, da imate dodatna vprašanja v zvezi z organizacijo 
usposabljanja CAT4.0 se lahko obrnete na majda.potokar@
tp-lj.si ali na bojana-omersel.weeks@ijs.si

Število mest za usposabljanje CAT4.0 je omejeno, zato 
vas prosimo, da pohitite s prijavami.
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Robotics

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today
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Podjetje Weidmüller z uporabo naprednih sistemov tiskanja, razvojem lastnega tiskarskega 
črnila in zagotavljanjem vseh standardov, dosega uspešne rezultate na področju industrijskega 
označevanja. 

Na trgu obstaja nešteto tehnologij za napredno industrijsko označevanje. Ena izmed najpogosteje 
uporabljenih rešitev je tisk na oznake, katere se v industriji najpogosteje tiskajo z Inkjet tiskalniki. Digitalni 
tisk je tehnologija, kjer tiskanje v celoti nadzoruje računalnik. Omogoča stroškovno učinkovit in hiter tisk 
poljubno velikih naklad. Med digitalne tehnike tiska se uvršča tudi kapljični ali brizgalni tisk (inkjet), pri 
katerem se tiskarsko črnilo z različnimi tehnikami nanaša na oznake. Podjetje Weidmüller se osredotoča 
na razvoj zanesljivih rešitev industrijskega označevanja s pomočjo inkjet tehnologije, ki jo uporabljajo 
tudi pri dobro uveljavljeni seriji PrintJet tiskalnikov.

Tehnologija tiska, tiskarsko črnilo in način utrjevanja le tega, so osrednje komponente vsakega tiskalnika. 
Zavzemajo osrednjo vlogo pri izpolnjevanju standardov in zahtev za dolgoročno in varno industrijsko 
označevanje. 

TISKARSKA TEHNIKA IN SISTEM TISKANJA

Obstajata dva osnovna tipa digitalnih (Inkjet) tiskalnikov, ki se razlikujeta po tehniki tiskanja. Pri 
neprekinjenem kapljičnem tisku (CIJ – continuous inkjet) se črnilo nanaša z neprekinjenim tokom črnila, 

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o., www.elektrospoji.si

INKJET TEHNOLOGIJA, OSNOVA 
ZA ZANESLJIV IN CELOVIT SISTEM 
INDUSTRIJSKEGA OZNAČEVANJA
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večji del neporabljenega črnila se vrača v lovilnik in ponovno uporabi. Medtem ko pri tehniki prekinjenega 
toka kapljic (DOD – drop on demand), šobe nanesejo le toliko črnila, kot je potrebno. Takšni tiskalniki ne 
potrebujejo odklonskega sistema za lovljenje odvečnega črnila. 

Weidmüllerjeve najnovejše tiskalnike serije PrintJet zaznamuje napredna tehnologija prekinjenega 
kapljičnega tiska (DOD). Tiskalniki imajo vgrajeno piezo tiskalno glavo, katere pomembna razlikovalna 
prednost, v primerjavi z drugimi tiskalnimi glavami, je daljša življenjska doba. Glavni razlog je ta, da pri 
piezoelektrični tehnologiji kapljice proizvaja krčenje šobe in ne toplota, zato piezo tiskalne glave niso 
izpostavljene visokim temperaturam in se kasneje obrabijo. Poleg zgoraj omenjene prednosti, piezo 
tiskalna glava omogoča tudi hitrejši tisk. Nad tiskalno glavo se nahajajo štiri kartuše z osnovnimi barvami 
(black, cyan, magenta, yellow), ki se lahko nanašajo na plastično in kovinsko podlago.

VRSTA TISKARSKEGA ČRNILA IN NAČIN SUŠENJA

Zaradi raznolikih potreb po tisku je na trgu prisotnih nešteto tiskarskih črnil, ki zadovoljijo vse vrste tiska. 
Od enostavnih tiskovin na papirju, do oznak z obstojnim tiskom, odpornim na ekstremne vremenske 
razmere. Področje uporabe določa zahteve uporabljenega tiskarskega črnila in njegovo sestavo. Poleg 
omenjenega tudi sama digitalna tehnologija prinaša posebne zahteve. Vsa črnila morajo biti formulirana 
tako, da zagotavljajo nemoten pretok črnila skozi šobe, ki jih ne smejo zamašiti in se na njih zasušiti. 
Omenjeno dosežemo s pravilno uporabo pomožnih sestavin.

Tiskarska črnila v grobem delimo na barvila (dye ink) in pigmente (pigment ink). Prva, tiskarska črnila z 
barvili, so topna v vodi, torej se absorbirajo v podlago in jo obarvajo. Druga, tiskarska črnila s pigmenti, 
pa so bolj obstojna in se ne vpijejo v podlago, saj se pigmenti obdržijo na površini. Zaradi slednjega so 
pigmentna črnila bolj obstojna in trajajo dlje časa. Pigmentna črnila so dražja, vendar tudi med slednjimi 
obstajajo velike razlike, tako v ceni kot tudi v kakovosti črnila.

Weidmüller je v 20 letni zgodovini razvijanja rešitev industrijskega označevanja razvil recepturo tiskarskega 
črnila, usklajeno s specifi kacijami tiskalne glave, vgrajene v PrintJet tiskalnike. Uporabljajo pigmentno 
črnilo, ki se po nanosu termično utrdi. Tiskalniki vsebujejo funkcijo infrardečega segrevanja in gretja, ki 
sproži polimerizacijo črnila ter ustvari čvrst nanos črnila na oznako. Črnila so narejena na vodni osnovi, 
kar pomeni da so relativno preprosta za uporabo in nenevarna za okolje ter zdravje.

ZAGOTAVLJANJE OBSTOJNOSTI IN VARNOSTI

V industrijskem označevanju je obstojnost oznak izrednega pomena, saj se izpostavljenost oznak UV svetlobi, 
visokim temperaturam in drugim neugodnim okoljskim pogojem lahko odraža v lomljivosti materialov in 
slabi berljivosti. Zaradi tega morajo ponudniki zagotoviti skladnost rešitev s številnimi standardi, ki veljajo 
za področje industrijskega označevanja.

Odpornost oznak na UV sevanje
Izpostavljanje UV žarkom povzroča degradacijo plastike, kar vpliva na mehanske lastnosti materiala. Tudi 
črnilo lahko ob izpostavljenosti UV žarkom zbledi do popolne nečitljivosti. DIN EN ISO 4892-2 določa 
postopke testiranja oznak na odpornost proti vlagi in UV sevanju. Weidmüller za vse vrste plastičnih in 
kovinskih oznak izvaja obsežne preizkuse v lastnih laboratorijih oz. klimatskih sobah z UV sevanjem in 
tako zagotavlja obstojnost in berljivost oznake tekom celotne življenjske dobe.

Odpornost tiska
Odpornost tiska se dokazuje s testom brisanja, ki ga določuje standard IEC 61439-2:2011. Standard 
predpisuje postopek, kjer je potrebno natisnjeno oznako najprej 15 sekund drgniti s krpo namočeno v vodo, 
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nato pa še s krpo namočeno v bencin. Po izvedenem testu mora biti tisk na oznaki še vedno popolnoma 
berljiv s prostim očesom. Weidmuller vse oznake testira po zgoraj opisanem postopku. Postopke izvajajo 
ločeno s petrolejem, znojem, metanolom, acetonom, hidravličnim oljem, gorivom Coleman in vodo.

Varnost strojev in naprav
DIN EN 60204-1 vsebuje specifi kacije in priporočila za zagotovitev varnosti, funkcionalnosti in varnega 
vzdrževanja električnih inštalacij. Vsa priporočila je potrebno upoštevati že v fazi projektiranja elektro 
omare. Standard priporoča jasno identifi kacijo slehernega elementa znotraj elektro omare. S tem namenom 
Weidmüller ponuja celovit nabor oznak, primerih za najrazličnejše komponente elektro omare. Nabor 
neprestano nadgrajujejo in dopolnjujejo.

Zgoraj opisana dovršena inkjet tehnologija je osnova za rešitve celovitega sistema industrijskega označevanja:
• Weidmüller ponuja nabor več kot 200 različnih oznak serije MultiCard, primernih za označevanje vseh 

vrst aplikacij.
• S pomočjo programskega paketa M-print PRO® zagotavljajo enostavno in hitro oblikovanje oznak,
• tiskalniki serije PrintJet pa omogočajo natančno in hitro tiskanje oznak. Nedavno je na trg prišla 

najnovejša različica PrintJet tiskalnika, CONNECT, ki visoko stroškovno in procesno učinkovitost dosega 
z izboljšano zmogljivostjo, inteligentnim povezovanjem in celovitim pregledom podatkov o delovanju.

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

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday
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Signalne lučke serije R podjetja Auer Signal so trenutno najsvetlejše signalne luči na 
svetovnem trgu. Kljub svoji preprostosti vam ponujajo kombinacijo modularnosti, 
premišljenega modernega dizajna in izjemnega nabora funkcionalnosti. Še več, njihovo 
zvočno podnožje poskrbi, da lahko sedaj svetlobo tudi slišite! 

Izkoristite modularnost in vzdržljivost

Slogan podjetja Auer Signal iz Avstrije se glasi »Glasnejše in svetlejše od leta 1910«. Njihove signalne 
lučke serije R zagotovo sledijo temu sloganu.

So modularen sistem, s širokim naborom svetlobnih modulov premera 95mm in podnožij premera 110mm. 
Omogočajo vam preprosto montažo, ob transportu pa lahko lučke odstranite, da se ne poškodujejo.

Robustno ohišje se ponaša s stopnjo mehanske vdržljivosti IK08 in zaščito pred vdorom vode in prahu 
IP66. Signalne lučke lahko torej brez skrbi uporabite tudi v izjemno zahtevnih industrijskih okoljih.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Signalne lučke Auer Signal serije R, 
zmogljive in moderne
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Širok nabor svetlobnih modulov za pestro uporabo

Izbirate lahko med dvema tipoma svetlobnih modulov: visokim (124mm) in nizkim (68mm). Visoki modul 
izkoristite za maksimalno lateralno signalizacijo. Z nizkim modulom pa, na račun mlečnega stekla, še 
posebej učinkovito poskrbite za brezhibno homogeno osvetlitev notranjih prostorov.

Na voljo vam je tudi pester nabor različnih nosilcev za montažo, s čimer še povečate fl eksibilnost signalnih 
lučk. Uporabite lahko kovinske ali dizajnerske nosilce, module pa pričvrstite na nizko ali visoko vznožje.

Najvišja svetilnost na svetovnem trgu

LED tehnologijo odlikuje izjemno visok izkoristek energije. Na voljo so vam signalne lučke serije R v dveh 
stopnjah zmogljivosti. Že svetilnost standardnih lučk, s 6×6 LED lučmi, je višja od konkurenčnih luči. 
Svetilnost visoko zmogljivih lučk, z 12×6 LED lučmi, pa vam zagotavlja še učinkovitejšo aplikacijo, tudi 
na direktni sončni svetlobi.

Poleg delitve glede na zmogljivost, signalne lučke serije R razdelimo tudi po funkcionalnosti:
• standardne so vam na voljo v šestih barvah (oranžni, rdeči, modri, zeleni, rumeni in prosojni),
• multifunkcijske vam nudijo različne tipe svetlobne indikacije (stalno, utripajočo, stroboskopsko, 

vrtljivo in pulzirajočo). Na voljo so vam v zgoraj naštetih šestih barvah,
• večbarvne, kjer lahko s pini izbirate med sedmimi barvami (rdečo, rumeno, zeleno, modro, vijolično, 

turkizno in prosojno).

Prisluhnite svetlobi

Poleg svetlobnih modulov je podjetje Auer Signal za vas izdelalo tudi podnožje, ki, ob svetlobni, omogoča tudi 
zvočno signalizacijo. Temelji na tehnologiji pretvornika večtonskega zvočnika ASS-T, enega najpriljubljenejših 
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in najučinkovitejših zvočnikov v ponudbi. Izbirate lahko med 32 toni in glasnostjo do 95 dB.

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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MOTORSKI KRMILNIKI Z ANALOGNIM VHODOM

Pogonski krmilniki koračnih motorjev serije ADW, z analognim vhodom in kompaktnimi 
dimenzijami, poskrbijo za enostaven priklop na vaš PLC. Izkoristite jih predvsem v 
aplikacijah, kjer želite zagotoviti natančen nadzor hitrosti in hkrati prihraniti 70 % prostora 
v primerjavi s tradicionalnimi asinhronskimi motorji.

Poskrbite za zanesljivo delovanje

Uporabite pogonske krmilnike serije ADW z analognim vmesnikom povsod kjer želite zelo natančno 
nadzirati hitrost koračnega motorja. Z njimi lahko krmilite tako standardne kot tudi industrijske koračne 
motorje s prirobnicami od NEMA 17 (42 mm) do NEMA 34 (86 mm).

Na voljo sta vam dve velikostni izvedbi:
• ADW 94 in ADW 04 sta manjša pogonska krmilnika, ki ju uporabite za manjše koračne motorje manjših 

moči in s tokom od 0,65–2,0A,
• ADW 96 in ADW 06 sta večja pogonska krmilnika, ki ju uporabite za večje koračne motorje večjih moči 

in s tokom od 1,9–6,0A.

Obe izvedbi sta vam na voljo tako v kovinskem ohišju (ADW 94 in ADW 96) kot tudi v odprti (“open frame”) 
obliki (ADW 04 in ADW 06).

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Pogonski krmilniki serije ADW z analognim 
vhodom
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Omogočite si širok nabor načinov krmiljenja in delovanja

Hitrost koračnega motorja lahko s 
pogonskimi krmilniki serije ADW 
regulirate na tri načine:

• z analognim napetostnim vhodom, 
kjer lahko izberete območje 0–5 
V DC ali 0–10 V DC,

• z zunanjim potenciometrom, 
ki ga napajate iz pogonskega 
krmilnika,

• z interno nastavitvijo hitrosti.

Izbirate lahko med štirimi načini 
delovanja pogonskih krmilnikov:

• standardnim delovanjem,
• vrtenjem naprej/nazaj,
• načinom start/stop,
• načinom z omejitvijo pozicije.

Pogonski krmilniki serije ADW primerni za številne aplikacije

Izkoristite pogonske krmilnike serije ADW:
• v aplikacijah, ki potrebujejo variabilno regulacijo ali pa imajo fi ksno nastavljeno hitrost koračnega 

motorja,
• v aplikacijah, v katerih ročno premikate ali nastavljate pozicijo določenega dela v napravi,
• za transportne trakove z enim pogonom,
• za transportne trakove z več pogoni in enim krmilnim signalom, kjer lahko natančno regulirate hitrost 

in pozicijo.

Prednosti pogonskih krmilnikov, ki vas bodo prepričale

Pogonski krmilnik koračnih motorjev z analognim 
vhodom imajo številne prednosti pred frekvenčnimi 
pogoni in asinhronskimi motorji:

• uporabite jih lahko v širšem območju 
delovanja hitrosti: 0,8–2000 vrtljajev/min,

• natančno in brez odstopanja lahko regulirate 
hitrost, ne glede na breme, inercijo ali trenje,

• motorji ob zaustavitvi delujejo kot bi imeli 
zavoro, zato zavore ne potrebujete,

• enostavno lahko sinhronizirate hitrost in 
pozicijo večih osi,

• koračni motorji imajo najvišji navor pri 
nizkih vrtljajih (0–400 vrtljajev/min), zato 
ne potrebujete reduktorja,

• velikost pogona je le 1/3 velikosti pogona z asinhronskim motorjem, zato prihranite prostor,
• manjši pogon je precej lažji.
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MOTORSKI KRMILNIKI Z ANALOGNIM VHODOM

Izkoristite enostavnost, robustnost in preciznost

Pogonski krmilnik koračnih motorjev 
z analognim vhodom imajo številne 
prednosti pred frekvenčnimi pogoni 
in asinhronskimi motorji:

• Preko analognega izhoda PLC-ja 
pogonski krmilnik enostavno 
povežite s krmilniki Unitronics, 
VIPA YASKAWA in drugimi.

• Preko DIP stikal enostavno 
nastavite tok koračnega 
motorja in se izognite priklopu 
pogonskega krmilnika na 
računalnik.

• Z opto-izoliranimi digitalnimi 
vhodi si zagotovite odlično 
odpornost proti motnjam; 
vhodni signali so za hitrost, 
smer, izklop toka, start in stop.

• Elektronika je v robustnem kovinskem ohišju, brez gibljivih delov za hlajenje (ventilatorjev)
• Z integrirano zaščito proti prenizki/previsoki vhodni napetosti, kratkemu stiku in pred pregrevanjem, 

zagotovite varno delovanje vaše naprave.
• Pogonski krmilniki serije ADW imajo 2 leti garancije.

Oglejte si tehnične specifi kacije pogonskih krmilnikov serije ADW

Hitrost koračnega motorja lahko s pogonskimi krmilniki serije ADW regulirate na tri načine:
• Napajalna napetost: 24–75VDC.
• Tok: 0,65–6A z enostavno nastavitvijo toka preko DIP stikal.
• Široko območje hitrosti med 0,8–2000 vrtljajev/min in kontinuirano delovanje do 400 vrtljajev/min.
• 64 interno prednastavljenih hitrosti.
• Izbira signala na analognem vhodu 0–5 V DC ali 0–10 V DC.
• “Low&High speed motion” profi l.
• Nastavljiva rampa za pospeševanje in ustavljanje.
• Napajanje potenciometra iz pogonskega krmilnika.
• Funkcija »Auto-stop«.
• Digitalni vhodi so optično izolirani.
• Sync-out za sinhronizacijo večih pogonov.
• Zaščita pred previsoko/prenizko napetostjo, kratkim stikom in previsoko temperaturo. 

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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NAPAJALNI SISTEMI

MEAN WELL PWM IoT ter LCM IoT
LED napajalniki MEAN WELL z vgrajeno podporo 

za CASAMBI, Silvari ali Tuya Bluetooth mesh

Povezljivost in nadzor naprav na daljavo postajata z razvojem in dostopnostjo vedno hitrejših in zmogljivejših 
brezžičnih povezav, del vse več naprav, ki nas obkrožajo. Eno izmed področji, kjer postaja povezljivost vse 
bolj pomembna, je tudi razsvetljava. Svetila tako niso več le preprosti viri svetlobe, temveč postajajo del 
povezanega sistema, ki združuje vse naprave okrog nas in ki jih lahko nadzorujemo preko nadzorne naprave 
(»pametni« telefon, tablica, računalnik...). Omogočen je vpogled v različne parametre delovanja, nadzor 
funkcij itd. Poleg že preizkušenih načinov povezovanja naprav, se v zadnjem času uveljavlja povezovanje 
preko »Bluetooth mesh« standarda. Gre za nadgradnjo Bluetooth standarda, ki omogoča povezovanje 
vseh naprav v mrežo. Ker so naprave sistema povezane med seboj v mrežo, ni težav z dosegom signala in 
povezovanjem nadzorne naprave s svetilom oziroma drugo napravo povezano v Bluetooth mesh.

Na tržišču je na voljo več proizvajalcev Bluetooth modulov in sistemov. Proizvajalec LED napajalnikov MEAN 
WELL je imel od leta 2019 v ponudbi modele napajalnikov s podporo CASAMBI Bluetooth mesh. Sedaj pa 

Informacije: LCR d.o.o.
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KRMILNIK SVETLOBE

se ponudba širi še na modele z vgrajenimi moduli proizvajalcev Silvair in Tuya. Napajalnike oziroma svetila 
se kontrolira s pomočjo aplikacije, omogočeno pa je tudi ustvarjanje skupin, različnih scen, časovnikov 
itd. Dodatno je možno v sistem dodajati stikala in senzorje, kar omogoča razširitev sistema in njegovega 
nadzora. Aplikaciji Casambi in Tuya sta na voljo v spletnih trgovinah applikacij za mobilne naprave.

V ponudbi so MEAN WELL napajalniki serije LCM IoT s konstantnim tokom na izhodu, ter napajalniki serije 
PWM IoT, s konstantno napetostjo. Napajalniki serij PWM so prvenstveno namenjeni za napajanje LED 
trakov, odlično pa se obnesejo tudi z LED sijalkami, ki delujejo na enosmerno napetost. Napajalniki serije 
LCM pa so namenjeni za svetilke, ki potrebujejo za napajanje konstantni tok. Napajalniki LCM IoT serije 
imajo izhodni tok nastavljiv s pomočjo mikrostikal na ohišju, ter imajo vgrajeno tudi podporo za standardno 
tipkalo. Napajalniki serije PWM pa so na voljo s fi ksnimi izhodnimi napetostmi in sicer 12 V, 24V in 48V.

Pregled modelov napajalnikov:
Izhod Serija Moč Modeli Bluetooth mesh

Konstantni tok LCM- 025-IoT 25 W LCM-025BLE /LCM-025TY1 / LCM-025SVA BLE: CASAMBI
TY1: Tuya

SVA: SilvairLCM- 040-IoT 40 W LCM-040BLE /LCM-040TY1 / LCM-040SVA

LCM- 060-IoT 60 W LCM-060BLE /LCM-060TY1 / LCM-060SVA

Konstantna napetost PWM- 060-IoT 60 W PWM-060BLE / PWM-060TY1 / PWM-060SVA

PWM- 120-IoT 120 W PWM-120BLE / PWM-120TY1/ PWM-120SVA

PWM- 200-IoT  200 W Na voljo v 1. četrtletju 2021

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
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Omron CP2E, kot naslednik kompaktnega 
krmilnika CP1E, omogoča popolno funkcionalno 

združljivost s predhodnikom

Ali uporabljate v svojih aplikacijah kompaktni krmilnik serije CP1E?
Zdaj je čas za nadgradnjo, saj krmilnik serije CP2E, z višjo funkcionalnostjo in ugodno 
ceno, omogoča popolno združljivost s krmilniki serije CP1E.

CP2E programirljivi krmilnik je zasnovan za kompaktno avtomatizacijo, omogoča zbiranje in obdelavo 
podatkov ter večnivojsko komunikacijo med posameznimi stroji in napravami. Serija CP2E predstavlja 
zmogljivo in učinkovito rešitev za serijsko izdelane stroje, pri katerih je razmerje med ceno in zmogljivostjo 
ključnega pomena. Krmilnik serije CP2E ponuja učinkovito rešitev za prilagodljivo proizvodnjo, kjer sta 
bistvenega pomena sledljivost in nadzor le-te.

Bistveno višja hitrost pri seriji CP2E; 5-krat hitrejša obdelava podatkov, kot pri seriji CP1E

Delovanje brez vzdrževanja
Temperaturno območje delovanja krmilnika serije CP2E je razširjeno, kar zagotavlja zanesljivo delovanje v 
strojih tudi za nepredelovalno industrijo, kjer se povpraševanje po uporabi tovrstnih krmilnikih povečuje. 

Krmilnik CP2E ponuja naslednje prednosti:

Razširjeno območje delovne temperature

Brez baterijsko delovanje

LED indikatorji vhodno/izhodnih sponk 
za hitro odpravljanje težav

Samodejni zagon v primeru izklopa zaradi 
električnih motenj

Izboljšana povezljivost z mrežnimi in serijskimi 
napravami

Krmilnik CP2E ponuja cenovno učinkovito rešitev za večkanalno Ethernet povezljivost. Nudi možnost 

Informacije: MIEL d.o.o., www.miel.si



27AVTOMATIKA 196/2021

KOMPAKTNI KRMILNIKI OMRON

zbiranja podatkov o zmogljivosti stroja in potrebne informacije deli z gostiteljskim omrežjem. Na krmilniku 
sta serijsko vgrajena dva Ethernet priključka z vgrajenim mrežnim stikalom. 

Priporočljivi grafi čni vmesnik (HMI) je terminal serije NB, ki je na voljo v velikostih 3,5'', 5,6'', 7'' in 10,1''.. 

Skrajšan čas razvoja aplikativnega programa z uporabo funkcijskih blokov (FB)

CP2E omogoča programiranje v strukturiranem tekstu in razvoj funkcijskih blokov, ki jih lahko uporabimo 
na več napravah. S tem zmanjšamo čas razvoja in uvedemo standardizacijo v svojih programih, skrajšamo 
tudi čas programiranja, preizkušanja, odpravljanja napak in vzdrževanja. 

Standardni funkcijski bloki, ki so že na voljo za Omron krmilnike, omogočajo naslednje funkcionalnosti:

 Izmenjavo podatkov med CP2E krmilniki

 Modbus RTU master komunikacijo

 Modbus TCP master komunikacijo

 PID regulator z možnostjo samodejne nastavitve oz. autotuninga

 Linearno interpolacijo med servo osmi

 CAM pozicioner

Krmilnik CP2E je popolnoma združljiv s CP1E

Prehod s serije CP1E na serijo CP2E lahko enostavno izvedemo v samo nekaj korakih. Naloženi program 
za CP1E lahko z enim klikom pretvorimo v CP2E.

V programskem okolju CX-Programmer spremenimo model krmilnika iz »CP1E« v »CP2E« ali »CP2E-N«. 
Izberemo model novega krmilnika in samodejna pretvorba je opravljena!
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Brezkontaktno varnostno vratno stikalo Omron 
serije D41

Zmanjšanje nevarnosti zaradi 
izklopa varnostnih naprav - za 
varno in brezskrbno proizvodno 
okolje.

Preprečite nesreče v 
industriji, ki jih povzročijo 
človeške napake

Varnostne komponente opravljajo 
svoje varnostne funkcije le, če 
so pravilno uporabljene.

Nekatere nesreče v industriji nastanejo zaradi nedovoljenega poseganja v varnostne elemente, ki se 
uporabljajo za varovanje strojev in naprav, čeprav bi jih bilo mogoče preprečiti. Takšne nesreče pogosto 
povzročajo velike težave, zato si prizadevamo za standardizacijo preprečevanja nedovoljenih posegov. 
Številne države tako že sprejemajo standard EN ISO 14119: 2013, ki opredeljuje ukrepe, potrebne za 
zmanjšanje poškodb varnostnih elementov in naprav.

Zmanjšanje nevarnosti poškodb z uporabo visoko kodiranih sistemov

Zahvaljujoč vgrajeni funkciji za preprečevanje izklopa samega stikala, lahko zmanjšamo tveganja za poškodbe 
zaščitnih varoval. V visoko kodiranem varnostnem stikalu vrat je fi ksno vgrajena kombinacija senzorja in 
aktuatorja, z možnostjo do 1000 različnih povezav.

Brezkontaktno stikalo D41D

• Kompaktna oblika se prilega tesnim prostorom znotraj strojev in ne ovira vstopa skozi odprtine.
• Stikalo D41D se ujema z zasnovo stroja, hkrati pa zagotavlja odlično vsestranskost pritrditve.

Informacije: MIEL d.o.o.

Robotics
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VRATNO VARNOSTNO STIKALO

Vse za avtomatizacijo proizvodnje

Industrijski roboti • Tri družine robotov in več kot 100 modelov

Hornet in Quattro sta visokohitrostna 

paralelna robota, idealna za uporabo v živilski 

industriji, farmaciji in industriji embalaže. 

Quattro je štiriosni robot z visoko nosilnostjo, 

ki se izkaže s hitrostjo in natančnostjo.

Družina visokozmogljivih 

štiriosnih robotov SCARA je 

idealna za natančno mehansko 

montažo, rokovanje z materialom, 

pakiranje in privijanje.

Omronova družina šestosnih robotov je idealna 

za kompleksno mehansko montažo, rokovanje 

z materialom, kontrolo in pakiranje.

PARALELNI ROBOTI

ROBOTI SCARA

ČLENKASTI ROBOTI

Hornet 565
Quattro 650/800

Viper 650/850

i4L / i4H

• Seznanjanje vseh serijsko povezanih stikal lahko opravimo hkrati, s čimer se zmanjša čas načrtovanja 
ter zagona varnostnega sistema.

Varnostna ključavnica D41L
• Higienska zasnova s certifi katom ECOLAB, ki preprečuje nabiranje vode in tujkov, ter odpornost na 

detergente, omogočajo enostavno in hitro čiščenje sistema.
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UMETNA INTELIGENCA V INDUSTRIJI

Končna kontrola izdelkov s sistemom strojnega 
vida OMRON serije FH z vgrajenimi algoritmi 

umetne inteligence

V proizvodnih procesih nenehno stremimo k avtomatizaciji končne kontrole izdelkov, ki pa zaradi potrebne 
zanesljivosti delovanja predstavlja velik izziv predvsem za odgovorne v kakovosti. 

Sodobni sistemi strojnega vida uporabljajo algoritme s strogimi merili, ki preprečijo prehod slabih izdelkov 
v proizvodnem procesu. Ti algoritmi v veliki meri povzročajo t. i. problem »Over detection,« ki tudi dobre 
izdelke prepoznajo kot slabe. Za stabilno delovanje takšnega sistema so potrebne prilagoditve algoritmov 
s strani programerjev, kar pa v veliki meri vpliva na povišanje stroškov razvoja tovrstne aplikacije. 

Slika 1: Prikaz problematike t.i. »Over detection«

Pri OMRON-u rešujemo tovrstno problematiko z uporabo zmogljivih kamernih sistemov in vgrajenimi 
algoritmi umetne inteligence, ki skupaj tvorijo najboljšo kombinacijo natančnosti, hitrosti obdelave slike 
in ceno takšnega sistema. FH sistem strojnega vida z uporabo umetne inteligence (AI) reproducira človeško 
natančnost in izkušnje, hkrati pa drastično zmanjša 
celoten proces potrebnega programiranja.

Struktura običajnega programa končne kontrole 
s sistemom strojnega vida je sestavljena iz več 
algoritmov, ki zahtevajo ustrezno znanje in izkušnje 
programerjev. Z uporabo t. i. »AI Fine Matching« 

Informacije: MIEL d.o.o.
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KONTROLA IZDELKOV S STROJNIM VIDOM IN UI

algoritma je možno zanesljivo zaznavati majhne madeže, neravnine, odrgnine, praske, majhne defekte idr. 
z enim samim algoritmom. Uporaba tega algoritma bistveno zmanjša čas za razvoj aplikativnega programa 
za končno kontrolo izdelkov.

Slika 3: Delovanje AI algoritma

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=oMwB-yF5_lY&ab_ch
annel=OmronIndustrialAutomationEMEA
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ELEKTRONIKA

FDK-jeve NiMh celice z nizkim samopraznjenjem

V zlati dobi Li-Ion celic se manj govori o NiMh in podobnih tehnologijah, a tudi te še vedno imajo svoje niše, predvsem 
zaradi robustnosti in cenenosti, pa tudi zgodovine.

Imajo pa tudi svoje progbleme, ki jih zaradi »konkurence« vse težje 
prenašamo, denimo »spominski efekt« in pa samopraznjenje. Oboje v dobri 
meri odpravlja LSD (»Low Self Discharge«), ki se od osnovne loči predvsem 
po čistosti materiala v elektrodah.

FDK ponuja širok spekter Ni-Mh celic v tem rangu, s priznano »top notch« 
kakovostjo, ki smo jo vajeni pod različnimi drugimi znamkami (Sanyo Eneloop 
etc), vendar brez posebnega »brand name« davka. 

Na voljo je tako v AAA/AA kot drugih dimenzijah. Znotraj vsake imamo nekaj različnih 
kompromisov med debelino nosilca elektrode in aktivnega materiala, kar prinaša razpon 
v kapaciteti 1:2,5, vendar na račun najvišjih dovoljenih tokov in življenjske dobe.

Pri AA velikosti gre kapaciteta do 2.500mAh (kar je enakovredno Sanyo Eneloop Pro), ob podobni življenjski dobi - 
»samo« 500 ciklov in podobni trajnosti skladiščenja.

Slika - Osnovna ponudba FDK v AA in AAA velikosti (HR-4UQ.png)

Več informacij: https://www.fdk.com/battery/nimh_e/dry_cell_compatible/

Avtor: Branko Badrljica

Robotics
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INDUKTIVNI SENZORJI

Carlo Gavazzi – induktivni senzorji z E1 
certifi katom (nemški ECE)

Induktivni senzorji, ki jih je odobril E1, zagotavljajo natančno in zanesljivo zaznavanje pogonskih delov, 
kot so hidravlični bati, hitrost prestave, položaj in gibanje žerjava na odpadnih vozilih, mobilnih žerjavih, 
mešalnikih betona, traktorjih, gasilskih vozilih, spravilni opremi, avtobusih, viličarjih in drugo. 

Te mobilne platforme so običajno izpostavljene visoki stopnji udarcev in tresljajev s terena, izpostavljenosti 
soli in smetem s ceste ter odpadnim plinom iz motorja vozil, ekstremnim napetostnim konicam, če je baterija 
odklopljena od alternatorja, širokim razponom delovnih temperatur zaradi okolja in bližina motorjev in 
izpušnih sistemov ter elektromagnetne motnje, ki jih povzročajo radijski oddajniki. 

Značilnosti in prednosti induktivnih senzorjev bližine ICS serije E1 vključujejo: 

MEHANSKA VZDRŽLJIVOST: 
• Ohišje iz nerjavečega jekla AISI 304 
• Razpon delovne temperature od -40° do 185°F (-40 do 85°C) 
• Stopnja zaščite pred vdorom prahu in tekočin je IP68 in IP69K 
• Preizkušeno s solnim pršilom (EN 60068-2-52 Kb) 
• Odpornost na udarce do 100 g neprekinjenega 40 g udarca (EN 60068-2-27 Ea) 
• Odpornost na vibracije do 20 g (EN 60068-2-6) 

ELEKTRIČNA ZAŠČITA: 
• Zaščita pred obremenitvijo (ISO 7637-2 / SAE J1113-11) 
• Zaščita pred obrnjeno polariteto 
• Prehodna zaščita 
• Zaščita pred kratkim stikom 
• Zaščita pred preobremenitvijo 

ZMOGLJIVOST EMC: 
• Linijska prenapetost 0,5Kv (EN 61000-4-5) 
• Moč rf magnetnega polja 300 A/m (EN 61000-4-8) 
• Izsevani šum 200 V/m (ISO 11452-2) 
• Elektrostatična razelektritev CD: 8kV / AD: 8Kv (EN 61000-4-2) 
• Odpornost proti udarom 4kV (EN 61000-4-4)

Vir: https://www.gavazzionline.com/em124.htm

Informacije: https://www.gavazzionline.com
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

Innodiskov prvi 10G Ethernet M.2 
modul: EGPL-T101

Vsaj kot je nam znano, gre za prvi tovrstni modul sploh. EGPL-T101 modul je v dimenzijah različice 
»2280« M.2. 

Modul uporablja PCIe/2/3/x 2 (od štirih ponavadi razpoložljivih paric na M.2 modulu),  zasnovan pa je na Marvellovem 
(prejšnja Aquantia) Aqtion NIC. Modul podpira najširši razpon hitrosti: 10Mb/100Mb/1Gb/2.5Gb/5Gb/10Gb/s. Ker 
je namenjen delu z omejenim pretokom zraka, ima precej visok hladilnik, torej uporaba v prenosniških in podobnih 
okoljih odpade.  Dela tudi pri temperaturnem obsegu »samo« 0-55˚C.  
Vir: https://www.innodisk.com/en/products/embedded-peripheral/communication/egpl-t101

Informacije:  www.innodisk.com

5G - dobrodošli v omrežju prihodnosti

Peta generacija mobilnih omrežij na novo piše 
komunikacijska pravila in korenito spreminja 
naš svet. S hitrostjo prenosa podatkov, ki bo 
do 100-krat hitrejša od 4G, 5G ustvarja nikoli 
videne priložnosti za vse uporabnike, podjetja 
in celotno družbo. In kaj bo 5G pomenil za vas? 
Preprosto povedano: veliko.

Večje hitrosti, zelo nizke zakasnitve in izjemna 
zmogljivost, prinašajo napredek na vseh področjih 
našega življenja, preoblikujejo industrijo in dramatično 
izboljšujejo vsakodnevno uporabniško izkušnjo. 
Storitve, ki smo jih nekoč imeli za futuristične, kot 
so e-zdravje, navidezna resničnost, samo vozeča 
vozila ter popolnoma povezane tovarne in mesta, 
postajajo s 5G realnost.

S tehnologijo 5G lahko pomagamo ustvariti 
pametnejšo, varnejšo in bolj trajnostno prihodnost. 

Informacije:  TELOS d.o.o.
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Zaradi izjemno velike zmogljivosti in bistveno boljše lokacijske storitve prinaša 5G popolno podporo za vse splošno 
vzpostavitev rešitev na področju interneta stvari (IoT) in njihovo nadgradnjo z umetno inteligenco (AI). Ker 5G zagotavlja 
večjo varnost in učinkovitost, bo pospešil digitalno preobrazbo podjetij ter jim omogočil vpeljavo številnih inovacij 
in še večjo rast.

Glavne prednosti 5G omrežij

Izjemna hitrost
Hitrosti prenosa podatkov so v 5G omrežjih bistveno višje 
kot pri 4G. V omrežju 5G mobilni prenosi podatkov lahko 
dosegajo gigabitne hitrosti in se tako približajo in presegajo 
hitrosti optičnih povezav (15 ali 20 Gbps). Tako omogočajo, 
da dostopamo do datotek, programov in oddaljenih aplikacij 
popolnoma neposredno in brez čakanja. To pomeni, da so 

povezane naprave manj odvisne od notranjega pomnilnika in od lokalnega kopičenja 
podatkov, saj se vse operacije izvajajo v oblaku.

Male zakasnitve
Zakasnitev ali latentnost je čas, ki preteče od izdaje ukaza posamezni 
napravi do njegove izvedbe. V 5G je zakasnitev kar desetkrat 
manjša kot v 4G! Tako naše naprave resnično lahko izvajajo dejanja 
na zahtevo v realnem času. Zahvaljujoč nizki latenci je mogoče 
vzpostaviti popoln nadzor industrijskega obrata z vpeljavo raznih 
senzorjev in povezavo vseh strojev, na daljavo celovito nadzorovati 

logistiko in transport ter avtomatizirati razne druge sisteme.

Veliko število naprav
5G eksponentno povečuje število naprav, ki jih je mogoče vključiti v 
omrežje. Vse povezane naprave imajo takojšen dostop do interneta 
in v realnem času med seboj izmenjujejo informacije. S tem 5G 
prinaša izjemno priložnost za razmah rešitev na področju Interneta 
stvari – IoT. V posameznem proizvodnjem obratu ali pametnem 
mestu je mogoče medsebojno neposredno povezati več tisoč 

naprav, senzorjev in strojev. Obenem je 5G omrežje izjemno energetsko učinkovito.

Network slicing
5G omogoča network slicing oz. navidezno razdelitev javnega 
mobilnega omrežja na več podomrežij. Z implementacijo virtualnih 
omrežij znotraj enovitega omrežja, lahko ustvarimo namenska 
privatna kampus mobilna omrežja. Ta so popolnoma suverena in 
prilagojena potrebam posameznih večjih uporabnikov. Z rezanjem 
omrežja omogočimo digitalizacijo ter avtomatizacijo na različnih 

področjih, od transporta, industrije, energetike in zdravstva do zaščite in reševanja.
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5G komunikacijske naprave

Nova 5G omrežja so že na voljo tudi v Sloveniji. Zato so v Telosu kot pionirji na področju mobilnih komunikacij 
v zadnjem letu že stestirali prvo opremo naših principalov s podporo za 5G. Raznovrstne naprave so namenjene 
tako profesionalni uporabi v M2M industrijskih okoljih (tovarne, energetika, infrastruktura, javna varnost), kot tudi v 
pisarnah in doma. Poleg vgrajenega 5G modema jih odlikujejo zelo zmogljive strojne komponente, številne napredne 
lastnosti in podpora za najnovejše komunikacijske standarde.

DaTa BRAX FA556
DaTa BRAX FA556 je napredni 5G SOHO CPE mobilni usmerjevalnik. 
Z njim povežemo celotno SOHO lokalno omrežje v podjetju ali doma 
na hitro 5G mobilno omrežje nove dobe.

DaTa BRAX FA556 je visoko zmogljiv 5G SOHO CPE mobilni 
usmerjevalnik. Namenjen je povezavi vseh lokalnih uporabnikov in 
naprav v podjetju ali doma v 5G mobilno omrežje nove dobe. Vgrajen 
5G modem (Sub 6 bandi in LTE Cat16 UE) omogoča izjemno hitre 
gigabitne mobilne prenose s hitrostmi do 2,5 Gbs. Tako zagotavlja 
stabilno delovanje in optimalno uporabniško izkušnjo za veliko število 
povezanih uporabnikov tudi pri najbolj zahtevnih in podatkovno 
potratnih aplikacijah. Vgrajena je zmogljiva Wi-Fi dostopna točka 
s podporo za najnovejši standard WiFi6 – 802.11ax. Na brezžično 
Wi-Fi omrežje se lahko poveže veliko število klientov (telefoni, tablice, notesniki, senzorji…). Wi-Fi omrežje lahko 
razdelimo na več podomrežij, podprto je delovanje v Mesh načinu.

Brax FA556 ima vgrajen 1 x 2,5 Giga in 4 x Giga mrežne LAN vhode na katere priključimo mrežne Ethernet naprave. 
En LAN vhod lahko konvertiramo v WAN vhod in nanj priključimo žični mrežni modem (xDSL, optika). Požarni zid 
(fi rewall) poskrbi za varnost lokalnega omrežja ter omogoča vzpostavitev sistema kontrole dostopa do željenih spletnih 
storitev. Za varno povezovanje med lokacijami poskrbi IPSec VPN. Omogočena je storitev QoS, s katero nastavimo 
prioritete pri porabi razpoložljive pasovne širine za željene tipe prometa. Router ima vgrajen tudi 1 x USB 3.0 in 1 
x FXS vhod za priklop telefona. Upravljanje poteka prek grafi čnega vmesnika (GUI), podprt je tudi CLI in SNMP, ter 
omogočeno centralizirano upravljanje (TR-069). Poleg tega lahko Brax FA556 upravljamo tudi s pomočjo SMS sporočil.

DaTa BRAX FA5532
DaTa BRAX FA5532 je 5G SOHO mobilni usmerjevalnik za zunanjo 
(outdoor) namestitev. Uporabljamo ga za povezavo vseh uporabnikov 
v podjetju ali doma na hitro 5G mobilno omrežje nove dobe. Je idealna 
izbira za vzpostavitev zmogljive 5G povezave na področjih s slabšo 
pokritostjo z mobilnim signalom.

DaTa BRAX FA5532 je visoko zmogljiv 5G SOHO CPE mobilni 
usmerjevalnik za zunanjo (outdoor) namestitev. Prinaša izjemno 
zanimivo priložnost za vzpostavitev hitre brezžične 5G mobilne 
mrežne povezave do objektov in lokacij na robnih področjih pokritosti 
s signalom. Usmerjevalnik običajno zmontiramo na zunanjo steno 
objekta, ki ga želimo povezati. S pomočjo zunanje namestitve in 
vgrajene visoko zmogljive antene, je poskrbljeno za občutno boljši 
sprejem mobilnega signala. Tako lahko zagotovimo hitro povezavo 
na splet vsem žičnim in brezžičnim lokalnim uporabnikom. FA5532 se nahaja v zelo trpežnem ohišju s podporo za 
strandard IP66, zato ga lahko namestimo na zunanjih površinah in v najzahtevnejših okoljih. Podprt je temperaturni 
razpon delovanja od -30° do 60°C.
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Vgrajen 5G modem (Sub 6 bandi in LTE Cat16 UE) omogoča izjemno hitre gigabitne mobilne prenose s hitrostmi do 
2,5 Gbs. Tako zagotavlja stabilno delovanje in optimalno uporabniško izkušnjo za vse povezane uporabnike tudi 
pri najbolj zahtevnih in podatkovno potratnih aplikacijah. Vgrajena je zmogljiva Wi-Fi dostopna točka s podporo 
za najnovejši standard WiFi6 – 802.11ax (4×4 radijske verige). Na brezžično Wi-Fi omrežje se lahko poveže veliko 
število klientov (telefoni, tablice, notesniki, senzorji…). Wi-Fi omrežje lahko razdelimo na več podomrežij, podprto je 
delovanje v Mesh načinu. Usmerjevalnik je tako tudi idealna rešitev za preprosto vzpostavitev spletnega dostopa na 
začasnih lokacijah (sejmi, dogodki, javna varnost).

Brax FA5532 ima vgrajen 1 x 2,5 Giga in 1 x Giga mrežna LAN vhoda na katera priključimo mrežne Ethernet naprave. 
2,5G vhod podpira 802.3af PoE (Power over Ethernet) in ga uporabimo za izvedbo napajanja. Požarni zid (fi rewall) 
poskrbi za varnost lokalnega omrežja ter omogoča vzpostavitev sistema kontrole dostopa do željenih spletnih storitev. 
Za varno povezovanje med lokacijami poskrbi IPSec VPN. Omogočena je storitev QoS, s katero nastavimo prioritete pri 
porabi razpoložljive pasovne širine za željene tipe prometa. Upravljanje poteka prek grafi čnega vmesnika (GUI), podprt 
je tudi CLI in SNMP ter omogočeno centralizirano upravljanje (TR-069). Poleg tega lahko Brax FA5532 upravljamo 
tudi s pomočjo SMS sporočil.

Z uporabo BRAX FA5532 usmerjevalnika lahko zagotovimo zmogljivo in robustno primarno ali redundančno 5G mobilno 
mrežno povezavo za širok nabor objektov – od rezidenčnih do industrijskih in proizvodnih obratov ter oddaljenih 
infrastrukturnih, energetskih in transportnih objektov, kjer ni možnosti vzpostavitve žične povezave.

Bivocom TG463
Bivocom TG463 je visoko zmogljiv 5G industrijski mobilni prehod. 
Uporabnikom prinaša visoko zmogljivo, zanesljivo in varno mobilno 
komunikacijsko platformo za vzpostavitev mission critical aplikacij 
znotraj vseh M2M vertikal. Namenjen je povezavi naprav, senzorjev 
in strojev v 5G mobilno omrežje nove dobe. Vgrajen 5G modem (Sub 
6 bandi in LTE Cat16 UE) omogoča izjemno hitre gigabitne mobilne 
prenose s hitrostmi do 2,5 Gbs.

Prehod ima vgrajene 5 x Giga LAN vhode, en vhod lahko uporabimo 
kot WAN. Opcijsko so LAN vhodi lahko v PoE izvedbi za napajanje 
priključenih naprav. Za medsebojno povezavo vseh željenih stvari na 
lokacijah je na voljo večje število industrijskih vhodov: 1 x RS232, 1 x 
485, 2 x DI, 3 x DO (Relay) in 3 x ADC. Prehod napajamo prek terminal 
blocka. Obenem lahko iz VCC vhodov izvedemo neposredno napajanje priključenih senzorjev in se tako izognemo 
zagatam z dodatnim napajalnikom. Opcijsko Dual SIM ležišče poskrbi za redundačno mobilno povezavo. Kot opcija 
je na voljo tudi Wi-Fi dostopna točka s podporo za standard WiFi5 – 802.11ac.

Prehod odlikuje širok nabor naprednih programskih možnosti, popolna varnost in podpora za številne mrežne in 
industrijske protokole. Vgrajen je zmogljiv procesor, ki daje trdo podlago za računalništvo na robu (Edge Computing). 
Tako omogoča agilno povezavo z inteligentno analizo dogodkov na priključenih napravah, optimizacijo podatkov in 
odziv v realnem času. Podprti so vsi glavni industrijski protokoli, vključno z Modbus TCP/RTU, MQTT, Ethernet/IP, ISO 
na TCP, OPC UA Client, itd., kar olajša zbiranje podatkov in medsebojno povezavo naprav. V usmerjevalnik je vdelana 
sekundarna razvojna platforma (Open WRT) in podprto Python in LUA programiranje. Tako lahko v samo napravo 
vpeljemo namenski aplikativni nivo, ki je z vsemi funkcijami in storitvami popolnoma prilagojen našim potrebam. 

Za varno povezovanje med lokacijami uporabimo zmogljivo vgrajeno podporo za VPN (Virtual Privat Networks) s 
standardi IPSec VPN, OpenVPN PPTP, L2TP, GRE/IPSec in DMVPN. Požarni zid (fi rewall) poskrbi za varnost podatkov, 
omogoča vzpostavitev sistema kontrole dostopa in preprečuje DoS/DDoS napade. Omogočena je tudi storitev QoS, 
s katero nastavimo prioritete pri porabi razpoložljive pasovne širine za željene tipe prometa.

Več informacije je na voljo pri TELOS d.o.o., www.telos.si.
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Enostavno do uporabe črtnih kod

Verifi kacija črtne kode zagotavlja dobro berljivost in visoko uporabno vrednost črtne kode

Neberljivi kodni simboli pomenijo motnjo in strošek, ki je navadno veliko večji od 
stroška izdelave posamezne kode. Zanesljivost branja kod je mogoče preveriti s 
testiranjem berljivosti kodnih simbolov, preden izdelki pridejo na trgovske police 

– z verifi kacijo črtne kode. Smiselno jo je narediti pred prvo dobavo novega izdelka 
in čim prej v različnih fazah oblikovanja simbola (elektronska oblika dizajna, fi lm, 
testni odtis).

Oznake EPC/RFID uporabljajo tehnologijo radiofrekvenčne identifi kacije RFID 
(Radio Frequency Identifi cation) za zapisovanje ali branje identifi kacijskih ključev  S1 in drugih atributov, zapisanih v
formatu elektronske kode izdelka EPC (Electronic Product Code™).

Uporabnik mora pri izbiri simbologije upoštevati prostor, ki je na voljo na izdelku, vrsto informacij, ki jih je treba 
kodirati s črtno kodo (samo GTIN ali tudi več informacij) in delovno okolje, v katerem se odčitava simbol črtne kode 
(maloprodajno mesto ali splošna distribucija).

Izmenjava
Natančna in hitra izmenjava podatkov med partnerji v preskrbovalni verigi je nujen pogoj 
za upravljanje in kontrolo procesov.

Standardi GS1 za izmenjavo podatkov vključujejo:
• GS1 GDSN (Global Data Synchronisation Network) – globalni standard za sinhronizacijo 

matičnih podatkov o prodajnih enotah
• GS1 EDI (Electronic Data Interchange) – globalni standard za elektronsko izmenjavo 

podatkov in defi nicijo elektronskih poslovnih sporočil

Informacije: LEOSS d.o.o.
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• GS1 EPCIS (Electronic Product Code Information Services) – globalni standard za izmenjavo informacij o dogodkih 
v preskrbovalni verigi med trgovinskimi partnerji

GS1 GDSN
Globalni e-katalog GS1 GDSN je rešitev, ki vsem udeležencem preskrbovalne verige na globalno standardiziran enoten 
način prek ene vstopne točke zagotavlja učinkovito sinhronizacijo kakovostnih in strukturiranih matičnih podatkov 
o prodajnih enotah, ki so podlaga za učinkovito in ekonomično izvajanje vseh poslovnih procesov. To je rešitev, ki 
zagotavlja višjo raven kakovosti podatkov, sledenje spremembam ter takojšnjo usklajenost matičnih podatkov o 
prodajnih enotah med dobaviteljem in trgovcem.

Na ta način je mogoče sinhronizirati tudi podatke, ki so jih dobavitelji in trgovci dolžni zagotavljati skladno z Uredbo 
EU 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom in Uredbo (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih.

GS1 Slovenija omogoča podjetjem vstop v globalno sinhronizacijo matičnih podatkov prek svetovnega ponudnika 
kataloga 1WorldSync.

GS1 EDI

GS1 EDI je standard za elektronsko poslovanje, ki vsebuje globalna navodila za izdelavo poslovnih elektronskih 
sporočil ter omogoča hitro in kakovostno avtomatsko izmenjavo podatkov med poslovnimi partnerji.

Elektronsko sporočilo je elektronska oblika poslovnega dokumenta, kot so npr. naročilnica, dobavnica, račun, 
tovorni list. Vsako elektronsko sporočilo vsebuje podatkovne elemente, v katere se vpisujejo posamezni podatki iz 
poslovnega dokumenta. Vsak podatek ima svoje predpisano mesto in format. Vse šifre, ki pojasnjujejo vrsto podatkov, 
so standardizirane, zato je tako sestavljeno elektronsko sporočilo razumljivo vsakomur, neodvisno od informacijskega 
sistema ali programske opreme.

GS1 EDI sestavljata dva standarda elektronskih sporočil: GS1 XML (BMS – Business Message Standard) in GS1 
EANCOM®. Pomembno je vedeti, da se tako kot ostali standardi GS1 tudi standard eCom razvija skladno z zahtevami 
uporabnikov in zakonodajo.

GS1 EPCIS

GS1 EPCIS (Electronic Product Code Information Services) je globalni standard za izmenjavo informacij o dogodkih 
ob premikih blaga med poslovnimi partnerji (proizvajalci, trgovci, logisti in drugi) in/ali znotraj nekega podjetja 
med različnimi oddelki. EPCIS je standard, ki opredeljuje obliko in izmenjavo podatkov/informacij. Izmenjujejo se 
statični podatki, kot so npr. šifra izdelka, naziv izdelka, enota pakiranja, datum proizvodnje, šifra proizvodne serije, 
rok uporabnosti in podobno.

Drugi del izmenjave so transakcijski podatki kot so npr. čas, ko se izdelek nahaja na neki lokaciji, količina, ki se prenaša, 
enota pakiranja in drugi. Poleg tega se beleži še v katerem koraku v poslovnem procesu se nahajamo (npr. izdaja iz 
skladišča, prevzem v prodajalni in drugo).  S pomočjo informacijskega sistema, zgrajenega po standardu EPCIS, smo 
torej sposobni odgovoriti na vprašanja: KAJ, KJE, KDAJ, ZAKAJ.

Želite več informacij?

Da bi lažje razumeli uporabnost standardov in jih lažje pravilno uporabili pri svojem poslovanju, vas vabimo, da se 
udeležite seminarjev in delavnic GS1 Slovenija, povprašate za nasvet naše strokovnjake ali obiščete spletne strani 
www.gs1si.org. Na voljo imate tudi vrsto priročnikov in brošur v tiskani ali elektronski obliki.

Za naročilo ali dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 01 58 98 320 ali pošljite sporočilo na e-naslov  
nfo@gs1si.org.
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Nano Dimension DragonFly IV za 3D tisk TIV

S prodorom hitre elektronike in predvsem njenih vmesnikov (PCIe, MIPI, LVDS 
etc) v vse cenejše naprave postajajo omejitve klasičnih bakrenih TIV vse 
bolj izrazito ozko grlo. Klasično vrtanje in bakrenje izoliranih FR4 slojev ne 
more zagotoviti struktur, ki so potrebne za prenos signalov najvišjih hitrosti, 
ki bi jih na bakrenem vezju sicer lahko dosegli, že prej pa se cene izdelave 
takega vezja skokovito dvigajo. Obstoječi izolatorji (FR4 ipd) imajo svoje 
probleme tudi v anizotropnosti neenakomernosti in neprilagodljivosti, kar 
prinaša svoje probleme pri popačenju signalov, ki jih je težko nadzorovati 
in kompenzirati.

3D-tisk tu prinaša rešitve. Tiskamo lahko veliko kompleksnejše strukture 
( kar cel koaksialni kabel v vezju) pa tudi  zvezni vertikalni prehodi niso 
problem. Tako »via« ni edini način prehoda med slojema in ne dobimo 
dodatne nenadne induktivnosti v prenosno linijo, ki prinaša odboje ipd.

Drugi »as v rokavu« tehnologije je možnost kombinacije izolacijskih 
materialov, bodisi znotraj sloja ali med sloji. Tako imamo lahko »high-k« 
sloje  med napajalnimi ravninami, »low-k« pa na signalnih nivojih ipd ipd.
3D-tisk tudi ni  omejen na klasično planarno obliko PCB, čeprav je ta lahko zaželjena v naslednjih fabrikacijskih stopnjah.  

Vir: https://www.nano-di.com/ame-technology-dragonfl y-iv

Informacije:  www.nano-di.com

3D FDM tisk velikih kosov Roboze  ARGO 1000

ARGO 1000 serija omogoča tisk kosov do dimenzij enega 
kubičnega metra (1000x1000x1000mm), pri visokih, 
nadzorovanih temperaturah tiska po celi tiskalni komori, 
kar omogoča dela s širokim obsegom plastičnih materialov 
in nadzorovano krčenje in raztezanje skozi proces. Tak 
način tiskanja omogoča povsem naročniku prilagojeno in 
presonalizirano proizvodnjo.

Najboljša ogrevana komora v svojem razredu
Ogrevana komora Roboze je rezultat dolgoletnega dela, 
prototipov in na stotine simulacij. To edinstveno rešitev so 
razvili, da bi omogočili homogeno delovno okolje, katerega cilj je konsolidacija delov s popolno toplotno fuzijo vsakega 
sloja, da bi dosegli izjemne mehanske lastnosti. To je eden najpomembnejših elementov tehnološkega ekosistema 
Roboze Automate, saj močno vpliva na mehanske lastnosti končne komponente. 

Industrijska avtomatizacija
ARGO 1000 je opremljen s sistemom industrijske avtomatizacije, ki se brezhibno integrira v vaš proizvodni proces 
in vam omogoča programiranje proizvodnje delov, analizo podatkov ter hitro napovedovanje in reševanje izpadov, s 
čimer povečate učinkovitost in zmanjšate tveganje neuspeha pri tiskanju.

Vir: https://www.roboze.com/en/argo-1000.html

Informacije:  www.roboze.com
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EX AREA  
EXCELLENCE
From our new 221 Series Splicing Connector for Ex applications to signal 
conditioners and relays to the intrinsically safe I/O modules of the  

www.wago.com


