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Spoštovani,

Dragi energenti, embargo na ruski plin in nafto, vse to nas je prisililo k 
resnemu prehodu na zeleno energijo. Saj elektrike lahko pridelamo doma 
skoraj dovolj, bolj problem bo s plinom in pogonskimi gorivi, da o kuril-
nem olju ne govorim. Relativno poceni ruski plin bomo zamenjali z z 
bistveno dražjim arabskim in ameriškim... torej je prehod na elektriko, 
tako v gospodarstvu, kot v prometu, več kot obvezen. Seveda je proizvodnja 
opreme za fotovoltaiko precej umazana zadeva, pa bo treba pač poskrbeti 
za okolje, tudi na račun nekaj višje cene.

Verjetno največji problem zelene energije je hranjenje le te. Kaj pomaga, če 
sonce pošilja goro energije, če je ponoči zmanjka... zato so se inženirji lotili 
resno tega problema in nekaj na to temo predstavljamo v tekoči številki...

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

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

načeloma izhaja 11-krat letno.
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Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
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  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov. Ce-
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. 
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RAZISKAVE IN RAZVOJ

Informacije: Polona Strnad, Inštitut Jožef Stefan

Ljubljana, 24. marec 2022 – Na Institutu »Jožef Stefan« so danes na slovesni 
podelitvi pod pokroviteljstvom predsednika republike Slovenije Boruta 
Pahorja že trideseto leto zapored podelili nagrade zlati znak Jožefa Stefana 
za najodmevnejše doktorate na področju naravoslovno-matematičnih in 
tehniških ved ter ved o življenju.  Slavnostni govornik je bil svetovalec 
predsednika republike akademik dr. Boštjan Žekš. Letošnji dobitniki nagrad 
so dr. Pavel Kos, dr. Žiga Kos in dr. Matija Gatalo.

Institut »Jožef Stefan« zlati znak Jožefa Stefana podeljuje avtorjem doma in 
v tujini najodmevnejših doktoratov, ki so bili podeljeni v Republiki Sloveniji 
v preteklih treh letih iz naravoslovno-matematičnih in tehniških ved ter 
ved o življenju. Z njim želi spodbuditi mlade ljudi k še večji zavzetosti na 
znanstvenoraziskovalnem področju, kar je tudi svojevrsten poziv odgovornim 
ljudem v gospodarstvu, da to znanje čim učinkoviteje uporabijo.

Slavnostni govornik na prireditvi akademik dr. Boštjan Žekš, svetovalec 
predsednika republike za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, se je ob 30. 
podelitvi zlatih znakov Jožefa Stefana spomnil začetkov nagrade, saj je pri 
njih sodeloval. »Glavno zaslugo za uspeh v teh 30. letih imajo vsi direktorji, 
vsi upravni odbori, znanstveni sveti in odbori za zlati znak, ki so vztrajali pri 
visokih kriterijih, čeprav je najbrž bilo včasih težko. Če bi le eden od teh členov 
enkrat popustil, uspeha ne bi bilo.«, je izpostavil razloge za še vedno visoke 
standarde pri odločanju o dobitnikih nagrade.

Kot je povedal predsednik odbora za zlati znak prof. dr. Jadran Lenarčič, je 
letos odbor prejel 19 predlogov. »Vsi so bili izjemno kakovostni in odločitev 
o nagrajencih ni bila lahka.«

Zlati znak Jožefa Stefana je prejel dr. Pavel Kos 
za odmevnost doktorskega dela »Točne rešitve 
mnogodelčnih kvantnih kaotičnih sistemov«. Za 
nagrado sta ga predlagala mentor izr. prof. dr. Miha 
Ravnik s Fakultete za matematiko in fi ziko Univerze v 
Ljubljani in doc. dr. Lev Vidmar z Instituta »Jožef Stefan«.  
Dr. Pavel Kos je teoretični fi zik, ki raziskuje na področju 
kvantnega kaosa. Tema njegovih raziskav so modeli in 
mehanizmi, ki razložijo nekatere pomembne lastnosti kvantnega kaosa v 
sistemih spinskih verig in kubitnih vezij. Rezultate njegovih raziskav lahko 
med drugim uporabimo za umerjanje prve generacije kvantnih računalnikov. 
Rezultati dela so bili objavljeni v vrhunskih revijah in imeli velik odmev. 

NA INSTITUTU NA INSTITUTU »»JOŽEF STEFANJOŽEF STEFAN««  
PODELILI NAGRADE ZLATI ZNAK PODELILI NAGRADE ZLATI ZNAK 
JOŽEFA STEFANAJOŽEFA STEFANA
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FUZIJSKA ENERGIJA

Del njegovih rezultatov so že uspeli replicirati z ionskim kvantnim simulatorjem. Rezultati dela so tudi porodili plaz 
povezanih raziskav drugih avtorjev v svetu, novembra 2021 pa so na Indijskem tehnološkem institutu (IIT) v Madrasu 
celo organizirali spletno delavnico o študijah, ki so jih spodbudili članki Pavla Kosa in sodelavcev. Svoje raziskave dr. 
Pavel Kos trenutno nadaljuje pri eni od najbolj prodornih raziskovalnih skupin, na institutu Maxa Plancka za kvantno 
optiko v Garchingu v Nemčiji.

Zlati znak Jožefa Stefana je prejel dr. Žiga Kos za odmevnost doktorskega dela »Mikrofl uidne 
strukture na osnovi nematskih tekočih kristalov«. Za nagrado ga je predlagal mentor izr. 
prof. dr. Miha Ravnik s fakultete za matematiko in fi ziko Univerze v Ljubljani. Dr. Žiga 
Kos je teoretični fi zik, ki raziskuje na področju mehke snovi, bolj specifi čno na področju 
nematskih tekočih kristalov in aktivnih tekočin. Neravnovesni aktivni nematski materiali so 
pomembni v kontekstu širših znanosti o življenju za razumevanje urejanja in materialnih 
lastnosti bioloških snovi, kot so na primer celični monosloji in mišična vlakna. Raziskave 
Žige Kosa so prinesle nekaj prebojnih odkritij, kar med drugim izkazuje izbran nabor 
najodličnejših objav in veliko število citatov.  Rezultati dela so prinesli plodna sodelovanja z 
več eksperimentalnimi in teoretičnimi skupinami po svetu, predstavljajo pa tudi odlično osnovo za nadaljnje teoretične 
in eksperimentalne bazične študije kot tudi pri aplikativnem razvoju novih materialov. Kot posebej aplikativni zanimivi 
pa izstopata dve temi kandidatovih raziskav: površinsko-vzorčeni tekočekristalni preklopniki ter gnanje mikrofl uidnih 
tokov z laserskimi žarki ali električnimi polji. Delo je v samem svetovnem vrhu raziskav na tem področju, kar med 
drugim izkazuje tudi pridobljeno podoktorsko izpopolnjevanje na prestižnem MIT v Bostonu, ZDA.

Zlati Znak Jožefa Stefana je prejel dr. Matija Gatalo za odmevnost doktorskega dela 
»Razvoj sinteze nanodelcev binarnih in ternarnih zlitin platine na ogljikovem nosilcu kot 
elektrokatalizatorju«. Njegov mentor je bil prof. dr. Miran Gaberšček s Kemijskega inštituta, 
za nagrado ga je predlagal izr. prof. Nejc Hodnik s Kemijskega inštituta. Doktorsko delo dr. 
Matije Gatala nagovarja aktualno tematiko zelenega dogovora in vodikovih tehnologij. Razvil 
je postopek priprave katalizatorja za gorivne celice, ki vsebuje majhno količino drage platine.

Namesto slednje je namreč za katalizatorsko osnovo uporabil zlitine platine in prehodnih 
elementov, kot so baker, nikelj ali kobalt. Z inovativno kombinacijo različnih sinteznih 
postopkov je pokazal, da so tako pripravljeni katalizatorji lahko zelo aktivni in hkrati tudi stabilni. Posebej je potrebno 
izpostaviti, da novi postopek omogoča pripravo velikih količin morfološko in kemijsko homogenih zlitin, kar pomeni, 
da je primeren tudi za uporabo na industrijski skali. Zato se odmevnost doktorskega dela Matije Gatala ne izraža 
zgolj v velikem številu citatov z delom povezanih člankov, temveč tudi v njegovi uporabnosti. Zaradi velikega interesa 
industrije je dr. Gatalo ustanovil odcepljeno podjetje, ki se ukvarja s trženjem v doktoratu pripravljenih katalizatorskih 
materialov. Predlog nadaljnjih raziskav sintezne ideje, razvite v doktoratu, je Evropski raziskovalni svet (ERC) nagradil 
z nagrado Proof of Concept. Za svoj izum je dr. Gatalo prejel še številne druge nagrade na uveljavljenih slovenskih 
forumih inovacij (GZS, OZ GZS, MOS, Rektorjeva nagrada za najboljšo inovacijo).
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INFORMACIJE

Podelitev nagrad Tehnološke mreže 
Tehnologija vodenja procesov za najboljše 
diplomsko in magistrsko delo za leto 2022

Informacije: Gorazd Karer, Predsednik Komisije za nagrade in priznanja 

Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TVP) je tudi letos že deseto leto zapored podelila nagradi 
za najboljše magistrsko delo ter najboljše diplomsko delo na področju tehnologije vodenja.

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov je konzorcij, ki od leta 2003 povezuje javne raziskovalne 
institucije in podjetja na področju avtomatizacije, informatizacije in kibernetizacije sistemov v Sloveniji. 
Aktivnosti mreže so usmerjene v spodbujanje prenosa znanja in tehnologij v industrijsko prakso ter razvoj 
produktov in storitev za prodajo na trgu.

S podeljevanjem nagrad Tehnološka mreža TVP 
vzpodbuja kvalitetno delo in odličnost mladih, ki 
začenjajo s svojim raziskovalnim in strokovnim delom. 
Nagrade razpisuje na širših področjih delovanja 
mreže, in sicer: 

• avtomatizacija strojev in naprav,
• vodenje kompleksnih sistemov in tehnoloških 

procesov,
• inteligentni sistemi in procesi v pametnih tovarnah,
• diagnostika, prognostika in samovzdrževanje 

strojev in naprav,
• avtonomna vozila,
• podpora logističnim procesom v podjetjih,
• tehnologije vodenja za pametno upravljanje 

z energijo, večjo kakovost bivanja in manjše 
onesnaževanje okolja,

• sodobne IKT v sistemih vodenja, npr. internet 
stvari, umetna inteligenca, oblačne tehnologije, 
velepodatki,

• tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in 
gradnikov za sisteme vodenja,

• druga področja, povezana s problematiko vodenja 
sistemov in procesov.

Podelitev nagrad in predstavitev nagrajenih del je 
potekala 11. maja 2022 v okviru posveta Avtomatizacija 
strege in montaže ASM'22.
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PODELITEV NAGRAD TEHNOLOŠKE MREŽE TVP

Priznanje za magistrsko delo je prejel Jernej Mlinarič 
za delo z naslovom Diagnostika in prognostika 
elektromehanskih sklopov na podlagi mehanskih, 
električnih, vibracijskih in akustičnih signalov, ki 
ga je opravil na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko in na 
Fakulteti za strojništvo pod mentorstvom doc. dr. 
Martina Petruna, doc. dr. Aleša Belšaka in zunanjim 
mentorstvom doc. dr. Damirja Vrančića.

Magistrska naloga se osredotoča na razvoj pametnega 
sklopa elektromotor-gonilo, ki je zmožen samostojno 
postaviti diagnostiko delovanja ter na podlagi 
izmerjenih vibracij napovedati trend delovanja 
oz. prognostiko. Naloga obsega ustrezno izbiro 
potrebnih senzorjev in podporne elektronike, njihovo 
ustrezno integracijo v sklop ter pripravo programa 
za zajemanje signalov in njihovo obdelavo, kar 
vključuje ustrezno fi ltracijo in obdelavo izmerjenih 
veličin ter njihovo shranjevanje v ustrezen format in 
datoteko. V sklopu tega dela je tudi bil vzpostavljen 
internetni strežnik za objavo rezultatov meritev ter 
alarmiranje uporabnika o kritičnem stanju sklopa.

Nagrado za najboljše diplomsko delo je prejel Jaka 
Rober za delo z naslovom Izvedba vodenja trifaznega 
pretvornika v orientaciji omrežne napetosti, ki ga 
je opravil na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko pod 
mentorstvom izr. prof. dr. Martina Petruna.

V diplomskem delu je predstavljena simulacijska 
in eksperimentalna izvedba vodenja aktivnega 
usmernika v orientaciji omrežne napetosti. Aktivni 
usmernik ima prednost štirikvadrantnega obratovanja 
in korekcije faktorja moči. Namen diplomskega dela 
je izvedba vodenja aktivnega usmernika, ki bo imela 
majhen vpliv na omrežje in bo zmožna regulirati 
enosmerno napetost na določeno vrednost. Izpeljan 
je model aktivnega usmernika in predstavljena 
je kaskadna regulacija z določitvijo parametrov 
regulatorjev tokovne in napetostne zanke. Opisano je 
določevanje parametrov LCL fi ltra za boljše dušenje 
višjih harmonskih komponent. Podrobno je opisano 

postopno načrtovanje vodenja na simulacijski in 
eksperimentalni izvedbi. Na simulacijskem modelu 
je izvedena primerjava delovanja z RL in LCL fi ltrom. 
Pri eksperimentalnem sistemu je uporabljen klasični 
RL fi lter.

Nagrado za najboljše magistrsko delo je prejel 
Miha Ožbot za delo z naslovom Samorazvijajoči 
se sistemi v identifi kaciji in prediktivnem vodenju 
procesov, ki ga je opravil na Univerzi v Ljubljani na 
Fakulteti za elektrotehniko pod mentorstvom prof. 
dr. Igorja Škrjanca.

Magistrska naloga predstavi celovit postopek načrtovanja 
eksperimentov s stopničastimi vzbujalnimi signali 
za identifi kacijo samorazvijajočih se nevro-mehkih 
modelov in prediktivnega vodenja z optimizacijo z 
rojem delcev na podlagi identifi ciranega modela. 
Samorazvijajoči se nevro-mehki modeli so univerzalni 
aproksimatorji, ki omogočajo sprotno identifi kacijo z 
veliko količino podatkov tako, da rekurzivno prilagajajo 
svojo strukturo in parametre ob vsaki novi meritvi. 

Prediktivno vodenje temelji na izračunu predikcije 
izhoda modela v prihodnosti za določitev optimalnega 
vzbujanja, modifi kacija z optimizacijo z rojem delcev 
pa omogoča vključevanje regulirnega zakona in vseh 
omejitev optimizacije v kriterijski funkciji. Načrtane 
metode so preizkušene na sistemu tipa Hammerstein-
Wiener, odsekoma linearnem servomotorju in 
teoretičnem modelu toplotnega izmenjevalca. Ti 
sistemi so bili izbrani zaradi njihovih značilnih 
nelinearnih lastnosti in pogosti uporabi v praksi.

Gorazd Karer
Predsednik Komisije za nagrade in priznanja Tehnološke 
mreže Tehnologija vodenja procesov www.tvp.si
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Varnostni sistem za pozicioniranje s 
črtno kodo

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Varnostni sistem za pozicioniranje s črtno kodo – FBPS podjetja Leuze, vam omogoča natančno in hitro 
določanje položaja že z enim samim senzorjem! Ker je certifi ciran za najvišji nivo varnosti (PLe), z njim 
enostavno izvajate varnostne funkcije ob bistvenem prihranku časa in truda za montažo in servisiranje.

Pozicionirajte varno in hitro

Varnostni sistem za pozicioniranje s črtno kodo FBPS (angl. Safe Barcode Positioning System) podjetja 
Leuze je prvi senzor za pozicioniranje na svetu, ki za varno določanje pozicije uporablja branje črtne kode. 
Za izpolnitev zahtev, ki jih določajo standardi za varnost naprav, zadostuje že en sam senzor. V enoto za 
obdelavo varnostnih signalov (npr. varnostni del 
pogona) ga povežete preko dveh SSI vodil in z njim 
dosežete tudi najvišji nivo varnosti “e” (t.j. Performance 
Level PLe).
Posledično vam ta varnostni sistem za pozicioniranje 
omogoča izjemno enostavno izvajanje varnostnih 
funkcij ter bistveno zmanjša čas in trud vložen v 
njegovo namestitev in servisiranje.

Preverite prednosti sistema za pozicioniranje

• Zanesljivo delovanje s hkratnim branjem več kod pri vsakem skeniranju
• Varno pozicioniranje do nivoja varnosti PLe z enim samim senzorjem
• Izjemno enostavno izvajanje varnostnih funkcij
• Primernost za prostorsko omejene aplikacije in 

enostavna vgradnja
• Kratek odzivni čas (10ms)
• Izjemno robusten, mehansko- in UV odporen trak 

za črtno kodo
• Enostavna montaža in integracija zaradi širokega 

delovnega območja (razdalja branja od 50mm do 
170mm) in domišljenega koncepta pritrditve

Uporabite sistem za pozicioniranje v regalnih skladiščih

Ena od številnih možnosti uporabe sistema za pozicioniranje 
FBPS je varno zaznavanje položaja v visoko regalnih 
skladiščih, kjer uporabljajo žerjave zlagalnike (angl. 
stacker cranes). Da zagotavite neprekinjen nadzor 
varnega položaja in hitrosti med npr. vzdrževanjem 
ali upravljanjem žerjava, nujno potrebujete natančno 
in hitro pozicioniranje.
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Če poznate potencialne nevarnosti in zahtevan nivo varnosti v skladišču, lahko FBPS izkoristite za varno 
zaznavanje položaja z eno samo napravo. Ta sistem za pozicioniranje s črtno kodo namreč izpolnjuje najvišje 
zahteve za varnost naprav in poskrbi, da je izvajanje varnostnih funkcij še posebej preprosto.

Spoznajte sistem za pozicioniranje FBPS

    • Pozicionirajte do najvišjega nivoja varnosti z le enim senzorjem
FBPS vam omogoča hitro in varno zaznavanje položaja že z enim samim senzorjem. Senzor je povezan v 
enoto za obdelavo varnostnih signalov (npr. varnostni del pogona) preko dveh SSI vodil. Poleg tega sistem 
že izpolnjuje zahteve za PLe/SIL3, ki jih določajo standardi za varnost naprav. Posledično varnostne funkcije 
izvajate izjemno enostavno ter za montažo in servisiranje porabite bistveno manj časa in truda.
/FBPS pozicioniranje_Leuze_Tipteh.PDF/

    • Zaznajte hitre pomike
FBPS je idealna izbira za pozicioniranje v hitrih, dinamičnih aplikacijah, npr. v visoko regalnih skladiščih. To 
je možno na račun izjemno kratkega odzivnega časa senzorja (10ms), ki omogoča optimizacijo hitrostnih 
krivulj in izjemno vodljivost vaših pogonov.

    • Zagotovite zanesljivo delovanje
Sistem FBPS je zelo zanesljiv, saj senzor pri vsakem 
skeniranju prebere več kod, s pomočjo katerih določi 
natančno pozicijo. Ker skenirane poteka diagonalno, je 
vsaka koda prebrana na različnem mestu. To prepreči 
napake pri branju, ki bi lahko nastale zaradi umazanije 
ali lokalnih poškodb traku.
K zanesljivosti prispeva tudi samolepilni plastični trak s 
črtno kodo, ki je optimiziran za uporabo v industrijskem 
okolju. Odporen je na UV žarke in izredno mehansko 
vzdržljiv, kode pa so lahko berljive in še poenostavijo 
rokovanje.

    • Pritrdite FBPS hitro in natančno
Domišljen koncept pritrditve sistema FBPS z mehanizmom za hitro menjavo, vam zagotavlja izjemno 
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preprosto montažo. Senzor je na nosilec pritrjen samo z enim, 
lahko dostopnim vijakom. S tem prihranite veliko časa pri 
montaži in zagotovite hitro menjavo pri servisu.

Široko delovno območje sistema za 
pozicioniranje (razdalja branja 50-170mm) 
vam močno olajša njegovo integracijo v 
obstoječe sisteme.

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

• Več najdete na www.tipteh.com/si/leuze

Vsa oprema

na 1 mestu!
• Stabilno in zanesljivo detektirajte čisto vse 
predmete, tudi embalažo .

• Pozicionirajte z milimetersko natančnostjo.

• Izmerite razdaljo in dimenzijo objektov.

• Zavarujte osebje brez upočasnitve procesa.

• Dekodirajte in prebirajte 1D & 2D kode, ne 
glede na obliko ali orientacijo.

• Povežite naprave v sistem preko naprednih 
komunikacijskih protokolov.

• Brezkontaktno prenašajte podatke preko 
infrardečih laserjev.

za varnost, zaznavo
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ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today

Conphis d.o.o., Kersnikova 27
1234 Mengeš, Slovenija
E-pošta: info@conphis.si
W: www.conphis.si
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Inovativna kombinacija elektronskih varovalk in razširitev potenciala, ki prinaša 
unikatno rešitev na področju varovanja porabnikov. Na zalogi v Elektrospojih.

Nadzor varovanja porabnikov igra pomembno vlogo pri učinkovitem delovanju strojev in naprav. Rešitev 
nadzora mora biti varna pred izpadi in enostavna za vzdrževanje. Možnost namestitve v majhnem prostoru 
in hitra inštalacija sta ključni. 
S sistemom maxGUARD postajajo sponke za razširitev potenciala (prej nameščene ločeno) integrirani del 
24 V DC rešitve varovanja porabnikov. 

maxGUARD varovalke so dobavljive iz zaloge in pripravljene na prevzem že isti dan ob naročilu.

GLAVNE PREDNOSTI

• Enostavno vzdrževanje

Sofi sticirane operacije, testni in povezovalni elementi dovoljujejo varen dostop do vseh potencialov 
napetosti in obremenitev tokokroga med zagonom in vzdrževalnimi deli.

• Praktična prekinitvena ročica

Prekinitvena ročica omogoča galvansko ločitev tokokroga za namene meritev in testiranja 

• Inovativno mostičenje

Mostiček med elektronskimi varovalkami in razširitvenimi moduli skrajšuje postopek ožičenja.

• Prihranek prostora

Širina modulov tako elektronskih varovalk kot razširitvenih modulov je le 6,1 mm, zato je prihranek 
prostora na DIN letvi precejšen.

•  Modularni sistem

Modularni sistem z različnim naborom distribucijskih sponk in dodatne opreme omogoča prilagojene 
rešitve v vsakem trenutku.

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

ELEKTRONSKE VAROVALKE 
MAXGUARD
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ELEKTRONSKE VAROVALKE MAXGUARD

Slovenski zastopnik za Weidmüller izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 
27, 1000 Ljubljana), ki s področja elektro energetike, 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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Kaj je jalova energija in kako jo manjšamo?
Električne naprave induktivnega značaja (motorji, transformatorji, dušilke, indukcijske peči, varilni aparati) 
prinašajo v električni sistem neželeno jalovo moč. Jalova moč nastane kot posledica faznega kota () med 
napetostjo in tokom. Pri bremenih induktivnega značaja je ta kot pozitiven, pri kapacitivnih pa negativen.
Jalova energija Vam prinaša nepotrebne stroške električne energije, zato je treba ustrezno poskrbeti za 
kompenzacijo le-te. To nam omogoča kompenzacijska naprava, ki jo sestavljajo regulator jalove moči, 
kontaktor in kondenzatorske baterije. Regulator jalove moči nato banke odvisno od faktorja moči v omrežju 
in od želene vrednosti faktorja vklaplja in izklaplja.

Zakaj jalova energija poveča naše stroške? 
Jalova energija poleg našega omrežja, strojev in naprav dodatno obremenjuje tudi naš proračun, saj 
elektrodistributerji prekomerno jalovo moč v industriji posebej zaračunajo. Če faktor delavnosti ne dosega 
0,95, nastane dodaten strošek. Če porabniki izboljšajo faktor delavnosti, zmanjšajo porabo jalove moči, 
s tem pa zmanjšajo navidezno moč, kar vodi v manjšo priključno moč, to pa v manjše stroške električne 
energije. Če na primer izboljšamo faktor delavnosti iz 0,8 na 0,9, izgube zmanjšamo kar za 26 %.

Trajnostni pristop k rabi energije lahko predstavlja tudi vir prihrankov v podjetju
Kompenzacija jalove energije je ukrep posebne vrste energetskih prihrankov oziroma optimizacije rabe 
električne energije. Z njegovo pomočjo podjetja lahko izboljšajo izkoristek razpoložljive moči, razbremenijo 
omrežje, podaljšajo življenjsko dobo strojev in naprav in hkrati še prihranijo pri mesečnem strošku za 
elektriko.

Zakaj gre? V današnjih električnih omrežjih je vedno več asinhronskih motorjev, obločnih peči, varilnih 
aparatov, transformatorjev in podobnih naprav, ki predstavljajo induktivno breme. Električna energija, ki 
napaja takšne naprave, je sestavljena iz delovne oziroma aktivne moči in jalove oziroma reaktivne moči 

Avtor: Janez Inglič, ELEKTRONABAVA d.o.o. 

Kompenzacija jalove energije ETI
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(energije). Preprosto povedano, jalova energija 
nastane z indukcijo v vodnikih / tuljavah in povzroči 

zaostajanje toka za napetostjo. Omenjene naprave 
za svoje normalno obratovanje dejansko potrebujejo 
tudi jalovo energijo, vendar pa jalov tok sam ni v fazi 
z napetostjo in zato ne proizvaja koristnega dela, 
ampak s pretakanjem energije dodatno obremenjuje 
omrežje in tako povzroča dodatne izgube. Povečan 
delež jalove energije tako v električnem omrežju 
predstavlja vedno večjo onesnaženost in slabšanje 
kakovosti električne energije.

Proizvodnja in prenos jalove energije tudi za 
elektrogospodarstvo nista gospodarna, zato ju 
skuša zmanjšati z izboljšanjem faktorja delavnosti v 
električnem omrežju. Faktor delavnosti predstavlja 
mero, ki pove kako dobro izkoristimo razpoložljivo 
moč. Želimo si, da bi bil ta faktor čim višji. Idealno 
bi bilo, da bi električna naprava predstavljala 
obremenitev čistega ohmskega bremena, pri čemer 
bi bila jalova moč na napravi nič in faktor moči 1. 
V realnem svetu je seveda le-ta manjši zaradi že 
prej omenjenih induktivnih in elektronskih bremen. 

Kaj to pomeni za industrijskega porabnika? 
Strošek delovne energije elektrodistribucije obračunajo 
po števcu, pri jalovi energiji pa se upošteva le tisti del, 
ki se prevzame pri faktorju delavnosti pod 0,95. Če 
faktor delavnosti presega 0,95, elektrodistribucijska 
podjetja ne zaračunajo podjetju jalove energije. Meja 
pri obračunu jalove energije je po svetu različna, 
vendar se v večini držav giblje okrog 0,95. Tako se 
spodbuja interna kompenzacija jalove energije, kar 
posredno pomeni povečanje prenosnih zmogljivosti 
v elektroenergetskih omrežjih.

Hkrati je za porabnike pomembno izboljšati faktor 
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delavnosti tudi zato, ker morajo plačati priključno moč (kVA), kjer sta vključeni tako delovna kot jalova 
moč. Če porabniki izboljšajo faktor delavnosti, zmanjšajo porabo jalove moči, s tem pa zmanjšajo navidezno 
moč, kar vodi v manjšo priključno moč, to pa v manjše stroške električne energije. Če na primer izboljšamo 
faktor delavnosti iz 0,8 na 0,9, izgube zmanjšamo kar za 26 %.

Izboljšanje faktorja delavnosti je tako ena izmed najboljših naložb za zmanjšanje stroškov električne energije 
s kratko dobo vračanja investicije. Za zmanjšanje izgub, ki so povezane s prenosom energije, uporabljamo 
naprave za kompenzacijo jalove energije. Kompenzacijske naprave izboljšujejo faktor delavnosti in s tem 
kakovost električne energije, povečujejo učinkovitost omrežja, znižujejo stroške računa za električno 
energijo ter zmanjšujejo tudi vpliv na okolje.

Kako ugotoviti, ali bi bila vgradnja kompenzacije jalove energije za nas primerna?
Rešitve za kompenzacijo jalove energije so namenjene vsem, ki vsak mesec plačujete dodaten, nepotreben 
strošek jalove energije, ki je pod to postavko izkazan tudi na položnici za elektriko.

Primer vgradnje v Končar – 
Elektroindustrija d.d.

Avtomatska 7% fi ltrska kompenzacijska 
naprava z močjo 2×400 kVAr je namenjena 
kompenzaciji jalove energije zaradi 
povečanja proizvodnih zmogljivosti v 
proizvodnji generatorjev in malih motorjev 
Končar Hrvaška.

Kompenzacija 2×400 kVAr je 16-nivojska 
in je ena največjih kompenzacijskih naprav, 
izdelanih v podjetju ETI Prostik, saj je ohišje 
kompenzacijske naprave sestavljeno iz 
dveh omar dimenzij 2000 mm x 1600 
mm x 500 mm + 200 mm.
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Pionirski prehod na zeleno energijo
Inštitut Kamień Śląski na Poljskem je pionir podnebno nevtralne porabe energije. Danfoss pomaga pri 
shranjevanju električne energije iz sonca. Prihranki pri računih za elektriko in CO2 emisijah so glavna 
gonilna sila svetovnega megatrenda. 

Prihodnost je zdaj 
Naraščajoče cene goriva in podnebna zakonodaja, ki cilja 
na nižje emisije CO2, sta glavna gonilna sila povečanega 
povpraševanja po skladiščenju energije po vsem svetu.
In z integracijo več obnovljivih virov, omrežje potrebuje 
stabilno oskrbo, ki jo oskrbujejo Qinousovi zabojniki.

VACON® NXP Grid Converter za pametna omrežja izboljšuje 
stabilnost v omrežju s podpiranjem raznolike palete generatorjev 
energije in sistemov za shranjevanje energije. Shranjevanje energije 
omogoča omrežju nemoteno prilagajanje nepredvidljivih porabnikov 
in virov proizvodnje energije.

Informacije: DANFOSS d.o.o. 

Inštitut KNEIPP, pionir pri hranjenju 
obnovljive energije
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In na Kneippovem Inštitutu so načrti za prihodnost 
že postavljeni. Inštitut se ogreva s toplotnimi 
črpalkami, lastniki pa so vložili v eno mini vetrno 
turbino za proizvodnjo električne energije iz vetra za 
dobavo energije ponoči. Preostalo moč nameravajo 
pokriti s štirimi do petimi dodatnimi mini vetrnimi 
turbinami, da bi dosegli cilj 100 odstotne samooskrbe 
z električno energijo. 

Samozadostnost na podlagi najboljše 
opreme in sistemov
Vsako uro ko sonce posije, nasmehi postanejo 
nekoliko širši na obrazih lastnikov Kneippovega 
inštituta v Kamień Śląski na Poljskem. Inštitut, ki 
vsako leto sprejme na stotine gostov in pacientov, 
dobiva električno energijo iz 500 kW fotovoltaičnega 
sistema in dveh 50 kW strešnih panelov. Večjo 
spremembo v smeri CO 2 nevtralne porabe električne 
energije pa so naredili septembra, saj so v omrežje 
priključili hranilnik energije s 670 kWh.

Zygfryd Glaeser, vlagatelj in profesor teologije na Univerzi v 
Opoleju, namerava 100-odstotno uporabo zelene energije.

»Imamo ambicijo, da bi bili samozadostni na podlagi 
najboljše opreme in sistemov. Vsakodnevno spremljam 
porabo in shranjevanje energije na svojem računalniku 
in zadovoljivo je videti, da vso zeleno energijo, ki jo 
proizvedemo, porabimo sami. Zdaj od javne službe 
kupujemo manj,« pravi Zygfryd Glaeser, investitor 
in profesor teologije na Univerzi v Opolu.
Sončna energija je shranjena v 88 litij-ionskih 
baterijah v 20-metrski posodi za shranjevanje energije. 
Predvideva se, da bo skladiščenje energije pokrivalo 
50 do 70 odstotkov letne porabe električne energije 
na Kneippovem inštitutu. Popolnoma napolnjen 
hranilnik energije pokrije porabo električne energije 
do 10 ur.

»Shranjevanje energije je tehnologija prihodnosti. Pri 
iskanju naše rešitve smo dali prednost inovacijam in 
podnebju prijazni učinkovitosti. S shranjevanjem energije 
veliko intenzivneje spremljamo svojo porabo in iščemo 
načine, kako svojo porabo energije preusmeriti ter jo 
bolj pametno in učinkovito uporabljati, zato energijo 
porabljamo le takrat, ko jo sami proizvajamo. Nismo 
še tam, a korak za korakom bomo tja prišli,« pravi.

MEB Technical, izvajalec, s sedežem na Poljskem “Imamo 
270 monterjev, ki delajo po vsej Evropi in naleteli smo 
na rešitev Qinous in videli rezultate teh projektov z dobro 
kakovostjo in mednarodnimi storitvami. Zelo smo zadovoljni 
s korporacijo in rešitvijo,« pravi Tomasz Misz, inženir pri 
MEB Technical Sp. z oo

Zeleni otok na Poljskem
Med domačini se Kneipp-inštitut imenuje Die Grüne 
Insel (Zeleni otok), saj je pionir v samooskrbi z 
zeleno energijo. To utira pot in služi kot navdih za 
druge in več poljskih ministrov je obiskalo prostore, 
vključno s predstavniki lokalne vlade.

Tomasz Misz, inženir pri MEB Technical Sp. z oo, 
podjetju, ki je projektiralo in naročilo vgradnjo 
fotovoltaičnega sistema in sistema za shranjevanje 
energije na Kneipp-inštitutu, pravi: “Vidimo svetlo 
prihodnost za shranjevanje energije na Poljskem in v 
Evropi. Zastarela omrežja in naložbe v obnovljive vire 
energije silijo operaterje omrežij k izvajanju lokalnega 
uravnoteženja omrežja. In tega ni mogoče storiti brez 
lokalnih skladišč energije, kot je ta. Načrti države za 
naložbe v električne avtomobile niso možni, če hitre 
polnilnice ne bodo povezane s hranilniki energije.” 

Posodo za shranjevanje energije na Kneippovem 
inštitutu dobavlja Qinous, sistemski integrator rešitev 
za pametno shranjevanje energije s sedežem v 
Berlinu. Posoda je opremljena s tekočinsko hlajenim 
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pogonom Danfoss za nadzor pretoka energije.

Pojavi se v pokrajini
In prav te vrste rešitev za shranjevanje energije 
rastejo po vsem svetu. Naj bo to v majhni vasi v 
Afriki, v brezomrežnem hotelu na otoku na Karibih, 
na obrobju Avstralije ali v mestu Kamień Śląski, 
Poljska, QinousRešitve za shranjevanje energije 
hranijo električno energijo sonca, vetra in vode.

»Želimo biti del spremembe v smeri obnovljivega 
sveta in našim strankam pomagati pri shranjevanju 
energije, tako da ne 'vržejo stran' obnovljive energije. 
In kar vidimo na trgu za shranjevanje baterij, je, da 
stranke želijo standardiziran sistem plug-and-play, 
ki ga je enostavno priključiti in ustreza njihovim 
posebnim potrebam,« pravi Reinhard Edelmann, 
glavni fi nančni direktor pri Qinousu.

In tukaj se pojavi Danfossov mrežni pretvornik 
VACON® NXP. Električna energija, ki prihaja iz 
sončnih kolektorjev, je enosmerni tok (DC) in jo je 
treba pretvoriti v izmenični tok (AC), da se sprejme in 
uporabi v omrežju. Danfossovi omrežni pretvorniki 
naredijo prav to. V korist Qinousove aplikacije in 
programske opreme omrežni pretvorniki nadzorujejo 
pretok energije in hitrost polnjenja in praznjenja 
baterij.      

Reinhard Edelmann, fi nančni direktor Qinous: ”Zmožnost 
shranjevanja energije daje veliko spodbud za zmanjšanje 
proizvodnje energije na premog in dizelski pogon ter 
uravnoteženje z obnovljivimi viri tudi na oddaljenih mestih.”

»Naše partnerstvo z Danfossom sega od začetka 
Qinous-a leta 2013. Za nas je to partnerstvo na 
ravni oči, kjer lahko preizkusimo različne sisteme 
in imamo Danfossovo potrpežljivost. Imamo 
koristi od visokokakovostnih izdelkov, vključno s 

prilagodljivostjo napajalnih modulov, ki ustrezajo 
obsegu moči, ki ga potrebujemo za naše sisteme,« 
pravi Reinhard Edelmann.

Srednji 20-metrski zabojnik Qinous ESS je dobavljen 
s tekočinsko hlajenim pogonom Danfoss, rešitev pa je 
sestavljena iz 88 litijevih baterij s kapaciteto 670 kWh.

Inteligentna pretvorba energije 
za pametna omrežja

Pametna omrežja se razvijajo zaradi novih zahtev po 
naši oskrbi z energijo. Razvoj pametnega omrežja 
je tesno povezan z integracijo obnovljivih virov 
energije (OVE) in električnih vozil (EV) v porazdeljeno 
proizvodnjo (DG) ali porazdeljene energetske vire (DER) 
v nacionalnem oskrbovalnem omrežju. Ta integracija 
predstavlja zahtevne zahteve glede skladnosti novih 
proizvodnih enot. Večino teh specifi kacij urejajo in 
uveljavljajo nacionalni regulatorji.

Uravnoteženje ponudbe in porabe je zapletena 
naloga v porazdeljenem pametnem omrežju. Tu 
Danfoss podpira proizvajalce originalne opreme 
in sistemske integratorje s certifi ciranimi rešitvami 
za inteligentno pretvorbo energije, s čimer prihrani 
čas, stroške in trud pri testiranju in certifi ciranju.
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Za doseganje zahtevanega ravnovesja ponudbe in porabe je skladnost z lokalnimi predpisi in standardi 
eden glavnih dejavnikov pri načrtovanju pametnega omrežja. Zahteve za skladnost se nanašajo na varnost, 
EMC in kode omrežja. Takšni kodeksi, standardi in predpisi urejajo načrtovanje, gradnjo, montažo, zagon 
in delovanje celote z namenom varovanja javnega zdravja, varnosti in blaginje.

Eden najnovejših trendov v pametnih omrežjih je integracija 'manjkajočega člena': shranjevanje energije. 
Shranjevanje energije omogoča omrežju nemoteno prilagajanje nepredvidljivih porabnikov in virov 
proizvodnje energije. Pogosto se shranjevanje izvaja v obliki baterij ali baterijskih sistemov za shranjevanje 
energije, BESS. Seveda so tudi sistemi za shranjevanje energije predmet lokalnih zahtev glede skladnosti.

Pametno omrežje s shranjevanjem energije

Pametna omrežja z integriranim shranjevanjem energije olajšajo časovni premik oskrbe z energijo za 
premagovanje prekinitvene narave številnih obnovljivih virov energije. Zagotavljajo tudi rezervno oskrbo 
v primeru izpada električne energije in obvladujejo konice, kar omogoča oblikovalcem, da zmanjšajo 
opremo na nižje ocene, da se spopade z običajnimi obremenitvami, ne s konicami.

Glajenje vrhov
V porazdeljenem omrežju so razlike v oskrbi z energijo in porabe energije posledica številnih 
vrhov in padcev moči. Shranjevanje energije gladi vrhove in padce, tako da lahko oskrba 
z omrežjem deluje dosledno pri povprečni porabi energije, ki je običajno relativno nizka. 
To pomeni, da lahko omrežje prenaša veliko več energije z manjšimi kabli, kar omogoča 
nižje kapitalske naložbe.

Rezervna moč
Hkrati lahko sistem za shranjevanje energije zagotavlja tudi rezervno napajanje v primeru 
pomanjkanja energije iz oskrbe, na primer zaradi zmanjšanja obremenitve ali nenačrtovanega 
izpada električne energije. Med izpadom napajanja podpora shranjevanja energije 
potrošnikom omogoča, da ohranijo delovanje za določen čas.
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Časovni premik
Časovni zamik prerazporedi energijo za optimizacijo stroškov, tako da shranjuje energijo v 
času, ko so stroški energije iz omrežja nizki, in dobavlja energijo iz medija za shranjevanje, 
ko so stroški energije visoki. Časovni zamik se uporablja tudi za doseganje najučinkovitejše 
uporabe dizelskih agregatov, tako da lahko delujejo s polno močjo in shranijo odvečno 
energijo v baterijo.

Omogočevalec pametnega omrežja
Pametna omrežja z integriranim shranjevanjem energije olajšajo časovni premik oskrbe z energijo za 
premagovanje prekinitvene narave številnih obnovljivih virov energije.
Oglejte si, kako v tej animaciji

 

Kako shranjevanje energije izboljša kakovost električne energije

Tradicionalno omrežje: obre me-
nitev potrošnika ustvarja vrhove 
na oskrbovalnem omrežju.

Pametno omrežje: Baterijsko 
shra njevanje odstrani konice moči 
v napajalnem omrežju, tako, da 
obremenitev potrošnika praktično 
ne povzroča motenj v omrežju. To 
ima za posledico dobro kakovost 
električne energije in nam v idealnem 
primeru omogoča, da zmanjšamo 
distribucijsko infrastrukturo in 
prihranimo stroške.
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Pametna omrežja

Električna omrežja, ki vključujejo inteligentno shranjevanje energije, nam ponujajo zelo trajnostne rešitve 
za prihodnost

Podpora za mrežne kode

Pojavljajo se nove tehnologije, porazdeljena proizvodnja povečuje svoj delež v mešanici energije, varnostni 
standardi in predpisi pa se sčasoma spreminjajo iz ene države v drugo. Pri načrtovanju hibridnih sistemov je 
treba vse te dejavnike ustrezno oceniti in vključiti, zato se projektanti soočajo z več izzivi in   negotovostmi.

Različne lokalne zahteve vplivajo na skladnost zasnove, njeno konstrukcijo, s tem povezano vzdrževanje 
in drugo. Veljavni kodeksi, standardi in predpisi za komponento ali sistem temeljijo na teh dejavnikih:

• Država/regija, kjer bo naprava/sistem nameščen
• Identifi kacija organa, ki ima pristojnost (AHJ).
• Tretje osebe za izvajanje dejavnosti
• Točka povezave, PoC/PCC
• SN/LV
• Aplikacija ali tehnologija

Sodobni kodeksi, standardi in predpisi dodajajo veliko zapletenosti in stroškov razvoju novih izdelkov in 
sistemov zaradi zahtev po obsežnih tehničnih zahtevah, testiranju, pravnih postopkih. Vsak AHJ lahko izvaja 
dejavnosti za preverjanje skladnosti in zato lahko zahteva dokumentacijo, testiranje in simulacijo. Eden 
od načinov za poenostavitev celotnega certifi ciranja sistema je individualno predcertifi ciranje skladnosti 
za vsako posamezno komponento v sistemu. Zato Danfoss zaradi poenostavitve procesov načrtovanja, 
testiranja, zagona in vzdrževanja nenehno posodablja in certifi cira svoje izdelke v skladu z najnovejšimi 
in najpomembnejšimi standardi.

Pretvorba moči za pametna omrežja

Pri integraciji shranjevanja energije in različnih virov energije v omrežje Danfossove inteligentne rešitve 
za pretvorbo energije izboljšajo zmogljivost omrežja in zmanjšajo zahteve po kapitalskih naložbah. OEM 
in sistemski integratorji lahko uporabijo Danfossove referenčne zasnove za poenostavitev načrtovanja 
in gradnje svojih energetskih instalacij, da prihranijo čas, stroške in trud pri testiranju in certifi ciranju.

Danfossove rešitve podpirajo široko paleto tehnologij za proizvodnjo energije in rešitev za shranjevanje 
energije:
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Kontejnerska pretvorba moči

Pametna omrežja so po naravi zapleteni sistemi. Običajno se izvajajo na oddaljenih lokaci jah, kot so otoki 
ali oddaljene skupnosti, na podlagi lokalnega energetskega vira. V teh okoljih rešitve za pre tvorbo energije v 

kontejnerjih zagotavljajo dobro 
raven sistemske integracije, zaščite 
opreme in logističnih koristi za 
stranko. Danfoss podpira sistemske 
integratorje (SI) pri načrtovanju 
sistemov s svobodo pri optimizaciji 
zmogljivosti na podlagi njihovih 
prednostnih komponent. Naš cilj 
je pomagati strankam pridobiti 
zmagovalno prednost pri licitiranju 
projektov z zagotavljanjem orodij in 
referenčnih zasnov za lažjo zasnovo 
sistema. Danfoss lahko na primer 
zagotovi nastavljive 3D modele in 
2D risbe splošne ureditve iz svoje 
ponudbe izdelkov.
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Podjetje Photoneo je svoje univerzalno orodje za robotsko inteligenco nadgradilo z verzijo 
Bin Picking Studio 1.6.0. Z njo lahko izboljšate avtomatizacijo in nadzor svojih industrijskih 
procesov, ob bistveno udobnejši uporabi. Izkoristite orodje za še pametnejše, enostavnejše 
in bolj izpopolnjene “bin picking” aplikacije.

Učinkovito avtomatizirajte “bin picking” procese

Bin Picking Studio (BPS) podjetja Photoneo je eno najuniverzalnejših orodij za industrijsko avtomatizacijo. 
Vključuje zmogljivo opremo za 3D strojni vid, t.j. Photoneove skenerje PhoXi, in pa inteligentno programsko 
opremo za “bin picking” (sekvenčno pobiranje naključno pozicioniranih predmetov iz zabojnika). 
Sedaj vam je na voljo Bin Picking Studio 1.6.0, pomembna nadgradnja vrhunskega orodja za robotsko 
inteligenco, namenjenega “bin picking aplikacijam”. To ”vse-v-enem” rešitev odlikuje širok nabor novih 
funkcionalnosti in izboljšav, ki poskrbijo za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje.
Delovanje BPS v Ubuntu 18.04, v najnovejši različici Google Chroma ter TeamViewerju je bolj gladko 
in hitrejše. Začetni čas uvajanja standardne rešitve za “bin picking” traja manj kot 10 sekund, aplikacijo 
pa lahko ustavite v le eni sekundi. To pomeni, da je sprememba rešitve izbrane iz robotskega krmilnika, 
neprimerno hitrejša kot v prejšnjih različicah BPS.
Z možnostmi za izboljšanje vaših projektov in večjim udobjem uporabe, vam ta vsestranska programska 
oprema omogoča še pametnejšo, lažjo in bolj izpopolnjeno avtomatizacijo industrijskih procesov.

Izkoristite vrhunske “bin picking” funkcionalnosti

Bin Picking Studio 1.6.0 odlikujejo naslednje učinkovite funkcionalnosti: 
• En krmilnik za več vision sistemov

Z BPS lahko zdaj poberete do 4 različne predmete in uporabite do 4 skenerje v istem “bin picking” 
scenariju.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Nadgrajeni Bin Picking Studio za 
“bin picking” aplikacije
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• Več metod prijemanja za različne vision sisteme
BPS vam zdaj omogoča, da določite specifi čno metodo prijemanja za vsak posamičen vision sistem. 
Tako lahko zagotovite najprimernejšo strategijo pobiranja glede na: specifi ke pobiranih predmetov, 
položaj zabojnika in ostale dejavnike.

• Polavtomatska kalibracija
Avtomatizirajte vaš kalibracijski postopek. Po začetku kalibracije v BPS lahko robot poda zahtevo 
»Dodaj kalibracijsko točko«. Napisati morate le zelo preprost robotski program, počakati, da se 
kalibracija zaključi, nato pa preveriti in shraniti rezultate v BPS. Robotski modul je že opremljen z 
vzorčnim programom za kalibracijo za vsako blagovno znamko robotov.

• Nadzor časa cikla
Nadzorna plošča BPS vam zdaj ponuja spremljanje osnovne “bin picking” statistike. Tako lahko npr. 
opazujete čas cikla na podlagi dohodnih zahtev trajektorij gibanja robotske roke ali zahtev za skeniranje 
(incoming trajectory requests or scan requests), kot tudi povprečnega časa cikla.

• Simulacija
”Bin picking” rešitve so vam zdaj na voljo tudi v simulacijskem načinu. Osnovne zahteve lahko 
določite neposredno na uvodni strani programskega okolja in si zagotovite preprosto in hitro oceno 
ter nastavitev zmogljivosti aplikacije, ne da bi se povezali z robotom.

•  Vizualizacija deovnega prostora robota
Vizualizator na strani “Okolje” (Environment) vam ponuja možnost vizualizacije delovnega prostora 
robota na podlagi trenutnih omejitev robotskih sklepov. Informacije lahko uporabite za boljše določanje 
mej gibanja sklepov, da dosežete kar največjo učinkovitost načrtovanja poti.

•  Odaljeni dostop iz drugega računalnika
Upravljajte svoj “bin picking” na daljavo prek spletnega brskalnika z uporabo lokalnega omrežja. Sistem 
lahko uporabljate tudi brez monitorja, z uporabo spletnega brskalnika in VNC iz drugega računalnika 
prek lokalnega omrežja ali TeamViewerja. Poleg tega izboljšano upravljanje omrežnih nastavitev 
preprečuje konfl iktne nastavitve med BPS in gostiteljskim sistemom.

• Najsodobnejša programska oprema za strojni vid
Bin Picking Studio 1.6.0 premore najnovejšo PhoXiControl programsko opremo za PhoXi 3D skenerje.
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Izognite se številnim težavam in pomanjkljivostim ob samostojnem sestavljanju merilnega sistema 
debeline iz posameznih senzorjev. Merilni sistem thicknessGAUGE O.EC je kompakten, že pripravljen 
sistem za merjenje debeline in nadzor kakovosti. Z njim ne boste prihranili le denarja ampak tudi čas in 
skrbi. V primeru, da razpoložljivi modeli tega sistema ne bi ustrezali vsem zahtevam vaše aplikacije, so 
vam na voljo tudi namenski, a dražji Micro-Epsilon thicknessCONTROL sistemi.

Sistem thicknessGAUGE O.EC je primeren za vključitev v proizvodne linije, na primer pri proizvodnji 
plastičnih oz. specialnih fi lmov za baterije. Lahko ga vključite v novo proizvodno linijo ali pa z njim 
nadgradite že obstoječo..

Na voljo so vam izboljšave in spremembe

Photoneo je uporabil naslednje popravke, da izboljša vašo uporabniško izkušnjo:
• Možnost podvajanja obstoječega sistema strojnega vida (vision system)
• Sposobnost vizualizacije volumetričnega modela prijemala na strani “Inspector”
• Vizualizacija okvirja lokalizacije na strani “Deployment”
• Vizualizacija možnega trka delov robota in okolja na strani “Inspector”
• Podvajanje obstoječega okoljskega objekta (environment object) in zamenjava CAD modela obstoječega 

okoljskega objekta

Spremenjena ali izboljšana je postavitev nekaterih strani: 
• Postavitev strani “Picked object” je sedaj enaka kot pri strani “Gripper”
• Postavitev strani “Vision system” je predelana in izboljšana
• Nova je postavitev panela “Help”
• Vmesnik “Robot” in krmilni zavihki “Robot” na strani “Network” so združeni v enoten zavihek “Robot”

Popolna rešitev za vaše “bin picking” projekte

V robotskih proizvodnih linijah je BPS sposoben sprocesirati predmete iz različnih materialov in pa 
naključno razporejen material v zabojnikih, in jih dostaviti na proizvodno linijo.
Vse to omogoča kombinacija natančnega 3D strojnega vida, ki je sposoben zaznati različne vrste predmetov, 
in pa robotskega inteligentnega sistema, ki je sposoben usmerjati robote, da varno poberejo predmete. 
Zahvaljujoč vsestranski prilagodljivosti Phtoneo 3D skenerjev in možnosti integracije z različnimi roboti, 
si lahko omislite širok nabor rešitev po meri.

Photoneo Bin Picking odlikujejo:

• Vrhunski sistem 3D strojnega vida
Družina PhoXi 3D skenerjev se ponaša s širokim naborom obsega skeniranja in z dokazano učinkovito 
uporabo v najzahtevnejših industrijskih okoljih.

• Zmogljivi algoritmi za lociranje
Pristop, ki temelji na CAD, je testiran in odobren s strani strank v avtomobilski industriji, z visokimi 
zahtevami po robustnosti in natančnosti.

• Popolno načrtovanje poti in izogiba trkom
Zagotovljen vam je edinstven nadzor robota s hitrim izračunom poti gibanja, hkrati pa so ohranjeni 
najvišji varnostni standardi.

• Predpripravljena kinematika robotske roke
Na voljo vam je baza podatkov na stotine robotskih modelov vodilnih proizvajalcev robotov.
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Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50
E-pošta: info@tipteh.si
www.tipteh.com/si
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Brezplačen IDE Studio for OpenCV

IDE Studio for OpenCV je zmogljivo, brezplačno razvojno grafi čno okolje podjetja Adaptive Vision. Z njim 
hitro, enostavno in učinkovito ustvarite lastne aplikacije brez programerskega predznanja!

Za najhitrejši razvoj aplikacij

Podjetje Adaptive Vision vam ponuja brezplačno 
izvedbo svojega zmogljivega integriranega razvojnega 
okolja (angl. Integrated Development Environment, 
IDE) za grafi čno programiranje, Studio for OpenCV. 
V industriji, šolah in fakultetah, a tudi doma, ga 
Izkoristite za hiter in učinkovit razvoj aplikacij z 
odprtokodno programsko knjižnico OpenCV.

IDE Studio uporablja enak intuitiven vmesnik za 
grafi čno programiranje kot programsko okolje za 
strojni vid Adaptive Vision Studio, le da so vgrajene 
programske funkcije nadomeščene s funkcijami 
knjižnice OpenCV.

Enostavno uporabite knjižnico OpenCV

IDE Studio vam nudi praktično okolje za eksperimentiranje z OpenCV funkcijami, celo brez programerskega 
znanja in pisanja programske kode! Zadostuje že, da v programsko zanko vstavite pred-pripravljene 
funkcijske bloke, jih povežete med seboj, prikažete izhodne podatke ter spremenite vhodne parametre. 
Učinke sprememb parametrov vidite v realnem času. Tako lahko enostavno spremljate ter prilagajate 
izvajanje vašega programa.

Tudi izkušenim programerjem 
to grafi čno programsko okolje 
omogoča hitrejše ustvarjanje in 
prototipiranje OpenCV aplikacij 
kot tekstovno programiranje. 
Svojo idejo lahko namreč hitro 
preverite v grafi čnem vmesniku 
in rezultat prenesete v svojo 
aplikacijo.

IDE Studio vključuje HMI 
Designer, orodje za izgradnjo 
naprednih grafi čnih uporabniških 
vmesnikov. Tako lahko razvoj 
celotne aplikacije strojnega 
vida izvedete v enovitem programskem okolju.

Informacije: TIPTEH d.o.o., www.tipteh.si
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Učinkovito preverite samosvetleče predmete

Nenehna prizadevanja po zmanjšanju stroškov in 
porabe električne energije, so pospešila uvedbo 
svetlečih diod ali LED (Light Emitting Diodes) vse od 
gospodinjske razsvetljave in električnih naprav, do 
računalnikov, igrač in vozil. Njihova visoka svetlobna 
učinkovitost, širok barvni spekter in različen spekter 
sevanja (vidna svetloba, IR, UV) omogočajo njihovo 
uporabo v najrazličnejših aplikacijah.

Na račun vsesplošne uporabe samosvetlečih predmetov 
postajajo nadzorni sistemi, ki preverjajo njihovo 
barvo, intenziteto, funkcionalnost in temperaturo 
barve, vedno zahtevnejši in pomembnejši.

Testirajte funkcijo, barvo in intenzivnost večih 
LED-svetil

Učinkovit LED-test samosvetlečih predmetov vam 
omogočijo visoko natančni in prilagodljivi LED-
analizatorji podjetja Micro-Epsilon, ki so namenjeni 

nadzoru barve in intenzitete LED-diod, ekranov in 
samosvetlečih objektov. Podjetje je posodobilo svojo 
priljubljeno serijo LED-analizatorjev colorCONTROL 
MFA s serijo colorCONTROL MFA-7.

Ta visoko natančen, večtočkovni sistem za zaznavanje 
barv vam je na voljo v 7, 14, 21 ali 28 kanalni 
konfi guraciji. Z njim lahko spremljate barvo, intenziteto 
in funkcionalnost do 28 lokacijsko ločenih LED-
elementov hkrati.

LED ANALIZATOR

Večkanalni LED-test za sočasno preverjanje do 
28 svetlečih diod

Informacije: TIPTEH d.o.o., www.tipteh.si

IDE Studio for OpenCV za učinkovito učenje

Razvojno okolje Studio for OpenCV vključuje številne primere programov in z njimi povezane vodiče. Z 
njihovo pomočjo boste hitro spoznali zmogljivost knjižnice OpenCV. Poleg tega se boste naučili uporabljati 
profesionalno grafi čno programsko okolje za strojni vid.

Svoje projekte, izdelane v Studio for OpenCV, lahko po želji enostavno odprete in razširite v polni različici 
okolja Adaptive Vision Studio. Ta vam nudi več kot 1000 dodatnih preizkušenih in računsko optimiranih 
fi ltrov oziroma funkcij za analizo slikovnih podatkov. Poleg tega so vam na razpolago orodja za komunikacijo 
z različnimi komunikacijskimi protokoli, standardi ter proizvajalci kamer za strojni vid.

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

Učinkovit LED-test podjetja Micro-Epsilon uporabite za preverjanje delovanja, barve in intenzivnosti LED-
diod. Z visoko natančnim, večtočkovnim sistemom za zaznavanje barv ColorCONTROL MFA-7, lahko sočasno 
spremljate do 28 LED-svetil. V najrazličnejših aplikacijah izkoristite njegovo prilagodljivo namestitev ter 
visoko ponovljivost, merilno hitrost in dinamiko.
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Izberite najvišjo natančnost po privlačni ceni

Serija colorCONTROL MFA-7 je nadomestila ukinjeno 
serijo colorCONTROL MFA-5. V primerjavi s slednjo 
vam ponuja 30-krat višjo hitrost obdelave/vzorčenja 
podatkov (do 100Hz), 10-krat večjo ponovljivost 
(xy<±0.000025) in 10-krat širši dinamični razpon 
(1–50000luksov), pomemben za meritve LED-
elementov s širokim razponom moči svetlobnih tokov.
ColorCONTROL MFA-7 meri barvo, intenziteto in 
funkcionalnost. Merjenje barv poteka v barvnih 
prostorih xyY, XYZ, Luv, uvL ali RGB. Poleg tega meri 
prevladujočo valovno dolžino (dom) in barvno 
temperaturo (CCT), ki je pomemben podatek predvsem 
pri beli svetlobi.

Rešitev vsebuje kontroler s stopnjo zaščite IP20, v 
robustnem aluminijskem ohišju. Nanj lahko priključite 
željeno število MFS senzorjev z integriranimi 
optičnimi vlakni. Na voljo vam je tudi nekaj tipskih 
MFS senzorjev z integriranimi optičnimi vlakni in 

stopnjo zaščite IP44. Tipična razdalja MFS senzorja 
od vira svetlobe je 3–15mm, minimalna velikost 
tarče pa ≥3mm. Poleg izjemne zmogljivosti vas bo 
pri teh senzorjih navdušila tudi možnost njihove 
uporabe v prostorsko omejenih aplikacijah. Izbor 
MFS senzorjev z integriranimi optičnimi vlakni je 
odvisen od zahtev vaše aplikacije, Micro-Epsilon 
pa je poznan po visoki prilagodljivosti zahtevam 
in aplikacijam.

Spoznajte merilni princip LED-analizatorja

LED-analizatorji serije MFA-7 vsebujejo zelo natančne 
»True-color« senzorje za hitro, brezkontaktno in 
zanesljivo večkanalno kontrolo virov svetlobe. Trije 
visoko-resolucijski barvni fi ltri, usklajeni z zaznavanjem 
človeškega očesa, analizirajo celotno spektralno 
področje občutljivosti očesa. Tako priskrbijo podrobne 
informacije o barvni sestavi vira svetlobe za vsak 
kanal posebej. Zahvaljujoč opisanemu tipu senzorjev 
in principu dela, dosega colorCONTROL MFA-7 zelo 
visoko natančnost in ponovljivost, ki precej presega 
vrednosti standardne opreme za LED-test.
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Informacije o merjenem objektu se do MFA kontrolerja 
prenašajo neposredno preko posameznih MFS 
senzorjev z integriranim kabli iz optičnih vlaken. Ti 
kabli so zamenljivi in vam omogočajo enostavno 
povezovanje.
Za nastavitve vseh parametrov LED-analizatorja 
lahko uporabite brezplačno programsko opremo 
senzorTOOL podjetja Micro-Epsilon. Uporabite jo 
tudi za sinhrono odčitavanje in beleženje izmerjenih 
vrednosti za vse merilne točke oz. kanale. Vgrajen 
vmesnik RS422 vam omogoča enostavno povezljivost 
z drugimi procesnimi krmilnimi enotami. Na voljo 
sta tudi vmesnika USB in RS232.

Zadostite zahtevam različnih LED-test aplikacij

Visoko natančni LED-analizatorji vam pridejo prav za 
testiranje barve in intenzitete v številnih aplikacijah. 
Potencialno lahko uporabite serijo MFA-7 v katerem 
koli industrijskem sektorju, kjer poteka proizvodnja 
ali testiranje LED, vključno:

• z merjenjem barve in intenzivnosti žarometov 
vozil; že na proizvodni liniji lahko preverite 
homogenost in intenziteto svetlobe žarometov 
z npr. rebrastim oz. teksturiranim steklom,

• s testiranjem različnih LED-serij; kakovost LED-
trakov je po proizvodnji treba zagotoviti s hitrim 
in 100-odstotnim pregledom vseh vgrajenih 
LED-diod. Že z uporabo petih MFA-7 analizatorjev 
lahko hkrati testirate do 140 LED-diod,

• s testiranjem elektronskih sklopov z LED-
elementi; ker so senzorji analizatorja tanki, vam 

med funkcionalnim preizkusom vezij omogočajo 
hitro in ekonomično preverjanje svetilnosti in 
delovanja diod,

• s testiranjem osvetlitve zaslonov in nadzornih 
plošč; npr. po končni montaži lahko s pomočjo 
MFA-7 preverite delovanje in kakovost večbarvnih 
LED-diod kuhinjskih aparatov,

• s testiranjem samosvetlečih predmetov,
• s testiranjem sedemsegmentnih zaslonov,
• z merjenjem homogenosti svetlobe na površinah 

in zaslonih,
• in še marsikje.

Zaradi visoke občutljivosti je MFA-7 še posebej 

primeren za natančno testiranje svetlobe iz svetlečih 
tipk, stikal in alarmnih gumbov.

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

MEAN WELL HRP-N3
serija industrijskih napajalnikov

Informacije: LCR d.o.o.

MEAN WELL predstavlja novo serijo napajalnikov z nominalno močjo 150W/300W/600W in
350% kratkotrajno preobremenitvijo

Večkrat se srečujemo z različnimi električnimi napravami, ki ob zagonu zahtevajo moči višje od nazivne 
moči med delovanjem. Med take naprave sodijo različni elektromotorji, elektromehanska bremena in tudi 
kapacitivna bremena. Ker imajo moderni napajalniki vgrajene različne zaščite (prenapetost, preobremenitev, 
kratki stik…), lahko takšna bremena povzročijo izklop napajalnika. Da se tej težavi izognemo je potrebno ob 
zagonu naprave zagotoviti dovolj moči za uspešen vklop. Eden izmed načinov za rešitev visokih zagonskih 
moči je uporaba napajalnika, ki je precej močnejši od nominalne moči naprave. Posledica je seveda višja 
nabavna cena, kot tudi večje dimenzije ohišja napajalnika. Vse skupaj pa seveda vpliva na kočno ceno, 
velikost in težo izdelka.

Z novo serijo industrijskih napajalnikov HRP-N3, proizvajalec MEAN WELL ponuja rešitev za opisano težavo 
zagonskih tokov. V seriji so 3 modeli z nominalnimi močmi 150W/300W/600W. Uporabnik lahko izbira med 
različicami s sledečimi napetostmi na izhodu: 12V/24V/36V/48V DC. Nova serija HRP-N3 prinaša delovanje 
z višjimi kratkotrajnimi preobremenitvami, vse do 350% nazivne moči, do 5 sekund.

Pregled maksimalnih moči ob zagonu, do 5 sekund::
Model * Maksimalna zagonska moč

HRP-150N3 450 W (do 300%)

HRP-300N3 1120 W (do 350%)

HRP-600N3 2170 W (do 350%)
*izhodna moč napajalnikov se malenkost razlikuje, glede na izhodno napetost 
modela. Za točen izračun moči je potrebno preveri   specifi kacijo izbrane 
različice modela napajalnika 
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MEAN WELL napajalniki serije HRP-N3 serija ima pet ključnih tehnoloških prednosti:
    • Do 350% preobremenitev nazivne moči v trajanju 5 sekund
    • Nastavljanje nazivne izhodne napetosti v območju +/- 15%
    • Temperaturno Območje delovanja -40 do +70°C
    • 1U višina ohišja (150W in 300W verzija) (41mm)
    • Odpornost na vibracije do 5G

In v kombinaciji s kratkotrajno preobremenitvijo do 350% nazivne moči, zadovoljijo potrebo po trenutni 
zagonski moči elektro motorjev, elektromehanske opreme in kapacitivnih bremen.
Uporabnikom tako ni več potrebno plačevati dražjih, močnejših in dimenzijsko večjih napajalnikov, kot so 
potrebni.

LASTNOSTI
    • širok razpon vhoden napetosti 85~264VAC
    • visoka učinkovitost do 89%
    • do 350% izhodne moči v trajanju 5 sekund
    • temperaturno območje delovanja: -40~+70°C
    • zaščite: pred kratkim stikom/ pred preveliko obremenitvijo/ pred preveliko napetostjo/ pred previsoko 
      temperaturo
    • UL/TUV/EAC/CB/CE varnostni certifi kati, novi EN62368 standard
    • Dimenzije (DxŠxV):
 HRP-150N: 159 x 97 x 38 mm
 HRP-300N: 199 x 105 x 41 mm
 HRP-600N: 218 x 105 x 61.5 mm
    • Odpornost na tresljaje do 5G
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NAPAJALNI SISTEMI

    • Delovanje do 5000 m n.m.v. (ob manjši obremenitvi napajalnika)
    • 5 letna garancija

Informacije: LCR d.o.o., Hrastovec 1, 1238 Trzin, 01 542 10, info@lcr.si

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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ZAŠČITNE NAPRAVE ZA ENERGETIKO

Nova zasnova zaščitnega vezja
za napajalne vode izmeničnega toka

Informacije: BOURNS Inc

Bourns ponuja novo zasnovo zaščitnega vezja z uporabo ECL in TVS diode za optimalno zaščito AC 
električnih vodov.

Prenapetostna zaščita AC daljnovodov je običajna praksa, ki zajema različne rešitve zaščitnih vezij. Večina 
modelov je stroškovno usmerjena in običajno uporabljajo le minimalne zaščitne strategije. Za izpolnjevanje 
teh potreb se letno proda na milijarde naprav z nizkocenovnimi kovinsko-oksidnimi varistorji (MOV). Za 
druge modele, ki zahtevajo zaščitne sheme, ki zmanjšujejo povračilo garancije ali zadovoljujejo druge 
težave s stroški linije izdelkov, so na voljo nove hibridne naprave, ki združujejo plinske odvodnike in MOV 
v rešitvah v enem paketu , skupaj z diodami za dušenje prehodne napetosti (TVS). Te naprave ponujajo 
izboljšane zaščitne zmogljivosti, ki zagotavljajo večjo zanesljivost. V mnogih primerih bodo višji začetni 
stroški izravnani s poprodajnim vzdrževanjem in prihranki pri garanciji.

Obstaja tudi razred aplikacij, pri katerih napaka ni varianta. V mnogih takih aplikacijah so stroški popravila 
ali zamenjave posledica stroškov dostopa do opreme – ne pa vrednosti opreme same. Primeri vključujejo 
luči, nameščene na stolpih in na drogovih, oznake, kamere in komunikacijska oprema. V drugih aplikacijah 
okvare opreme preprosto ni mogoče dopustiti. Ti lahko vključujejo komunikacije v sili, vojaško in medicinsko 
opremo, kritične pikocelice 5G in varnostne sisteme.

Ta članek predstavlja novo zaščitno vezje, zasnovano za izpolnjevanje zahtev tega kritičnega razreda aplikacij.

Past napetostne sponke

Načrtovalci zaščite vezja morajo zagotoviti, 
da napetosti za vhodne komponente izme-
ničnega toka ne bodo presežene zaradi 
dohodne napetosti. Skoraj vse običajne 
prenapetostne zaščite za omrežne daljnovode 
uporabljajo naprave za omejevanje napetosti. 
Ne glede na tehnologijo jedra predstavljajo 
napetostne sponke majhno, a resnično 
odpornost na udarni tok, kar pomeni, da 
bodo višji udarni tokovi povzročili višje 
prepustne nivoje napetosti. (Slika 1 prikazuje 
značilnosti tipičnih MOV naprav.) To pomeni, 
da bo vedno obstajala določena raven 
prenapetostnega toka, ki lahko povzroči 
poškodovanje priključenih naprav.

Slika 1: Tipične krivulje 10-mm MOV 
napetost-tok. (Vir: Bourns, Inc.)

Težnja je izbrati takšen nizkonapetostno 
nivo, da dobimo najnižjo mejno napetost. 
Vendar pa zaščitna naprava nikoli ne 
sme prevajati med običajnimi nihanji napetosti daljnovoda, ki lahko presežejo 20 % omrežne napetosti. 
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Delovanje v neprekinjenem prevodnem načinu v 
bistvu zagotavlja uničenje zaščitne komponente, saj 
so te komponente tradicionalno namenjene samo 
za prehodna stanja.

Te konkurenčne zahteve predstavljajo za razvijalca 
pravi izziv. V kritičnih aplikacijah je rešitev pogosto 
izbira linijskih vhodnih komponent z zelo visoko 
napetostjo, s pripadajočim zvišanjem stroškov za 
te zaščitne komponente.

Pomoč elektronskih omejevalnikov toka

Elektronski omejevalniki toka (ECL) uporabljajo 
MOSFET v načinu izčrpavanja (običajno ”vklopljeni”) v 
dvosmernem integriranem vezju, ki zaznava prehodni 
tok. Te naprave se lahko ”izklopijo” v približno 
mikrosekundi, ko tok preseže nazivni izklopni 
tok. Ko se sprožijo, ostanejo notranje naprave FET 
v ”izklopljenem” stanju do naslednjega prehoda 
napetosti nič, na kateri se vrnejo nazaj v ”vklopljeno” 
stanje z nizkim uporom. V ”izklopljenem” stanju 
lahko ECL zdrži nekaj sto voltov.

Če je ECL, kot je naprava za prehodno blokirno 
enoto z visokohitrostno zaščito Bourns TBU (HSP), 
povezan z majhno TVS diodo (glejte sliko 2), začne 
TVS naprava delovati, ko je presežena mejna napetost 
TVS. To povzroči, da v napravi TVS teče tok, ta pa 
sproži ECL. To dejanje odklopi zaščiteno vezje od vira 
izmeničnega toka natančno pri napetosti prekinitve 
TVS. Ta nivo zaščitne napetosti je neodvisen od 
velikosti prenapetosti.

Slika 2 prikazuje tipično zaščitno vezje s kombinacijo 
naprav ECL in TVS.  (Vir: Bourns, Inc.)

Izvedba te vrste natančne in zagotovljene napetostne 
omejitve na komponentah za vhod AC za nižje tokove 
omogoča razvijalcu zaščite, da zmanjša napetostne 
ocene teh komponent, kar verjetno prihrani stroške, 
hkrati pa zagotovi učinkovito zaščito.

Zaščita pred preobremenitvijo

ECL se lahko sproži tudi zaradi prevelikega toka 
v ščitenem vezju. To je lahko posledica napake v 
ščitenem vezju (ki ni posledica prenapetostnega 
dogodka), ki je lahko trajna ali začasna. V tem 
scenariju deluje ECL kot omrežna varovalka, ki se 
samodejno ponastavi. Dokler napaka ne obstaja, se 
bo ECL sprožil pri vsakem polovičnem ciklu vhodne 
napetosti izmeničnega toka, kar bo preprečilo pretok 
prekomerne moči navzdol.

ECL lahko deluje tudi kot krmilnik mehkega zagona, 
ki omejuje vršni udarni tok med zagonom napajanja, 
s čimer se zmanjša obremenitev usmerniških diod, 
fi ltrirnih kondenzatorjev in drugih komponent 
izmeničnega vhoda.

Zaščita pred napetostjo

Če dviganje vhodne AC napetosti doseže nevarne 
ravni, bo TVS dioda začela delovati enako kot med 
prehodnim dogodkom, kar bo preprečilo, da bi 
napetosti, ki presegajo mejo načrtovanja, dosegle 
ščiteno vezje. To se lahko zgodi vsak polovični 
cikel, dokler vztraja dviganje napetosti. Ker je ECL 
popolnoma prevoden do trenutka, ko je presežena 
napetostna meja, lahko tok še vedno teče v ščiteno 
vezje. V mnogih primerih bo ščiteno vezje v vsakem 
polovičnem ciklu pred izklopom naprave ECL črpalo 
dovolj moči, da bo aplikacija lahko še naprej normalno 
delovala. Takoj, ko se stanje dviganja konča, bo 
ECL ostal v stanju ”vklopljeno”, dokler ne pride do 
naslednjega AC dviganja ali prehodnega dogodka.

Za razliko od preprostih zaščitnih tokokrogov z 
napetostnimi sponkami, to vezje ne bo prenašalo 
le dviganje omrežne napetosti izmeničnega toka, 
temveč bo tudi ščitilo spodnje komponente pred 
višjimi napetostmi. V mnogih primerih bo ta pristop 
načrtovanja vezja celo omogočil, da aplikacija deluje 
normalno med dogodkom dviganja napetosti.

Upravljanje primarne prenapetosti

Zgoraj opisano vezje učinkovito upravlja napetost 
in tok, dostavljena ščitenemu vezju. Vendar pa je 
treba upoštevati tudi ”primarno zaščito”, kar pomeni 
zaščito naprave ECL pred napetostmi, ki presegajo 
omejitve iz podatkovnega lista, ne da bi pri tem 
posegali v zaščito, ki jo zagotavlja kombinacija 
naprav ECL + TVS.
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Drug vir za prenapetostne dogodke je proženje samega 
ECL. Ko se napaja iz induktivnega vira, kar je zelo 
pogosto, bo nenadna prekinitev toka povzročila, da se 
vhodna napetost na izhodu induktorja (transformator, 
dušilka itd.) dvigne, da se ohrani neprekinjen tok. Ti 
skoki običajno ne trajajo dolgo, vendar predstavljajo 
grožnjo ECL, če jih ne obvladamo.

Na primer, Bourns TBU HSP, ki vzdrži 850 V, je 
mogoče izbrati za uporabo v izmeničnem omrežju, 
s čimer nastavite največjo napetost limitiranja. 
Prekinitvena napetost TVS določa spodnjo mejo 
prekinitvene napetosti primarne zaščite. Uporaba 
tega kombiniranega pristopa pomaga zagotoviti, 
da bo primarna zaščita neaktivna pri sprejemljivih 
napetostnih nivojih, hkrati pa zagotavlja potrebno 
zaščito za napravo ECL.

Upravljanje izgube moči

Upoštevati je treba izgubo moči v ECL. Na primer, ECL, 
nameščen za zaščito aplikacije 125 VAC, ki porabi 
100 W s faktorjem moči 0,8, bi imel vhodni tok 100 
÷ 125 ÷ 0,8 = 1 Arms. Uporaba 3-Ω ECL naprave bi 
povzročila 3-W izgubo moči. Seveda nihče ne želi 
videti 3-odstotne izgube moči v svoji zaščitni shemi, 
toda v aplikacijah »neuspeh ni možnost« je to verjetno 
sprejemljivo. (Upoštevajte, da bi aplikacije 240-VAC 
imele polovico toka in eno četrtino te izgube.)

Slika 3 prikazuje izvedbo tega vezja, zasnovanega za 
zgornji scenarij. TVS dioda je najprej izbrana tako, da 
prenaša 15-odstotno napetostno dviganje nad 125 
VAC, ki ima najvišjo napetost 125 × √2 × 1,15 = 203 V.

Slika 3: Za to vezje je Bournsova dioda SMCJ180CA 
TVS dobra izbira z napetostjo prekinitve med 201 in 
222 V. Želeno upornost ECL 3-Ω je mogoče doseči 
s štirimi vzporednimi Bournsovi TBU HSP Model 
TBU-CA085-500- WH naprave, kar ima za posledico 
izklopni tok približno 2 A. (Vir: Bourns, Inc.)

Slika 4: Predpisana prenapetostna zaščita z napravo 
Bourns Model CVQ175K20 MOV (zelena puščica). Ta 
rešitev bo ohranila napetosti precej pod 800 V (rdeča 
črta) med prenapetostmi do 10.000 A (vijolična črta).  
(Vir: Bourns, Inc.)

Zaščita z zaupanjem

Uporaba tipov komponent v novi shemi zaščit nega 
vezja, ki je predstavljena v tem članku, daje razvojnim 
inženirjem samozavest, ki jo potrebujejo pri zaščiti 
svojih aplikacij, ki temeljijo na električnih vodih 
izmeničnega toka, da preživijo tako rekoč kakršno 
koli nastajanje ali prenapetost omrežne napetosti 
v resničnem svetu.



CleanME
Ljubljana, Slovenija 

Strokovni sejem za industrijsko & komercialno čiščenje

powered by

www.icm.si

20.-22.09.2022







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


