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Spoštovani,

Vojna v Ukrajini kar traja.... v nasprotju s pričakovanji Rusije, ki jo je 
začela kot specialno operacijo, ki jo bo izvedla v parih dneh. Ni važno, kdo 
je kriv, zame je napad na suvereno državo ne samo huda napaka, ampak 
zločin. Ja, tudi ukrainci imajo dovolj nasla na glavi, pa vseeno. Evropa 
drži z napadeno in pri tem trpi gospodarske posledice, saj je odvisnost od 
ruskega plina in nafte nepričakovano večja, kot se je mislilo. Posledica: 
zmanjšanje investicij, divjanje cen in s tem večanje infl acije, ki bo presegla 
dvomestno številko, kaj pa še bo, bomo videli. In kdo bo profi tiral?

Očitno bo postala električna energija primarni vir energije, seveda prido-
bljen na zelen način iz obnovljivih virov. Potrebno bo pospeševanje vlaga-
nja v solarno, vetrno in druge zelene vire, ne nazadnje tudi v atomsko 
energijo, katere so se do sedaj vsi neskončno branili.  

Tudi Covid se kar nadaljuje.... 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:  
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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!
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RAZISKAVE IN RAZVOJ

Informacije: Polona Strnad, Inštitut Jožef Stefan

4. julija 2022 je minilo 10 let od odkritja Higgsovega bozona v CERN-u, kar 
predstavlja enega najbolj pomembnih dosežkov v znanosti 21. stoletja. Na 
Institutu “Jožef Stefan” so ponosni, da je pri odkritju, pri eksperimentu ATLAS, 
sodelovala tudi skupina znanstvenikov z Instituta “Jožef Stefan” in Univerze 
v Ljubljani.

4. julija 2022 so že dopoldne med deveto in dvanajsto uro prenašali in 
komentirali slavnostne dogodke iz CERN-a.

V treh kratkih predavanjih so raziskovalci, ki sodelujejo v eksperimentu ATLAS 
v Cernu, predstavili aktivnosti pred, ob in po odkritju Higgsovega bozona.
  
Dr. Marko Mikuž: HIGGSOV BOZON: OD IDEJE DO ODKRTIJA
”Mornarjev dnevnik: Petdesetletno popotovanje od teoretične zamisli do 
Nobelove nagrade.”

Dr. Miha Nemevšek: HIGGSOV BOZON: OD UGANKE DO OKNA ZA NOVO FIZIKO 
“Napoved in odkritje Higgsovega bozona je eden izmed izjemnejših dosežkov 
v zgodovini znanosti, ki nam ponuja priložnosti za odgovore na najgloblja 
vprašanja od mas nevtrinov do prevlade snovi nad antisnovjo.”

Dr. Borut Paul Kerševan: PRIHODNJI EKSPERIMENTI V FIZIKI DELCEV 
”Vsako  odkritje nam da ponovni zagon za iskanje novih spoznanj o nastanku 
vesolja.”

Sledil je pogovor z glavnimi raziskovalci. 

Že v petek, 1. julija, in v soboto, 2. julija 2022 so predstavili odkritje Higgsovega 
bozona in eksperiment ATLAS na Stritarjevi ulici v Ljubljani. Obiskovalci so se 
lahko s 3D očali podali na virtualni sprehod skozi detektor ATLAS. 
Od 29. junija do 6. julija 2022 pa je bila na Gallusovem nabrežju na ogled 
razstava o odkritju Higgsovega bozona v CERNU-u. 

Prireditev je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike 
Slovenije g. Boruta Pahorja.

Konzorcij DIGI-SI  pridobil status EDIH
Konzorcij DIGI-SI je pridobil status EDIH, tj. 
Evropsko digitalno inovacijsko stičišče, za 
katerega se je na evropski ravni potegovalo 
kar 331 kandidatov. Člani konzorcija so 
koordinator Univerza v Mariboru, Institut 

»Jožef Stefan«, DIH Slovenija, Tehnološki park Ljubljana, Arctur, Inovacijsko 
tehnološki grozd Murska Sobota in Slovenski orodjarski grozd. Namen EDIH-
ov je pospeševanje digitalne preobrazbe gospodarstva in javnega sektorja 

NOVICE IZ INŠTITUTA JOŽEF STEFANNOVICE IZ INŠTITUTA JOŽEF STEFAN
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s pomočjo najsodobnejših digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, visokozmogljivo računalništvo, masovni 
podatki, navidezna resničnost ob zagotavljanju kibernetske varnosti in potrebnih digitalnih znanj. Konzorcij bo rezultate 
dosegal s podporo gospodarstvu in javni upravi pri izobraževanju in ozaveščanju o naprednih digitalnih tehnologijah 
in njihovi uporabi za pospeševanje razvoja in delovanja; eksperimentiranju pred investiranjem v napredne digitalne 
rešitve; izvajanju ocen digitalne zrelosti organizacij; povezovanju podjetij in organizacij z raziskovalci in inovacijskim 
ekosistemom; ter s pomočjo pri iskanju fi nanciranja.

Požari na krasu in mobilna enota Instituta Jožef Stefan
V tretjem tednu julija 2022 so na območju Krasa na meji med 
Slovenijo in Italijo goreli hudi gozdni požari. Ker je to kraj soške 
fronte med prvo svetovno vojno, je še vedno veliko razstreliva 
iz tistih časov. V okviru ELME, Ekološkega laboratorija z mobilno 
enoto Instituta ”Jožef Stefan”, je dr. Jože Kotnik izvajal meritve 
kakovosti zraka, vključno z živim srebrom, na območju, kjer so 
bili požari najbolj intenzivni. Rezultati so pokazali zelo visoke 
vrednosti trdnih delcev v zraku, PM10 so znašale do 1000 ug/
m³ in PM2,5 do 300 ug/m³. Povišana sta bila tudi CO₂ in ozon. 

Merkur je pokazal zelo zanimive vrednosti. Na že pogoreli podlagi dima se koncentracije Hg gibljejo v območju 2–4 
ng/m³, kar so vrednosti, primerljive z Ljubljano. Drugih škodljivih snovi z razpoložljivimi instrumenti niso zaznali. 
Živo srebro v atmosferi izvira iz dveh virov: iz zgorele biomase, ki je eden glavnih naravnih virov Hg v atmosferi, in 
živosrebrovega fulminata, ki je bil med prvo in drugo svetovno vojno uporabljen kot detonator za eksplozive.

Častno priznanje Panonske Univerze prof. dr. Aleksandru Rečniku
Prof. dr. Aleksander Rečnik, znanstveni svetnik na Odseku za 
nanostrukturne materiale Instituta ”Jožef Stefan”, je za 20–
letno sodelovanje z Odsekom za geologijo in okolje Fakultete 
za inženirstvo in za podporo madžarskim doktorandom na 
področju elektronske mikroskopije pri študiju posebnih mej 
in mehanizmov faznih transformacij v materialih prejel častno 
priznanje Panonske Univerze v Veszprému na Madžarskem 
“Pannonia Award”. Rečnikove raziskave so med drugim 
vključevale tudi in–situ TEM eksperimente za študij reakcij 
v trdnem stanju. 

V januarju 2022 je bil na skupno iniciativo v fi nanciranje odobren dvostranski temeljni NKFIH–ARRS raziskovalni 
projekt na dvojčenju aragonita, kjer so se raziskovalci spopadli z vprašanji, povezanimi z nastankom aragonita pri 
atmosferskih pogojih, kar je eden od temeljnih izzivov v mineralogiji. Priznanje v čast izjemnim osebnostim, ki ključno 
prispevajo k razvoju raziskovalnih področij, je prof. Rečniku podelil Akademski senat Panonske Univerze. 

Čestitamo!
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Poskus skupine raziskovalcev Odseka za fi ziko

Skupina raziskovalcev z Odseka za fi ziko nizkih in srednjih 
energij Instituta ”Jožef Stefan” v sestavi M. Žitnik, A. 
Mihelič, K. Bučar in Š. Krušič je ob pomoči raziskovalcev 
s Švedske, Francije in Italije izvedla poskus, pri katerem 
so kontrolirali populacijo kratkoživega stanja 2s² v heliju 
(5 fs) z interferenco dvofotonskih absorpcijskih poti, ω₁ 
+ ω₁ in ω₃ - ω₁. Relativno jakost interferenčnega člena 
je določala fazna razlika med fundamentalno frekvenco 
laserske svetlobe ω₁ (44 nm) ter njeno tretjo harmonsko 
frekvenco ω₃ = 3ω₁ (14 nm). Kratke dvobarvne sunke 
močne svetlobe s prostorsko in časovno koherenco, je 
generiral laser na proste elektrone FERMI. Delovanje 
atomskega interferometra so raziskovalci demonstrirali 
z merjenjem majhne časovne razlike (9 as), ki nastane pri 
potovanju svetlobe prvega in tretjega harmonika skozi 
5 m dolg atenuator, v katerem je dušik pri pritisku 6,3 × 
10-³ mbar. Rezultati raziskave so bili pravkar objavljeni 
v reviji OPTICA.

Science Impact Award 2022

Sodelavec Odseka za fi ziko trdne snovi Andrej Zorko je 
dobitnik nagrade 2022 Science Impact Award za raziskave 
na področju kvantnih spinskih tekočin. Nagrado vsako 
leto podeli Svet za znanstvene in tehnološke ustanove 
iz Velike Britanije za znanstveno najbolj odmevno 
raziskavo, ki temelji na meritvah v velikem mednarodnem 
raziskovalnem centru ISIS, Rutherford Appleton Laboratory, 
izvedenih v zadnjih petih letih. Gre za enega izmed vodilnih 

centrov na svetu, ki podpira več kot 2000 domačih in 
tujih uporabnikov nevtronskega sipanja in mionske 
spektroskopije v znanstvenih raziskavah na različnih 
področjih naravoslovnih znanosti. Andrej Zorko je vodil 
mednarodno skupino raziskovalcev, ki je odkrila prvo 
realizacijo kvantne spinske tekočine na trikotni spinski 
mreži z dominantno Isingovo izmenjalno interakcijo. 
Raziskave so razkrile družino heptatantalatov z redkimi 
zemljami kot novo platformo za realizacijo kvantnih 
spinskih tekočin, odkritje pa je bilo nedavno objavljeno 
v reviji Nature Materials.

Priznanja za odličnost v komuniciranju znanosti

Slovenska znanstvena fundacija je 21. junija 2022 podelila 
priznanja za odličnost v komuniciranju znanosti v letu 2021, 
ki je bilo v veliki meri usmerjeno v izboljšanje javnega 
razumevanja virusa Covid-19. Med petnajstimi prejemniki 
priznanj Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju 
znanosti je tudi skupina in dva posamezna raziskovalca 
z Instituta ”Jožef Stefan”. Za komuniciranje o ustreznosti 
zaščitnih mask različnih proizvajalcev je priznanje prejela 
skupina pod vodstvom prof. dr. Maje Remškar s sodelavci 
doc. dr. Antonon Gradiškom, dr. Luko Pirkerjem in Anjo 
Pogačnik Krajnc. Dr. Melita Tramšek je priznanje prejela 
za organizacijo in dosežke na področju popularizacije 
znanosti in neformalnega izobraževanja na področju 
šole eksperimentalne kemije, prof. dr. Igor Mekjavič pa za 
popularizacijo raziskav in opreme na področju vesoljske 
fi ziologije. Častni naziv Komunikator znanosti leta 2021 
pa je prejel prof. dr. Alojz Ihan z Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani za zaupanja vredno in strokovno 
kompetentno komentiranje epidemije. Čestitamo!

Okrogla miza Znanost in inovacije za  
gospodarsko rast

Institut ”Jožef Stefan” je 20. junija 2022 pripravil okroglo 
mizo z naslovom Znanost in inovacije kot jamstva 
gospodarske rasti, na kateri se je rektorjem univerz prof. 
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dr. Gregorju Majdiču, prof. dr. Zdravku Kačiču, prof. dr. 
Klavdiji Kutnar in prof. dr. Boštjanu Golobu ter prof. dr. 
Robertu Dominku s Kemijskega inštituta, direktorjema 
NIB in Instituta ”Jožef Stefan” prof. dr. Maji Ravnikar in 
prof. dr. Boštjanu Zalarju ter direktorju Cosylaba dr. Marku 

Plešku pridružil tudi minister za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Igor Papič. Minister Papič je izpostavil, da se 
z načrtovano razdružitvijo ministrstva spreminja pomen 
inovacij, hkrati pa se povečujejo sredstva: ”Optimističnejša 
napoved sredstev za znanost pa sama po sebi ne 
zagotavlja razvoja, naš osnovni cilj mora biti sprememba 
paradigme razvoja naše družbe, to je ključni element tako 
gospodarskega kot razvoja na sploh.” Udeleženci so se 
strinjali, da Sloveniji za uspeh ne manjka veliko: ”Z vizijo 
in principom sodelovanja moramo skupaj voditi pot v 
našo boljšo prihodnost.”

Jožef Stefan in japonskI inštitut RIKEN

Konec maja so v virtualni obliki potekali sestanki med 
raziskovalkami in raziskovalci Instituta ”Jožef Stefan” 
in japonskega inštituta RIKEN za preverjanje možnosti 
raziskovalnega sodelovanja na skupnih in komplementarnih 
raziskovalnih področjih, tudi v okviru evropskih in drugih 

mednarodnih projektov. Zbrane so uvodoma nagovorili prof. 
Sadamichi Maekawa, prof. dr. Denis Arčon, dr. Toshiyasu 
Ichioka in dr. Špela Stres, ki so predstavili pretekle skupne 
projekte, oba raziskovalna inštituta ter temelje za prihodnje 
sodelovanje. Sledili so ločeni virtualni sestanki med 
izbranimi raziskovalkami in raziskovalci, katerih namen je 
bila nadgradnja obstoječih in vzpostavitev novih sodelav. 
Zaradi številnih možnih področij sodelovanja med obema 
inštitutoma na Centru za prenos tehnologij in inovacij 
za jesen načrtujejo izvedbo še enega sklopa sestankov. 
Skupni načrti bodo podkrepljeni z objavljenim in še drugim 
napovedanim ARRS razpisom za sodelovanje z Japonsko.

Algoritem za napoved prekinitve plazme

V fuzijskih reaktorjih se plazma segreje na temperaturo 
več kot 100 milijonov kelvinov, kar omogoča zlivanje 
lahkih jeder in sproščanje energije. V reaktorjih tipa 
tokamak je vroča plazma omejena z močnim magnetnim 
poljem v obliki torusa, a je nagnjena k motnjam, kar lahko 
povzroči njeno nenadno prekinitev. Ob takšnem dogodku 
se pojavijo velike mehanske in toplotne obremenitve 
komponent tokamaka in v skrajnem primeru tudi njegovo 
uničenje. V bodočih fuzijskih reaktorjih, kot je npr. ITER, 
se pri prekinitvi plazme pojavijo sile, večje kot teža letala 
Airbus A380, temperatura pa za več kot desetkrat preseže 
temperaturo taljenja najodpornejših materialov. Raziskovalci 
konzorcija Eurofusion, v katerem sodelujejo tudi sodelavci 
Odseka za reaktorsko fi ziko Instituta ”Jožef Stefan”, so z 
uporabo metod umetne inteligence in strojnega učenja 
razvili algoritem, s katerim je možno prekinitev plazme z 
veliko verjetnostjo napovedati. To omogoča pravočasno 
ukrepanje in preprečitev prekinitve plazme ali pa vsaj 
zmanjšanje posledic prekinitve. Dosežek je bil objavljen 
v reviji Nature Physics.
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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 (PL e), 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.
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.
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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.

    • 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 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
URL novice: https://tipteh.com/si/oprema-za-identifi kacijo-logistiko/sistem-za-pozicioniranje-s-crtno-kodo-leuze/
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OGLASNA SPOROČILA

• 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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Stereo kamere Basler za vodenje robotov
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Basler je svojo ponudbo izdelkov za 3D zajem slik razširil s petimi modeli stereo kamer. Odlikuje jih 
obsežen programski paket s šestimi programskimi moduli, namenjenimi različnim aplikacijam. Z izjemno 
kakovostnimi kamerami boste poskrbeli za vodenje robotov z robotskim vidom v proizvodnji ter logistiki 
in znižali sistemske stroške. Enaki moduli so primerni tudi za Basler Blaze time-of-fl ight (ToF) kamere.

Znižajte sistemske stroške

Stereo kamere podjetja Basler omogočajo vašim robotom zaznati okolje v realnem času. Pri razvoju te serije 
3D kamer so sledili ideji o “plug-and-play” rešitvi računalniškega vida, ki od uporabnika ne zahteva niti 
strokovnega znanja niti izkušenj na področju strojnega vida. Tako lahko za avtomatizacijo svojih proizvodnih 
procesov izkoristite aplikacije vodenja robotov z robotskim vidom.

Na voljo vam je pet modelov stereo kamer in obsežen, že vgrajen programski paket s šestimi moduli. Module, 
ki so prilagojeni različnim robotskim aplikacijam, lahko izberete individualno. Ker se podatki obdelujejo 
kar v stereo kameri, jo lahko integrirate neposredno, brez zunanjih računalnikov.

Spoznajte stereo kamere Basler

Z izbiro kamere, ki povsem ustreza vašim zahtevam, poenostavite svoj 3D sistem strojnega vida in s tem 
znižajte svoje stroške. Poleg tega lahko industrijsko kakovost teh kamer izkoristite za avtomatizacijo 
proizvodnje in logistike s pomočjo robotike, ki temelji na sistemih strojnega vida.

Baslerjeve stereo kamere odlikujejo:
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Stereo obdelava podatkov
Za ekstrakcijo informacij iz tridimenzionalnih vhodnih podatkov dandanes poskrbijo vsestranske napredne 
tehnike digitalne stereo obdelave. Stereo kamere za obdelavo stereo podatkov ustvarijo:

• Sliko kamere; leva kamera zajame referenčno sliko za nabor slikovnih podatkov.
• Globinsko sliko; s triangulacijo stereo slike po metodologiji SGM se izračuna razdalja med kamero in 

okoljem. Ta slika služi za izhodišče za generiranje in rekonstrukcijo 3D oblaka točk.
• Sliko stopnje zaupanja (confi dence image); slika stopnje zaupanja prikazuje zaupanje v vsako izmerjeno 

vrednost za nadaljnje korake obdelave.
• 3D rekonstrukcijo; izračunana iz globinske slike brez teksture.

Princip delovanja “Plug and play”
Za uporabo te rešitve računalniškega vida ne potrebujete predhodnih izkušenj s strojnim vidom ali strokovnega 
znanja. Uporabniku prijazen spletni vmesnik stereo kamere vam omogoča enostavno namestitev in intuitivno 
uporabo. Stereo kamero lahko povežete in konfi gurirate tudi prek Rest-API, ROS in GenICam vmesnikov.

Vgrajena obdelava podatkov
Zahvaljujoč vgrajeni grafi čni kartici se globinske slike ustvarijo neposredno v kameri. Iz teh slik je možno 
enostavno ustvariti oblake 3D točk. Odvečnost zunanjih računalnikov za izvedbo tovrstnih funkcij je idealna 
zlasti za različne mobilne sisteme.

Vizualna odometrija
Stereo kamere z najvišjo natančnostjo beležijo svoj trenutni položaj in poravnavo s pomočjo najnaprednejših 
algoritmov vizualne odometrije in inercialne navigacije. Ko so kamere nameščene na robotu, je zaradi nizke 
latence možna njihova neposredna integracija v krmilno zanko.

Značilnosti delovanja

Izberite najustreznejšo stereo kamero za svoje aplikacije

Ponudba stereo kamer vključuje barvne in monokromatske modele, z razdaljo med obema objektivoma 
(baseline) 65mm in 160mm:

• Stereo kamera 65 color je zaradi svoje kompaktnosti še posebej primerna za montažo na robotsko 
roko. Uporabite jo lahko npr. za “primi-položi” (pick-and-place) aplikacije, v katerih je nujno razlikovanje 
barv. Na voljo vam je le za 4mm (standardno) različico leče.

• Stereo kamera 65 mono je zaradi svoje kompaktnosti tudi primerna za montažo na robotsko roko, 
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izkoristite pa jo lahko za npr. “primi-položi” (pick-and-place) aplikacije v zahtevnih svetlobnih razmerah. 
Na voljo vam je le za 4mm (standardno) različico leče.

• Stereo kamera 160 color je zasnovana za uporabo na razdalji >50cm. Še posebej primerna je za 
statično montažo, npr. v robotsko celico ali za mobilne aplikacije, ki zahtevajo razlikovanje barv. Na 
voljo je le za 4mm (standardno) različico leče.

• Stereo kamera 160 mono je prav tako zasnovana za uporabo na razdalji >50cm. Posebej primerna 
je za statično montažo, npr. v delovno celico v zahtevnih svetlobnih pogojih. Na voljo vam je tako za 
standardno (4mm) kot tudi 6mm različico leče.

Izboljšajte specifi čne aplikacije s programskimi moduli

Za še učinkovitejše delovanje vašega robotskega sistema vam je na voljo šest 3D programskih modulov. 
Vsak modul lahko enostavno aktivirate na katerem koli modelu stereo kamere. Module lahko intuitivno 
upravljate prek standardnega senzorskega vmesnika. Iste module lahko izkoristite tudi za 3D-Time-of-Flight 
(ToF) kamere Basler Blaze.

Izbirate lahko med šestimi programskimi moduli za različne aplikacije:
• 3D TagDetect vam omogoča robustno zaznavanje oznak AprilTags in QR kod. Zato je temeljna 

komponenta za učinkovito identifi kacijo in manipulacijo z označenimi predmeti, npr. v vaših “primi-
položi” (pick-and-place) aplikacijah.

• 3D ItemPick modul je namenjen robotskim pick-and-place sistemom, ki uporabljajo sesalna prijemala. 
Izračunava točke oprijema na površini predmetov.

• 3D BoxPick modul omogoča robotu, da zazna položaj, orientacijo in velikost statičnih pravokotnih 
predmetov ter jih postavi v določen položaj. Predstavlja torej rešitev za vaše pick-and-place aplikacije, 
npr. za paletiranje/depaletiranje in razvrščanje paketov.

• 3D SilhouetteMatch modul omogoča robotu zaznavo položaja in orientacije ravnih predmetov na 
ravni površini. Ta izbirni modul lahko preprosto aktivirate takrat, ko želite določiti 3D položaj in 
orientacijo plitvih predmetov na homogeni ravni površini.

• 3D CADMatch modul omogoča robotu, da na podlagi podatkov CAD zanesljivo zazna, lokalizira in 
izbere enake predmete, neodvisno od njihovega položaja in orientacije. S tem izbirnim modulom 
lahko občutno povečate učinkovitost svojih proizvodnih procesov, npr. z avtomatizacijo strege strojev.



16 AVTOMATIKA 199/2022

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

• 3D SLAM modul je ključni element večine mobilnih navigacijskih aplikacij. Zagotavlja namreč natančno 
lokalizacijo brez “drsenja” tudi brez GPS-a.

Uporabite stereo kamere v najrazličnejših aplikacijah

Izkoristite industrijski nivo kakovosti kamer za svoje aplikacije vodenja robotov v:
• logistiki: za notranjo navigacijo 

vozil, nakladanje in razkladanje 
strojev, depaletiranje in pa-
letiranje,

• industrijski avtomatizaciji: 
za manipulacijo, montažo, 
štetje zalog,

• kmetijski robotiki: za šte-
tje/napoved letine, ana-
lizo zdravja rastlin, na-
tančno prepoznavanje in 
odstranjevanje plevela,

• storitveni robotiki: za pre-
vzem in dostavo, podporo v 
vsakdanjem življenju, pomoč pri pripravi hrane ipd.

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
URL novice: https://tipteh.com/si/basler-kategorija/stereo-kamere-basler-za-vodenje-robotov/
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Senzor z optičnimi vlakni podjetja 
Micro-Epsilon

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Z visokozmogljivim senzorjem z optičnimi vlakni OptoCONTROL CLS1000 lahko zanesljivo nadzirate položaj 
in zaznavate prisotnost predmetov na številnih področjih industrijske avtomatizacije in strojegradnje. 
Izbirate lahko med petimi različicami senzorja, ki vam omagočijo učinkovito izvedbo različnih merilnih 
nalog tudi v najzahtevnejših industrijskih okoljih.

Izkoristite senzor z optičnimi vlakni za različne merilne naloge

V podjetju Micro-Epsilon so v svoj nabor senzorjev dodali izjemno zmogljiv senzor z optičnimi vlakni (fi bre-
optic sensor), OptoCONTROL CLS1000. Vključuje optični ojačevalnik CLS1000 in stekleno optično vlakno 
tipa CFS. Številne različicice ojačevalnika z različnimi tipi izhodov v kombinaciji z raznovrstnimi izvedbami 
optičnih vlaken, vam omogočajo uporabo senzorja za najrazličnejše naloge v industrijski avtomatizaciji in 
strojegradnji.

Izkoristite OptoCONTROL CLS1000 za zaznavanje položaja, površine, oblike in prisotnosti predmetov, za 
spremljanje nivoja polnjenja, nadzor kakovosti, razlikovanje dimenzij in še marsikaj. Z njim lahko zanesljivo 
merite v najzahtevnejših industrijskih okoljih, kjer so prisotni visoka temperatura (do 600˚C), agresivne 
kemikalije ali vakum, omogoča pa vam tudi odkrivanje najfi nejših struktur.
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Prednosti senzorja

Poleg zgoraj opisane velike funkcionalne raznolikosti in odpornosti na okoljske dejavnike, senzor optoCONTROL 
CLS1000 odlikuje tudi veliko območje zaznave in delovanja (do 2000mm). Z njim lahko zato predmete 
zaznate zanesljivo tudi na velikih razdaljah.
Na račun svoje robustnosti in kompaktnosti je ta senzor še posebej primeren za uporabo v tesnih prostorih. 
Namestite ga lahko na strojih, robotih in proizvodnih linijah.
Senzor vam ponuja številne metode učenja, vključno s preklopnimi izhodnimi funkcijami, zakasnitvami 
vklopa/izklopa, impulznim izhodom in nastavljivo histerezo (2%–25%).

Lastnosti optičnega ojačevalnika

Optični ojačevalnik CLS1000 vključuje kompaktno oddajno in sprejemno enoto z integriranim vrednotenjem 
signala. Zaradi njegove izjemne odpornosti na okoljsko svetlobo (do 50000 lux) se lahko na meritve zanesete 
tudi v močno osvetljenih proizvodnih obratih in sistemih.
Ojačevalnik ima OLED zaslon za hitro in enostavno konfi guracijo in nastavitev parametrov. Vse korake 
programiranja, prikaze statusa in nastavljene ter dejanske vrednosti si lahko ogledate na dveh 4-mestnih 
digitalnih prikazovalnikih.

Ojačevalnik je možno prilagoditi za OEM aplikacije.

Izberite najprimernejši optični ojačevalnik za svojo aplikacijo

Izbirate lahko med petimi modeli optičnega ojačevalnika CLS1000:
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• CLS1000-QN: s preklopnim izhodom z antivalentno funkcijo (NO/NC),
• CLS1000-2Q: z dvema preklopnima izhodoma,
• CLS1000-OC: z optičnim sklopnikom,
• CLS1000-AU: z napetostnim izhodom,
• CLS1000-AI: s tokovnim izhodom.

Vsak od modelov vam je na voljo v različicah z NPN, PNP ali “push-pull” izhodi, z ali brez trigerja.
Zagon lahko izvedete neposredno na ojačevalniku ali preko funkcije zunanjega učenja.

Izkoristite širok nabor optičnih vlaken

Visokokakovostna steklena optična vlakna tipa CFS so narejena iz robustnih materialov in imajo majhne 
vgradne dimenzije. Na voljo sta vam dva tipa optičnih vlaken: CFS4 za odbojni difuzni način (enotočkovni 
sistem) in CFS3 za “oddajnik-sprejemnik” načine (odbojni dvotočkovni, prestrelni dvotočkovni in sistem z 
več senzorskimi glavami).

Oba tipa vlaken vključujeta številne različice glede na:
• ovoj optičnega vlakna; 7 različic (npr. PVC, kovina, 

silikon-kovina, ...),
• premer optičnega vlakna; 0,6 / 1 / 1,5 / 2,5 / 3mm,
• dolžino optičnega vlakna; 0,3–2,4m,
• kot zaslonke; standardno 67˚, opcijsko 22° ali 35°
• izvedbo senzorske glave;
• odpornost na mehansko obremenitev; npr. povečana 

odpornost na vibracije, visoko temperaturo ali pritisk.

Ob uporabi CFS3 vlaken lahko na en ojačevalnik priključite 
optična vlakna z več senzorskimi glavami in tako z enim 
samim senzorjem zaznate več položajev hkrati.

Uporabite OptoCONTROL CLS1000 na številnih področjih

Senzor z optičnimi vlakni vam omogoča npr.: 
• zaznati prisotnost fi nih delcev in prozornih 

materialov,
• nadzorovati nivo tekočin,
• zaznati ali določiti položaj,
• zaznati obliko, prisotnost, velikost in 

premer predmetov,
• preveriti odstopanja,
• zaznati robove in
• še marsikaj.

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
URL novice: https://tipteh.com/si/senzorji/senzor-z-opticnimi-vlakni/

Nadzor blister pakiranja Preverjanje prozornih okenc na kuverti

Zaznava prisotnosti in premera jeklenih delov pri visoki temperaturi
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Jedro vsakega stroja ali avtomatizirane linije je krmilna elektro omara, ki predstavlja živčevje 
avtomatiziranega sistema. Elektrospoji na enem mestu strankam ponujamo vse, kar se potrebuje 
za izdelavo krmilnih in razdelilnih elektro omar. Elektro omare so torej vozlišča in tudi ozka grla, 
zato je izrednega pomena, da so vgrajene komponente kakovostne in zanesljivo povezane. V 
Elektrospojih zato nudimo kakovostne rešitve vodilnih proizvajalcev na svojih tržnih segmentih, 
kot sta podjetji Weidmueller in ABB.

Ponudbo stalno dopolnjujemo tako za elektrifi kacijo, avtomatizacijo in tudi digitalizacijo proizvodnih 
procesov.  Poudarek je predvsem na področju zanesljive industrijske komunikacije, senzorskih in 
podatkovnih povezav ter rešitev za industrijsko analitiko, kar bo omogočalo industrijo 4.0. Na podlagi 
dolgoletnih izkušenj smo Elektrospoji konec koncev le zrcalo potreb naših partnerjev, ki se v današnjem 
času pospešeno nadgrajujejo. S tem namenom tudi aktivno posodabljamo svojo ponudbo zanesljivih in 
inovativnih rešitev ter tako posredno aktivno promoviramo digitalizacijo v slovenski industriji. 

Naša ekipa tehnične prodaje skrbi za eno najbolj odzivnih tehničnih podpor v naši branži na slovenskem 
trgu, kar omogoča hitro nadaljnjo obdelavo do same dobave blaga na pravo mesto, brez nepotrebnih 
reklamacij. Svojim partnerjem posvečamo maksimalno pozornost. Naše poslanstvo, ki ga je začrtal že 
ustanovitelj podjetja Tomaž Sočan, je, da se z našimi partnerji povezujemo oz. »spajamo«, kot pove že 
naše ime podjetja. Drugače rečeno, ohranjamo iskrene osebne in profesionalne odnose na dolgi rok.

Z naraščajočo digitalizacijo se spreminjajo tudi poslovni procesi v podjetju. Na eni strani procesi postajajo 
hitrejši in natančnejši, saj smo odpravili časovno potratne in nepotrebne aktivnosti. Omogočena je bistveno 
večja preglednost in dodatna analitika, kar omogoča, da bodo procesi v prihodnje še produktivnejši. Ne 
davno sta, po prenovi celostne grafi čne podobe podjetja, na spletu zaživeli tudi nova spletna stran www.
elektrospoji.si in nova B2B spletna platforma, ki sta del strateških korakov digitalizacije poslovanja podjetja 
Elektrospoji. B2B platforma in elektronsko povezovanje bosta strankam dodatno olajšala nakupno izbiro, 
oddajanje naročil in zagotavljala hiter in učinkovit dostop do vseh potrebnih informacij, kadarkoli jih bodo 
potrebovali. Trenutno je v spletni platformi na voljo 35.000 artiklov. V prihodnje pa bomo ponudbo na 
spletu še povečevali in tako zagotovili maksimalno uporabniško izkušnjo tako za tehnologe - projektante 
kot za splošne nakupe. 

Na nek način z našimi aktivnostmi proaktivno spodbujamo naše partnerje za digitalno pot, čeprav je v 
naši branži analogno oz. v živo še vedno bolj učinkovito. Digitalna transformacija ni zgolj termin, temveč 
je bistvena prav transformacija nas samih in procesov okoli nas.

Kot akter pri digitaliziranju slovenske industrije, se v Elektrospojih zavedamo 
pomembnosti hitrega odzivanja na spremembe in prilagajanja danim razmeram. 
Le na tak način lahko vsi skupaj, kot majhna inovativna skupnost, pridobimo 
pred našo globalno konkurenco. Dolgoročno lahko v Sloveniji prosperiramo 
zgolj skozi vedno višjo produktivnost s pomočjo inovativnega tehnološkega 
in človeškega napredka.

Elektrospoji smo zanesljiv dobavitelj profesionalnih izdelkov in rešitev za 

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

ELEKTROSPOJI AKTIVNO VPETI V 
DIGITALIZACIJO GOSPODARSTVA



21AVTOMATIKA 199/2022

OPREMA ZA KOMUNIKACIJE IN DIGITALIZACIJO

področje avtomatizacije in strojegradnje, elektronskih naprav, elektroenergetike ter infrastrukture v stavbah 
in elektroinštalacije. Skrenirajte spodnjo QR kodo in spoznajte nas in našo ponudbo: 

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. 

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today

Agilna in digitalna  
proizvodnja z logistiko

Gospodarska zbornica Slovenije, 4. oktober 2022

Dan najboljše prakse



22 AVTOMATIKA 199/2022

OPREMA ZA ENERGETIKO

Zmanjševanje harmonskih vplivov ob zagotavljanju 
čim bolj učinkovitega delovanja sistema je lahko 
težavno.
Želite zmanjšati harmonske motnje v svojem sistemu 
HVAC, ne glede na to, kakšna je vaša aplikacija, 
ne da bi pri tem zapravljali energijo ali prekinili 
celotno delovanje? S pravo rešitvijo je to mogoče. 
Povečajte zmogljivost in optimizirajte zmanjševanje 
harmonskih motenj - z Danfossovimi pogoni.

Kako lahko harmonske motnje vplivajo na 
vaš sistem? 

Harmoniki so napetosti in tokovi, ki imajo frekvenčne 
komponente, ki onesnažujejo čisto sinusno obliko 
valovanja v izmeničnem tokokrogu in na koncu 
izkrivljajo glavno napetost. Da bi se zadeve še 
bolj zapletle, je stopnja popačenja tem večja, čim 
večje je število energetskih elektronskih preklopnih 
naprav na kraju samem. Ne glede na to, koliko jih 
imate, so rezultati enaki: harmonske motnje vplivajo 
na zanesljivost, povečujejo stroške in vplivajo na 
splošno kakovost izdelka.

In čeprav so te težave zelo razširjene, se izzivi, ki 
jih predstavljajo - in ukrepi, potrebni za njihovo 
reševanje - razlikujejo od sistema do sistema.

Kaj se zgodi, če ne ukrepate?

Prekomerno harmonsko popačenje napajalnega omrežja pomeni, da vir ne prenaša le 50- ali 60-herčnih 
komponent, temveč tudi tiste z višjo frekvenco. Teh komponent električna oprema ne more izkoristiti, 
zato so lahko učinki harmonskega popačenja hudi:

Omejen izkoristek napajanja in 
omrežja

Večje izgube zaradi nenačrtovanih 
izpadov, okvar nadzornih sistemov 

in manjše trajnosti

Pulziranje in zmanjšan navor mo-
torja

Informacije: DANFOSS d.o.o.

Optimizacija blaženja harmonskih motenj
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Kako lahko pomaga Danfoss Drives
Trdna zanesljivost podpira trajnostno ribogojstvo 
v Nordlaksu

NORVEŠKA: 800 milijonov NOK   vredna širitev 
dejavnosti podjetja Nordlaks Smolt AS je privedla 
do enega največjih recirkulacijskih sistemov 
akvakulture na Norveškem. Že kratek izpad ima lahko 
resne posledice za zdravje mladih lososov, zato je 
zanesljivo delovanje ključnega pomena.

Ker je to energetsko intenzivna panoga, je Nordlaks 
dal prednost lastni trajnostni oskrbi z električno 
energijo iz lokalne hidroelektrarne, pri čemer celo 

pridobiva odvečno toploto za pretvorbo v energijo. 
To pomeni, da glavni poudarek Nordlaksa ni na 
energetski učinkovitosti, kot bi lahko pričakovali. 
Namesto tega je zanesljivost najbolj kritičen vidik 
delovanja. Iz tega razloga so nameščeni trije zasilni 
rezervni generatorji, ki so pripravljeni prevzeti 
proizvodnjo električne energije, če bi prišlo do 
prekinitve dobave iz javnega omrežja.

Brez težav harmonično blaženje
Inštalacija se napaja iz distribucijskega omrežja 
preko treh namenskih transformatorjev. Izračuni, 
opravljeni med fazo načrtovanja, so pokazali, da bi 
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bile harmonske ravni previsoke, zlasti pri delovanju 
na rezervnih generatorjih. Zato smo za vsakega od 
treh podajalnikov vgradili en aktivni harmonski 
fi lter. Ti aktivni fi ltri so zagotovili, da so napetostni 
harmoniki vedno znotraj sprejemljivih meja.

»Zame kot vodjo elektrotehnike 
nič novic pomeni dobre novice. 
Filtri so povezani in opravljajo 
svoje delo, harmonična raven 
napetosti pa je ves čas pod 5 
% THDv. Doslej nismo imeli 
težav s harmoniki. Danfoss in 
Comsys ponujata preprosto, 
preprosto, preizkušeno in 
ekonomično rešitev. Hkrati 
sledijo potrebam svojih strank z visokimi standardi.”

VLT®AQUA Drive zagotavlja vrhunski nadzor 
obremenitve

Obrat Nordlaks v Innhavetu je kompleksen obrat 
z velikim številom obremenitev, sestavljenih 

predvsem iz črpalk, ventilatorjev in kompresorjev. 
Med postopkom izbire za krmiljenje spremenljive 
hitrosti je Nordlaks izbral 6-impulzne pretvornike 
VLT®, saj so v primerjavi z naslednjo najboljšo 
alternativo nudili vrhunsko zmogljivost v smislu 
zanesljivosti in visokofrekvenčnega šuma. V dveh 
letih je bilo nameščenih skupno 200 novih enot 
VLT® AQUA Drive FC 202, da se zagotovi nadzor 
obremenitve s spremenljivo hitrostjo in varno 
varčevanje z energijo. Pretvorniki FC 202 so nazivne 
moči od 1,5 kW do 55 kW in podpirajo predvsem 
črpalne operacije.

Poglobljena podpora ustvarja razliko
Ker je bila zanesljivost glavno 
merilo izbire, sta zaupanje in 
dokazana učinkovitost igrala 
pomembno vlogo pri določanju 
projekta. Med fazo načrtovanja 
sta bila Svein Robert Haldar 
iz Danfoss Drives in Henrik 
Sjökvist iz Comsysa ves čas v 
stiku z Bramom De Royem iz 
Nordlaksa, da bi zagotovila sprejemanje odločitev 
na podlagi dobrih informacij in zagotovila uspešen 
zagon elektrarne. Kljub oddaljenosti Innhaveta v 
oddaljeni severni Norveški se je ekipa sestala večkrat, 
da bi zagotovila optimalne rešitve in uspešen zagon.

»Sodelovanje z Danfossom in Nordlaksom pri tem 
projektu se nam je zdelo izjemno koristno. Danfossovi 

Bram De Roy, vodja elektro 
oddelka pri Nordlaks 
Smolt AS

Svein Robert Haldar iz 
Danfoss Drives Norveška
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pogoni so izjemno vsestranski 
s široko združljivostjo z vsemi 
tipičnimi tehnologijami, ne glede 
na znamko. Tako smo skupaj 
lahko uporabili naše aktivne 
fi ltre, da bi dosegli najboljšo 
možno optimizacijo tehnične 
zmogljivosti za to aplikacijo. 
Še več, vemo, da je Danfoss 
tako kot mi pripravljen vložiti čas s stranko v razlago 
tehnologije in zagotavljanje usposabljanja na kraju 
samem. Pri tem projektu sta Danfoss in Comsys 
sodelovala, da bi Nordlaksu zagotovila resnično 
poglobljeno izmenjavo znanja. Zdaj je to solidna 
ekipa!« pojasnjuje Henrik Sjökvist iz Comsysa.

Danfossov nadzor kompresorja zagotavlja optimalno 
udobje za bolnike in osebje v bolnišnici

Zdravo notranje okolje je bistvenega pomena za 
vsak proces okrevanja - vzpostavitev zanesljivega 
sistema HVAC pa je pravi izziv za vsako bolnišnico. 
Zato je individualni nadzor sobne temperature 
in notranje klime izjemno pomemben. Poleti, ko 

lahko temperature presežejo 30 °C, je učinkovita 
klimatizacija še posebej pomembna za ohranjanje 
udobja bolnikov in učinkovitosti osebja.

Iz teh razlogov je Univerzitetni klinični center (UKC) 
Ljubljana zamenjal dva hladilna kompresorja, ki 
sta delovala več kot 40 let. Zasnovana sta bila dva 
kompresorja 19 XR s hladilno močjo 2245 kW in 
električno močjo 375 kW.

Za to lokacijo je bolnišnica zahtevala nizko harmonsko 
popačenje, pri čemer raven THDi ne sme presegati 
5 % ne glede na obremenitev. Poleg tega se je od 
dobavitelja pričakovalo, da bo zagotovil zanesljiv 

Henrik Sjökvist iz Comsysa
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sistem z visoko stopnjo redundance in varnosti, 
ničelno stopnjo motenj v primarni opremi bolnišnice, 
visoko stopnjo varnosti za vzdrževalno osebje, 
servisno in tehnično podporo ter prihranke pri 
porabi energije.

V dogovoru s projektantom in bolnišnico je družba 
Danfoss priporočila aktivno rešitev VLT® Low 
Harmonic Drive (LHD), kjer sta frekvenčni pretvornik 
in aktivni fi lter združena v eni enoti. Aktivni fi lter 
je sestavljen vzporedno z vhodom frekvenčnega 
pretvornika; zato frekvenčni pretvornik v primeru 
okvare fi ltra deluje normalno in zagotavlja delovanje 
hladilnega sistema. Pomembni dejavniki, ki jih je 
bolnišnica upoštevala pri sprejemanju odločitve, 
so bili dobava rezervnih delov, 24-urna servisna 
podpora in nemoten zagon.

VLT® AQUA Drive FC 202

Največja energetska učinkovitost za vodo in 
odpadne vode

VLT® AQUA Drive je zasnovan 
tako, da zagotavlja najvišjo raven 
zmogljivosti pri aplikacijah za 
vodo in odpadno vodo, ki jih 
poganja AC motor. S širokim 
naborom zmogljivih standardnih 
funkcij, ki jih je mogoče razširiti 
z možnostmi za izboljšanje 
zmogljivosti, je pogon enako 
primeren za nove in naknadno 
vgrajene projekte.

Zaradi velikega dnevnega nihanja obremenitve 
v čistilnih napravah za vodo ali odpadne vode je 
ekonomsko izvedljiva uvedba krmiljenja motorja na 
vrtečo se opremo, kot so črpalke in puhala. Nova 
generacija VLT AQUA Drive lahko v prvem letu 
realno ponudi med 10–30 % prihranka stroškov v 
primerjavi s tradicionalnimi pogonskimi rešitvami. 
Njegova dolga življenjska doba in nizka poraba 
energije ter stroški vzdrževanja vam zagotavljajo 
najnižje stroške lastništva.
Hitra in uporabniku prijazna nastavitev nastavitev 
vode in črpalke zmanjša čas namestitve, kar zagotavlja 
hitro pot do največje energetske učinkovitosti in 

nadzora motorja. Z zbiranjem najpomembnejših 
parametrov na enem mestu se tveganje za napačno 
konfi guracijo bistveno zmanjša.
Napajalne napetosti in razpon moči

• 1 x 200-240 V...1,1-22 kW
• 1 x 380-480 V...7,5-37 kW
• 3 x 200-240 V...0,25-45 kW
• 3 x 380-480 V...0,37 kW – 1 MW
• 3 x 525-600 V...0,75-90 kW
• 3 x 525-690 V...1,1 kW – 1,4 MW

Nizko harmonični pogon

• 3 x 380-480 V...132-450 kW

12-pulzni pogon

• 3 x 380-500...250-1000 kW
• 3 x 525-690...250-1400 kW

Lastnosti in prednosti

 Sredstva so zaščitena s posebno zasnovano 
programsko opremo, ki preprečuje na primer 
vodne udare

 Energetska učinkovitost je povečana zaradi 
algoritmov krmiljenja pogonov in zasnove, ki se 
osredotoča na zmanjšanje toplotnih izgub

 Visoki prihranki energije, povezani s klimatsko 
napravo, so zagotovljeni zaradi edinstvenega 
koncepta povratnega hlajenja, ki prenese 90 % 
toplote stran od prostora.

 Elektromagnetne motnje in harmonično popačenje 
so zmanjšani zahvaljujoč vgrajenemu, razširljivemu 
fi ltru RFI in integriranim dušilkam DC link

 Popolna sistemska integracija in prilagoditev 
aplikaciji sta mogoča zaradi prosto programabilnih 
opozoril in opozoril

 3–8 % prihranek energije je dosežen zaradi 
samodejne energetske optimizacije
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Prilagodljiv fi lter za centralno/decentralno 
ublažitev harmonikov

Napredni aktivni fi lter VLT® AAF 006 izboljša 
učinkovitost sistema in poveča robustnost omrežja, 
da se izogne   izpadom. Lahko kompenzira posamezne 
pogo ne ali pa ga je mo go če namestiti kot kompaktno 
sa mo stojno rešitev na točki skupne sklopke za 
kompenzacijo več obremenitev hkrati

Aktivni fi lter zagotavlja optimalno dušenje harmonikov 
neodvisno od števila obremenitev in njihovega 
individualnega profi la obremenitve. Poleg tega 
popravlja faktor moči in uravnava fazno obremenitev, 
da zagotovi optimalno izrabo energije.

Linijska napetost in tok fi ltra*

• 1 380-480 V...190-400 A

*Dodatna napetostna območja in fi ltrirni tokovi so 
na voljo na zahtevo.

Lastnosti in prednosti

 Življenjska doba elektronike je podaljšana 
zahvaljujoč inovativnim konceptom, kot je 
hlajenje v zadnjem kanalu

 Vzdržljivost in zanesljivo delovanje je izboljšano 
zahvaljujoč prevlečenim PCB-jem

 Zaradi široke palete možnosti je mogoča visoka 
stopnja prilagajanja

 Obratovalni stroški so nizki zaradi funkcij, kot so 
način mirovanja, progresivna preklopna frekvenca 
in korekcija faktorja moči

  Servisiranje je zaradi modularne zasnove enostavno

Conphis d.o.o., Kersnikova 27
1234 Mengeš, Slovenija
E-pošta: info@conphis.si
W: www.conphis.si
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NPB-450/750 serija: 450W in 750W inteligentni in zanesljivi 
polnilci baterij s širokim naborom izhodnih napetosti 

Informacije: LCR d.o.o.

MEAN WELL se drži koncepta okolju prijaznega in 
trajnostnega razvoja, ter spodbuja večnamenske 
zasnove izdelkov za ohranjanje virov. Novi modeli 
baterijskih polnilnikov, NPB-450 in NPB-750, so 
edinstveni in univerzalni ''pametni'' polnilniki moči 
450W in 750W s širokim naborom polnilnih napetosti. 
Njihove osnovne lastnosti so večnamenski dizajn, 
prilagodljive funkcije, varnost in vzdržljivost. Polnilci 
so zasnovani z vgrajenim mikrokontrolerjem in novo 
patentirano tehnologijo za zaznavanje baterije s 
samodejnim določanjem razpona, ki samodejno 
prilagodi nastavitve napetosti polnjenja glede na 
napetost baterije (ta način primeren samo za litij-
ionske baterije z BMS). Na voljo so štirje različni 
modeli: 12V(10,5~21V), 24V(21~42V), 48V(42~80V) 
in 72V(54~100V), ki imajo širok razpon polnilne 
napetosti 2:1. Vsak model se lahko uporablja za širok 
nabor raznih vrst baterij, tako da uporabnikom zaradi 
različnih vrst baterij ni treba kupiti več polnilcev. 
Tako se izgonemo nepotrebnim stroškom nakupa 
večih vrst polnilcev, obenem pa prispevamo k 
ohranjanju okolja za naslednje generacije.

Poleg inteligentnega zaznavanja napetosti in širokega 
razpona polnilne napetosti, sta seriji NPB-450 in NPB-
750  združljivi z MEAN WELL SBP-001 vmesnikom za 
povezavo z računalnikom za programiranje različnih 
parametrov, kot je izbira 2/3 stopenjskega polnjenja, 
prilagoditev polnilne napetosti/toka, nastavitve časa 
delovanja polnilnika itd. Parametre polnilnika lahko 
nastavite tudi ročno prek uporabniku prijaznega DIP 
stikala . Nahaja se na sprednji plošči in z njim lahko 
nastavimo polnilni tok (50~100%) ali izberemo 
med 4 prednastavljenimi polnilnimi krivuljami. Za 

bolj profesionalno integracijo ima NPB-450/750 
vgrajen CANBus protokol, ki omogoča daljinsko 
nastavljanje in spremljanje polnilnika. Kar zadeva 
varnostne funkcije, polnilniki zaznajo, ali je napetost 
baterije pravilna in ali je pravilno priključena, preden 
se začne polniti. Polnilci imajo tudi zaščito pred 
obratno/napačno vezavo polov baterije. Certifi cirani 
so v skladu z ITE IEC/EN/UL 62368-1 (za uporabo 
aparatov v gospodinjstvu) in EN60335-1/-2-29, 
standardom za dvojno varnost za gospodinjske 
aparate, kar zagotavlja njihovo zanesljivo delovanje. 
Ob 3-letni garanciji te univerzalne inteligentne 
polnilnike odlikuje še najboljše razmerje med ceno 
in funkcionalnostjo polnilnikov. Z njimi dobite največ 
za svoj denar. Polnilniki so primerni za polnjenje 
baterij električnih skuterjev, monokoles, koles, 
avtodomov, brezpilotnih letal, premičnih robotov, 
ročnega baterijskega orodja, čistilnih aparatov,  itn.

FUNKCIJE

  širok nabor polnilnih napetosti (10.5~21V, 
21~42V, 42~80V, 54~100V)

  vgrajen CANBus protokol za upravljanje, 
nastavljanje in nadzor polnilcev

  programambilno 2/3 stopenjsko polnjenje 
in nastavljanje ponilnih krivulj s SBP-001 (in 
računalnikom)

   ročno nastavljanje 2 ali 3 stopenjskega polnjenja ter 
izbira med 4-mi polnilnimi krivuljami na DIP stikalu.

 prilagajanje polnilnega toka med 50% in 100% 
z VR potenciometrom na sprednji strani

 zmanjševanje moči ob visokih temperaturah 
okolice
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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

 temperaturno krmiljen DC ventilator za zmanj-
šanje hrupa

 funkcija temperaturne kompenzacije za daljšo 
življensko dobo baterij

 zaščite: kratkostična / proti previsoki napetosti/ 
previsoki temperaturi / zamenjava polaritete 
(ni posledic ali škode)

 primerne za svinčeve in Li-Ion baterije

 dodatek za polnilec: ročka za nošenje (koda za 
naročanje: DS-Carry handle)

 varnostni certifi kati: CB, UL, DEKRA, EAC, CE, 
UKCA (62368-1 + 60335-1/-2-29)

 3-letna garancija

PRIMER UPORABE
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Frekvenčni pretvornik GA700 za 
industrijske aplikacije

Vsestranski frekvenčni pretvornik za industrijsko uporabo Yaskawa GA700, odlikujejo velika prilagodljivost, 
majhne dimenzije in številne vgrajene funkcije. Omogoča delovanje v zaprti zanki in s tem neprimerno 
natančnejšo kontrolo hitrosti, pozicije in navora motorja. Lahko ga upravljate s svojim pametnim telefonom 
in njegova zmogljiva konfi guracijska orodja uporabite za enostavno nastavitev, vzdrževanje in odpravljanje 
težav ter tako prihranite dragoceni čas.

Zagotovite vrhunski nadzor

V sodobnih aplikacijah se nenehno povečuje potreba po pogonih 
pri katerih spreminjamo hitrost vrtenja elektro motorjev. S tem 
namreč zmanjšamo porabo električne energije in optimiziramo 
proizvodni proces. Zanesljiv nadzor hitrosti in navora zagotavljajo 
frekvenčni pretvorniki (frekvenčniki), ki spreminjajo hitrost ali 
navor elektromotorjev. Vse pogosteje pa se dodatno pojavlja tudi 
zahteva po večji natančnosti, t.j. pozicioniranju.

S prilagodljivim krmiljenjem motorja, zmogljivo in razširljivo 
funkcionalnostjo ter širokim razponom moči, frekvenčni pretvornik 
Yaskawa GA700 izpolnjuje vse omenjene potrebe. Ta neverjetno zanesljiv, zmogljiv in za uporabo enostaven 
frekvenčnik, je primeren za skoraj vsako industrijsko aplikacijo. Še več, zasnovan je za 10 let delovanja 
brez vzdrževanja.

Naj vas navdušijo prednosti frekvenčnika

V vaših aplikacijah boste zagotovo cenili kombinacijo prilagodljivosti, enostavne uporabe in trajnostne 
zasnove frekvenčnega pretvornika GA700. Njegove glavne prednosti so:

• Poenostavljena sistemska integracija; GA700 lahko enostavno integrirate v sisteme in stroje. Svoje 
avtomatizacijske procese boste opravljali z minimalnim naporom, saj vam ta frekvenčnik nudi omrežno 
podporo, različne funkcije za aplikacije, izjemno prilagodljivost ter enostavno uporabo.

• Hitra namestitev in nastavitev; Zaradi v frekvenčnik vgrajenih PLC funkcij za delovanje pogona ne 
potrebujete več zunanjih krmilnikov (PLC-jev). Dodatno pa za občuten prihranek stroškov in časa 
poskrbijo tudi enostavno ožičenje in pametne funkcije, s katerimi osnovno nastavitev frekvenčnika 
izvedete že v 5 minutah.

• Vrhunska zmogljivost pogona; GA700 vam z vgrajenimi najnovejšimi tehnologijami krmiljenja zagotavlja 
maksimalno zmogljivost pogona ob minimalni porabi energije različnih motorjev (indukcijskih, s 
trajnimi magneti, reluktančnih).

• Varno delovanje; Robustna zasnova s PCB zaščito omogoča delovanje frekvenčnika pri 50°C ob 
nezmanjšani zmogljivosti. Hkrati funkcije za nadzor stroja in integrirano napovedovanje življenjske 
dobe preprečujejo nenadne okvare. GA700 je torej izdelan za zanesljivo, učinkovito in varno delovanje 
ter preprečevanje izgub v proizvodnji.

Informacije: TIPTEH d.o.o., www.tipteh.si
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Olajšajte si delo z grafi čno LCD tipkovnico

GA700 lahko preprosto programirate in upravljate prek tipkovnice 
s pomočjo grafi čnega LCD zaslona visoke ločljivosti, ki podpira 
13 jezikov. Grafi čno programsko orodje za upravljanje in struktura 
menija s polnim besedilom vam poenostavijo nastavitev pogona 
in prihranijo dragoceni čas.

Značilnosti LCD tipkovnice:
    • Funkcija kopiranja za 4 sklope parametrov
    • Zapis podatkov na kartico Micro-SD
    • Prikaz realnega časa
    • Na voljo z Bluetooth-om za povezavo z mobilno napravo
    • Funkcija samodejnega varnostnega kopiranja
    • Standardna kabelska povezava RJ45

Preprosto vključite frekvenčni pretvornik v omrežje

GA700 je prilagojen različnim avtomatizacijskim omrežjem, saj podpira glavne industrijske komunikacijske 
povezave in njihove topologije. Z razpoložljivimi vgrajenimi protokoli in/ali namenskimi komunikacijskimi 
možnostmi (protokol RS-485 MEMOBUS/Modbus, komunikacijske hitrosti 115,2 kbit/s) lahko zmanjšate 
ožičenje pri povezovanju na krmilnik višjega nivoja ali PLC.

Vgrajeni krmilni vhod +24VDC vam omogoča vzdrževanje omrežne komunikacije tudi med izpadom elektrike, 
kar vam omogoča neprekinjeno kontrolo in hitrejši zagon ob ponovni vzpostavitvi napajanja.

Le z eno komunikacijsko kartico fi eldbus (opcijska) lahko dostopate do petih frekvenčnih pretvornikov, kar 
vam zagotavlja stroškovno in časovno učinkovito rešitev glede ožičenja.

Upravljajte različne motorje z le enim frekvenčnikom

Z GA700 lahko natančno krmilite različne tipe motorjev: 
indukcijske, s trajnimi magneti in reluktančne. S svojo 
vsestranskostjo vam zagotovi izvajanje širokega 
spektra aplikacij z enim samim frekvenčnikom. Še 
več, na račun EZ vektorskega načina lahko omenjene 
tipe motorjev poganja brez obsežnih ponastavitev.

Poleg spreminjanja hitrosti ali navora motorja v odprti 
zanki lahko GA700 uporabite tudi za naprednejšo 
kontrolo v zaprti zanki (CLV-closed loop vector). 
Premore namreč podporo za inkrementalne (PG-X3) 
in komplementarne enkoderje (PG-B3). Frekvenčniki, 
ki delujejo v zaprti zanki, vam z uporabo povratnih 
informacij iz motorja ter svojega kompleksnega 

krmilnega algoritma omogočajo izjemno dinamično in učinkovito delovanje v celotnem območju hitrosti 
motorja. Poleg tega njihovo visoko natančno pozicioniranje tako absolutnega kot relativnega gibanja, 
povečuje natančnost rezultatov.
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Zaženite različne aplikacije z le enim pogonom

GA700 v različnih aplikacijah poskrbi za energetsko varčnost. Samodejno optimizira učinkovitost motorja za 
katero koli hitrost in obremenitev ter zmanjšuje splošne izgube. Z najučinkovitejšo izvedbo vaše aplikacije 
znižuje stroške energije.

GA700 zanesljivo deluje v najrazličnejših okoljskih razmerah, namestite ga lahko tako v krmilno omarico 
kot na steno. Na voljo je več modelov namestitve, ki imajo številne prednosti:

• Zunanja montaža hladilnega dela; GA700 z vgrajeno prirobnico vam ponuja enostavno namestitev 
pri montaži hladilnega dela izven ohišja, s čimer zmanjšate potrebno velikost električne omare in 
hladilne opreme. Če potrebujete višji nivo zaščite pred prašnimi delci, lahko izberete tip hladilnega 
dela 12/IP55 z manjšo potrebo po hlajenju in, temu ustrezno, manjšo električno omaro.

• Vzporedna montaža; Frekvenčnike lahko montirate enega ob drugem, s spodaj nameščenim vhodnim 
ožičenjem, da zmanjšate velikost električne omare.

Poleg tega se frekvenčnik ponaša z:
• Enostavno namestitvijo in vzdrževanjem; 

IP20 standard, komplet NEMA Tip 1 (opcija), 
PCB zaščita tiskanega vezja, vgrajen zavorni 
tranzistor (do 90kW).

• Zmanjšano emisijo in vsebnostjo višjih 
harmonikov; Vgrajen EMC fi lter, ki ga je 
mogoče izključiti, vgrajena DC dušilka 
(nad 22 kW [HD]).

• Robustnostjo; prenese tudi najzahtevnejše 
razmere in vam zagotavlja 10 let delovanja 
brez vzdrževanja. Elektronika je zaščitena 
pred prahom in vlago s PCB prevleko 
(IEC 60723-3-3, 3C2, 3S2). Frekvenčnik 
lahko varno upravljate pri temperaturah 
od -10°C do +60°C. Do 50°C lahko deluje 
s polno močjo, brez manjšanja moči. Za 
mobilne ali druge aplikacije z visoko stopnjo vibracij vam je na voljo model z večjo odpornostjo proti 
vibracijam, ne da bi pri tem trpela zanesljivost. Z vgrajenim dvokanalnim vezjem STO (varen izklop 
navora) in signalom EDM (nadzor elektronske naprave) vam GA700 zagotavlja enostavno integracijo 
funkcij za zaustavitev v sili tam, kjer potrebujete višji nivo varnosti..

Priročen zagon in nadzor

GA700 vas bo navdušil z uporabniku prijaznimi navigacijskimi meniji in “čarovniki” za zagon, s katerimi 
programiranje in nastavitev potekata hitreje in enostavneje kot kdajkoli. DriveWizard in DriveWizard 
Mobile vam skupaj z Yaskawa Drive Cloud omogočata hitro in enostavno upravljanje pogonov od koderkoli 
in kadarkoli.

Hkrati grafi čno programsko orodje DriveWorksEZ, ki temelji na ikonah, dodatno izboljša vašo izkušnjo 
programiranja. S tem orodjem lahko v kratkem času ustvarite ali dodate programirljive funkcije za vašo 
aplikacijo z drag-and-drop (povleci in spusti) funkcijskimi bloki (izbor 300+ blokov). Te funkcije lahko 
prilagodite različnim zahtevnim aplikacijam brez stroškov zunanjih krmilnikov (PLC-jev ali dodatnih 
krmilnikov). S tem zmanjšate stroške poslovanja. Spletno diagnostično orodje podpira tudi testiranje.
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Fotospojniki zahtevajo najvišjo natančnost
Informacije: Renesas Electronics

DriveWorksEZ omogoča prilagoditve še s 
pomočjo:

• Dostopa do V/I, omrežnih vmesnikov, 
parametrov pogona in monitoringa,

• Logičnih/matematičnih funkcij,
• Časovnikov/števcev,
• Ustvarjanja podprogramov,
• Do 200 povezav.

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
URL novice: https://tipteh.com/si/motorni-pogoni/frekvencni-pretvornik-yaskawa-za-industrijske-aplikacije/

Renesas Electronics je predstavil družino fotospojnikov z visoko natančnostjo in nizko porabo energije za 
sisteme industrijske avtomatizacije.

Renesas Electronics Corp. je lansirala novo družino optično izoliranih gonilnikov inteligentnih napajalnih 
modulov (imenovanih tudi fotospojniki), namenjenih sistemom industrijske avtomatizacije, kot so robotsko 
krmiljenje, AC servomotorji, inverterji za splošno uporabo in solarni inverterji. Podjetje trdi, da novi fotospojniki 
zagotavljajo najboljšo natančnost in porabo energije v industriji v najmanjšem razpoložljivem paketu.

15-Mbits/s RV1S9x61A in RV1S9x62A fotospojnika izpolnjujeta 
ključne zahteve za aplikacije industrijske avtomatizacije, vključno 
z visoko natančnostjo in nizko porabo energije. Fotosklopniki 
zagotavljajo razliko zakasnitve širjenja (PDD) 25 ns. Nizek PDD 
omogoča oblikovalcem, da zmanjšajo mrtvi čas, kar ima za posledico 
nižjo napako izhodne napetosti, kar izboljša natančnost pretvornika, 
so sporočili iz podjetja. Temperaturno območje delovnega okolja 
je od -40 °C do 125 °C.

Fotosklopniki naj bi zagotavljali tudi najvišjo prehodno upornost na običajni način (CMTI) v industriji 100 
kV/μsec. ”Visok CMTI zmanjša vpliv motenj, ki jih ustvarjajo hitre napajalne naprave, ki hitro spreminjajo 
napetosti,” je dejal Renesas, kar ”zmanjša mrtvi čas in s tem zmanjša porabo energije.”

Družino fotospojnikov sestavlja šest novih naprav, vključno z aktivno visoko (RV1S9x61A) in aktivno nizko 
(RV1S9x62A) različico v paketih SO5, LSO5 in LSSO5. Renesasov novi paket LSSO5 z razmikom zatičev 0,65 
mm naj bi zmanjšal prostor za montažo za 35 odstotkov v primerjavi s konkurenčnimi napravami.

Renesas ponuja tudi zmagovalne kombinacije referenčnih zasnov z uporabo RV1S9x6xA za rešitve za 
krmiljenje motorjev. Eden od primerov je   zasnova rešitve AC Drives/GP Inverters Solution  , ki vključuje 
tudi novi Renesasov RA6T2 in RX66T MCU, optimiziran za aplikacije za krmiljenje motorjev.
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Rešitev AC pogonov/GP pretvornikov

Vseh šest novih fotospojnikov družine RV1S9x6xA je zdaj na voljo:
Model IZHODNA LOGIKA OHIŠJE NAPETOST IZOLACIJE

RV1S9161A Ac  ve HIGH SO5 3,75 kV

RV1S9162A Ac  ve LOW SO5 3,75 kV

RV1S9061A Ac  ve HIGH LSO6 5 kV

RV1S9062A Ac  ve LOW LSO6 5 kV

RV1S9261A Ac  ve HIGH LSSO5 5 kV

RV1S9262A Ac  ve LOW LSSO5 5 kV

KEMET Electronics T520 polimer tantal KO-CAP 
kondenzatorji 
Informacije: KEMET Electronics

Kondenzatorji KO-CAP s polimernim tantalom KEMET Electronics T520 združujejo 
nizek ESR večplastne keramike, visoko kapacitivnost aluminijastega elektrolita in 
volumetrično učinkovitost tantala v enem paketu za površinsko montažo. Te naprave 
ponujajo zelo dolgo življenjsko dobo in zmogljivosti visokega valovanja toka. KEMET 

Electronics T520 Polymer Tantalum KO-CAP kondenzatorji lahko zmanjšajo število komponent in odpravijo 

vstavljanje klasičnih okornih 
aluminijastih kondenzatorjev. 
Idealne aplikacije vključujejo 
pretvornike DC-DC, avdio/
zvočna vezja, vhode za na pa-
janje, prenosno elektroni ko, 
telekomunikacije, potrošniško 

elektroniko, gosto naseljena vezja z omejenim 
prostorom in ločevanje mikroprocesorjev, pa tudi 
visokonapetostne in visoke valovitosti tokovnih 
aplikacij.

LASTNOSTI
• Razpon kapacitivnosti od 15 μF do 1500 μF
• 6 mΩ do 90 mΩ ESR
• Območje delovne temperature od -55 °C do +105 °C
• Razpon napetosti od 2V do 25V
• Brez napake vžiga
• 100 % pospešeno staranje v stabilnem stanju
• 100 % preizkušen udarni tok
• Shranjeno na trak in na kolut po EIA 481-D
• Volumska učinkovitost
• EIA standardne velikosti ohišij
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Pametni RFID serije KW2D 
Informacije: IDEC, idec.com

Pametni RFID serije KW2D poveča sledenje, varnost, ravni dostopa 
in produktivnost aplikacij. Ta naprava RFID, izdelana za enostavno 
integracijo v industrijske sisteme, omogoča OEM in končnim 
uporabnikom implementacijo varne identifi kacije opreme, nadzor 
dostopa in sledljivost.

Vgrajena vrata Ethernet, ki omogočajo hitro povezljivost z gostiteljskimi 
napravami, kot so PLC-ji in HMI-ji z   uporabo EtherNet/IP ali Modbus 
TCP. Vgrajena LED in pomožno brenčalo zagotavljata povratne 
informacije o stanju delovanja.

Serija KW2D podpira oznake RFID tretjih oseb, če oznake delujejo 
pri 13,56 MHz in so ocenjene kot standard tipa A, F ali V. Čeprav 
KW2D deluje z različnimi formati oznak RFID, barvno kodirani obeski 
za ključe ali oznake v obliki kartice, ki jih dobavlja IDEC, vključujejo 
izboljšano šifriranje v primerjavi z drugimi vrstami oznak.

LASTNOSTI

• Vse v enem, lahek in kompakten
• Vgrajena vrata RJ45 Ethernet
• Push-in napajalni priključki za varno in preprosto 

povezavo
• Vgrajena LED in pomožno brenčalo
• Ocena IP65/67, odpornost proti vodi, prahu 

in olju
• Zasnovan za delo na kovinskih površinah
• Podpora za Modbus TCP Server, EtherNet/

IP Adapter, CC-Link IE 
Field Basic Slave

• BREZPLAČNO 
konfi guracijsko 
programsko orodje

• 22 mm izrez plošče
• Zasnovan in 

enostavno nameščen 
na standardno 22 mm 
industrijsko ploščo
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Murata IRA IRA-S210ST01 Piroelektrični infrardeči senzor
 Infrardeči senzorji so idealni za uporabo v sistemih pametne razsvetljave

Informacije: MURATA

Murata IRA-S210ST01 je osvinčeni piroelektrični infrardeči senzor, 
ki zagotavlja dobro razmerje med signalom in šumom ter zanesljivo 
delovanje.

V sistemih pametne razsvetljave senzor zaznava gibanje ljudi v 
prostoru, kar omogoča samodejni vklop in izklop osvetlitve glede na 
to, ali je območje, ki ga želite osvetliti, zasedeno ali ne. IRA-S210ST01, 
ki se uporablja v varnostni opremi in sistemih za nadzor razsvetljave, 
pomaga načrtovalcem preprečiti tveganje lažnih zaznav.

Naprava ima vidno polje 45°. Odzivnost je ocenjena na 4,6 mV. Senzor ima 5 μm dolgoprepustni optični fi lter.

Lastnosti

• Vrhunska RF odpornost
• Visoka zanesljivost
• Razpon napajalne napetosti: 2 V do 15 V DC
• Območje delovne temperature: -40°C do 70°C

Aplikacije

• Varnostna oprema
• Stenska stikala za luči
• Stikala za stropne luči
• Varnostna razsvetljava
• Kamere
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Serija visokozmogljivih čipnih uporov Susumu HRG
 Natančni čipni upori prenesejo visoke obremenitve moči do 1 W

Informacije: SUSUMU

Susumu je predstavil serijo visoko zmogljivih čipnih uporov HRG, ki nudijo natančno in stabilno odpornost 
v širokem temperaturnem območju in številnih temperaturnih ciklih.

Serija HRG ima običajne kratke stranske ovite priključke, v nasprotju s Susumujevimi uporniki serije PRG, ki 
imajo dolge stranske priključke. Lastniška konstrukcija tankoslojnega upora in povečani spodnji priključki 
pomenijo, da lahko upori HRG prenesejo visoke obremenitve moči do 1 W v standardni velikosti ohišja 
EIA 3216 ali 1206 v palcih.

Serija Susumu HRG je znana po svojih natančnih električnih karakteristikah in visoki zanesljivosti. Upori 
so na voljo z absolutnimi tolerancami uporov 0,1 % ali 0,5 %. Temperaturni koefi cient odpornosti je ±25 
ppm/°C ali 50 ppm/°C.

Lastnosti

• Nizka raven hrupa
• Odlična visokofrekvenčna zmogljivost
• ±0,25 % največjega premika po 1000 urah pri 

nazivni moči pri 70 °C
• ±0,1 % največjega premika po 1000 urah pri 

85 % relativni vlažnosti pri 85 °C
• ±0,1 % največjega premika po 1000 temperaturnih 

ciklih med -55 °C in 125 °C
• ±0,1 % največjega premika po 1000 urah pri 155 °C
• Ustreza AEC-Q200

Aplikacije

• Napajalniki
• Preklop moči
• Avtomobilski zavorni sistemi
• Testna in merilna oprema
• Odklonski tokokrogi motorja
• Senzorska vezja
• Baterije
• Polnilnice za električne avtomobile

Evolucija SSM močnostnih uporov
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MOVI-C® modularni sistem
avtomatizacije

Informacije: SEW EURODRIVE, https://www.seweurodrive.com/

Modularen, od začetka do konca razširljiv – modularni sistem za 
avtomatizacijo MOVI-C® je vse na enem mestu za vsako nalogo 
avtomatizacije. En proizvajalec – ena rešitev od začetka do konca. 
Vključno s storitvami, strojno in programsko opremo, od načrtovanja in 
zagona. do delovanja in servisiranja. Kaj ponuja? Največja fl eksibilnost, 
pripravljenost na prihodnost in pomirjujoč občutek, da imate vedno 
kontaktno osebo, na katero se lahko zanesete.

Korak v nov svet avtomatizacije z MOVI-C®

3 × 3 razlogi za uporabo MOVI-C®

• Preprostost 
TRIJE koraki: načrtovanje – povezovanje – premikanje

• Odpornost na prihodnost 
TRI obljube: rešitve po meri – danes – in jutri

• Svetovanje in servis 
TRIJE dejavniki uspeha: zmogljivost dostave – svetovanje – po vsem svetu

Preprostost

Načrtujte, povežite se, premaknite – preprosto kot 1, 2, 3
Z modularnim sistemom avtomatizacije MOVI-C® prihaja vse iz enega 
vira. Strojna in programska oprema sta dobro naoljena ekipa. Programska 
oprema skrbi za inženiring – načrtovanje vaše aplikacije.

Uporaba strojne opreme zmanjša 
kompleksnost, prostor za namestitev 
in stroške – vse kar morate storiti 
je, da povežete naše komponente 
in te se bodo povezale prek plug-
and-play, vključno z vsemi drugimij. 
S konfi gurabilnimi napravami in 
tehnologijo nadzora end-to-end  
zmanjšamo število različnih naprav, 
ne da bi pri tem izgubili katero 
koli funkcijo – vključujejo vse, od 
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varnosti do robotike, ohranjajo celoten obseg gibov, 
ki jih je mogoče doseči.

Enostavnost zaradi prijaznosti do uporabnika je glavna 
obljuba izdelka modularnega sistema avtomatizacije 
MOVI-C ® . Cilj je narediti zapleteno, visoko zmogljivo 
avtomatizacijo in pogonsko tehnologijo dovolj 
preprosto , da jo boste lahko brez truda namestili, 
intuitivno upravljali in enostavno nadzorovali.

Odpornost na prihodnost

Rešitve po meri – danes in jutri
Nenehno razvijamo modularni MOVI-C® sistem 
avtomatizacije, da zagotovimo, da bo izpolnjeval 
tudi vaše prihodnje zahteve.

Hkrati se osredotočamo na trajnostno upravljanje 

življenjskega cikla izdelka. Za vas to pomeni: Vse 
komponente – stare in nove – ostajajo med seboj 
združljive in vedno na voljo. Posledično lahko 
preprosto nadgradite, kadar koli želite!

Svetovanje in servis

Zmogljivost dostave in storitve življenjskega cikla 
– po vsem svetu
Iz modularnega sistema avtomatizacije MOVI-C® lahko 
kjer koli na svetu v kratkem času prejmete katero koli 
komponento – v polni paleti mehanskih komponent, 
strojne in programske opreme – . Kako to naredimo? 
S sistematičnim uvajanjem načel industrije 4.0 v vsak 
proces – in seveda s podporo lastne tehnologije v 
proizvodnih prostorih in logistiki. In kjer koli že ste, 
bo eno od naših prodajnih podjetij v bližini in vam 
ponudilo osebno svetovanje – to je obljuba!

Pregled vseh prednostnih elementov modularnega 
sistema avtomatizacije MOVI-C ®

• Tehnologija nadzora: Nadzor gibanja brez 
glavobolov

• Tehnologija krmilne omare: razbremenitev 
vsake krmilne omare

• Tehnologija decentraliziranega pogona: 
Modularnost na terenu

• Pogonska tehnologija: Vedno v gibanju



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


