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Spoštovani,

Vojna v Ukrajini in korona kar trajata.... samo manj se govori o njima! 
Kot, da nam je postalo vseeno... Ljudje pa kar umirajo... v Ukraini bolj, 
Covid pa tudi še kar terja svoj davek in na zimo bo verjetno še malce 
zahtevnejši.

Nas bo pozimi zeblo? Rusi so priprli pipice, dobavitelji neverjetno dobro 
služijo, nas pa to sili nekaj narediti... Očitno nas je šele sedaj streznilo, da 
lahko fosilnih goriv tudi zmanjka in pri teh osmih miljardah ljudi in 
skoraj toliko vozilih, jih neminovno mora zmanjkati. Da ne govorim o 
kurjavi... v začetku prehoda na lesne pelete, sem se spraševal, kdaj bo 
sledilo pomanjkanje, saj tudi lesna biomasa ni neskončna, pa so me 
prepričevali, da je je dovolj še za nekaj naslednjih generacij... Čim se je 
priprla pipica fosilnih goriv, je zmanjkalo tudi peletov in seveda so se 
trikratno podražili. Tehnologija, na katero so prisegali vsi, ki se na to 
kolikor toliko spoznajo...

Eh, ostanite zdravi,
Branko Badrljica, glavni urednik

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-
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Branko Badrljica • tel. 040 423 303 
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Odgovorni urednik:
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dragan.selan@avtomatika.com 
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OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 3 ČIP

 6 ALKATRON

 7 CONPHIS

 9 PRIMORSKI SEJEM

11 TRUCK PROT SYSTEM

11 ZEIDES - PALSIT

12 LINGVA
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15 TIPTEH
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23 ELEKTROSPOJI
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37 MIEL
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Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 

POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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RAZISKAVE IN RAZVOJ

Informacije: Barbara Žejn, Grayling d.o.o. 

Predstavljajte si, da načrtujete enodnevni izlet iz Ljubljane v Logarsko dolino, 
v eno najlepših dolin v Evropi – čas potovanja vam vzame približno dve uri. 
Med potovanjem odprete Google Maps, ki vam ponudi številne poti, vključno 
s pešpotjo, kolesarsko potjo in možnostjo uporabe javnega prevoza. Glede na 
oddaljenost končne destinacije, boste najverjetneje izbrali pot z avtomobilom, 
ki je tudi najhitrejša pot.

Ljubljana, 7. september 2022 - Google danes v skoraj 40 državah predstavlja 
novo funkcionalnost znotraj storitve Google Maps – okolju prijazno načrtovanje 
poti (angl. eco-friendly routing). Z okolju prijaznim načrtovanjem poti lahko 
izberete pot, ki je optimizirana za manjšo porabo goriva, kar vam pomaga 
prihraniti denar za gorivo in zmanjšati emisije ogljika, kar je za številne 
Evropejce zelo pomembno. Glede na poročilo Statista za leto 2022 je cestni 
promet največji vir emisij ogljika v Evropi.
Sedaj, poleg prikazovanja najhitrejše poti, Google Maps prikazuje tudi tisto 
pot, ki je najbolj varčna, če ne tudi najhitrejša. V nekaj korakih lahko preverite 
relativni prihranek goriva in časovno razliko med dvema potema ter izberete 
tisto, ki vam najbolj ustreza. Vedno želite izbrati najhitrejšo pot, ne glede na 
vse? Tudi to je v redu - preprosto prilagodite svoje Nastavitve.  

Z mislimi na okolje

Okolju prijazno načrtovanje poti ima vpliv na naš planet. Od prve predstavitve 
v ZDA, Kanadi in Nemčiji so uporabniki s pomočjo nove funkcionalnosti 
znotraj Google Maps pripomogli k zmanjševanju več kot pol milijona ton 
ogljikovih emisij, kar je enako, kot če bi s cest umaknili 100.000 avtomobilov 
na pogonska goriva.
Okolju prijazna pot se lahko razlikuje glede na vrsto motorja. Na primer, 
dizelski motorji so pri višjih hitrostih običajno učinkovitejši od bencinskih 
ali plinskih, hibridna in električna vozila pa se bolje obnesejo v prometu z 
ustavljanjem in vožnjo. Zato bo Google v prihodnjih tednih voznikom, ki v 
Evropi, ZDA in Kanadi uporabljajo okolju prijazne poti, omogočil, da izberejo 
vrsto motorja - bencinski ali plinski, dizelski, hibridni ali električni - in tako 
izberejo najboljšo pot ter najnatančnejše ocene porabe goriva ali energijske 
učinkovitosti.
Ta tehnologija je mogoča zahvaljujoč spoznanjem o učinkovitosti porabe 
goriva in energije iz Nacionalnega laboratorija za obnovljivo energijo (NREL) 
in podatkov Evropske agencije za okolje. Z združitvijo teh podatkov s trendi 
vožnje v Google Maps je Google lahko razvili napredne modele strojnega 
učenja, usposobljene za najbolj priljubljene vrste motorjev v določeni regiji.

Z Google Maps ste sedaj lahko tudi trajnostni 
Google vam lahko z nekaj koristnimi nasveti pomaga priti do želenega cilja 
na bolj trajnosten način, ne glede na to, ali raziskujete domače kraje ali pa 
se podate v tujino:

GOOGLE MAPS OKOLJU PRIJAZNO GOOGLE MAPS OKOLJU PRIJAZNO 
NAČRTOVANJE POTI NAČRTOVANJE POTI 
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IJS NOVICE

• Električno je! Če imate električno vozilo, na 
Google Maps poiščite ”polnilna postaja za 
električna vozila” in skupaj s koristnimi podatki, 
kot vrsta priključkov in hitrosti polnjenja, 
izberite tisto, ki vam najbolj ustreza. Pri 
nekaterih postajah lahko celo preverite, ali je 
polnilnica na voljo prav zdaj, s čimer se boste 
izognili čakanju in prihranili dragoceni čas.

• Dve kolesi namesto štirih. Pogosto najbolj 
trajnostna izbira sploh ne vključuje avtomobila 
in Google Maps vam pomaga pri iskanju 
alternativnih načinov prevoza. Google je pred 
kratkim objavil več informacij o kolesarskih poteh, vključno s podrobnejšo razčlenitvijo poti in podatki, ali boste 
na poti naleteli na gost avtomobilski promet, stopnice ali strme hribe. V več kot 500 mestih po svetu, vključno 
z Barcelono, Berlinom, Londonom, Parizom in Rimom, pa lahko poiščete tudi več o možnostih souporabe koles 
in električnih skuterjev.

• Hoja, hoja, hoja. Google Maps ponuja navodila za pešce. Če želite zagotoviti, da ne hodite po napačni poti, lahko 
pogled v živo prikaže puščice in navodila, ki so jasno označena na zemljevidu. Poleg tega si lahko svojo pešpot 
ogledate s funkcijo Ulični pogled (Street View).

• Z lahkoto krmarite po javnem prevozu. Z izbiro ikone za prevoz v Navodilih dobite navodila za pot do cilja z 
avtobusom, vlakom in celo trajektom. Če je na voljo, si lahko v realnem času ogledate čas prihoda in odhoda, 
prestopanja in zamude storitev. Google Maps pa vam ponuja vse informacije, ki jih potrebujete za pripravo, na 
primer kako polna bo vaša vožnja, kakšna je temperatura in ali so na voljo poti za invalidske vozičke.

• Tudi spite lahko bolj trajnostno. Z iskalnikom Google lahko poiščete hotele, ki so prepoznali pomembnost 
okolju prijaznih praks. Hoteli, ki so pridobili certifi kat neodvisnih organizacij, kot sta Green Key ali EarthCheck, da 
izpolnjujejo visoke trajnostne standarde, bodo imeli ob svojem imenu značko z ekološkim certifi katom. To vam 
pomaga razumeti njihove okolju prijazne prakse, od zmanjševanja količine odpadkov do energetske učinkovitosti 
in ukrepov za varčevanje z vodo.

Več o Googlovi zavezi o opolnomočenju uporabnikov, da izberejo trajnostno možnost kot najboljšo možnost, si lahko 
preberete na naslovu https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/sustainability-2021/. 

Conphis d.o.o., Kersnikova 27
1234 Mengeš, Slovenija
E-pošta: info@conphis.si
W: www.conphis.si
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MERILNA OPREMA

Drago Wechtersbach, lj@weko.si 
Emil Sovdat, eso.sovdat@siol.si

Eden od zelo pomembnih sestavnih delov pri rezervoarjih in  tlačnih posodah za utekočinjen naftni plin je varnostni 
ventil. Ta se mora zanesljivo odpreti pri nazivnem tlaku, vendar se zaradi različnih vzrokov ta vrednost lahko spremeni. 
Zato jih je potrebno redno kontrolirati. Izkaže se, da je ob kontroli, točka odpiranja ventila odvisna tudi od hitrosti 
naraščanja tlaka. Zato smo se odočili izdelati napravo, ki omogoča čimbolj enake pogoje za meritev odpiranja ventila, 
to je, da kontroliramo  hitrost naraščanja tlaka. Ob tem smo želeli avtomatizirati proces meritve in ga s tem pohitriti, 
hkrati pa odpraviti subjektivne napake meritve same (ročna nastavitev naraščanja tlaka).

Uvod

Rezervoar za utekočinjen naftni plin (plinohram) ima, kot primarno zaščito pred previsokim pritiskom, varnosti ventil, 
ki ga varuje pred lomom in možno eksplozijo. S standardom je predpisano, da je za varnostni ventil potrebna letna 
redna kontrola. Ta se izvrši tako, da se testirani ventil priklopi na merilno mesto in povečuje tlak s kontroliranim 
naraščanjem, dokler se ventil ne odpre. Ta točka je odvisna od tlaka, za katerega je ventil zgrajen, s časom se ta 
vrednost spreminja. Najpogosteje je vzrok v zaležanosti, zapikanosti tesnila v ventilu, lahko tudi zaradi mehanskih 
sprememb vzmeti v ventilu.

Slika 1: Grafi  odpiranja istega ventila pri različni hitrosti naraščanja tlaka. Meritve so bile opravljene na drugi merilni 
napravi, pred izdelavo te, opisane v članku. 

V skrajnem primeru se lahko zgodi, da program za obdelavo merjenih rezultatov ventilu izda pozitivno poročilo o kontroli, 
čeprav ob drugačnih merilnih pogojih ventil ne bi ustrezal tipično dovoljenemu 5% odstopanju od nazivne vrednosti.
Naš cilj je izdelati merilno mesto, ki bo omogočalo zlasti:
    • nastavitev in samodejno regulacijo hitrosti naraščanja tlaka, 
    • detekcijo začetne točke odpiranja ventila, 
    • avtomatizacijo odpiranja vhodnega tlaka in merjenje tlaka zaprtega ventila  (tesnenje ventila),
    • sprostitev sekundarnega tlaka v sistemu,
    • sprostitev primarnega tlaka v celotnem merilnem sistemu.

Aparaturna oprema

Za izvajanje merilno krmilnega procesa smo izbrali Raspberry Pi 4, kot osnovno procesorsko ploščo. Nanj smo priključili 
ADC1263 analogni konverter z visoko resolucijo pretvorbe in dobrimi sposobnostmi odpravljanja raznih motenj. Poleg 
tega samostojno opravlja pretvorbo z nastavljivo časovno periodo, kar v povezavi s primernim gonilnikom premosti 
težavo Linux OS, ki ni pravi OS v realnem času in ne generira zanesljivih časovnih period v milisekundnem območju.
Na osnovno procesorsko ploščo smo priključili modul z dvema relejnima izhodoma za krmiljenje elektromehanskih 

KONTROLA VARNOSTNIH VENTILOVKONTROLA VARNOSTNIH VENTILOV
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KONTROLA VARNOSTNIH VENTILOV

zračnih ventilov za odpiranje in zapiranje delovnih tlakov. Ta dva odpirata ventile: prvi dotok zunanjega vira zraka, 
drugi omogoča praznitev sistema po končani meritvi. 

Še dva digitalna izhoda nadzirata regulator zračne dušilke za pretok zraka. Ta prestavlja osrednji del osnovne funkcije 
naprave, ki skrbi za enakomerno naraščanje tlaka v fazi meritve. Na os zračne dušilke smo priključili 12Vdc motor z 
reduktorjem, ki s počasnimi obrati poskrbi za natančno regulacijo uravnavanja naraščanja tlaka v merilnem sistemu. Za 
to krmilje poskrbita digitalna izhoda iz osnovne procesorske plošče, en dušilko odpira in s tem povečuje pretok zraka, 
drugi z vrtenjem motorja v obratno smer dušilko zapira. Za dosego zanesljivih rezultatov, je uporabljena PID regulacija.

Naprava je napajana z 12V akumulatorjem, ki daje dovolj energije za neprekinjeno delovanje v delovnem dnevu. Vse 
skupaj je vgrajeno v prenosni kovček, kar omogoča terensko opravljanje meritev.

Slika 2: Merilno mesto z vsemi sestavnimi deli se nahaja v prenosnem kovčku.

Programska oprema

Uporabili smo Debian operacijski sistem z LXDE namizjem.

Programska oprema merilne naprave je sestavljena iz dveh delov: procesnega dela in grafi čnega uporabniškega 
vmesnika. Komunikacija med njima poteka z uporabo WebSocket spletnega komunikacijskega protokola. Ker se tako 
procesni del kot strežniška aplikacija in brkljalnik kot uporabniški vmesnik nahajata na istem naslovu, je komunikacija 
med njima izredno hitra in uporabniku neopazna.

Glavna naloga procesnega dela je izvajanje meritve tlaka, ki poteka na analogno digitalnem konverterju in glede 
na hitrost naraščanja  tlaka odpira oziroma zapira regulator tlaka. Uporabljena je PID metoda regulacije. Vrednost 
parametrov PID regulacije je zlasti odvisna od lastnosti uporabljenega regulatorja pretoka zraka (zračna dušilka, 
volumen pretoka, hitrost odpiranja / zapiranja). Tu je potrebno nekaj poizkušanja, ko pa so parametri usklajeni z 
izbrano zračno dušilko, deluje dovolj hitro in stabilno.

Glede na fazo merilnega postopka procesni del odpira ventil dotoka zunanjega vira tlaka in ventil za praznenje sistema. 
Od spletnega vmesnika sprejema ukaze (uporabljene tipke na dotik) in mu vrača merilne rezultate ter stanje merilnega 
postopka, vse z uporabo WebSocketa protokola.

Rezultati veljavne meritve se shranjujejo na lokalni disk. Za prenos teh datotek na drug računalnik je uporabljena USB 
povezava. V tem primeru se merilna naprava na drugem računalniku pojavi kot zunanji disk, z datotekami z vsebino 
vseh shranjenih meritev. Posebna aplikacija na drugem računalniku poskrbi za prenos teh datotek in nadaljnjo obdelavo 
merjenih podatkov ter izdelava testnega poročila.

Grafi čni vmesnik je namenjen interakciji z uporabnikom, zaznava pritisk tipk in prikazuje merilne rezultate. Za njegovo 
izvedbo je uporabljen običajen spletni brkljalnik v Firefox kiosk načinu. V kiosk načinu brkljalnik uporabniku ne omogoča 
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MERILNA OPREMA

izhoda iz celostranskega prikaza spletne strani, uporabnik torej ne more zapreti, pomanjšati brkljalnika oziroma na 
kakršenkoli nači dostopati do namizja ali ukazne vrstice operacijskega sistema. Kiosk način danes podpirajo vsi bolj 
razširjeni brkljalniki. Za izgradnjo vmesnika so uporabljeni standardni spletni jeziki HTML, CSS in JavaScript. Ta so 
razširjeni jezki, na razpolago je množica odprtokodnih orodij in knjižnic in tako omogočajo hiter razvoj aplikacije. 
Prijetna stranska lastnost spletne aplikacije je možnost oddaljenega testiranja in razhroščevanja. Sama naprava se 
nahaja na oddaljeni lokaciji testiranega ventila, razvijalec sam pa na lokaciji, kjer ima udoben dostop do razvojnih orodij.

Postopek meritve

1. Pred izvajanjem serije meritev priklopimo zunanji izvor visokega tlaka.
2. V adapter ventila priklopimo preizkušani varnostni ventil.
3. S pomočjo tipk na zaslonu nastavimo željeno vrednost naraščanja tlaka in predpostavljeni tlak odpiranja ventila.
4. Ob pritisku tipke START MERITVE, se odpre ventil V1 in tlak na preizkušanem ventilu prične naraščati.
5. Aplikacija meri tlak na senzorju pritiska in na podlagi tega s pomočjo PID regulacije uravnava pretok zraka preko 

dušilke D2 tako, da naraščanje tlaka ustreza nastavljeni vrednosti.
6. V primeru, da regulacija ob tlaku 1 bar manjšem od predpostavljenega odpiranja, še ni uspešna (zračna dušilka je 

bila ob pričetku preveč ali premalo odprta), se zapre V1 in odpre V2 in izprazni tlak v napravi. Meritev se ponovi 
s točko 4.

7. Aplikacija zazna točko odpiranja preizkušanega ventila in po določenem času od tega trenutka zapre ventil V1. 
Prične se faza testiranja tesnosti preizkušanega ventila.

8. Celotna preizkusna meritev traja kakih 30 sekund. Takrat se odpre ventil V2 in izprazni tlak v napravi.
9. Tipka POTRDI MERITEV shrani meritev na disk, tipka ZAVRZI MERITEV jo zavrže. V obeh primerih se lahko prične 

nova meritev s točko 2, 3 ali 4.
10. Za prenos rezultatov na zunanji računalnik se napravi povežeta z USB kablom. Aplikacija na zunanjem računalniku 

zidu testa in izdela testno poročilo.

Slika 3: Posnetek zaslona, modra premica določa nastavljeno hitrost naraščanja tlaka, rdeča krivulja prikazuje 
izmerjen tlak
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KONTROLA VARNOSTNIH VENTILOV

Sklep

Razvili smo prenosno merilno mesto za kontrolo plinskih varnostnih ventilov. Nastavljiva vrednost hitrosti naraščanja 
tlaka omogoča detekcijo slabih varnostnih ventilov, ki jih enostavno testiranje ne zazna. Za to smo uporabili zračno 
dušilko s PID regulacijo. S pravilno izbiro dušilke in PID parametrov smo uspeli doseči pravilno naraščanje tlaka. Z 
avtomatskim nadzorom dotoka zraka in njegovim izpustom po opravljeni meritvi, smo skrajšali trajanje posamezne 
meritve. V prihodnosti bomo omogočili podrobnejši pregled dogajanja ob odpiranju ventila.

Dodatne informacije:

    1. Firefox kiosk način -  https://support.mozilla.org/en-US/kb/fi refox-enterprise-kiosk-mode
    2. PID parametri -  http://pages.mtu.edu/~tbco/cm416/tuning_methods.pdf
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OGLASNA SPOROČILA
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DEEP LEARNING VISION SISTEM IN-SIGHT 2800

Modularen Deep Learning vision sistem 
In-Sight 2800

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Cognex, vodilni ponudnik naprednih sistemov industrijskega strojnega vida, je izdelal Deep Learning vision 
sistem In-Sight 2800. Ta serija združuje vse funkcionalnosti strojnega vida, je enostavna za namestitev in 
uporabo. Izkoristite njeni izjemni prednosti – tehnologijo Deep Learning in zagon aplikacij v le nekaj minutah.

Enostavno konfi gurirajte s pomočjo EasyBuilder-ja

Tehnologijo Deep Learning lahko zelo enostavno uporabite v svoji proizvodni liniji. Izkoristite ga lahko na 
mnogih področjih – od enostavne binarne kontrole, do naprednega sortiranja, kategorizacije, klasifi kacije in 
preverjanja kakovosti. Za delovanje sistema ne potrebujete dodatnega računalnika ali naprednega znanja 
programiranja.
Deep Learning vision sistem lahko z vmesnikom EasyBuilder konfi gurirate z le nekaj fotografi jami. S pomočjo 
“point-and-click” vas bo vmesnik vodil skozi proces razvoja aplikacije. Tako boste lahko zelo enostavno 
razvili tudi kompleksnejše aplikacije. Poleg tega boste hitro pretvorili testni koncept v dejansko aplikacijo.

Vaše prednosti z Deep Learning vision sistemom

Serijo In-Sight 2800 lahko uporabite za industrijsko avtomatizacijo ne glede na velikost podjetja ter z njo:
• Povečate kakovost izdelkov: zaznajte majhne, subtilne napake z optimizirano prepoznavo.
• Izboljšate učinkovitost delovanja: izkoristite obstoječo delovno silo in poskrbite, da bodo vaše 

proizvodne linije hitre in brez zastojev.
• Poenostavite integracijo: EasyBuilder vam omogoči optimizacijo slike in intuitivno identifi kacijo 

pravilnih kombinacij v le nekaj klikih.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Napredno osvetljujte

Bodite korak pred konkurenco z zmogljivo in prilagodljivo integrirano osvetlitvijo za izboljšano prepoznavo. 
Zajemite fotografi je kateregakoli izdelka v kateremkoli okolju, z ločljivostjo vse do 1440×1080px. Zahvaljujoč 
večbarvni osvetlitvi (rdeči, zeleni, modri 
in beli) bodo fotografi je kontrastnejše 
in bolje osvetljene, ne glede na barvo 
in kompleksnost predmeta ter pogoje 
delovanja.

Na fotografi ji lahko vidite primerjavo 
dejanskega produkta (levo zgoraj), njegov 
zajem z rdečo svetlobo (levo spodaj) – 
nerazločne številke in zajem z modro 
svetlobo (desno) – razločne številke.
.
Prilagodite Deep Learning vision sistem svojim potrebam

Prilagajajte področja merjenja in izkoristite izjemno funkcijo klasifi kacije izhodne pošte. Orodje ViDi EL 
Classifi er vam omogoči pravilno identifi kacijo in razvrstitev izdelkov po različnih kategorijah s pomočjo 
večih funkcij ali karakteristik. Poleg možnosti dodelitve klasifi kacij lahko nastavite še različna območja 
pregledovanja vaše slike.

Modularen Deep Learning vision sistem vam nudi različne razširljive komponente za vaše trenutne potrebe 
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DEEP LEARNING VISION SISTEM IN-SIGHT 2800

in za morebitne razširitve v prihodnosti. S prilagodljivimi komponentami lahko sistem strojnega vida 
spreminjate, da ustreza različnim aplikacijam in zahtevam po meri. Tako se hitro prilagodite novim izdelkom 
in sledite spremembam zahtev.

Uporabite Deep Learning vision sistem da: ugotovite prisotnost, preverite tesnjenje, preverite kakovost 
tiskanega vezja, poiščete napake na etiketah, preverite spoje konektorjev ali za preprosto zagotavljanje 
kakovosti izdelkov.

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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Vision senzor LCAM 308 za intralogistiko
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Z industrijskim standardnim vision senzorjem LCAM 308 podjetja Leuze, lahko izvajate vizualni pregled v 
visoko regalnih skladiščih in na tekočih trakovih. Z avtonomnim snemanjem vam omogoča hitro, učinkovito 
in oddaljeno diagnostiko napak, s fotografi ranjem pa si zagotovite koristno dokumentacijo procesnega 
postopka.

Nadzorujte aplikacije strojnega vida

Industrijski vision senzorji (tudi 
industrijske IP kamere, angl. Internet 
Protocol cameras) omogočajo 
vizualni nadzor območij, do katerih 
upravljavci obratov nimajo dostopa 
ali je dostop do njih otežen. Senzorji 
poskrbijo za izogib morebitnim trkom 
in lažjo odpravo težav v primeru 
okvare. Njihova industrijska zasnova 
pa vam omogoča uporabo teh 
robustnih kamer tudi v zahtevnih 
okoljih.

Za vizualne preglede v intralogistiki 
lahko uporabite industrijski 
standardni vision senzor LCAM 308 (IP kamero LCAM 308) podjetja Leuze. Kamera deluje avtonomno in v 
pomnilnik zabeleži posnetek zadnjih 60 sekund pred napako. Po potrebi omogoča tudi prenos žive slike. 
Uporabite pa jo lahko tudi za fotografi ranje, torej za zajem posameznih kadrov.

Izkoristite vision senzor v logističnih centrih

Ključni zahtevi za normalno delovanje logističnih centrov sta učinkovit pretok blaga in visoka razpoložljivost 
sistema. Predpogoj zanju je hitro in učinkovito odpravljanje morebitnih napak, ki ga omogoči brezhibna 
sledljivost dogodkov.

Industrijski standardni vision senzor LCAM 308 vam v primeru okvare s snemanjem omogoča vizualni 
nadzor v visoko regalnih skladiščih. Hkrati pa lahko s fotografi ranjem zajamete posamezne slike in tako 
npr. dokumentirate vsebino kartonskih škatel za pakiranje.

Prednosti vision senzorja

• Nadzor nedostopnih ali težko dostopnih območij
• Shranjevanje posnetka v pomnilniku kamere po sprožitvi (npr. po zaznavi napake)
• Shrani se do 60 sekund posnetka pred sprožitvijo
• Prenos in prikaz posnetkov prek standardnih brskalnikov in standardnih orodij za prenos: dodatna 

programska oprema ni potrebna
• Visoka kakovost slike in shranjevanje prenosa v živo v kamero
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SENZORJI ZA POLOŽAJ IN PRISOTNOST PREDMETOV

• Izogib poplavi podatkov – analizira se le stanje v ustreznem časovnem obdobju, torej pred in po dogodku
• Robusten za industrijsko uporabo: kovinsko ohišje s stopnjo zaščite IP 65
• Enostavna integracija preko 24V napetostnega napajanja in priključkov M12
• Univerzalne možnosti montaže in širok nabor montažnih elementov

Primeri uporabe v intralogistiki

1.  Nadzorujte žerjave v visoko regalnih 
skladiščih
Žerjav v visoko regalnem skladišču 
skrbi za prevzem in shranjevanje 
palet v logističnem centru. Ker je 
nujna maksimalna razpoložljivost 
sistema, morate v primeru okvare 
na žerjavu hitro, učinkovito in z 
oddaljeno diagnostiko ugotoviti 
njen vzrok.

Z LCAM 308 lahko izvedete vizualni 
pregled žerjava, saj IP kamera v 
pomnilnik avtonomno posname 
zadnjih 60 sekund pred napako. 
Če želite, lahko uporabite tudi 
predvajanje žive slike.

2. Dokumentirajte vsebino kartonskih 
škatel pri pakiranju

 Vsebino kartonske škatle v logističnem 
centru želite na koncu komisioniranja 
naročil tudi dokumentirati. Le tako 
lahko namreč v primeru reklamacij 
preverite ali so bili v paketu, ki je 
zapustil logistični center, res vsi 
naročeni izdelki.

 S fotografi ranjem z IP kamero LCAM 
308 si zagotovite dokumentacijo o 
vsebini paketov pred zapiranjem 
škatel.

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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Secomea 9.6 – še povezljivejša in 
uporabnejša

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Rešitev Secomea 9.6 je posodobljena programska različica s številnimi funkcijami, ki dodatno izboljšujejo 
njeno povezljivost in uporabnost. Preko Layer 2 protokola vam omogoča povezovanje z oddaljenimi 
napravami na različnih podomrežjih, odpravlja težave z varnostnimi ranljivostmi in premore najnovejše 
popravke hroščev v programski kodi.

Povečajte učinkovitost svojih strojev

Če v proizvodnji uporabljate veliko število strojev, bi se morali še posebej zavedati vseh prednosti IIoT 
rešitve za oddaljeni dostop, ki bi vam omogočila ogled in nadzor vmesnikov, odpravljanje težav z opremo 
in namestitev posodobitev. Secomea je v ta namen razvila rešitev, ki zbiranje podatkov in oddaljeni dostop 
združuje v preprosti in varni platformi. Skrbnikom strojev omogoča izvajanje vseh vidikov korektivnega, 
preventivnega in napovednega vzdrževanja.

Posodobljena rešitev Secomea 9.6 se ponaša s številnimi dodatnimi funkcijami, ki še izboljšujejo njeno 
povezljivost in uporabnost. Vsebuje posodobitve za strežnik GateManager in vse modele naprav SiteManager.

Prednosti za vas
• Podpora Layer 2 agentov za vse DEV vhode na modelih Sitemanager 15xx/35xx
• Nadgradnja programske opreme rešitve je izvedljiva z le enim klikom
• Optimizirano spremljanje naprav za Sitemanager agente
• Samodejna obnova DCC certifi katov v Sitemanager DCM
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PROGRAMSKA OPREMA ZA POVEZOVANJE NAPRAV

Vzpostavite več povezav z oddaljenimi stroji in napravami

Ena najdrznejših lastnosti rešitve Secomea 9.6 je možnost povezave z oddaljenimi napravami preko Layer 
2 protokola. Ker gre za najnižji komunikacijski nivo, s komunikacijo preko MAC naslovov, boste na ta račun 
pridobili občutek fi zične priključenosti na oddaljeno lokacijo. Programska okolja za programiranje (npr. 
Siemens TIA portal) delujejo brezhibno in vam, s povezljivostjo preko LinkManagerja, omogočajo vse 
funkcionalnosti, ki bi jih bili deležni pri direktni povezavi z napravo (npr. PLCjem).

V prejšnih različicah je bila podpora Layer 2 agenta omejena izključno na DEV 1 vrata modelov SiteManager 
15xx/35xx. Secomea 9.6 korenito izboljšuje nadzor nad posameznimi vrati. Zdaj lahko defi nirate agente 
Layer 2 za tri različna podomrežja, za vse 3 DEV vhode na SiteManagerju. Z istim agentom Layer2 lahko 
preko izolirane seje oddaljenega dostopa celo povežete več LinkManager uporabnikov. Poleg tega se 
lahko sočasno povežete z več Layer 2 agenti s funkcijo Group Agent. To pomeni, da se s tremi različnimi 
podomrežji povežete z enim samim klikom.

V posodobljeni programski različici je dodana podpora za posredovanje paketov z VLAN informacijo med 
DEV vrati. To omogoča SiteManagerju, da podpira komunikacijo med napravami v segmentiranem omrežju 
VLAN.

Nadgradite programsko opremo z enim samim klikom

Če uporabljate GateManager na svojih zasebnih strežnikih, ta samodejno zazna in pridobi novo programsko 
opremo za povezane SiteManagerje, skupaj z nadgradnjami programske opreme GateManager. Tako so vam 
stalno na voljo najnovejši popravki hroščev in varnostnih ranljivosti. Izkoristite posodobljene funkcije in 
se izognite iskanju najnovejših izdaj v zbirki posodobitev.

Ko zazna posodobitev, vam 
GateManager prikaže gumb za 
nadgradnjo za kateri koli izdelek 
podjetja Secomea. S klikom na 
gumb poskrbite, da vaše naprave 
samodejno namestijo in zaženejo 
najnovejšo izdajo programske 
opreme.

A GateManager se z novimi verzijami 
programskih oprem namenoma ne 
posodablja samodejno – upošteva 
namreč, da morda uporabljate 
svoje postopke za upravljanje 
nadgradenj. GateManager vsebuje 
možnost načrtovanja množičnih nadgradenj, ki vam omogoča urejanje nadgradenj v za vas optimalnem 
časovnemu okviru.

Optimizirajte spremljanje naprav in samodejno obnovite certifi kate

Ključna značilnost SiteManager agentov je spremljanje stanja naprav, ki se tradicionalno izvaja s pinganjem 
naprave v rednih intervalih. A nekatere naprave lahko ping zavrnejo iz varnostnih razlogov (npr. osebni 
računalniki z operacijskim sistemom Windows 10 ali 11 pogosto blokirajo ping zahteve). V različici Secomea 
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9.6 sistem agenta stanje naprave 
spremlja s kombinacijo običajnega 
(ICMP) pinga in TCP poizvedbe.

Data Collection Cloud (DCC) 
nadzoruje veljavnost certifi katov 
in poteklim samodejno obnovi 
potrdila in zasebne ključe, ki 
so povezani z Data Collection 
Modules (DCMji). Podobno logiko 
so uporabili tudi v SiteManagerju 
posodobljene različice. Vaš 
SiteManager se bo samodejno in 
varno povezal z DCC, ne glede 
na datum poteka veljavnosti 
nameščenih certifi katov.

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

Merilni pretvornik za merjenje sile v 
EX območjih

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Merilni pretvornik IMX12-SG podjetja Turck je namenjen za aplikacije merjenja sile v eksplozijsko nevarnih 
območjih. Z odzivnim časom pod 10ms, ga lahko uporabite kot repetitor ali pretvornik signala. Ta izjemno 
tanek modul je idealen za aplikacije z omejenim 
prostorom.

Izkoristite prilagodljivost merilnega pretvornika

Podjetje Turck je svoj nabor signalnih vmesnikov 
razširilo z merilnim pretvornikom IMX12-SG. Izkoristite 
ga lahko v aplikacijah merjenja sile v eksplozijsko 
nevarnih (EX) območjih. Je izjemno hiter, kompakten 
in prilagodljiv.

IMX12-SG ima lahko le funkcijo repetitorja, lahko pa 
ga uporabite tudi za pretvorbo signala, ko se spremeni 
upornost na merilnih mostičkih senzorja.
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MERILNI PRETVORNIKI V EX OBMOČJIH

Modul je edinstven saj združuje hiter odzivni čas (čas pretvorbe <10ms), 
prilagodljive izhode, ki jih lahko nastavite z DIP stikali in pa galvansko 
izolacijo. Na račun tankega 12,5mm ohišja, je ta pretvornik idealen za 
vaše aplikacije z omejenim prostorom.

IMX12-SG Turck za najvišji nivo varnosti

Merilni pretvornik vam zagotavlja galvansko izolacijo med eksplozijsko 
nevarnimi in varnimi območji. Posledično ni interferenčnih in izravnalnih 
tokov, ki so lahko posledica plazečih napetosti. To je njegova ključna 
varnostna prednost pred rešitvami z Zener barierami, ki temeljijo na 
konceptu dobro vzdrževanih ozemljitev.

Kot vse naprave serije IMX12, lahko tudi merilni pretvornik IMX-SG deluje 
v eksplozijsko nevarnem območju Cone 2, saj ga varuje zaščitno ohišje.
Širok razpon napajalne napetosti 10–30VDC vam omogoča uporabo 
pretvornika v aplikacijah z baterijskim delovanjem, kot so začasni, 
mobilni objekti. Prav tako ga lahko uporabljate v neposredni bližini 
strojev in motorjev, saj je njegovo temperaturno območje delovanja 
vse do 70°C.

Ne trudite se z nastavitvijo

Ena od poglavitnih prednosti modula IMX12-SG je njegova izjemno 
enostavna nastavitev, za katero ne rabite dodatnega orodja.
Merilni pretvornik lahko sicer uporabite na različnih industrijskih 
področjih, a najpogosteje:
    • v industriji nafte in plina,
    • transportu in
    • logistiki.

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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Varnost v industriji je ključnega pomena, zaradi tega na tem področju veljajo vedno strožji 
mednarodni standardi in direktive. Da zagotovimo optimalno zaščito procesov, uporabnikov in 
okolja, je potrebno minimizirati možnost za nastanek nevarnosti.

Podjetje Weidmüller ponuja širok nabor varnostnih relejev, namenjenih varnemu nadzorovanju signalov 
v najrazličnejših aplikacijah.

Releji dosegajo tretjo stopnjo varnostne integritete v (SIL) in so v skladu s standardom EN 61508. Zaradi 
tega se lahko uporabljajo v številnih aplikacijah v procesni industriji. Releji s prisilno vodenimi kontakti 
se uporabljajo v varnostno relevantnih aplikacijah, kjer zagotavljajo zanesljiv povratni signal preklopa 
kontakta krmilnemu sistemu. Omogočajo varno diagnozo preko prisilno vodenega NC kontakta in 
zagotavljajo zanesljivo izmenjavo signalov med dvema sistemoma, ki potrebujeta povratno informacijo 
o pravilnem delovanju.

V relejih s prisilno vodenimi kontakti so NC in NO kontakti med seboj mehansko povezani, kar pomeni 
da kontakta NO in NC nikoli ne moreta biti aktivna hkrati in tako dosežemo diagnostično pokritost 99%.

Glede na vaše potrebe lahko izbirate med različnimi serijami 
relejev s prisilno vodenimi kontakti.

Varnostni releji TERMSERIES FG:

    • krmilna napetost 24 VUC (DC in AC),

    • 2CO kontakta, 250 VAC/6A po EN 61810-3 tip B,

    • opcija priklopa PUSH IN ali vijačni.

Varnostni releji RIDERSERIES FG:

    • kompaktna izvedba,

    • krmilna napetost 24VDC,

    • 2CO kontakta, 250VAC/6A po EN 50205 tip B,

    • opcija priklopa PUSH IN ali vijačni,

    • signalizacijska LED.

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

Varnostni releji s prisilno vodenimi 
kontakti serije SAFESERIES
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VARNOSTNI RELEJI

SAFESERIES razširitveni kontakti:

   • kompaktna izvedba,

   • krmilna napetost 24 VDC,

  • več kombinacij kontaktov (2NO/2NC, 
      3NO/1NC, 4NO/1NC, 3NO/3NC),

  • pozlačeni kontakti do 250 VAC/6A po 
      EN 61810-3 tip A.

Elektrospoji smo zanesljiv dobavitelj 
profesionalnih izdelkov in rešitev za področje 
avtomatizacije in strojegradnje, elektronskih 
naprav, elektroenergetike ter infrastrukture 
v stavbah in elektroinštalacije.

Skenirajte spodnjo QR kodo in spoznajte nas 
in našo ponudbo:

www.elektrospoji.si

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today
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Energetsko učinkoviti frekvenčni pretvornik za optimalno upravljanje pogonov

Q2V frekvenčni pretvorniki so zanesljivi in enostavni za montažo in zagon, kar zmanjšuje čas, potreben 
za zagon ter v fazi delovanja, potrebo po vzdrževanju.

Q2V kompaktni frekvenčni pretvornik učinkovito krmili asinhrone motorje, sinhrone motorje in motorje s 
trajnim magnetom. Frekvenčni pretvornik ves čas spremlja delovanje ter optimalno krmili motor, skladno 
s tipom bremena (konstantni ali variabilni moment) in tehnološkimi 

Enostavna montaža in zagon 
Montaža in zagon sta enostavna in hitra. Q2V 
frekvenčni pretvorniki imajo serijsko vgrajen 
fi lter elektromagnetnih motenj (EMC fi lter), 
zavorni tranzistor (sedmi IGBT) in serijsko 
vgrajene vzmetne signalne sponke (upravljanje 
frekvenčnega pretvornika in priključitev V/I).
Velik nabor pregledno urejenih parametrov 
omogoča hitro in učinkovito parametriranje 
frekvenčnega pretvornika.
Takšna zasnova poenostavi in zmanjšuje stroške 
ožičenja ter zmanjša čas, potreben za zagon.

Informacije: MIEL d.o.o.

Q2V KOMPAKTNI FREKVENČNI PRETVORNIK
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Široko področje uporabe

Frekvenčni pretvorniki Q2V so namenjeni pogonu 
različnih tipov trifaznih elektro motorjev in bremen, 
moči do 30 kW (1 AC priključitev do 4 kW in 3 AC 
priključitev do 30 kW). Eno  napravo lahko uporabimo 
za pogon lažjih bremen, kjer je potreben majhen 
zagonski navor, kot npr. ventilator, črpalka … ali za 
pogon težjih bremen, kjer je potreben velik zagonski 
navor, kot npr. tekoči trak, mlin ...

Rezultat omenjene funkcionalnosti je velika 
prilagodljivost frekvenčnih pretvornikov serije Q2V , 
saj lahko isto napravo, skladno z zahtevami bremena 
uporabimo za pogon motorjev različnih moči.

Na voljo so napredna, uporabniku prijazna programska 
orodja, ki omogočajo učinkovito prilagoditev pogona 
vsaki tehnološki zahtevi, ne glede na tip bremena.

Robustna izvedba za zanesljivo in dolgo 
delovanje

Frekvenčni pretvornik Q2V je zaščiten pred prahom in 
vlago, tehnično pa je zasnovan tako, da omogoča več 
kot desetletje zanesljivega delovanja pri temperaturi 
okolice do 50 °C.
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Naprava ves čas samostojno beleži pogoje delovanja, 
kar shranjuje na lokalno nameščeni SD spominski 
kartici. Uporabnik lahko kadarkoli lokalno ali daljinsko 
(če ja pretvornik priključen na industrijsko omrežje) 
preveri delovanje frekvenčnega pretvornika, ter v 
primeru nepravilnega delovanja preventivno ukrepa 
in se tako izogne nenačrtovanemu izpadu pogona.

Energetska učinkovitost
Frekvenčni pretvornik Q2V izboljša energetsko 
učinkovitost pogona.

EZ Vektor način upravljanja črpalk in ventilatorjev 
poveča učinkovitost delovanja do 6 % za asinhrone 
motorje in do 2 % za motorje s trajnimi magneti v 
primerjavi s konvencionalnimi pogoni.

Q2V ima serijsko vgrajene dodatne programske 
funkcije, namenjene varčevanju energije. Omenjene 

programske funkcije uporabimo pri optimiziranju 
pogona. Ko obstoječi pogon nadgradimo s pametnim 
Q2V frekvenčnim pretvornikom, lahko dosežemo 
prihranek energije tudi do 50%. 

Nova nadzorna naprava za spremljanje upornosti grelcev je zasnovana za 
merjenje in analizo degradacije grelcev, ki se uporabljajo v industriji. Serija 
K7TM omogoča načrtno vzdrževanje v izogib dragim izgubam in izpadom 
proizvodnih delovnih procesov. 

Naprava v zgodnji fazi signalizira optimalni čas za menjavo grelcev, preko 
opozorilne lučke ali komunikacije RS-485.

Prednosti:
• Avtomatsko merjenje upornosti med samim delovanjem za analizo trenda 

staranja.

Informacije: MIEL d.o.o.

Nadzorna naprava K7TM-A2 za spremljanje 
upornosti grelnikov 
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• Omogočeno spremljanje stanja grelcev na daljavo. 
• Enostavna nadgradnja obstoječega sistema.
• Podpira merjenje dveh grelcev hkrati.
• Sposobnost meritve do 600 A izmeničnega toka.

• K7TM sproži opozorila in alarme, ko je dosežen 
določen nivo, kar omogoča uporabniku, da določi 
optimalni čas za servis ali zamenjavo grelca.
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SIGNALNE SVETILKE Z ZVOČNIM ALARMOM

Enostavno ožičenje - napajanje in upravljanje preko USB priključka
7 različnih barv, različni vzorci svetlobne in zvočne signalizacije

Predstavljamo novo serijo signalnih svetilk Patlite z zvočnim 
alarmom, NE-USB, ki jih je mogoče priključiti na napravo 
preko USB kabla. NE-USB je skladen z USB 2.0 standardom, 
kar omogoča napajanje preko USB kabla in proženje 
signalizacije ali alarma neposredno iz računalnika.

NE-USB je na voljo v sedmih različnih barvah. Svetlobna in 
zvočna signalizacija je nastavljiva, ter odvisno od nastavitve 
utripa v šestih različnih svetlobnih in sedmih različnih 
zvočnih vzorcih. 

Lastnosti
• Enostavno ožičenje - napajanje in upravljanje signalne svetilke z zvočnim alarmom preko USB kabla
• Enostavna uporaba – priklop signalne svetilke z zvočnim alarmom na računalnik preko USB Type C 

kabla, brez namestitve programske opreme na napravo.
• Enostavna nastavitev in upravljanje z uporabo DLL knjižnice.NE-USB je mogoče upravljati s pomočjo 

različnih protokolov, kar omogoča priklop tudi na računalnike, ki ne delujejo v Windows okolju.
• Upravljanje NE-USB brez namestitve dodatnega gonilnika. 
• NE-USB je idealna rešitev, ko potrebujemo signalizacijo v prostorih, kjer je več ljudi (npr. pisarne, 

nakupovalni centri, različni javni prostori…), saj svetlobno in zvočno signalizacijo lahko prilagodimo 
tako, da bo opozorjeno odgovorno osebje, drugih udeleženih pa signalizacija ne moti.

• Velik nabor dodatne opreme omogoča enostavno montažo v vsakem okolju. Na voljo so različni nosilci, 
oprema za palično montažo ali montaža na tripod stojalo. NE-USB lahko s pomočjo magneta enostavno 
namestimo tudi na kovinsko podlago.

• Uporaba LED svetlečih diod zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Informacije: MIEL d.o.o.

Patlite NE-USB
USB signalna svetilka z zvočnim alarmom 

Lastnosti

Slika 1: Pritrditev s pomočjo magneta Slika 2: Namestitev na tripod stojalo



30 AVTOMATIKA 200/2022

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Slika 3: Nosilec za montažo na 
steno Slika 4: Palična montaža
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https://www.miel.si/patlite-ne-usb
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NAPAJALNI SISTEMI

NPB-450/750 serija: 450W in 750W inteligentni in zanesljivi 
NTS/NTU-1700 Serija: 1700W DC/AC sinusni pretvornik

Informacije: LCR d.o.o.

Mineva leto dni odkar je MEAN WELL predstavil 
novo serijo NTS-250P/400P, NTS-300/450, NTS-
750 in NTS/U-1200 sinusnih pretvornikov DC-AC. 
Sedaj pa vam s ponosom predstavljamo najmočnejši 
model NTS/NTU -1700, serijo 1700W prenosnih 

pretvornikov. Novi NTS/NTU-1700 nadomešča 
staro generacijo serije TS-1500 in obenem prinaša 
izboljšave kot so: višja moč, zmanjšanje velikosti za 
37 %, hkrati pa povečanje nazivne moči za 200 W, 
enostavnejšo uporabo zunanjih kontrol, optimizirano 
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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

zmogljivost, predvsem pa bolj konkurenčno ceno. 
Serija NTU-1700 s funkcijo AC by-pass omogoča, 
da AC omrežje neposredno zagotavlja energijo za 
breme brez uporabe baterije. 

MEAN WELL NTS/NTU-1700 se od ostalih pretvornikov 
razlikuje predvsem po izredni zanesljivosti, varnosti 
ter visoki kakovosti. Uporabljeni so tudi povsem novi 
digitalni pametni čipi in pazljivo izbrani materiali. 
Glavne značilnosti vključujejo takojšnjo zmožnost 
največje moči 3400 W, prilagodljivo izhodno moč 
in nastavitev načina delovanja, daljinski nadzor 
VKLOP/IZKLOP, zaščito (nenormalno delovanje, 
samodejni izklop), delovanje pri -25 +70°C, 
standardni priklopi (Evropski/Ameriški/Kitajski) ter 
univerzalni vtiči, kratek dobavni rok, mednarodno 
certifi ciranje, 3 leta garancije in še mnogo več. 
Primeren je za uporabo v domu/pisarni, avtomobilu, 
jahti, oddaljenih območjih brez AC električnega 
omrežja ali generatorja , kot varnostna oprema z 
aplikacijo UPSa, lahko se uporablja za napajanje 
TV-ja, računalnika, polnjenja mobilnega telefona, 
razsvetljavo, hlajenje , mobilne svetlobne stolpe itd.

Lastnosti
 Vhodne napetosti: 10-16,6VDC, 20-33VDC, 

40-66VDC
 Izhodna moč:
 110VAC modeli: 1500W (3000 Peak)
 220VAC modeli: 1700W (3400 Peak)
 Učinkovitost:89-93%

 Delovna temperatura: 25-70°C
 Izhona napetost (AC) in frekvenca: nastavljivo
 Zaščita: 
 Vhodna stran (DC) – obrnjena polariteta, 

podnapetost/prenapetost 
 Izhodna stran: (AC) – kratek stik, preobremenjenost, 

pregretje 
 Dimenzija:400x184x70mm
 3 leta garancije

ELBACOMP d.o.o., Stegne 35, 
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT
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Zmogljivost sistemov strojnega vida v eni napravi.

Glavni izziv pri izboru ustrezne kamere za strojni vid je 
zagotoviti, da bo sistem dovolj zmogljiv in prilagodljiv 
vsem zahtevam končne aplikacije. Omron kamera FHV7 
je ena izmed najbolj naprednih pametnih kamer na trgu, 
opremljena je z visokozmogljivim dvojedrnim procesorjem, 
s katerim opravi celotno procesiranje aplikacije. Na voljo 
je širok nabor barvnih in monokromatskih senzorjev z 
ločljivostjo do 12 MP, katere lahko združimo z optičnimi 
objektivi  s fi ksnim ali avtomatskim fokusom in vgrajeno 
ali zunanjo osvetlitvijo. Modularna zasnova, zmogljivost in 
napredni algoritmi kamere FHV7 zagotavljajo najoptimalnejšo 
rešitev za večino aplikacij strojnega vida.

Modularnost in visoka zmogljivost za več inšpekcij na eni liniji
• Ponujamo širok nabor barvnih oz. monokromatskih CMOS senzorjev 

različnih ločljivosti slikovnih točk: 0,4 MP, 1,6 MP, 3,2 MP, 5,0 MP, 6,3 
MP in 12,0 MP. Hitrosti zajemanja slike segajo do 430 fps (2,3 ms).

• Objektivi s samodejnim ostrenjem (Auto Focus) so na voljo v goriščnih 
razdaljah 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm in 25 mm.

• Na voljo so tudi objektivi s C-MOUNT standardno fi ksno ostrino 
(fokusom).

• Vgrajeni so osvetlitveni moduli z možnostjo bele, rdeče, IR ali večbarvne osvetlitve.
• Dvojedrni procesor zagotavlja najhitrejšo obdelavo slik med vsemi ostalimi pametnimi kamerami.
• Robustno ohišje s stopnjo zaščite do nivoja IP67.
• Priložena so visokozmogljiva orodja strojnega vida iz serije FH.
• Podprte so standardne komunikacije Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS232, PROFINET in EtherCAT..

Kamerni senzor z do kar 12 MP ločljivostjo slikovnih točk omogoča visoko natančno vizualno kontrolo, 
kot tudi preverjanje širšega področja zajete slike. Visoka ločljivost senzorja odpravi potrebo po uporabi 

Informacije: MIEL d.o.o.

Pametna kamera Omron FHV7



35AVTOMATIKA 200/2022

PAMETNE KAMERE ZA STROJNI VID

več-kamernega sistema ali mehanizma za premikanje kamer, da bi v aplikaciji lahko zajeli celotno območje 
kontroliranih točk, s tem pa zmanjša stroške projektiranja in same investicije v potrebno opremo.

VEČBARVNA OSVETLITEV

Večbarvna svetloba omogoča hitro rešitev ob spremembi zasnove izdelka ali kadar se doda nov model. 
Običajna rešitev je bila v menjavi osvetlitvene enote ali natančne prilagoditve programov, kar pa predstavlja 
dodatne stroške in daljši čas menjave programa. Z uporabo večbarvnega osvetlitvenega modula FHV-LTM-
MC preprosto spremenimo parametre jakosti posameznih barv in sistem je pripravljen na novo kontrolo. 
Tako lahko z eno kamero opravimo inšpekcijo izdelkov različnih barv, kjer z ustrezno nastavitvijo barve 
svetlobe ustvarimo razliko kontrastov med ozadjem in detajlom.
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FOTOMETRIČNA STEREO OSVETLITEV

Edinstveni algoritem za fotometrično stereo osvetlitev osvetli izdelek z več strani in nato iz posameznih slik 
sestavi končno sliko, ki zajema vse detajle. Glede na površino izdelka se pri usmerjeni svetlobi ustvarijo 
svetla in senčna območja, ki zanesljivo izpostavijo obliko tekstur in natisnjenih znakov. Ta funkcionalnost 
je na voljo z uporabo vgrajenega osvetlitvenega modula FHV-LTM-bela/ rdeča/ IR, ali pa zunanjega 
svetlobnega modula FL-PS.

PROGRAMSKO ORODJE FZ-PanDA

Robustni in prilagodljivi uporabniški vmesnik »FZ-PanDA«, vsebuje več kot 100 orodij strojnega vida, 
slikovnih fi ltrov, matematičnih funkcij, kalibracij in kompenzacij, s pomočjo katerih lahko kreiramo aplikacije 
strojnega vida na najvišjem nivoju. Upravljanje s programom je po načinu »drag&drop«, s katerim si 
uporabnik lahko prilagodi postavitve zaslonov, gumbov, avtomatskega učenja, varnostnih prijav, menjave 
programov in še mnogo več. 

NAPREDNA ORODJA STROJNEGA VIDA

Shape search III
Algoritem omogoča visoko natančno in robustno iskanje oblik, tudi v neugodnih razmerah, kadar se 
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Za višjo produktivnost.
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Robot

Safety
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I/O

spremeni okolje ali material izdelka. Shape search III zagotavlja stabilno delovanje tudi pri poškodovanih 
oblikah, prekrivanju in zamegljenosti. Naučeni obliki (model) defi niramo pogoje (deformiranost, velikost 
in prekrivanje), ki vplivajo na končni rezultat meritve.

Detekcija preciznih defektov
Algoritem je namenjen odkrivanju majhnih defektov, prask, nečistoč v materialu, tekstur in mehanskih 
poškodb. V nastavitvah lahko defi niramo velikost defekta in določimo tolerančno mejo. Za odkrite defekte 
algoritem poda koordinatne vrednosti x, y in rotacijo.
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STABILNO BRANJE V ZAHTEVNIH POGOJIH IN SLABI KAKOVOSTI TISKA

FILE MATCHING

Kontrola odrgnin na etiketi
Algoritem primerja referenčno sliko dobre etikete z zajeto sliko. Razlike med slikama izpostavi in upošteva 
nastavljeno tolerančno mejo slabe slike. Na zapletenih vzorcih se lahko natančno zaznavajo praske, defekti, 
umazanije in manjše razlike pri visokih hitrostih.

Algoritem opravi kontrolo dimenzijskih meritev kontur. Z iskanjem robov ugotovi medsebojno razdaljo in 
poda splošno meritev kot tudi maksimalno in minimalno vrednost. Algoritem je še posebej uporaben za 
merjenje globine utorov, navojev in prekinitev.
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Algoritem je primeren za kontrolo prisotnosti, izvoz specifi čnih barv in štetje detajlov, katerim hkrati izmeri 
površino in težišče.

 

FILTRI ZA POUDARJANJE NAPAK

Odkrivanje defektov je lahko precej oteženo pri defektih, ki se nahajajo na kompleksnih površinah. Glavne 
probleme povzročajo: bleščanje, nagubana 
in strukturirana površina, ne enakomerna 
osvetlitev in opraskana površina, ki generirajo 
veliko motenj v sliki (šum). 
 
S pomočjo 18 robustnih slikovnih fi ltrov lahko 
enostavno izpostavimo defekte, ki so skriti v 
kompleksni sliki. Za specifi čne primere pa je 
na voljo »Advanced Filtering«, kjer si lahko 
uporabnik sestavi unikatni fi lter do 16 slojev.
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Agilna in digitalna  
proizvodnja z logistiko

Gospodarska zbornica Slovenije, 4. oktober 2022

Dan najboljše prakse

Conphis d.o.o., Kersnikova 27
1234 Mengeš, Slovenija
E-pošta: info@conphis.si
W: www.conphis.si
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