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

zgradbah in infrastrukturnih podjetjih. 

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

DIGITALIZACIJA
Dodajte informacije v svoj 

proizvodni sistem.

SVETOVANJE
Izrabite znanje,  

ki se je gradilo 30 let.

PAMETNE ZGRADBE
Zagotovite si udobnost bivanja 

ob optimalni rabi energije.

IoT
Izberite informacije iz  

svojih naprav in ukrepajte.

AVTOMATIZACIJA
Zagotovite nemoteno 

delovanje in stabilno kakovost.

OPREMA
Vgradite opremo,  

ki ji lahko zaupate.

MES
Zagotovite popoln nadzor  

nad proizvodnim procesom. 

INDUSTRIJA 4.0
Prihodnost je tu.  

Izkoristite jo.

DIGITALIZIRAJTE SVOJO PROIZVODNJO
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Spoštovani,

COVID je še kar z nami, čeprav »strokovnjaki« napovedujejo, da se 

bo gotovo »izpel« nekje marca prihodnje leto. Resda ni nikjer navede-

na njihova akreditacija – gre za priznane virusologe ipd ali bolj za 

poznavalce političnih tokov.

Kakorkoli že, če COVID ostane ali ne, mnogo stvari se je spremenilo 

za stalno. NI videti, da bi se tradicionalni sejmi vračali na velika 

vrata, vsaj ne v tradicionalni obliki. 

Javnost je nekako prišla do tega, da vsaka pot stane in da naj bi 

vsak fi zični kontakt imel nek vzrok.

Domnevam, da bo to prineslo različne delavnice in demonstracijske 

seminarje na prostore, kjer so bili prej sejmi, tudi pri nas.

Do takrat pa se sami, tako kot industrija pri nas, ukvarjamo z 

vsem po malem, pač v okvirjih fi zičnih danosti.

Tako kot vedno, spet objavljamo tehnološke Gazele. Teh smo imeli v 

preteklosti toliko, da smo domačim medvedom temeljito spremenili 

prehranjevalni ciklus. Domnevam, da je bila tudi kaka EU direktiva 

o tem, kako njihova »kamufl aža« grdo izstopa v slovenskih gozdo-

vih.

Spet tudi spremljamo nagrade, ki so pač del protislovja slovenske 

preteklosti in sedanjosti EU.

Na famoznem »Prostem Trgu« naj bi bila osnovna nagrada povpra-

ševanje po izdelku, seveda, če je ta kakovosten.

A očitno EU smernice ne gredo v  to smer in tako tudi mi spremlja-

mo nagrade – tokrat je z nami nagrada »Dame«. 

A kljub vsemu smo revija za Elektroniko in Avtomatizacijo, zato 

tudi tokrat nekaj novic iz teh področij, pri nas in drugje. Upam, da 

bo tega v prihodnje več.

Eh, ostanite zdravi,

Branko Badrljica, glavni urednik

S5TEHNIKA.net, vizualne
komunikacije in založba d.o.o.

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in 
zgradb, robotiko, mehatroniko, komunikacije 
in informacijske tehnologije ter profesionalno 
elektroniko. Revija je URADNO GLASILO Dru-

štva AVTOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

Glavni urednik:
Branko Badrljica • tel. 040 423 303 
e-mail: brankob@avtomatika.com

Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 040 423 302
dragan.selan@avtomatika.com 

Naslov za pošiljanje:
S5tehnika.net d.o.o., 
Revija AVTOMATIKA, 

Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana - 
Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Giovanni Godena

giovanni.godena@ijs.si

Tisk: 
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR

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

izhaja 11-krat letno.
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A+E INFO

A+E INFORMACIJE

 6 OTVORITEV PARKA GAZEL V TEHNOLOŠKEM 
PARKU LJUBLJANA

 8 REMIGO: MED NOMINIRANCI ZA NAGRADE 
DAME - NAJPOMEMBNEJŠIH SVETOVNIH NA-
GRAD NA PODROČJU NAVTIKE

35 USPEH DIGITALNE TRANSFORMACIJE 
TEMELJI NA VKLJUČENOSTI LJUDI

SISTEMI IN OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

11 MECA500 – 6 PROSTOSTNE MAJHNE RO-
BOTSKE ROKE Z VISOKO NATANČNOSTJO 

14 PRESKUŠEVALEC SENZORJEV PS101

18 INDUKTIVNI SENZORJI POMIKA LVDT IN LDR 
MICRO-EPSILON

21 PRENAPETOSTNA ZAŠČITA NAMENJENA ZA 
UPORABO V IOT APLIKACIJAH

23 DLC-02 SERIJA VSE V ENEM - DIGITALNI 
KRMILNIK SVETLOBE

26 POVEZOVALNI KONEKTORJI TE CONNECTIVITY

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

38 ENOSTAVNO DO UPORABE ČRTNIH KOD

ELEKTRONIKA

10 RENESAS RZ/GL2/GL2C SERIJE 64-BITNIH MPU 
ENOT.

11 RENESASOVA RA4E1 SERIJA MAJHNIH MIK-
ROKRMILNIKOV

12 PRIHRANITE PROSTOR, POVEČAJTE ZMOGLJI-
VOST, OPTIMIZIRAJTE STROŠKE ... STE POMIS-
LILI NA POLIMERNE KONDENZATORJE?

29 MCP6476/6R/6U/7/9 MIKROČIPOVI MINIATURNI 
OPERACIJSKI OJAČEVALNIKI Z VDELANIM EMI 
FI LTROM

30 LMQ74670-Q1 MALI MOSFET KRMILNIK ZA 
AKTIVNO USMERJANJE

31 ZETEX ZDS1009 – KOMPLEMENTARNO TOKOV-
NO ZRCALO

32 RASPBERRY PI RP2040 MIKROKRMILNIK

KAZALO

18
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21
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35



5AVTOMATIKA 195/2021

A+E INFO

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 5 ICM

 6 ALKATRON

 9 4WEB

10 LEGADA

13 CONPHIS

13 PALSIT DATACENTER

17 LSO

13 CONPHIS

17 FBS ELEKTRONIK

20 TIPTEH

22 ELEKTROSPOJI

25 LCR

28 ICM

34 SRK2022

42 ELGOLINE

43 TRUCK PROTECTION

43 PALSIT CIOSEC 2021

44 WAGO

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 

POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Informacije: Tehnološki park Ljubljana

V Tehnološkem parku Ljubljana so dne 14. 10. 2021 otvorili Park gazel, ki je 
prvi park v Sloveniji, namenjen podjetnosti. Ob 20. obletnici Dnevnikovega 
projekta spodbujanja rasti slovenskega podjetništva Gazela ga posvečajo 
najboljšim hitro rastočim podjetjem – zlatim gazelam. Slavnostni dogodek so 
Tehnološki park Ljubljana, časopisna hiša Dnevnik in Mestna občina Ljubljana 
sklenili z odkritjem digitalnega obeležja in časovno kapsulo, v katero so 
podjetniki shranili sporočila za zanamce.

V nastajajočem Parku Gazel stojijo klopi s tablicami – obeležja slovenskih podjetij, 
zlatih gazel iz let 2001-2019, ki jih odlikujejo poslovna drznost, inovativnost 
in mednarodna uspešnost. Park središči digitalno obeležje, stiliziran obelisk 
iz nerjavečega jekla z velikim zaslonom, kjer se bodo prikazovala aktualna 
sporočila o poteku projekta v tekočem letu in kratka zgodovina z navedbami 
in opisom dosedanjih prejemnikov priznanja zlata gazela. V temelj obeležja so 
vgradili časovno kapsulo, v kateri so za prihodnje generacije shranili sporočila 
podjetij in podpornikov, ki so neizbrisno zaznamovali projekt Gazela v njegovih 
dosedanjih dvajsetih letih.

Gazele: simbol slovenske podjetnosti

Miran Lesjak, odgovorni urednik časnika Dnevnik, ki izvaja vsakoletni izbor 
najboljših hitro rastočih podjetij Gazela, je na otvoritvi poudaril, da je projekt 
v minulih dveh desetletjih postal blagovna znamka slovenske podjetniške 
kulture: »Pri gazelah cenimo lastnosti biti hiter, drugačen in inovativen. Od tod 
tudi ideja, da je potrebno gazele umestiti v javni spomin. Prepričani smo namreč, 
da so gazele simbol slovenske podjetnosti. Danes o podjetništvu in podjetnosti 

V TEHNOLOŠKEM PARKU LJUBLJANA V TEHNOLOŠKEM PARKU LJUBLJANA 
OTVORILI PARK GAZELOTVORILI PARK GAZEL
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PARK GAZEL

ni mogoče razmišljati, ne da bi se vsaj dotaknili podjetij, ki so hitra, dinamična, inovativna, družbeno odgovorna in tudi 
v družinski lasti. To so gazele.«

Prvi park, namenjen podjetnosti v Sloveniji

Dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana, pa je izpostavil, da so gazele prvaki in gladiatorji, ki na 
globalni ravni borijo bitke s stokrat večjimi od sebe in zmagujejo: »Ta park je posvečen gazelam, osvajalcem sveta in 
podjetnosti. Postavljamo ga kot prvi park, namenjen podjetnosti v Sloveniji. In to je ogromna kulturna sprememba. S 
tem sporočamo, kakšno dodano vrednost gazele ustvarjajo na vsakega zaposlenega, kakšne vrhunske kompetence 
imajo, da se borijo na globalni ravni in zmagujejo. Te kompetence prinašajo v Slovenijo in od njih se širijo med ostale. 
Gazele plemenitijo našo družbo.«

Park Gazel s podporo Mestne občine Ljubljana

Park Gazel je nastal s posebno podporo gospoda Zorana Jankovića, župana Mestne občine Ljubljana, ki se zaveda, kako 
ključna so tovrstna podjetja za boljši jutri vseh nas. »Zavedamo se, da nas drzne podjetniške ideje, visoko zastavljeni 
cilji, inovativnost in kreativnost vodijo k prihodnosti, v kateri bo naše mesto zgled svetovnim mestom tudi na področju 
gospodarskega razvoja, ter da bomo še naprej znanilci pozitivnih sprememb in napredka. Prepričan sem, da bomo 
v Ljubljani tudi v prihodnje zagotavljali najboljše pogoje za delovanje podjetij v našem mestu,” je izpostavil župan.
Zlate gazele dosegajo dvakrat višjo dodano vrednost na zaposlenega od povprečja gospodarstva

Osemnajst slovenskih podjetij, ki so v 19 letih izbora prejela najvišje priznanje zlata gazela – eno od podjetij je ta 
naziv prejelo dvakrat – je po bilančnih podatkih za leto 2019 v povprečju doseglo kar 99.260 evrov dodane vrednosti 
na zaposlenega. V slovenskem gospodarstvu je dodana vrednost za več kot polovico nižja in znaša le 46.500 evrov 
na zaposlenega.

Miha Vrbinc, predsednik organizacijskega odbora Gazela, se je na današnjem dogodku pridružil vsem izrečenim 
zahvalam in izrazil posebno hvaležnost vsem partnerjem projekta Gazela: »Posebna zahvala gre dolgoletnim partnerjem 
projekta, ki so mu ostali zvesti tudi lani, ko izbora nismo uspeli izpeljati na način in v obsegu kot v preteklih letih.«

Zlate gazele v letih od 2001 do 2019 so naslednje: ENGROTUŠ, d. d., BOFEX, d. o. o., HALCOM, d. d., KEKO VARICON, 
d. o. o., ENGROTUŠ, d. d., DAT – CON, d. o. o, ELEKTRONČEK, d. o. o., Instrumentation Technologies, d. o. o., LUMAR IG, 
d. o. o., KRKA, d. d., KLS Ljubno, d. o. o., DEWESoft, d. o. o., KNAUF INSULATION, d. o. o., PLASTIKA SKAZA, d. o. o., RLS, 
d. o. o., NiceLabel/Euro Plus, d. o. o., TEHNOS, d. o. o., MEBOR, d. o. o., Virs, d. o. o.

Slavnostna razglasitev Slovenske gazele 2021 je potekala prek spleta 26. 10. 2021.

O projektu Gazela

Izbor hitro rastočih se je pod okriljem Gospodarskega vestnika začel leta 1991, ko so bila prvič predstavljena najbolj 
dinamična slovenska podjetja. V naslednjih letih je nastala prva lestvica petsto najhitreje rastočih podjetij, pravi 
vzlet pa je projekt Gazela doživel leta 2001, ko je bil nadgrajen s šestimi regijskimi in nacionalnim izborom najboljših 
najhitreje rastočih – takrat se je uradno začela pisati tudi njegova zgodovina. Leta 2003 je izbor postal največji 
poslovni dogodek v Sloveniji, katerega namen je promovirati poslovno drznost, inovativnost in mednarodno uspešnost 
slovenskih podjetij. Družba medijskih vsebin Dnevnik je projekt sprejela pod svoje okrilje ob koncu leta 2005. Od 
takrat je pri ocenjevanju nominirancev za priznanje gazela močnejši poudarek na dinamični rasti, ki je obenem tudi 
trajnostno naravnana osnova za ocenjevanje podjetij pa je njihova uspešnost oziroma rast v zadnjih petih letih.
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TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Informacije: Tehnološki park Ljubljana

Žirija 30. Dame Awards pod vodstvom priznanega navtičnega arhitekta in dizajnerja jaht André Hoek-a je nominirance 
izbrala med več kot 100 prijavljenimi deli iz 25 držav. Svečana razglasitev zmagovalcev bo 16. novembra v Amsterdamu. 
Držimo pesti za Remigo!

Ta nominacija pomeni veliko priznanje za podjetje in ekipo, pa tudi za slovensko industrijsko oblikovanje in produktni 
razvoj. Hkrati pa je tudi potrditev pravilne odločitve Slovenskega podjetniškega sklada za podporo podjetju Remigo, 
d.o.o. 

Marko Vrtovec; ustanovitelj in direktor: “Nominacija za nagrado DAME pomeni, da smo na pravi poti in da je Remigo 
res izdelek, ki ima potencial spremeniti trg izvenkrmnih motorjev. Čas je, da Slovenci nazaj zavzamemo navtični trg, 
ki smo ga nekoč s Tomosom že imeli. Velika mednarodna izpostavljenost se bo, prepričani smo, poznala tudi pri 
naročilih, ki pa jih že sedaj težko sproti dohajamo. Pripomogla pa bo tudi pri dogovarjanju z vlagatelji za naslednjo 
investicijsko rundo, ki jo potrebujemo za industrializacijo izdelka.” 

Mali električni izvenkrmni motor nove generacije Remigo odlikujejo številne inovacije; vse zasnovane s ciljem čim bolj 
poenostavljenega rokovanja in uporabe. Gre za prvi izvenkrmni motor na svetu, ki je zasnovan z vidika uporabnika, 
ne tehnologije; po “design thinking” principu. Je v celoti plod slovenskega razvoja in izdelan v Sloveniji. 

Podjetje Remigo je bilo ustanovljeno leta 2019, je prejemnik sredstev SPS iz mehanizmov P2 in SK75. Svoj prvi 
izdelek RemigoOne uspešno trži in širi prodajno mrežo po svetu. Prisotni so že na najpomembnejših evropskih trgih, 
dogovarjajo se za vstop na trg ZDA.

REMIGO: MED NOMINIRANCI ZA NAGRADE DAME REMIGO: MED NOMINIRANCI ZA NAGRADE DAME 
- NAJPOMEMBNEJŠIH SVETOVNIH NAGRAD NA - NAJPOMEMBNEJŠIH SVETOVNIH NAGRAD NA 

PODROČJU NAVTIKEPODROČJU NAVTIKE
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NOVICE

Renesas RZ/GL2/GL2C 
serije 64-bitnih MPU enot.

Novice ureja: Branko Badrljica, glavni urednik 

Na domačih tleh redko slišimo novo ime v svetu mikrokrmilnikov. Sploh 
po zadnjih »konsolidacijah« poznamo doma v osnovi samo Microchip, 
NXP, STM in TI.

A Renesas ni majhno ime, sploh čez lužo. Tako kot druga večja imena, 
imajo serije, zasnovane na svojih jedrih, a v času splošne dominacije 
ARM serij seveda nudijo tudi te.

RZ/GL2 in  RZ/G2L/C so namenjene predvsem osnovnim HMI funkcijam 
v industrijskih aplikacijah in inteligentnih stavbah. 

Gre za modele s 64-bitnimi jedri, ki nudijo:
• eno ali dve ARM Cortex-A55 jedri
• pospešene grafi čne funkcije + video codec opcija H.254 
• več opcij za grafi čni izhod –  MIPI-CSI/MIPI-DSI ali paralelni izhod
• dva CAN-FD kanala
• dva Giga-Ethernet kanala
• varnostne funcije »secure boot«, »trust zone« in varno razhroščevanje.
• ARM Mali-G31 GPU
• ohišja LFBGA361 do LFBGA551

Slika: RZ/G2L/G2LC evaluacijski kit

Več informacij: https://www.electronics-know-how.com/wp-content/
uploads/sites/2/2021/10/Renesas_wp_11-2021.pdf
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NOVICE

Meca500 –  6 
prostostne 

majhne robotske 
roke z visoko 
natančnostjo

Informacije: electromate.com

Pri Electromate pravijo, da je Meca500 trenutno najbolj 
natančna robotska roka na trgu, saj je deklarirana 
ponovljivost  5 um. Poleg nje naj bi bila glavna raylika 
glede na podobne majhne roke njena možnost integracije 
z navadnim PLCjem. Ta se vo komunikaciji obanaša 
kot suženj (in ne gospodar) in sprejema ukaze v obliki 
navadnega nekodiranega ASCII besedila. 

Slika: Meca500

Osnovne značilnosti:
• 260mm delovni doseg
• dolžina 330mm v povsem iztegnjenem stanju
• deklarirano breme 0.5kg za najvišje hitrosti (največ 

1kg)

• masa – 4.5 kg
• katerakoli montažna orientacija
• vdelan EtherCAT FieldBUS krmilnik
• opcijsko električno prijemalo ali pnevmatski modul
• inteligentno napajanje z ESTOP  in zaščitno stop 

funkcijo

Vir: https://www.electromate.com/meca500-six-axis-
industrial-robot-arm/

Renesasova 
RA4E1 serija 

majhnih 
mikrokrmilnikov

Informacije: Renesas.com

Serija »RA« zajema majhne in ekonomične 32-bitne modele 
z ARM Cortex M jedri ( M33,M23 in M4), RA4E1 modeli 
pa vsebujejo 100 megaherčni M33, 512KB vdelanega 
fl ash pomnilnika, USBFS in CAN. 

Polni seznam zajema:
• 100MHz jedro M33 s podporo TrustZone
• 256KiB – 512 KiB FLASH in 128 KiB SRAM
• 8 KiB Data Flash za emulacijo EEPROM
• 1 KiB stand-by SRAM
• 48 do 64-pinska ohišja
• USB 2.0 full speed vmesnik
• CAN 2.0B
• Quad SPI
• SCI (UART, simple SPI, simple I2C)
• SPI/I2C multimaster vmesnik
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NOVIČKE

Slika: Razvojni kit za RA4E1

Vir: https://www.renesas.com/eu/en/products/microcontrollers-
microprocessors/ra-cortex-m-mcus/rtk7fpa4e1s00001be-
ra4e1-fast-prototyping-board

Prihranite prostor, 
povečajte zmoglji-
vost, optimizirajte 
stroške
Ste pomislili na polimerne 
kondenzatorje? 
Polimerni kondenzatorji izpolnjujejo potrebe po visoki 
zanesljivosti, dolgi življenjski dobi, stabilnem delovanju, 
nizkem ESR in nizkih stroških na številnih aplikacijah, kot 
so podjetniške, komercialne, potrošniške, medicinske, 
vesoljske in zdaj tudi avtomobilske.

Lahko zagotovijo izvedljivo alternativo za različne modele, 
ki trenutno uporabljajo MLCC, in lahko celo zagotovijo 
neposredne zamenjave za nizko kapacitivnost, ki ni skladna 
z AEC-Q200. Potencialni stroški in prihranek prostora 
pri primerjavi posameznih polimernih kondenzatorjev 
z enakovrednimi več MLCC lahko močno spremenijo 
načrtovanje PCB-jev.

Prednosti polimerne tehnologije

Porast priljubljenosti ne preseneča, saj se vidi obsežen 
seznam prednosti za izbiro polimernih kondenzatorjev pred 
konkurenti. Ponujajo visoko kapacitivnost v majhnih paketih, 
dolgo življenjsko dobo, visoko zanesljivost in številne druge 
zaželene električne lastnosti, vključno z:
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POLIMERNI KONDENZATORJI

Robotics

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today

Z višjim valovitim tokom, stabilnim ESR in kapacitivnostjo v širokem temperaturnem in frekvenčnem spektru so polimerni 
kondenzatorji odlična alternativa MLCC, kot lahko vidite v spodnji primerjalni tabeli na prejšnji strani.

Kenzatorji polimer tantal
• Kondenzatorji majhne, velike kapacitete 

in nizke ESR,
• Za stranke, ki jih skrbi zmanjšanje veli-

kosti in prihranek prostora,
• Velika zmogljivost, vendar prihranek 

prostora (največ 35 V)

Kondenzatorji polimer aluminij
• Visoko valovanje, visoka tlačna odpornost 

in nizek ESR kondenzator,
• Visok tok valovanja (do 7,5 A),
•  Pokrivajo visoke delovne napetosti do  

100 V

Polimerni hibridni kondenzatorji
• Zelo zanesljivi in visoko vzdržljivi kon-

denzatorji, nizki ESR kondenzatorji,
• Kakovost in visoka zanesljivost v vozilih,
•  Pokrivajo delovne napetosti do  80 V
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SENZORIKA

V industrijo se pospešeno vgrajujejo stroji, ki avtonomno opravljajo določene operacije. Vedno več ljudi živi 
v bolj ali manj pametnih hišah. Da avtomatizacija samostojno deluje pa aplikacije  potrebujejo senzoriko. 
Senzorje je potrebno mehansko nastaviti, kalibrirati. In kaj se zgodi, ko gre kaj narobe? Preskuševalec 
senzorjev je prava rešitev za opisane težave. Z njim nastavljamo senzorje, brez električnega priklopa na 
stroju. Lahko pa tudi preverimo pravilnost delovanja že vgrajenih senzorjev. Že pred časom smo razvili 
preskuševalec senzorjev, katerega pa smo sedaj nadgradili z novimi funkcionalnostmi in tako njegovo 
uporabnost še nadgradili. Razvili in izdelali smo ga za testiranje delovanja različnih tipov senzorjev. 

Preskuševalec lahko uporabite  za kalibriranje senzorjev pri prvi vgradnji ali kot pripomoček za nastavitev 
senzorjev v napravi.  Uporabljamo ga tudi pri vzdrževanju strojev (hiter pregled delovanja stikal na stroju 
oziroma na terenu – brez demontaže senzorjev). Primeren je za različne predstavitve delovanja senzorike. 
Nov preskuševalec omogoča  testiranje večine senzorjev, kateri uporabljajo enosmerno (DC) napajanje od 
5V do 30V. Uporabimo ga lahko za testiranje induktivnih, kapacitivnih, optičnih, ultrazvočnih, magnetnih 
in drugih elektronskih stikal, NAMUR senzorjev i.p.d.

Prednosti Preskuševalca senzorjev PS101 za uporabnika
• Preskuševalec senzorjev PS101 avtomatsko prepozna PNP ali NPN ali NAMUR tip senzorja.
• Vgrajena je akumulatorska Li-Po baterija, katero lahko ponovno polnimo, kar predstavlja izboljšavo 

tako iz ekološkega kot tudi ekonomskega vidika.
• Univerzalni polnilec z USB-C priključkom. 
• Samodejni vklop načina »spanje« ob neuporabi (automatic switch off ) ter tako podaljšuje čas delovanja. 
• Eno polnjenje baterijskega akumulatorja zadostuje za cca. 16 ur aktivnega delovanja.
• Prikaz stanja napolnjenosti baterije s pomočjo LED diod 
• Folijska tipkovnica z integriranimi tipkami in LED diodami omogoča višjo odpornost na prah in 

mehansko obrabo.
• Stabilna izhodna napetost: 24Vdc (enosmerna)
• Povečana univerzalnost, testirate lahko senzorje različnih proizvajalcev.
•  Prikaz funkcije priključenega senzorja je izvedena vizualno, z uporabo LED diod in z zvočnim signalom, 

ki ga lahko po želji izključimo 
• Trpežni ovitek, poveča odpornost na udarce in omogoča namestitev na pas.

Informacije: FBS elektronik d.o.o., info@fbselektronik.com

Preskuševalec senzorjev PS101
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PREIZKUŠEVALEC SENZORJEV

Tehnične lastnosti Preskuševalca senzorjev PS101:

Področja uporabe Preskuševalca senzorjev PS101:

Najpogosteje ga uporabljamo na področju vzdrževanja. Delovanje senzorja preverimo s preklopom 
električnih vodnikov senzorja iz sistema naprave na sponke preskuševalca. Z uporabo dodatne tarče tako 
hitro ugotovimo ali senzor deluje v skladu s pričakovanji. Glede na obnašanje senzorja ga zamenjamo ali 
pa mehansko ponastavimo.

Uporabljamo ga tudi za kalibriranje senzorjev pred prvo vgradnjo. Pred montažo izvedemo fi no montažo 
na nosilce, šele nato pa priklopimo senzorje v napravo.

Na predstavitvah senzorike lahko na  Preskuševalec senzorjev PS101 priključite dvo  in  tri žične ter štiri 
žične senzorje. Predvsem je primeren zaradi priročnosti in 2000mAh akumulatorske baterije. Na LED 
prikazovalniku vam pokaže informacijo, kakšen senzor ste priključili PNP/NPN, Namur ali kakšno drugo 
dvožično stikalo. Glede na delovanje / nedelovanje LED lahko ugotovite ali ima stikalo odprt (NO – Normally 
Open) ali zaprt kontakt (NC – Normally Closed)

Delovanje Preskuševalca senzorjev PS101:

Senzor priključimo na priključne sponke. Za lažjo priključitev so barve sponk enake standardiziranim barvam 
priključnih vodnikov stikala. Standardne barve so: RJAVA = + pol napajanja napetosti, ČRNA = breme/izhod 
senzorja,  MODRA = - pol napajalne napetosti. Bodite pozorni in pred priklopom preverite sliko priključitve 
stikala na napajanje – pri nekaterih proizvajalcih, lahko pride do odstopanj v barvah vodnikov. 

Tri in štiri žična vezava: Na rjavo sponko priključimo rjavo žico senzorja, na modro sponko pa modro žico. 
Izhod senzorja priključimo na črno sponko. V kolikor ima senzor še bel vodnik, priključite črnega ali belega 
na črno sponko preskuševalca  – glede na to, kaj želite preveriti – delovni ali mirovni kontakt.

Dvo žična vezava: Na rjavo sponko priključimo rjavo žico senzorja. Drugi vodnik, običajno je modro obarvan, 
priključimo na črno (srednjo) sponko. ACDC stikala priključimo kot dvožilna – Ru-Ze vodnik ne priključimo. 

Štiri LED prikazujejo različna stanja preskuševalca PS101. 

Z.Š. LASTNOST SPECIFIKACIJE OPOMBE 

1. Test tipov PNP, NPN, Namur Samodejno prepoznavanje 

2. Izhodna napetost 24 V < 100 mA 

3. Izhodni tok < 100 mA Tokovna zaščita 

4. Kapaciteta baterije 2000 mAh Li-Po  
(zaščitno vezje) 

5. Teoretični čas 
delovanja ~16 h 3.7 V, 105 mA 

6. Čas polnjenja ~4 h 5 V, 1 A 

7. Priklop za 
polnjenje USB Type-C Polnilec za telefon, 

PowerBank… (5 V)! 

8. Delovno temp. 
območje -10 °C ~ +45 °C  

9. Dimenzije 135 x 73 x 26 mm  
10. Teža ~150 g  

11. Ostale funkcije Tihi način, kratkostična zaščita, način spanja 
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SENZORIKA

Po priklopu senzorja vključimo delovanje preskuševalca – prižge se prva LED (sveti ZELENO) in signalizira, 
da je tester priključil napajanje na senzor. 

Ob priklopu tri ali štiri žičnega senzorja z mirovnim izhodom NC, se prižge tretja ali četrta LED - NPN ali 
PNP, ko tarčo približamo senzorju, se prej delujoča LED, ugasne. 

Ob priklopu tri ali štiri žičnega senzorja z delovnim izhodom NO, so vse tri LED ugasnjene in ko senzorju 
približamo tarčo, se prižge tretja ali četrta LED – NPN ali PNP. 

V kolikor je priklop dvožični in je priključen rjav vodnik na rjavo sponko in moder na črno se bo prižgala 
NAMUR ali PNP LED ( PNP/NPN v tem primeru ni pomembno, ker opazujemo samo delovanje NO ali NC 
senzorja).  LED gori v odvisnosti od NO in NC kontakta – sveti, ko je kontakt sklenjen.

V kolikor imate vključen piskač, bo piskač aktiven hkrati z vklopom ene od omenjenih LED, ki signalizira 
sklenjen kontakt (če vas avdio signalizacija moti, jo lahko izklopite z Multi funkcijsko tipko na Preskuševalcu 
PS101 

Vklop piskača: dvakrat hitro pritisnete multi funkcijsko tipko, prižgejo se LED od leve proti desni.
Izklop piskača: dvakrat hitro pritisnete multi funkcijsko tipko, prižgejo se LED od desne proti levi.

Napolnjenost testerja preverite tako da enkrat pritisnete Multi funkcijsko tipko in prva LED spremeni 
barvo iz zelene v modro ter prižge še ostale LED – glede na napolnjenost. Ena modra led je približno 
25% napolnjenosti baterije. V kolikor je potrebno polnjenje, preskuševalec (»C« priklop, kot na mobitelu) 
priključite na polnilnik vašega mobilnega telefona (5V).  Ob vključenem Preskuševalcu bo v trenutku 
polnjenja LED, ki signalizira delovanje, spremenila barvo iz zelene v rdečo, ko bo poln pa se bo spremenila  
iz rdeče LED v zeleno.

Dodatne informacije:

Pri naročilu preskuševalca lahko naročite še silikonsko zaščito 
preskuševalca, polnilnik, priključni kabel za povezavo polnilnika 
in testerja ( USB na »C« priklop).

Kot večina elektronska naprav,  je tudi preskuševalec podvržen 
potencialnim odpovedim zaradi mehanskih poškodb. Vpliv mehanskih 
poškodb (na primer padec naprave) lahko zmanjšamo z dokupom 
trpežnega ovitka kateri deloma absorbira mehanske vplive.
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ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Micro-Epsilon vam ponuja širok nabor induktivnih senzorjev za merjenje pomikov in 
položaja: poleg standardnih senzorjev pomika LVDT in LDR ter induktivnih senzorjev EDS, 
tudi za vas prilagojene serijske modele za OEM potrebe. Izkoristite vrhunsko kvaliteto vseh 
njihovih senzorjev v najrazličnejših aplikacijah. 

Pestra kombinacija senzorjev in krmilnikov za številna področja uporabe

V naboru Micro-Epsilonovih induktivnih senzorjev najdete: standardne LVDT in LDR senzorje z zunanjim 
krmilnikom, induktivne senzorje EDS z vgrajenim krmilnikom in serijske modele, prilagojene vašim OEM 
potrebam. Vsi njihovi induktivni senzorji pomika vas bodo upravičeno navdušili s svojo robustnostjo, 
dolgo življenjsko dobo, zanesljivostjo v zahtevnih razmerah, visoko ponovljivostjo in kakovostjo signala 
ter temperaturno stabilnostjo. 

Kombinacija senzorjev z zmogljivo generacijo krmilnikov MSC povečuje možnosti in področja uporabe. 
Vsakega od senzorjev lahko upravljate z vsakim krmilnikom. Poleg tega digitalni vmesniki, upravljanje 
preko računalnika in enostavna vključitev v industrijska vodila (angl. bus systems) podpirajo integracijo 
v različne industrije.

Induktivni senzorji LVDT

LVDT induktivni senzorji z zunanjim krmilnikm so sestavljeni iz primarne in dveh sekundarnih tuljav z 
osno pomičnim jedrom. Izbirate lahko med:

• DTA-xG8 senzorji, zasnovanimi kot sonda premera 8mm, z različnimi konicami. Konico proti merjencu 
potisne ali vzmet ali pneumatski mehanizem. Merilna območja senzorjev, od ±1mm do ±10mm, 
vam omogočajo meritev in inšpekcijski pregled geometrije merjenca (npr. dolžine, širine, premera, 
debeline, globine, višine).

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Induktivni senzorji pomika LVDT in LDR 
Micro-Epsilon
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UPRAVLJALNE POSTAJE FSMMD

• DTA-xD senzorji, zasnovanimi kot cilinder premera 10 mm ali 20mm. V cilindru se prosto pomika bat, 
pritrjen na merjenca. Merilna območja senzorja so od ±1mm do ±25mm, linearnost pa do 0,15% 
merilnega območja. Izkoristite jih lahko predvsem za merjenje in nadzor gibanja, pomika, položaja, 
udarcev ter odklonov v vozilih, strojih in sistemih.

Induktivni senzorji LDR 

LDR senzor z zunanjim krmilnikom ima le eno tuljavo s priklopom na srednji poziciji (angl. half-bridge). 
Senzor je zasnovan kot cilinder premera 8 mm, v katerem se prosto pomika bat, pritrjen na merjenca. 
Merilna območja so 10mm, 25mm in 50 mm. Majhne dimenzije vam omogočajo namestitev senzorja v 
tesnih prostorih, izkoristite pa ga lahko tudi v industrijskih aplikacijah, ki zahtevajo zelo hitre meritve.

Zmogljivi in natančni krmilniki 

Za vse zgoraj naštete modele induktivnih senzorjev lahko uporabite enokanalni krmilnik MSC7401 ali 
dvokanalna krmilnika MSC7802 in MSC7602, ki jih lahko povežete za večkanalno rešitev. Micro-Epsilonove 
krmilnike boste z lahkoto nastavili z gumbi na krmilniku ali preko računalnika. Kompaktno in robustno 
ohišje z IP67 zaščito bo kos različnim industrijskim aplikacijam v strojegradnji in avtomatizaciji. 

Na voljo so vam tudi različni analogni izhodi, digitalni vmesniki RS485 ali dodatni moduli za PROFINET, 
EtherNet/IP, Ethernet in EtherCAT. Vsak od digitalnih vmesnikov zahteva svoj modul. 
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Primeri uporabe induktivnih senzorjev

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

PRENAPETOSTNA ZAŠČITA NAMENJENA ZA 
UPORABO V IOT APLIKACIJAH

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Izdelki VARITECTOR PU IoT združujejo funkcije prenapetostne zaščite s funkcijami inteligentnih 
IoT naprav.

IoT postaja stalnica vsakega proizvodnega podjetja. Vključuje vse naprave, ki med seboj komunicirajo s 
pomočjo medmrežja. V sodobni proizvodnji se povečuje število občutljivih inteligentnih naprav, širi se 
infrastruktura proizvodnje, vse pomembnejša je tudi komunikacija z oblakom in zanesljivi procesi izmenjave 
podatkov. Naraščajoča digitalizacija zahteva visoke investicije v opremo, katera pa mora biti ustrezno 
zaščitena v primeru udara strele ali pojava prenapetosti.

S tem namenom je podjetje Weidmüller že uveljavljeno VARITECTOR serijo izdelkov za zaščito močnostnih 
vodov v industriji, nadgradilo z novimi produkti VARITECTOR PU IoT. Izdelki VARITECTOR PU IoT združujejo 
funkcije prenapetostne zaščite s funkcijami inteligentnih IoT naprav. Učinkovito zmanjšujejo motnje, ki jih 
povzročajo prenapetosti in omogočajo spremljanje in nadzorovanje pomembnih funkcij:

• spremljanje stanja naprave v realnem času,
• število prenapetosti,
• status ozemljitev,
• zgodovina začasnih prenapetosti (TOV),
• priporočil za menjavo
• in še mnogo več.
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

Izdelki VARITECTOR PU IoT so 
opremljeni z LED indikatorjem 
za ponazoritev statusa, potisnim 
gumbom in omogočajo povezavo 
z oblakom preko WiFi. 

Glavne prednosti

• Prenapetostno zaščito se enostavno 
implementira v obstoječo WLAN 
infrastrukturo in poveže z oblakom. 
Spremljanje pomembnih procesnih 
podatkov je tako mogoče ne glede na 
lokacijo.

• Spremljanje pomembnih podatkov poteka 
v realnem času in omogoča učinkovito 
načrtovanje vzdrževalnih procesov.

• Zmogljiva tehnologija omogoča zaščito 
do 50 kA pri direktnem udaru strele. Do 
315 A uporaba dodatne pred varovalke 
ni potrebna. Omenjeno zniža stroške 
nakupa in skrajšuje čas inštalacije.

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

DLC-02 serija
Vse v enem - Digitalni krmilnik svetlobe

S tržnim trendom aplikacij 5G in pametnih domov so digitalni sistemi razsvetljave in avtomatizacije stavb 
pritegnili več pozornosti. Pojavilo se je vprašanje kako istočasno in učinkovito integrirati vse sisteme 
razsvetljave stavb in pametnih hiš, kako združiti nadzor v sistemu avtomatizacije stavb, kar bi zagotovilo 
ključno lastnost in prednost pred konkurenti. MEAN WELL je vstopil na trg sistemov za avtomatizacijo zgradb 
(BA) z gradniki KNX sistemov ter DALI napajalniki,  poleg tega pa je sedaj tudi uradno predstavil povsem nov 
digitalni krmilnik razsvetljave, v smislu dopolnitve in zagotavljanja izdelkov za avtomatizacijo stavb. Serija 
DLC-02, ki je skladna s predpisi in protokolom DALI-2, lahko nadzoruje DALI digitalni sistem razsvetljave in 
obenem služi kot KNX prehod. DLC-02-KN (KNX to DALI Gateway), lahko se učinkovito vključi v KNX sistem 
avtomatizacije zgradb, projektanti lahko izberejo ustrezen izdelek glede na  velikost stavbe ali območja.

DLC-02 serije MEAN WELL ustreza Class II, z izoliranim plastičnim ohišjem in se jih pritrjuje na DIN-letev 
(širine 144 mm). Namestitev v razdelilno omarico je tako hitra in enostavna, prav tako se ga hitro in enostavno 
poveže in integrira z drugimi izdelki za avtomatizacijo stavb. Ta serija je skladna z najnovejšo regulacijo 
DALI-2 (krmilna naprava - del 103) in zagotavlja 2 izhodna kanala vodila DALI. Ima vgrajen DALI napajalnik 
in zagotavlja največ 250 mA toka, vsak kanal pa je mogoče povezati z največ 64 svetilkami (krmilno orodje 

- del 102/207) in 12 stenskimi stikali ali senzorji (vhodna naprava - del 301 ~ 304 ). 

Poleg tega serija DLC-02 vključuje najnovejšo krmilno funkcijo releja DALI-2 (del 208 DALI protokola), ki 
lahko nadzoruje električne naprave in aktuatorje. Poleg tega lahko z namestitvenim programom uredimo 
urnik delovanja z  vgrajeno funkcijo časovnika, za samodejno, avtomatizirano upravljanje razsvetljave. 
S tem je zaokrožena celotna funkcija DLC-02 serije . S programsko opremo in DLC-02, na računalniku 
enostavno nastavimo svetlobne scenarije in združujemo v skupine svetila, ki so povezana na DALI vodilo 
ali pa izberemo DLC-02-KN za učinkovito integracijo DALI sistema v KNX sistem avtomatizacije  zgradb. 

Serija DLC-02 je popolnoma združljiva s katerimi koli izdelki, ki imajo certifi kat DALI-2 ali KNX. Poleg zgornjih 
funkcij ima ta serija vse lastnosti DALI-2, vključno s preprosto uporabo, odprtim protokolom in popolno 
interoperabilnostjo. Po namestitvi in ožičenju vseh naprav mora monter uporabiti programsko opremo 
DLC in nastaviti grupiranje svetilnih teles in svetlobnih naprav v skupine, nastaviti svetlobne scenarije 
za svetila, ki so povezana na vodilu DALI. Poleg tega lahko s pomočjo mrežnega RJ45 konektorja in LCD 
zaslona tudi enostavno preverja in  nastavlja funkcije. Serija DLC-02 je skladna s predpisi DALI IEC62386-
101 / 103/207/208/301/302 / 303/304. Prav tako je v skladu z ustreznimi mednarodnimi varnostnimi 

Informacije: LCR d.o.o.
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certifi kati, vključno z EN61347 / 63044 in EMC EN55015 / 61547 / 63044. Zato je DLC-02 idealen krmilnik 
razsvetljave, ki je osnoven gradnik infrastrukture digitalnega sistema razsvetljave.

LASTNOSTI 

V skadu z IEC 62386 DALI-2, in deli 101/103/207/208/301/302/303/304
2 x kanal DALI vodila, za upravljanje  krmilnikov, aktuatorjev in naprav, ki uporabljajo
 4 x programabilni releji, za upravljanje električnih stikal ali zavese/senčil
 DLC programska oprema za parametriranje sistema z računalnikom ali na daljavo preko  interneta
 Vgrajen LCD zaslon in nadzorni gumbi za nastavljanje in vpogled v nastavitve
 Vsebuje vezje časovnika (timer)
 Komunikacijski vmesnik: RJ-45 in KNX, za povezave z drugimi sistemi avtomatizacije stavb
 DIN-letev namestitev, kompaktno ohišje 8SU širine (144x 90x 58.4mm)

OZNAKE ZA NAROČANJE
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KRMILNIK SVETLOBE

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

Za več informacij in naročanje se pozanimajte na naslovu LCR d.o.o. v Trzinu ali na www.lcr.si, info@lcr.si.
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Povezovalni konektorji TE Connectivity

Visoko kompatibilni in uporabni povezovalni konektorji v številnih različnih kombinacijah

S portfeljem izdelkov Intercontec zdaj TE Connectivity (TE) ponuja veliko različnih rešitev, ki olajšajo 
povezovanje. Konektorji so sestavljeni iz le nekaj posameznih delov z modularno arhitekturo, zaradi česar so 
zelo združljivi in uporabni v številnih različnih kombinacijah. Montaža konektorja je mogoča brez orodja in še 
posebej enostavna zaradi inovativne kronske sponke: zaščitna mreža lahko ostane nerazrezana. Več kodiranja 
preprečuje napačno parjenje konektorjev pri ožičenju kompleksne opreme. Z znanjem in izkušnjami na trgu 
TE izziva obstoječe standarde. Imajo vizionarski pristop, da določijo tehnologijo priključkov prihodnosti, 
da strankam zagotovijo inovativne in tržno usmerjene rešitve. TE-jevi konektorji sledijo zelo sofi sticiranim 
inženirskim načelom, ki zagotavljajo izjemno enostaven in učinkovit postopek montaže. Z izdelavo zelo 
uporabniku prijaznih optimalnih sistemskih rešitev, ki jih prinašajo na trg. TTI Europe je edini vseevropski 
distributer za TE Intercontec. Skupaj s TE se lahko hitro odzove na potrebe strank v zelo kratkem času. To 
je ključna moč TE-jevih izdelkov Interontec.

Ključne prednosti

Konektorji omogočajo modularno zasnovo stroja, zaradi česar so zelo združljivi in   uporabni v 
številnih različnih kombinacijah

Prilagojene rešitve za vaše aplikacije za napajanje, signal ali podatke ali vse skupaj

 Enostavna in hitra namestitev ter enostavna zamenjava okvarjenih delov tudi za neelektričarje 
zaradi koncepta plug and play

Možna montaža brez orodja

Informacije: TTI Europe
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POVEZOVALNI KONEKTORJI

Zmanjša čas namestitve

Zmanjšanje napak med montažo na mestu

Zmanjšanje izpadov in posledično povečanje produktivnosti vaših motornih aplikacij zaradi njihove 
zanesljivosti

Družine izdelkov

Aplikacije

Industrija

označevalec orodja

tekočih stopnic in dvigal

tovarniška avtomatizacija

motor in pogon
Medicina

MRT/CT priključki za napajanje

Terapevtski roboti

Električni invalidski vozički
Transport

Mobilni žerjavi

Transportne platforme

Tovornjaki za smeti
Drugo

Energijski/mobilni generatorji

Tiskalniki/podajalniki papirja

Poudarki

Zmanjšajte prostor
S trendom miniaturizacije prostor postaja vse pomembnejši. 
Z majhno obliko serij konektorjev itec in ytec lahko 
ponudimo rešitve z nizkimi montažnimi višinami, ki jih je 
mogoče enostavno spojiti s preprostim potiskom. Namesto 
3 različnih priključkov, priključek htec vključuje napajanje, 
signal in podatke - kar zagotavlja znaten prihranek prostora 
v primerjavi s tradicionalnimi konektorji. Poleg tega vrtljive 

Priključki za napajanje Signalni konektorji Hibridni konektorji

912
915
917

923
940
958

615
617

623
627

723 740

912 pomeni: velikost M12 močnostni konektor
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Robotics

vtičnice na motorjih omogočajo bolj priročno in prilagodljivo kabelsko povezavo - in ne omejujejo povezave 
v omejenem kotu.

Zmanjšajte stroške namestitve
Ohišja konektorjev Intercontec TE so vrtljiva pod kotom ±115 stopinj, kar omogoča veliko lažji dostop do 
kablov. Poleg tega lahko kontakte vstavite brez uporabe orodja, kar vam omogoča fl eksibilnost in udobje za 
hitrejšo in enostavnejšo namestitev konektorjev. Če morate namestiti povezave na več aplikacij, je prihranek 
časa in stroškov dosežen s hitrim uparjanjem, pomemben. Zahvaljujoč visoki odpornosti na vibracije in 
robustni zasnovi lahko te povezave preprečijo nepotrebne zastoje proizvodnje. V okoljih decentralizirane 
namestitve lahko zmanjšate tudi dolžine kablov in stroške z verižnim povezovanjem servo pogonov. 

Zmanjšajte čas namestitve
Sistem zaklepanja speedtec zagotavlja sistem hitrega zaklepanja, ki omogoča 3-krat hitrejšo namestitev kot 
tradicionalni sistemi za uparjanje. S samovodečim povezovanjem in haptičnim dizajnom omogoča slepo 
uparjanje v okoljih, kjer ni neposredne vidljivosti ali omejenega prostora. Zahvaljujoč dodatnemu kodiranju 
na ohišju konektorja je mogoče preprečiti nepravilno povezovanje. Sistem zaklepanja speedtec je na voljo 
za napajalne, signalne in hibridne priključke ter v različnih velikostih. Je nazaj združljiv s standardnimi 
različicami zaklepanja z vijaki in je preizkušen v okoljih z visokimi vibracijami.

Motor
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with pins
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sockets

extension with pinsplug with sockets

power cable

signal cable

extension with 
pins and

extension with 

with pins

plug with sockets
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with sockets

extension
with pins
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with sockets

Drive
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Servo motors in daisy chain realized with series 723 htec connectors
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MCP6476/6R/6U/7/9 Mikročipovi miniaturni 
operacijski ojačevalniki z vdelanim EMI fi ltrom

Operacijski ojačevalniki so danes ena redkih samostojnih integriranih 
komponent, ki še vedno »vztraja« izven večjih SoC in podobnih 
enot. Razlog za to je ponavadi v specializaciji in šumu.

Tako imamo nekaj osnovnih vrst (bipolar/JFET ipd) in mnogo pod 
izvedb in specifi čnih prilagoditev, namenjenih najširšemu področju, 
od cenenih avdio naprav do najdražjih telekomunikacijskih 
sistemov in/ali vesoljskih programov.

Microchip-ova MCP serija je videti namenjena prtedvsem 
avtomobislkim in povezanim aplikacijam in sklopom, ki zahtevajo 
nizko ceno, majhne dimenzije in  razširjeni temperaturni obseg.

V okvirih tega so pri Microchipu »zategnili« kriterij hitrosti in ga obrnili v svojo korist, za določene potrebe. 
Čipi so torej »počasni« (samo 3MHz gain bandwidth«) a so zato odporni na EMI, ki jih v modernih vozilih 
(sploh EV najbrž ni malo). Po večini parametrov pokrivajo avdio frekvence do nekaj 10 kHz, izven tega 
področja je pa že potrebna pazljivost.

Namenjeni so baterijskemu napajanju (tipično Li-Ion celica ipd), najvišja dovoljena napajalna napetost 
je 5V, mirovna poraba pa 170μA na ojačevalnik. Dela stabilno  pri »unity-gain« konfi guraciji in dovoljuje 
vhodne signale v razponu napajalne napetosti.

Podana je odpornost na EMI (EMRR), ki znaša 48  dB za 400MHz in gre do 100dB za 5800MHz.

Na voljo so verzije z enim, dvema ali štirimi »op-ampi« v majhnih SOT-23 ali TSSOP14 ohišjih.

Tipični navedeni primeri so poleg avtomobilskih aplikacij tudi senzorji (CO senzor, senzor pritiska).

MCP6476  tipi in ohišja ter druge konfi guracije

Informacije: KOLEKTOR SISTEH
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NAPAJALNI SISTEMI

LMQ74670-Q1 mali MOSFET krmilnik za 
aktivno usmerjanje

Ta zanimiv čipek bi po velikosti in funkciji težko šteli za integrirano vezje temveč osnovno sestavino 
enostavnega usmerjanja velikih tokov z majhnimi prevodnimi izgubami z uporabo MSOFET tranzistorjev 
namesto usmerniških diod.

Čipek samo priklopimo neposredno na MOSFET in zunanji kondenzator (ki ga potrebuje črpalka naboja 
za krmiljenje MOSFETa) in to je vse. Ker se napaja iz generiranih signalov na MSOFETu, ji hitrost ni ravno 
vrlina, a še vedno naj bi zmogla delo do vključno 300Hz in pri tem dosegala odprtost MOSFET-a v 97% 
časa prevajanja, v katerem so prevodne izgube minimalne.

S štirimi čipki, štirimi majhnimi SMD kondenzatorji in štirimi MOSFETi lahko tako naredimo učinkovit 
usmerniški mostič – Greatzov spoj z minimalnimi izgubami in ne veliko bolj kompleksno, kot bi to naredili 
z navadnimi diodami.

Čipek dela v temperaturnem območju -40 do + 125°C, pri AC napetostih do 42V in je v VSSOP8 ohišju.

Slika 1: Tipična uporaba LM76470                               Slika 2: Tipična aplikacija polnovalni usmernik

Slika 3: Ohišje                                                                    Slika 4: Blok shema

Vir: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm74670-q1.pdf

Informacije: TEXAS INSTRUMENTS
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SPREMLJANJE TOKA

Zetex ZDS1009 – komplementarno tokovno 
zrcalo

Pogosto potrebujemo podatek o toku skozi nek porabnik za realizacijo povratne zanke ali zaščite, ta pa ni 
enostavno dosegljiv, ker je upor, na katerem bi lahko odvzeli podatek v visoki napetostni veji, kar lahko 
nosi probleme, ker se je treba ukvarjati z referencami ipd.

ZETEX tu ponuja enostavno rešitev – zrcalimo merjeno napetost na upornost, priključeno na GND in tako 
dobimo napetost, ki je sorazmerna merjenemu toku. S priročno izbiro upornosti lahko dosežemo želeni 
faktor pretvorbe.

ZDS1009 naj bi v bistvu bila monolitna vezava štirih tranzistorjev v dvojnem tokovnem zrcalu v miniaturnem 
ohišju, za zelo enostavno uporabo in dokaj robustno izvedbo.

Prenese delo pri temperaturah  od -55 do 150˚C, napetostne konice do 120V in tokovne ekstreme do 1A. 
Na voljo je v majhnem, 8-pinskem SOT223 ohišju.

Slika 1: Shema vezja in ohišje                                                                           Slika 2: Tipična aplikacija

Vir: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZDS1009.pdf

Informacije: ZETEX
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Raspberry Pi RP2040 mikrokrmilnik

Mnoge bo to mogoče presenetilo, a Raspberry PI dela celo svoje mikrokrmilnike. No, trenutno samo en model, v eni 
izvedbi. RP2040 je zasnovan na dveh ARM Cortex-M0 jedrih, a tu se vsaka podobnost z trumami klonov konča. To je eden 

redkih ce nenih meni 
znanih mo delov z dve-
mi ARM jedri. A tu še 
ni konec vseh tri kov, 
ki jih RP2040 pre-
mo re. Ima namreč 8 
avtomatov (”state ma-
chines”), ki so poceni na-
domestek neposred no 
programabilni logiki. Čip 
ima dva PIO bloka, kjer 
PIO pomeni ”Program-
mable I/O” in to dokaj 

dobesedno. Vsak PIO blok vsebuje 4 dokaj zmogljive avtomate, ki lahko opravljajo različne, dokaj zahtevne  operacije 
na vpisanih ali prejetih podatkih ”v letu”. Vsak blok ima nekaj registrov in ukazni register in lahko izvaja nad podatki 
ukaze v svo  jem mikro programu.

PIO avtomati lahko ob ustreznih ”programih” celo generirajo VGA signal in serijska zaporedja (”burst sequences”).
Osnovne značilnosti:

Avtor: Branko Badrljica

• dve ARM Cortex-M0 jedri na 133MHz
• 264 kB SRAM v šestih bankah
• podpora do 16MB FLASH pomnilnika zunaj čipa
• DMA krmilnik
• AHB vodilo
• interpolator in enota za deljenje
• LDO regulacija
• 2 PLL enoti
• 30 GPIO pinov, 4 uporabni kot analogni vhodi
• periferija:

• 2x USART
• 2xSPI

• 2x I2C
• 16x PWM
• USB 1.1 s PHY
• 8x PIO ”state machine”

RP 2 0 4 0

Raspberry Pi

Number of cores

Type of core (e.g. M0+)

floor(log2(ram / 16k))

floor(log2(nonvolatile / 16k))
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SENZORJI PRETOKA PLINA

Večtočkovni senzorji pretoka plina 
dobili TÜV certifi kat za AMS/QAL1 

ustreznost

MT100 serija je namenjena nadzoru plinskega pretoka v velikih kanalih, dimnikih in ceveh. Lahko nadzoruje 
in spremlja  pretok tako posameznih komponent kot celote vseh plinov in mešanic, vključno z vročimi, 
vlažnimi in agresivnimi mešanicami tipičnih industrijskih procesov.

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

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

Razširjene komunikacije z digitalnim vodilom 

Za MT100 sta opcijsko na voljo digitalna komunikacija Foundation Fieldbus in PROFIBUS. Ti industrijski standardni 
komunikacijski vodili sta polni dvosmerni komunikaciji I/0 za neposredno povezavo s sistemi za nadzor in merjenje 
procesa, ki omogočata brezhibno integracijo. Foundation Fieldbus je H1, PROFIBUS pa -PA. Gonilniške datoteke naprave 
(DD) in PDM so vedno na voljo in jih je mogoče naložiti tudi s spletnega mesta FCl in/ali spletne strani ustrezne bus 
organizacije. 

Informacije: https://www.fl uidcomponents.com/
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SENZORIKA

Najboljši operaterski zaslon/odčitavanje v svojem razredu 

Odčitavanje MT100 je barvni LCD zaslon na dotik, osvetljen 
od zadaj operaterju z izčrpnimi informacijami obvešča o 
procesu in statusu merilnika pretoka. Zagotavlja digitalno 
vrednost pretoka, skupnega pretoka, temperature procesa 
v izbrani enoti. Neprekinjeno se prikazuje 0-100 % palični 
graf pretoka. 

Velik diagram pretoka omogoča operaterju takojšen prikaz 
uspešnosti procesa skozi čas. Vključen je tudi prikaz stanja 
alarma. V polju na vrhu zaslona je uporabniško zapisljivo, 
20-mestno polje za prikaz informacij, kot so ime procesa, 
lokacija, številka oznake ali vrsta plina.

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

* Included with CEMS and AMS/QAL1 options
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DAN NAJBOLJŠE PRAKSE

Uspeh digitalne transformacije temelji 
na vključenosti ljudi

Inovativnost in nenehne izboljšave na področju proizvodnje, razvoja, organizacije in vodenja so 
ključnega pomena za uspešno poslovanje v digitalni dobi. Za uspešen razvoj je nujno optimiziranje 
proizvodnih procesov, ki temelji na vključevanju vseh zaposlenih, so izpostavili domači in tuji 
strokovnjaki na 10. konferenci Dan najboljše prakse. Jubilejni dogodek z naslovom »Digitalni lean v 
proizvodnji« je v spletni obliki potekal 1. oktobra 2021, v organizaciji Sekcije uporabnikov sistemov 
stalnih izboljšav in Grozda Pametne tovarne.

Jubilejna konferenca je ponudila številna nova spoznanja o načinih uvajanja metode in uporabe digitalnega lean-a 
za doseganje višje dodane vrednosti, poslovne uspešnosti, inovativnosti, zadovoljstva zaposlenih in ugleda ter 
odpravljanja napak ali izgub v proizvodnem procesu.

Dr. Marjan Rihar, direktor Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo pri GZS in predsednik programskega odbora, 
je ob uvodnem nagovoru poudaril pomen nenehnega izboljševanja proizvodnih procesov ter izrazil zadovoljstvo 
ob uspešnem sodelovanju s Strateško razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP). Ob 20-letnici delovanja Sekcije 
uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI, ki je del Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo, je izpostavil 
uspeh delovanja sekcije, ki temelji na angažiranju vodstva podjetij in spodbujanju aktivnega sodelovanja vseh 
deležnikov pri digitalnih preobrazbah, prenosih znanj in inovativnih pristopih. Mag. Aleš Cantarutti,generalni direktor 
Gospodarske zbornice Slovenije, je ob tem dodal, da ima digitalizacija pri nadaljnjem razvoju gospodarstva ključno 
vlogo. Optimizacija procesov z lean fi lozofi jo in sredstva, ki bodo na razpolago v ta namen, ustvarjajo odlično priložnost 
za zvišanje produktivnosti, učinkovitosti in poslovne uspešnosti.

V nadaljevanju sta spregovorila dr. Jožica Rejec indr. Marjan Pogačnik dolgoletna sokreatorja vsebin iz Sekcije 
uporabnikov sistemov stalnih izboljšav. Izpostavila sta osrednje motive za vzpostavitev Sekcije 20 ključev, kot se je 
sekcija imenovala prvotno. V prvih letih delovanja je imela sekcija predvsem vlogo povezovalca podjetij in vlade, 

Informacije: https://www.fl uidcomponents.com/
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kar je vplivalo na zagon in aktivno podporo podjetjem. Pripomogla je predvsem z izmenjavo znanj in dobrih praks 
iz različnih panog domačih in tujih trgov. Danes delovanje SuSSI še vedno temelji na izvajanju delavnic z izmenjavo 
praks, kar podjetnikom nudi širino raznolikih znanj in metod za stalne izboljšave. Po besedah dr. Marjana Pogačnika je 
za spremembo kulture podjetja namreč potrebno vložiti kar nekaj časa, pomembna pa je tudi vztrajnost, prisotnost in 
podpora vodstva ter nagrajevanje tako manjših kot večjih izboljšav. Sčasoma inoviranje tako postane kultura podjetja, ki 
prinaša rezultate. »Če vodstvo razume potrebe, bo tudi sistem stalnih izboljšav uspešen,« je še poudarila dr. Jožica Rejec.

O pomenu optimizacije procesov z uporabo digitalnega lean-a je spregovoril dr. Richard Keegan, avtor, svetovalec 
v Centru za industrijsko povezovanje EU-Japonska in profesor na Univerzi Trinity College Dublin: »Vitka metoda je 
način vodenja ljudi, ki deluje. Uvajanje lean metode ustvarja dodano vrednost za podjetje in celotno gospodarstvo. 
V zadnjih letih smo se zavedli pomena in potrebe po digitalizaciji, pri tem pa smo naleteli na izzive z razumevanjem, 
kaj to sploh pomeni, kako tehnologije uporabljati in predvsem, kaj želimo z njimi doseči. Orodja digitalnega lean-a 
omogočajo razumevanje delovanja tehnologij, vpoglede v možnosti nadaljnjega razvoja, ustvarjanje dodane vrednosti 
in rešitve težav s pomočjo digitalizacije. Pri tem pa ne smemo pozabiti na odnose z zaposlenimi, ki jih moramo v 
procese inoviranja stalno vključevati in aktivno spodbujati. V prihodnosti bodo zmagali tisti, ki bodo gradili odnose 
z ljudmi, uporabljali tehnologije in uvajali nove prakse z nenehnimi izboljšavami.«

Direktor Zavoda Ptica, dr. Peter Metlikovič, je predstavil prednosti in koristi digitalnega leana pri vodenju ljudi v 
organizacijah. Izpostavil je, da brez motiviranih ljudi napredek v razvoju praktično ni mogoč. V Sloveniji je v povprečju 
aktivno nezavzetih 23 % zaposlenih ter delno zavzetih 48 % zaposlenih. Večjo zavzetost bi lahko spodbudili z 
ustvarjanjem manjših oddelkov, ki imajo popolno z avtonomijo, jasne cilje, lastno znanje in namen. Skupinovodja tako 
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lažje usmerja svojo ekipo, kar vpliva na hitrejše reševanje problemov, uspešno medsebojno sodelovanje in nenazadnje 
stalno izboljševanje delovnih procesov. Bistvena je vključenost ljudi, razvoj in delo z ljudmi ter sistematičnost dela, 
ki zagotovi končno vrednost za kupca.

O razumevanju digitalizacije in digitalnega lean-a je spregovoril dr. Nikolaos Dimitriadis, nevroznanstvenik, nevromarketer, 
motivacijski govorec, predavatelj na Ljubljana MBA in Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Poudaril je, da z uporabo 
tehnologij lahko dosežemo več, se bolj razvijamo in hitreje učimo. Veliko organizacij se ob tem sooča z vprašanji, kako 
s pomočjo tehnologije sploh preobraziti poslovanje in se usmeriti v nenehne izboljšave. Raziskave kažejo, da je kar 75 
% vseh poskusov digitalne transformacije neuspešnih, glavni razlog pa tiči v nevključevanju ljudi v procese inoviranja 
in optimizacije procesov. Za uresničevanje ciljev so zato bistvenega pomena odnosi z ljudmi in stalna vključenost v 
razvoj idej. Pomembno je, da zaposleni sprejmejo nujnost sprememb in pri njih aktivno sodelujejo z novimi idejami. 
Kulturni elementi, ki zaposlenim omogočajo razvoj idej so avtentičnost, ponos, pripadnost in zabava. Pomanjkanje teh 
kulturnih elementov pa lahko vpliva na delovno nezavzetost zaposlenih. Za razvoj in uspešno transformacijo organizacij 
je potrebno ustvariti kulturo, ki temelji na toplini in kompetentnosti, zaposleni pa jo z veseljem živijo vsak dan.

Sledila je interaktivna delavnica o vitkih rešitvah z digitalizacijo, ki sta jo vodila Miha Vedenik iz podjetja Lean rešitve 
d.o.o. in Mitja Gnezda iz ebm-papst Slovenija proizvodnja elektromotorjev d.o.o. Poudarila sta, da je vitka kultura podjetja 
možna le s povezanimi in celovitimi metodami, ki se med seboj ne smejo izključevati. Miha Vedenik je izpostavil, da 
v Sloveniji približno 50 % podjetij sicer uporablja tehnologije, niso pa z njihovo pomočjo še vpeljevali novih metod 
v proizvodne procese. V nadaljevanju sta podala primere vitke metode v praksi in priredila praktični prikaz primera 
prevzema stroja z virtualnimi očali. Prikazala sta tudi avtonomno vzdrževanje z uporabo virtualne resničnosti, orisala 
primer odprave zastoja s pomočjo serviserja z virtualnimi očali in predstavila pozitivne učinke povezave med vitkimi 
metodami in virtualnimi očali. Ob zaključku sta še poudarila, da je ljudi potrebno aktivno vključevati v procese, z 
njimi sodelovati, skupaj reševati težave in z njimi deliti uspehe.

Konferenco je spremljalo več kot 100 udeležencev iz slovenskih in tujih podjetij in organizacij. Naslednja konferenca 
bo 30. septembra 2022.
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Enostavno do uporabe črtnih kod

Sistem standardov GS1

Sistem standardov GS1 temelji na identifi kaciji, avtomatskem zajemu in izmenjavi podatkov.

To je integriran sistem globalnih standardov za identifi kacijo, zajem informacij o izdelkih, sredstvih, storitvah in 
lokacijah ter za izmenjavo informacij med udeleženci preskrbovalne verige ter spremljajočih rešitev, ki pomagajo 
izboljšati poslovne procese.

Standardi GS1 omogočajo, da vsi partnerji v preskrbovalni verigi govorijo isti jezik. Načrtovani so za uporabo v kateri 
koli gospodarski panogi, dejavnosti ali javnem sektorju.

Koristi uporabe različnih standardov GS1 so:
• večja natančnost in preglednost poslovanja,
• zmanjšanje stroškov in odprava napak,
• skrajšanje časov in večja natančnost podatkov pri naročanju, dobavi in prevzemu blaga,
• sledljivost skozi celotno preskrbovalno verigo,
• boljše upravljanje zalog,
• izboljšave logističnih operacij,
• lažje izvajanje avtomatskega upravljanja zalog.

Podjetje ali posameznik, ki želi enote označevati po sistemu GS1, pridobi pravico do uporabe številk GS1 tako, da 
postane član organizacije GS1 (www.gs1si.org).

Kako pridobiti črtno kodo?

Za včlanitev v GS1 Slovenija in pridobitev številk GS1 se podjetje ali posameznik registrira na spletnem portalu GS1 
Slovenija, www.gs1si.org/registracija, ter izpolni pristopno izjavo in naročilnico za posamezne številke GS1. S podpisom 
pristopne izjave kandidat za člana izjavi, da sprejema pravice in obveznosti kolektivnega člana, določene v Statutu 
GS1 Slovenija. GS1 Slovenija novemu članu izda pisno obvestilo o dodelitvi številk GS1 v treh dneh od predložitve 
podpisane pristopne izjave in naročilnice ter plačila enkratne članarine – pristopnine in prve letne naročnine.

Član po elektronski pošti prejme uporabniško ime in geslo za dostop do zaprtih članskih strani spletnega portala GS1 
Slovenija, kjer so mu med drugim na voljo informacije o dodeljenih številkah GS1.

Član lahko z dodeljenimi številkami GS1 označuje le izdelke lastne blagovne znamke. Kadar ne moremo govoriti 
o blagovni znamki, je merilo lastništvo tehničnih specifi kacij o izdelku. Uvoznik ali distributer lahko izdelke, ki niso 
oštevilčeni pri izvoru, oštevilči le začasno.

Informacije: LEOSS d.o.o.

Včlanitev in 
pridobitev pravice  

 do uporabe 
številk GS1

�

Določitev  

ključev GS1 �
Tisk črtne kode

�

Izmenjava 
podatkov
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Dodeljene številke GS1 lahko uporablja le član, kateremu so bile dodeljene. Ni jih dovoljeno prodati, dati v najem ali 
na drug način dovoliti uporabo, niti v celoti niti delno, nobenemu drugemu podjetju ali posamezniku.

Za dodeljene številke GS1 član plačuje letno naročnino. Naročnina je odvisna od vrste in količine dodeljenih številk 
GS1 ter od prometa (čisti prihodki od prodaje), ki ga je član ustvaril v preteklem letu. Podlage in merila za določanje 
višine letne naročnine določa Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki je skupaj s Statutom 
in veljavnim cenikom objavljen na spletnih straneh GS1 Slovenija.

Kaj pridobi član GS1 Slovenija?
• Pravico uporabljati mednarodne identifi kacijske številke GS1 ter druge standarde in rešitve mednarodnega 

in nacionalnega označevanja GS1
• Podporo pri uporabi standardov GS1
• Priložnosti za izboljšanje poslovanja z uporabo standardov in rešitev, ki jih ponuja sistem GS1
• Dostop do strokovne literature GS1
• Obvestila o novostih v svetu standardov GS1
• Ugodnosti pri izvajanju storitev GS1 Slovenija (izobraževanje, svetovanje, verifi kacija črtnih kod in logističnih 

etiket)

Identifi kacija

Globalno enolično identifi kacijo sistem GS1 zagotavlja z identifi kacijskimi ključi GS1.

GS1 Slovenija dodeljuje tri predpone podjetja GS1 ali intervale številk GS1 GTIN-13:
• 9-mestno predpono podjetja GS1 – G1 (1.000 x GTIN-13, 1.000 x GLN, 100 milijonov x SSCC)
• 8-mestno predpono podjetja GS1 – G2 (10.000 x GTIN-13, 10.000 x GLN, 1 milijarda x SSCC)
• 7-mestno predpono podjetja GS1 – G3 (100.000 x GTIN-13, 100.000 x GLN, 10 milijard x SSCC)

Na podlagi dodeljene predpone podjetja GS1 član svojim izdelkom, storitvam, lokacijam, transportnim in logističnim 
enotam določi identifi kacijske številke sam, pri čemer mora upoštevati pravila GS1.

Največkrat uporabljeni identifi kacijski ključi so:

Celoten seznam identifi kacijskih ključev je na voljo na spletnih straneh GS1 in v uporabniškem priročniku GS1 Slovenija.

Za dodelitev GTIN (črtne kode EAN) je ne glede na to, kje in kdo je proizvedel izdelek, pristojen lastnik blagovne znamke.

GTIN – globalna trgovinska številka izdelka

GTIN-13 je 13-mestna identifi kacijska številka, ki enolično določa izdelek ali storitev v trgovanju in je osnovni 
identifi kator v sistemu GS1. Vsaka standardna enota mora dobiti svoj GTIN, tudi skupinska standardna pakiranja 
izdelkov. Vsaka enota ima lahko samo en GTIN, ki ostaja nespremenjen ne glede na državo, kjer se prodaja.

GTIN je le ključ za dostop do informacij o izdelku ali storitvi (ime, cena, količina, velikost in drugo) in je kazalec na 
podrobne/potrebne podatke o enoti. V številke niso vključeni interni šifranti ali kategorije. Podjetje, ki mu dodeljeni 
interval številk GS1 ne zadošča več, lahko naroči dodatnega.

GTIN   
globalna trgovinska številka izdelka  
(Global Trade Item Number)

prodajne enote (izdelke, storitve)

GLN
globalna lokacijska številka  
(Global Location Number)

lokacije in pravne subjekte (podjetje, 
skladišča, oddelke v podjetjih)

SSCC
zaporedna koda zabojnika  
(Serial Shipment Container Code)

posamezne logistične enote (škatle, zaboje, 
palete)
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Struktura GTIN

Referenca lokacije se določi na enak način kot referenca prodajne enote pri GTIN-13. Ker sta
identična GTIN in GLN zapisana v dveh različnih zbirkah, do zamenjave ne more priti.

Primer
Podjetje, ki je v uporabo prejelo 9-mestno predpono podjetja GS1 383123456XXXC in glavni
GLN 3831234569998, ki označuje sedež podjetja, lahko oštevilči svoje druge lokacije na naslednji
način:
3 8 3 1 2 3 4 5 6 9 9 8 1  (proizvodni obrat)
3 8 3 1 2 3 4 5 6 9 9 7 4  (skladišče/nakladalna rampa 1)
...
3 8 3 1 2 3 4 5 6 0 0 0 1  (skladišče/nakladalna rampa 1)

Uporabljene številke GLN morajo člani prijaviti GS1 Slovenija z vpisom na članskih straneh portala GS1 Slovenija. Vse 
številke GLN so objavljene v mednarodni bazi GEPIR, kjer so zbrani podatki o uporabnikih sistema GS1 in številkah 
GLN po svetu.

SSCC – zaporedna koda zabojnika

SSCC je 18-mestna identifi kacijska številka, ki se uporablja za identifi kacijo logističnih enot ne glede na to, ali so 
homogene ali mešane. SSCC omogoča, da je vsaka posamezna enota enolično označena, kar prinaša prednosti pri 
sledenju, naročanju, dostavi in avtomatskem prejemanju blaga.

Struktura SSCC

Razširitvena cifra (1 cifra) se uporablja za povečanje kapacitete SSCC in jo določi član. Predpono podjetja (7-9 cifer) 
določi organizacija GS1. Referenca prodajne enote (7–9 cifer) je zaporedna številka, ki jo določi član. Kontrolna cifra 
se izračuna po posebnem algoritmu (1 cifra).

Primer
Podjetje, ki je prejelo v uporabo 9-mestno predpono podjetja GS1 383123456, za vsako paleto generira lastni SSCC 
na naslednji način:
0 3 8 3 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1
0 3 8 3 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 1 8
0 3 8 3 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 2 5

Aplikacijski identifi katorji (AI)

Včasih razlikovanje enot med seboj samo po identifi kacijski številki ne zadostuje. Takšne potrebe se pojavijo na primer 
pri zagotavljanju sledljivosti, ko moramo poznati dodatne lastnosti enote.

Sistem identifi kacijskih ključev GS1 tako dopolnjujejo aplikacijski identifi katorji (Al), ki omogočajo vpis dodatnih 

Predpona podjetja GS1 Referenca prodajne enote Kontrolna cifra

 N 1   N 2   N 3   N 4   N 5   N 6   N 7   N 8   N 9   N 10    N 11    N 12 N 13

Razširitvena  
cifra

Predpona podjetja GS1 Referenca prodajnih enot Kontrolna  
cifra

N 1    N 2   N 3   N 4   N 5   N 6   N 7   N 8   N 9   N 10    N 11    N 12    N 13    N 14    N 15    N 16    N 17 N 18
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podatkov. To so na primer: številka serije (LOT), rok uporabe, teža ali druge lastnosti prodajne enote. Celoten seznam 
vsebuje več kot sto AI. Nekaj primerov:

Zajem
Črtne kode GS1 omogočajo hitro in natančno avtomatsko identifi kacijo v kateri koli točki preskrbovalne verige.

Simbologija črtne kode določa pravila za oblikovanje simbola črtne kode. V sistemu GS1 obstaja več različnih kodnih 
simbologij.

Pri izdelavi črtne kode je treba upoštevati ustrezno velikost simbola, svetli rob (levo od prve in desno od zadnje črtice) 
ter razliko med kontrastom črtic in presledkov. Slab kontrast najpogosteje povzročijo neustrezna barva, material ali 
premajhna koda. Najboljši kontrast so črne črte na beli podlagi, izbrati pa je mogoče tudi druge barvne kombinacije. 
Informacije o dobrih in slabih kontrastih so na voljo na spletnih straneh GS1 Slovenija.

Črtna koda EAN-13 se uporablja v večini primerov maloprodajnih izdelkov. Zanjo je predpisana osnovna velikost 
simbola, ki jo lahko pomanjšamo do 80 % ali pa povečamo do 200 %. Zmanjševanje simbola je omejeno s kakovostjo 
tiska. Majhnim simbolom se zaradi morebitnih težav pri skeniranju izogibamo.

Minimalna velikost: 30 mm x 18 mm
Maksimalna velikost: 75 mm x 46 mm
Nominalne velikost: 37 mm x 23 mm
Širina najožje črtice v črtni kodi (X-dimenzija)
pri nominalni velikosti je 0,33 mm
Opomba: Dimenzije črtne kode v mm so
zaokrožene.

Vse bolj pa se uveljavlja simbologija GS1 DataBar, ki omogoča zapis identifi kacijske številke na manjšem prostoru ali 
zapis dodatnih podatkov (npr. številko serije, teža, rok uporabnosti).

Za uspešno branje črtne kode mora bralnik zaznati dovolj velik kontrast med temnimi črtami in svetlo podlago. Najboljši 
barvni kontrast dosežemo, če črne črte natisnemo na belo podlago, toda tudi nekatere druge barvne kombinacije so 
učinkovite in zagotavljajo ustrezen kontrast:

Nadaljevanje v naslednji številki

AI Polno ime
00 Zaporedna koda zabojnika

01 Globalna trgovinska številka izdelka – GTIN

02 GTIN prodajnih enot, vsebovanih v logistični enoti

10 Številka serije ali partije

15 Minimalni rok trajanja (kakovost) (LLMMDD)

37 Število enot v logistični enoti
22

,8
5 

m
m

37,29 mm

3 830034 080016

Primer

Dober kontrast Slab kontrast

3 830034 0800163 830034 080016 3 830034 0800163 830034 080016
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