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Spoštovani,

Komaj smo dočakali vsaj majhno sprostitev covid ukrepov, že nas je 
doletela nova katastrofa. Tokret grozovita vojna, ki bo vplivala na ves 
svet, vse ekonomske, tehnološke in moralne odnose. Kaj se je spletlo v glavi 
enega človeka, da je zagnal takšno morijo, nihče ne more vedeti... 

Je pa dobra stvar pri vsem skupaj ta, da je združil že dokaj načeto 
evropsko zvezo in jo utrdil v svojih vrednotah in zavezah.

Druga dobra stvar je še večja zavezanost k iskanju rešitev v energetiki, saj 
so viri kar naenkrat prepolovljeni in jih naša neverjetna poraba nikakor ne 
bo mogla pokrivati... Jedrska,  solarna, vetrna energija, ali morda kak nov 
vir... morda fuzijska energija? Uspeh fuzijske energije kot varen, nizko 
oglji čni vir energije, bi zagotovo rešil večino težav sodobne družbe...

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
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RAZISKAVE IN RAZVOJ

Informacije: Inštitut Jožef Stefan

Ljubljana, 9. februar 2022 – Evropskim raziskovalcem konzorcija EUROfusion, v 
katerem je tudi 40 sodelavcev Instituta »Jožef Stefan«, je na eksperimentalnem 
fuzijskem reaktorju JET (Joint European Torus) v Oxfordu v Veliki Britaniji 
uspel prelomni dosežek. Rekordnih  59 MJ fuzijske energije dokazuje 
potencial fuzijske energije, ki v prihodnje lahko zagotovi varno in učinkovito 
nizkoogljično proizvodnjo energije. Dobljeni rezultati so skladni z napovedmi 
in dober obet za Iter. 

Raziskovalci konzorcija EUROfusion, ki ga sofi nancira Evropska komisija in 
združuje 4800 znanstvenikov, inženirjev, ekspertov in študentov iz vse Evrope, 
med njimi so tudi raziskovalci Instituta »Jožef Stefan«, povezani v Slovenski 
fuzijski asociaciji (SFA), so z napravo Joint European Torus (JET) proizvedli 
rekordnih 59 megajoulov (MJ) fuzijske energije.

Na JET-u, največji obratujoči fuzijski napravi na svetu s sedežem v UK Atomic 
Energy Authority (UKAEA) v Oxfordu, so več kot podvojili prejšnji rekordni 
dosežek, ki je znašal 21,7 MJ in je bil na isti napravi dosežen leta 1997. Rekord 
je dosežen v okviru skrbno načrtovane eksperimentalne kampanje konzorcija 
EUROfusion in odraža več kot dve desetletji napredka v fuzijskih raziskavah. 
Glavni cilj kampanje je, da že v času gradnje večje in naprednejše fuzijske 
naprave Iter v Franciji priskrbi čim več znanstvenih podatkov v podporo 
njegovemu delovanju.

Iter je mednarodni fuzijski raziskovalni projekt s sedežem na jugu Francije. 
Cilj projekta, ki ga podpirajo Evropska unija, Japonska, ZDA, Kitajska, Indija, 
Južna Koreja in Rusija, je dokazati znanstveno in tehnološko izvedljivost 
pridobivanja fuzijske energije.

EVROPSKI RAZISKOVALCI DOSEGLI EVROPSKI RAZISKOVALCI DOSEGLI 
REKORD V SPROŠČENI FUZIJSKI REKORD V SPROŠČENI FUZIJSKI 
ENERGIJIENERGIJI
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FUZIJSKA ENERGIJA

Zaradi vse večje težnje po razogljičeni proizvodnji energije je uspeh v JETu velik korak v razvoju fuzije kot varnega, 
učinkovitega, nizkoogljičnega vira energije v bitki s svetovno energetsko krizo.

Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport: 
“Gre za izjemen dosežek pri iskanju novih virov čiste energije. Evropa je vodilna na svetu na področju raziskav fuzijske 
energije. Slovenski raziskovalci so preko Slovenske fuzijske asociacije aktivno vključeni v te raziskave in dokazujejo, 
da so ob boku najboljšim.”

Boštjan Zalar, direktor Instituta »Jožef Stefan«: 
“ Institut »Jožef Stefan« je največji, multidisciplinarni znanstveno-raziskovalni inštitut v Sloveniji. Raziskave fuzije so 
izjemno pomembno področje njegovega delovanja, vodimo tudi Slovensko Fuzijsko Asociacijo. Več kot 40 raziskovalcev 
Instituta je na različnih področjih vključeno v konzorcij EUROfusion. Prebojni dosežek v raziskavah fuzije je zato tudi 
velik uspeh raziskovalcev IJS.”

Bernard Bigot, generalni direktor Itra:  
»Dolg pulz zlitja devterija in tricija na takšni moči – skoraj na industrijskem nivoju – je odmevna potrditev smiselnosti 
naporov vseh, ki so vključeni v fuzijske raziskave. Za projekt Iter so rezultati, doseženi v JET-u, zelo pomembni in 
močno krepijo zaupanje, da smo na pravi poti k polni fuzijski moči.«

Tony Donné, programski vodja EUROfusion:
»Ta dosežek je rezultat dolgoletnih priprav  raziskovalcev koncorcija EUROfusion po vsej Evropi. Vse, kar smo se pri 
tem naučili o fuziji, in dejstvo, da dosežek v celoti potrjuje naše teoretične napovedi, kažejo, da smo na pravi poti v 
prihodnost izkoriščanja fuzijske energije. Če lahko vzdržujemo fuzijo pet sekund, jo lahko tudi pet minut in nato pet ur.
To je velik trenutek za vsakega izmed nas in celotno fuzijsko skupnost. Obratovalne izkušnje, ki smo jih pridobili v 
realnih pogojih, nas navdajajo z velikim zaupanjem v naslednjo fazo poskusov v Itru in v evropski demonstracijski 
elektrarni EU DEMO, ki je zasnovana tako, da bo dajala električno energijo v omrežje.« 

Boštjan Končar, vodja Slovenske fuzijske asociacije (SFA):
“JET je proizvedel skoraj trikrat več fuzijske energije kot kdaj koli prej. To je ogromen skok na poti do trajnostne fuzijske 
energije. Dosežek je tudi plod dolgoletnega trdega dela raziskovalcev Slovenske Fuzijske Asociacije, predvsem na 
področju nevtronskih transportnih izračunov za JET, diagnostike, analiz in priprave fuzijskih eksperimentov.”
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INFORMACIJE

Informacije: Suzanne Ong, Zunanje komunikacije, SES

Družba SES, vodilna na področju rešitev za povezovanje globalnih vsebin, objavlja poslovne rezultate za leto, ki se je 
zaključilo 31. decembra 2021.

Leto 2021 so zaznamovali solidno poslovanje s prihodki v višini 1.782 milijonov evrov in prilagojenim dobičkom iz 
poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 1.091 milijonov evrov, na zgornji meji fi nančnih obetov.

• Izboljšanje prenosa video vsebin (lani -4,6% medletno v primerjavi z 
-8,0 % medletno leta 2020) pred našimi fi nančnimi napovedmi.

• Odpornost delovanja omrežij, +0.5% medletno v okolju, na katerega je 
vplivala epidemija codiva-19D.

• Prilagojeni čisti dobiček se je povečal za 69% na 323 milijonov evrov, 
vključno z ugodnostmi nižjih ponavljajočih se stroškov poslovanja, 
amortizacije in obresti.

• Predlagana dividenda za leto 2021 (izplačana v letu 2022) je 0,50 EUR za 
domačo delnico (A share), kar pomeni 25-odstotno medletno povečanje.

SES je na dobri poti k visokim dohodkom v letu 2022in prilagojenemu EBITDAter k doseganju dolgoročne vrednosti 
z diferenciranimi naložbami v rast.

•  Približno 85% načrtovanih prihodkov skupine za leto 2022 (1.750-1.810 milijonov evrov) je že pogodbeno 
dogovorjenih.

•  Napoved prilagojenega EBITDA za leto 2022 (1.030-1.070 milijonov EUR) odraža krepko dobičkonosnost kljub 
dodatnim stroškom spodbujanja rasti področja Omrežij.

• Več kot 900 milijonov dolarjev zaostankov za satelit SES-17 (začetek delovanja sredi leta 2022) in satelit O3b 
mPOWER (uvedba storitve načrtovana konec leta 2022).

Steve Collar, izvršni direktor družbe SES, je izpostavil: ”Leto 2021 je bilo za SES uspešno, saj so bili prihodki ter 
prilagojeni EBITDA v skladu z našimi cilji. Zagotovljenih je bilo za več kot 1,2 milijarde evrov obnovljenih pogodb 
in novih poslovnih zmag. Povečal se je prilagojeni čisti dobiček, ki odraža našo osredotočenost na vse stroškovne 
postavke, neto dolg glede na EBITDA pa je bil najnižji v šestih letih.«

Kot je izpostavil Collar, se je »po zaslugi podaljšanja sodelovanj z našimi dolgoročnimi partnerji na področju oddajanja, 
naraščajočega števila HD televizijskih kanalov in širitve ponudbe HD+ v Nemčiji, naša video dejavnost izboljšala. 
Kljub dolgemu obdobju epidemije covida-19 se je naše omrežno poslovanje dobro odrezalo, pri čemer je okrevanje 
na področju mobilnosti prispevalo k pozitivni medletni rasti v drugi polovici leta 2021. Pričakujemo, da se bo ta rast 
v letu 2022 še pospešila.

Leto 2021 je bilo ključno tudi za našo pobudo za zagotovitev C-pasu v ZDA, saj smo še pred rokom ameriške Zvezne 

POSLOVNI REZULTATI PODJETJA SES ZA LETO 2021POSLOVNI REZULTATI PODJETJA SES ZA LETO 2021
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NOVICE IN DOGODKI

komisije za komunikacije dobili zeleno luč in prejeli 977 milijonov dolarjev (pred obdavčitvijo) spodbud. Druga faza 
poteka po načrtih, v letu 2022 bo izstreljenih več satelitov, kar nam lahko konec leta 2023 zagotovi dodatne spodbude 
v višini 3 milijard dolarjev«.

»Z vstopom satelita SES-17 v komercialno delovanje julija 2022 bomo naše omrežje prihodnosti odprli za trg,« 
napoveduje Collar. Kot je dejal, nameravajo še pred koncem 2022 ponuditi prve storitve na satelitu O3b mPOWER. 
»Rase tudi vključenost strank, podpisanih imamo za skoraj milijardo dolarjev pogodb, med drugim s petimi od šestih 
največjih podjetij za križarjenja, Microsoftom, Marlinkom, tu je še naše prelomno partnerstvo v skupnem podjetju 
z družbo Reliance Jio. Pozdravljamo tudi napredek Evropske komisije pri opredelitvi varne in suverene večorbitne 
evropske vesoljske arhitekture, ki se dobro ujema z našo infrastrukturo in vizijo,« je še dodal.

»Nenazadnje, leta 2021 smo delničarjem izplačali za 275 milijonov EUR dividend, kar poudarja našo zavezanost k 
trajnim in privlačnim donosom za delničarje. Povečanje osnovne dividende za leto 2021 za 25% odraža naše zaupanje 
v dolgoročne temelje rasti in ustvarjanje vrednosti družbe SES,« je sklenil izvršni direktor družbe SES.

Video: 59 % prihodkov skupine
Družba SES je 31. decembra 2021 prenašala skupno 8.386 televizijskih programov (medletno enoodstoten dvig) 
več kot 355 milijonom domov po vsem svetu. To vključuje okoli 3.105 televizijskih kanalov v visoki ločljivosti, kar 
je za 6% več glede na leto prej. Kar 71% vseh televizijskih programov, ki jih prenašamo prek omrežja SES, oddaja v 
MPEG-4 formatu, dodatnih 5% pa v HEVC formatu.

Medletno rast HD+ v Nemčiji gre pripisati povišanju cen naročnin ter števila naročnikov. Uvedba novih produktov, kot 
sta HD+ ToGo (zagnan oktobra 2021) in HD+ IP (zagnan februarja 2022), bo v prihodnje še spodbujala nadaljnji razvoj 
poslovanja. Prihodki na mednarodnem trgu so medletno ostali nespremenjeni, medtem ko se prihodki na področju 
športa in prireditev še naprej krepijo, tudi po zaslugi izboljšane učinkovitosti v primerjavi z letom 2020, na katero so 
vplivale odpovedi in zamude zaradi pandemije covida-19.

Omrežja: 41 % dohodkov skupine
Pozitiven prispevek novih omrežnih rešitev, ki jih omogočata satelita MEO in GEO ter institucionalne rešitve, je za 
ameriške in globalne stranke prinesel medletno rast prihodkov. To je bilo delno izravnano z ukinitvijo nekaterih 
storitev v tretjem četrtletju leta 2021 kot posledica umika ZDA iz Afganistana.

Na področju fi ksnih podatkov so se osnovni prihodki zmanjšali za enomestno število, v primerjavi z medletno nižjimi 
prihodki v pacifi ški regiji in veleprodajnimi posli v Afriki, ter še niso bili uravnoteženi s stalno rastjo novih poslov pri 
pomembnejših operaterjih mobilnih omrežij (zlasti v ameriški in azijski regiji, kot tudi novimi prihodki v globalnem 
segmentu oblaka). Dolgoročni temelji ostajajo močni, pri čemer izboljšanje prihodkov v drugi polovici leta 2021 odraža 
okrevanje podjetij za križarjenja, saj so ladje ponovno začele obratovati, ob tem pa smo z novimi posli zagotovili 
dodatne kapacitete strankam komercialnega letalstva.

Prihodnje izstrelitve satelitov
Francosko zasebno podjetje Arianespace, ki izvaja izstrelitve v vesolje, je oktobra 2021 uspešno izstrelilo satelit SES-
17. Ta satelit z visoko prepustnostjo v pasu Ka naj bi začel komercialno delovati v sredini leta 2022 in bo zagotavljal 
širokopasovno povezavo na območju Amerike, Karibov in Atlantskega oceana. Satelit SES-17 bo naša ključna stranka 
podjetje Thales Avionics uporabljalo za zagotavljanje omrežnih rešitev ponudnikom komercialnega letalstva nad 
Severno Ameriko.

Družba SES je novembra 2021 naročila dva geostacionarna satelita v pasu Ku za glavno orbitalno režo na 19,2 stopinje 
vzhodno, da bi ohranila vrhunske storitve, ki jih zagotavlja svojim evropskim strankam, ki ponujajo video vsebine, ter 
izkoristila nove priložnosti v regiji. Ta dva nadomestna satelita (ASTRA 1P in ASTRA 1Q) naj bi nadomestila štiri satelite 
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(ASTRA 1KR, ASTRA 1L, ASTRA 1M in ASTRA 1N), ki trenutno služijo uporabnikom na tej orbitalni lokaciji, s čimer se bo 
povečala učinkovitost z več kot 50-odstotnim zmanjšanjem potreb po kapitalskih izdatkih na 19,2 stopinje vzhodno.

O družbi SES

Družba SES ima drzno vizijo, da z distribucijo video vsebin najvišje kakovosti 
in s ponujanjem brezhibne povezljivosti po vsem svetu zagotavlja čudovita 
doživetja vsepovsod. Kot vodilni ponudnik globalnih rešitev za povezljivost 
vsebin družba SES upravlja edino več-orbitalno konstelacijo satelitov na svetu 
z edinstveno kombinacijo globalne pokritosti in visoke zmogljivosti, vključno 
s komercialno dokazanim sistemom O3b v srednji zemeljski orbiti z nizko 
zakasnitvijo. SES lahko z uporabo obsežnega in inteligentnega omrežja v oblaku 
zagotavlja visokokakovostne rešitve povezljivosti kjer koli na kopnem, na morju 
ali v zraku ter je zaupanja vreden partner vodilnih svetovnih telekomunikacijskih 
podjetij, operaterjev mobilnih omrežij, vlad, ponudnikov povezljivosti in storitev v oblaku, izdajateljev televizijskih 
programov, operaterjev video platform ter lastnikov vsebin. SES-ovo video omrežje prenaša več kot 8.650 kanalov 
in ima neprimerljiv doseg 361 milijonov gospodinjstev ter zagotavlja upravljane medijske storitve za linearne in 
nelinearne vsebine. Družba kotira na pariški in luksemburški borzi (Ticker: SESG). Dodatne informacije so na voljo 
na: www.ses.com.

Za dodatne informacije se obrnite na:
Suzanne Ong, Zunanje komunikacije
Tel. +352 710 725 500 suzanne.ong@ses.com

Pomen meroslovja v digitalizirani 
prihodnosti

Informacije: SIMER, GZS

Merilna oprema ima pomembno vlogo v Industriji 4.0, ki narekuje digitalizacijo procesov. Le te je potrebno 
povezati s senzorji, ustrezno opremo in kalibracijskimi laboratoriji, saj je le tako lahko zagotovljena učinkovita 
pokritost Industrije 4.0.

Na pobudo članov Zbornice elektronske in elektroindustrije, ki so uvideli potrebo in izrazili interes po 
sodelovanju, je bila v marcu 2021 ustanovljena sekcija SiMER, ki je interesna povezava proizvajalcev, 
uporabnikov in distributerjev merilne opreme. Sekcija ima jasen cilj povezovanja članov in zastopanje 
skupnih interesov na področju merilne opreme, tehnologij in postopkov. Glavni namen delovanja je jasno 
razviden tudi iz slogana »povezujemo«. 

V prvem letu delovanja smo s člani SiMER pripravili dva pomembna dogodka. Prvi dogodek je bila delavnica 
z naslovom »Izzivi digitalizacije pri meritvah«. V prvem delu programa so bila tri krajša predavanja na 
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STROKOVNI DOGODKI - IZOBRAŽEVANJA

temo: razvoj meroslovja, digitalni certifi kat in industrijska metrologija kot pomemben steber industrije 4.0. 
V drugem delu pa je potekala okrogla miza na temo »Meroslovje za digitalno transformacijo«. Pozitiven 
odziv z veliko udeležbo je dokaz, da obstaja velika želja in skupni interes po povezovanju / sodelovanju 
deležnikov, ki so povezani z meroslovjem. V okviru delavnice je bilo izpostavljeno pomanjkanje pridobivanja 
kompetenc naprednega meroslovja v obstoječih izobraževalnih programih.

Drugi dogodek pa je bil izveden kot vzporedni program sejma IFAM, ROBOTICS, INTRONIKA 2022, ki je 
potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, in sicer forum z naslovom Meroslovje in Industrija 4.0. 
Predstavljena je bila vloga meroslovja v Industriji 4.0 ter njegov doprinos k razvoju in uvajanju digitalnih 
tehnologij za pametne tovarne z glavnim sporočilom, da brez podpore meroslovja prehoda v I 4.0 ne 
bo. Ob zaključku je bila izvedena delavnica v okviru katere so bili udeleženci seznanjeni z izhodiščnimi 
kompetencami profi la »Meroslovec v Industriji 4.0« in si izmenjali mnenja o pomembnosti tega poklica 
za prihodnost.

V SiMER želimo uresničevati zadano 
poslanstvo, zato v kolikor ste proiz-
vajalec, uporabnik ali distributer 
merilne opreme, vas vljudno vabi mo, 
da se nam pridružite kot član in s tem 
prispevate k sooblikovanju skup nih 
interesov s področja meroslovja v 
Sloveniji. Za dodatne informacije se 

obrnite na: Mitja Virant ( , t: 01 5898 303) 
ali obiščite spletno stran.
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OGLASNA SPOROČILA

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today

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



14 AVTOMATIKA 197/2022

OPREMA ZA ENERGETIKO

Enostavno in varno ožičenje, tudi pri najbolj zahtevnih vezavah.

Pri prenosu in distribuciji električne energije se 
tokovni in napetostni transformatorji uporabljajo 
predvsem za zaščitne in merilne funkcije. 
Klippon® Connect TTB, je nova serija ločilnih in 
tokovnih napetostnih vrstnih sponk proizvajalca 
Weidmüller. Glavna prednost serije Klippon® 
Connect TTB je napredna inovativna oblika, ki 
omogoča enostavno in varno ožičenje tokovnih 
in napetostnih transformatorjev, tudi pri bolj  
zapletenih vezavah. Preprečevanje obratovalnih 
napak med delovanjem poveča razpoložljivost 
naprave in podaljša življenjski cikel celotne krmilne 
omare. Tako so v največji meri izpolnjene ustrezne 
zahteve končnega uporabnika. 

GLAVNE PREDNOSTI

Vzvodni mehanizem
Edinstven vzvodni mehanizem zagotavlja maksimalno zanesljivost stika. Omogoča enostaven preklop 
vzvoda ročno z držalom ali z uporabo izvijača. Držalo vzvoda mehansko zaklene povezane vzvode sponk 
in v kombinaciji z mostičkom zagotovi, da je sekundarno navitje tokovnega transformatorja v kratkem 
stiku, preden se izvede vzdolžni odklop (angl. Make before break«).

Različne priključitvene tehnologije
Izbirate lahko med klasično, vijačno izvedbo ali hibridno izvedbo s PUSH IN tehnologijo priključevanja.

Enostavna inštalacija
Integrirano kombinirano podnožje omogoča namestitev na G32 in TH35 montažne letve.

Primerjalna meritev
Posebno dvižno držalo vzvoda omogoča izbirno razklenitev dveh vrstnih sponk in priključitev kalibrirane 
merilne naprave. Po meritvi se dvižno držalo vrne v prvotni položaj in ponovno združi kontakta vrstnih 
sponk.

Izboljšan varnostni sistem pokrova
Nov in izboljšan transparentni pokrov ščiti celoten spončni sestav pred neavtoriziranim dostopom, medtem 
ko je vizualna inspekcija še vedno mogoča. Pokrov je dobavljiv tudi kot metrski profi l, kar omogoča 
poljubno dolžino spončnega sestava.

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

Klippon® Connect TTB, ločilne 
sponke za tokovne in napetostne 
transformatorje
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SPONKE ZA TRANSFORMATORJE

Širok nabor dodatne opreme
Veliko prednost prinaša tudi bogat nabor spončnega pribora (barvno kodirani vzvodi in merilne puše, 
oznake, zaklepi preklopa) in pripadajoče dodatne opreme, ki zagotavlja visoko prilagodljivost najrazličnejšim 
aplikacijam in enostavno integracijo v obstoječe sisteme.

Slovenski zastopnik za Weidmüller izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 Ljubljana), ki 
s področja industrijske avtomatizacije in strojegradnje nudi najrazličnejše rešitve. 

Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri optimalne rešitve za vaše potrebe. Več informacij 
najdete na www.elektrospoji.si.

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

V industriji se srečujemo z različnimi izzivi v procesih, kot so strojne obdelave izdelkov pri katerih je 
potrebno zaznavati padajoče kose.
Zelo pogosti primeri so zaznavanje na krajših razdaljah nekaj milimetrov z induktivnimi stikali in na daljših 
razdaljah preko žarka optičnih senzorjev (svetlobne in zrcalne zapore). Za posebno zahtevna mesta iščemo 
rešitve za merjenje višine, pozicije, zaznavanje padajočega kosa iz stroja v širšem območju… Kot je znano, 
smo že v prejšnjih prispevkih omenjali proizvajalca GREIN iz Italije, ki ponuja rešitve na področju varovanja 
človeka pred stroji s pomočjo svetlobnih zaves ter mehanskih varnostnih vklopnih elementov, kot so preproge, 
robovi in odbijači. Za potrebe zaznavanja kosov v procesih industrije pa so primerna rešitev svetlobne zavese 
za zaznavanje (NI serija) in merjenje predmetov (NS serija). V tem članku predstavljamo rešitev zaznavanja 
obdelovalnih predmetov s pomočjo procesnih zaves. 

Informacije: Peter Meh, oddelek tehničnega svetovanja, FBS elektronik d.o.o. 

Procesne svetlobne zavese za 
zaznavanje obdelovancev

Izkoristite modularnost in vzdržljivost

• NI izvedba s stikalnim izhodom 
• NS izvedba za merjenje dimenzij (višina/širina/

globina) 
Procesne zavese za industrijo serije NI/NS Svetlobne 
zavese serije NI/NS so opto-elektronski sistemi z 

uporabo križnih žarkov za zaznavanje in merjenje 
predmetov v industrijskih procesih. 

Procesne zavese za industrijo NI 
(zaznavanje predmetov) 

NI serija zazna predmete različnih dimenzij, ki se 
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PROCESNE SVETLOBNE ZAVESE

gibljejo tudi z veliko hitrostjo, od detekcije padajočega 
vijaka iz stroja vse do merjenje ekstremnih hitrosti 
predmetov (npr. hitrost izstrelka). 

• • Ločjivosti: 0,9mm, 2mm, 4mm, 8mm, 12mm, 
25mm 

• • Višine zaznavanja: od 35 do 2880mm

Detekcija kosa velikosti od 0,9mm

Primer montaže NI svetlobne zavese

Procesne zavese za industrijo NS (zaznavanje 
in merjenje predmetov)

Merilna zavesa: glede na prekinjenost žarkov daje 
ustrezen analogni signal 0-10V, 4-20mA ali pa 
informacijo preko vodila RS485. 

•  Ločljivost: 5mm, 10mm, 12mm, 24mm, 48mm 
•  Višina zaznavanja: 80-2926mm



18 AVTOMATIKA 197/2022

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Merilna zavesa

Primeri nastavitev:

Primer a1: Stanje analognega izhoda odvisno od 
prekinitve prvega žarka od spodaj

Primer a2: Stanje analognega izhoda odvisno od 
prekinitve prvega žarka od zgoraj

Primer a3: Stanje analognega izhoda glede na zadnji 
prekinjeni žarek od spodaj

Primer b: Stanje analognega izhoda glede na skupno 
število prekinjenih žarkov

Uporaba: 
• v procesih za merjenje višine, širine in globine 
• v logističnih centrih
• končne linije pri pakiranju izdelkov v industriji 

(za sortiranje materiala, ločevanje po velikosti, 
preverjanje število lukenj v materialu (npr. reže, 
luknje, prosojnost območij na predmet).

Primer merjenja višine naloženega materiala

Zaznavanje različnih predmetov na liniji barvanja 
izdelkov

Zaznavanje visečega materiala pri podajalni napravi
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PROCESNE SVETLOBNE ZAVESE

RS485 serijsko vodilo za zahtevnejše aplikacije 
(štetje prekinjenih žarkov) 

Deluje s pomočjo MOD-BUS protokola in prikaže 
stanje (prekinjenega ali prostega) žarka. Uporaba v 
lakirnicah in povsod kjer želimo zaznavati dimenzije, 
luknje na predmetu...

L (Slave/Master) stikalo :

SL (Slave/Master) stikalo omogoča izbor: 
• način delovanja Master/Slave 
• način zaznavanja normalno/obratno 
• naslov Master/naslov Slave 
• hitrost komunikacije

Nastavitev DIP stikala za SL opcijo:

Procesne svetlobne zavese so preproste za uporabo 
ter omogočijo prihranek časa in denarja na strojih. 
Vsaka izgubljena minuta šteje pri zastoju stroja, 
zaradi obstalega kosa iz orodja in je možna  poškodba 
orodja. To je še posebej pomembno v današnjih 
zahtevah industrije, kjer je pomembna hitra odprava 
napak in čim manj zastojev proizvodnje, kar nam v 
celoti rešujejo procesne zavese.

V podjetju FBS elektronik d.o.o. nudimo svoje lastne 
proizvode, ki smo jih razvili za avtomatizacijo v 
industriji (induktivna, kapacitivna, magnetna stikala, 
temperaturna tipala in napredni TESTER senzorjev). 
Dopolnjujemo svoj proizvodni program preko izdelkov 
iz zastopstev (varnostne svetlobne zavese, optični, 
ultrazvočni senzorji, procesne svetlobne zavese, 
zavese za dvigala, razstavljive uvodnice, konektorji,  
CO2 – VOC merilni senzorji, vibracijski senzorji, 
plovna stikala tekočin…): Hitra rešitev zaradi stalne 
zaloge elementov v Velenju. Enostavno in hitro 
lahko naročite izdelke z nekaj kliki na naši spletni 
trgovini: www.fbselektronik.com/trgovina 

Za pomoč pri izboru procesnih komponent nas 
kontaktirajte na info@fbselektronik.com ali pa nas 
pokličite na 03-898-3702 za nasvet strokovnjaka.
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SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO

Basler je razširil svoj nabor kamer ace 2 s 16 modeli, z vgrajenimi senzorji Gpixel 
GMAX2505 in GMAX2509. Ti so, z zagotavljanjem odlične (CMOS) kakovosti slike, ključ do 
optimalne kombinacije zmogljivosti in cene za vaše aplikacije strojnega vida.

Visoka zmogljivost za nizko ceno

Podjetje Basler si pri izdelavi sistemov strojnega vida vseskozi prizadeva, da vsaka njihova kamera zagotovi 
optimalno zmogljivost za vašo aplikacijo 
strojnega vida, po najnižji možni ceni. Zato 
so v svoj širok nabor modelov ace 2 Basic in 
ace 2 Pro kamer vgradili senzorja GMAX2505 
in GMAX2509 podjetja Gpixel.

Na voljo vam je 16 dodatnih modelov ace 2 
kamer z odlično CMOS kakovostjo slike ter 
ločljivostjo 5MP in 9MP, po izjemno nizki ceni. 
Z omenjenimi modeli kamer si zagotovite 
optimalno kombinacijo zmogljivosti in cene 
za katerokoli aplikacijo strojnega vida!

Odlična zmogljivost v majhnem formatu

Basler zahvaljujoč majhnim slikovnim pikam dosledno uveljavlja trend majhnih senzorjev z visoko ločljivostjo.

Kamere ace 2 Basic z vgrajenimi Gpixel senzorji vam, v kombinaciji z ustreznimi objektivi Basler, kompatibilno 
dodatno opremo in programsko opremo pylon Camera Software Suite, nudijo kompaktno in cenovno 
ugodno rešitev za cenovno občutljivo industrijsko avtomatizacijo, robotiko in aplikacije avtomatizirane 
optične kontrole (AOI aplikacije).

Kamere ace 2 Pro z vgrajenimi Gpixel senzorji in s svojimi edinstvenimi funkcijami “Beyond” (Compression 
Beyond in Pixel Beyond) poskrbijo, da kar najbolje izkoristite prednosti kombinacije kamere in senzorja.

Presežki kamer ace 2 s senzorji Gpixel

Hitrost koračnega motorja lahko s pogonskimi krmilniki serije ADW regulirate na tri načine:
• Ločljivost: 5 MP in 9 MP
• USB 3.0, GigE
• Hitrost zajema: do 64 slik na sekundo
• Globalni zaklop
• Vse na enem mestu: ustrezne Basler leče, kompatibilna dodatna oprema, pylon Camera Software Suite
• Znižani stroški Sistema strojnega vida

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Kamere ace 2 s senzorji Gpixel – izjemne 
slike za še izjemnejšo ceno
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GPIXEL KAMERE

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

Vsa oprema

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

• Pozicionirajte z milimetersko natančnostjo.

• Izmerite razdaljo in dimenzijo objektov.

• Zavarujte osebje brez upočasnitve procesa.

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

• Povežite naprave v sistem preko naprednih 
komunikacijskih protokolov.

• Brezkontaktno prenašajte podatke preko 
infrardečih laserjev.

za varnost, zaznavo

Lastnosti senzorjev Gpixel

Senzorja GMAX2505 in GMAX2509 sta idealna za aplikacije strojnega vida, v katerih sta kritična dejavnika 
ločljivost in optični format.

Senzor GMAX2505 GMAX2509
Tehnologija zaslonke globalna globalna
Tip senzorja CMOS CMOS
Format senzorja 1/2" 2/3”
Velikost senzorja 6,5 mm x 5,4 mm 10,5 mm x 5,4 mm
Velikost slikovne točke (H x V) 2,5 μm x 2,5 μm 2,5 μm x 2,5 μm

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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MERILNI SISTEMI

Radarski senzorji razdalje Turck z IO-Link izhodom, odpornostjo na udarce 100G in ohišjem 
iz nerjavečega jekla, so idealni za zahtevna industrijska okolja in zunanjo uporabo. Poleg 
enostavnega zagona lahko izkoristite različne konfi guracije leč in izhodov ter si tako zagotovite 
optimalen senzor za svoje aplikacije.

Robustni radarski senzorji odporni na motnje

Podjetje Turck vam ponuja robustne radarske 
senzorje razdalje IP67/69K, s katerimi izmerite 
razdalje do 15 metrov. Senzorje s frekvenco 
122 GHz izkoristite za zahtevno tovarniško 
avtomatizacijo, pa tudi v zunanjih ali mobilnih 
aplikacijah. Ker so odporni na udarce do 100G 
in neobčutljivi na prah, dež ter svetlobo, so 
široko uporabni za najrazličnejše namene.

Radarski senzorji vam bodo prišli prav predvsem 
v aplikacijah kjer optični in ultrazvočni senzorji 
odpovedo zaradi omejenega dosega ali zunanjih 
motenj. Uporabite jih npr. v pristaniški logistiki, 
gradnji strojev in naprav, za preprečevanje 
trkov na vozilih in še marsikje.

Enostavno in hitro nastavite senzorje

Radarski senzorji razdalje imajo vgrajen 
uporabniški vmesnik »Turck Radar Monitor«, ki 
deluje na osnovi brskalnika. Z njim boste zelo 
hitro in enostavno nastavili uporabniške parametre. Pri nastavljanju fi ltrov za dušenje motečih signalov 
in pri zapletenih montažnih situacijah pa bo za vas nepogrešljiv prikaz krivulje signala v realnem času.

Poleg tega vam ni treba skrbeti za medsebojne motnje med signali. Četudi bo razdalja med radarskimi senzorji 
razdalje majhna, jih bo uspešno preprečil FMCW (Frequency-Modulated Continuous-Wave) merilni princip.

Izkoristite širok nabor konfi guracij in izhodov

Glede na polje zaznave, ki ga zahteva vaša aplikacija, so vam na voljo tri konfi guracije leč. Izberete lahko 
optimalni radarski senzor razdalje za:

• kratko in široko polje zaznave,
• srednje polje zaznave in
• dolgo in ozko polje zaznave.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Pametni radarski senzorji razdalje za 
zunanjo uporabo
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RADARSKI SENZORJI RAZDALJE / FREKVENČNI PRETVORNIKI ZA ŽERJAVE

Nabor vaših možnosti še dodatno širijo tri razpoložljive izhodne različice. Vsi senzorji DR-M30-IOL so 
opremljeni z IO-Link, preklopnim in analognim izhodom. Slednjega lahko konfi gurirate tudi kot drugi 
preklopni izhod. V enostavnih aplikacijah lahko radarske senzorje razdalje uporabljate tudi brez IO-Link 
komunikacije.

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

Frekvenčni regulatorji CR700 poskrbijo za popolnoma uravnoteženo delovanje in upravljanje 
žerjavov. S pomočjo inovativnih rešitev boste zmanjšali začetno naložbo pri vgradnji, povečali 
svojo produktivnost, skrajšali postopke vsakodnevnega vzdrževanja in zmanjšali porabo energije.

Izkoristite inovativne funkcije za odlične rešitve

Podjetje Yaskawa si je zaupanje strank pridobilo s tremi desetletji nenehnih izboljšav ključnih funkcij aplikacij 
za žerjave in gradbena dvigala. Edinstvene izboljšave namenskih funkcij so ponos tega uveljavljenega 
podjetja.
Vrhunske lastnosti njihovih frekvenčnih regulatorjev CR700 vam bodo omogočile boljši nadzor pri ravnanju 
s tovorom v proizvodnem procesu.

Sinhrono nadzirajte položaj s frekvenčnimi pretvorniki

Frekvenčni regulatorji CR700 se lahko pohvalijo z edinstveno napredno funkcijo za nadzor položaja, 
imenovano “upravljalec-sledilec” (angl. master-follower). Ta funkcija je nepogrešljiva za vse aplikacije, 
v katerih želite zagotoviti sinhrono in natančno delovanje motorjev, ki med seboj niso mehansko 
povezani. Pri tem lahko neprekinjeno spremljate ciljno in dejansko vrednost položaja gredi motorjev in 
ju s funkcijami regulacije hitrosti in položaja med seboj primerjate. Hkrati vam zagotavlja tudi izjemno 
natančno tandemsko delovanje.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Frekvenčni pretvorniki Yaskawa za žerjave
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Lastnosti frekvenčnih regulatorjev CR700:
• Regulacija položaja s funkcijo “master-follower”
• Izjemno natančne tandemske aplikacije
• Hitrostno nadzorovano pozicioniranje
• Vgrajene krmilne funkcije, tako da zunanji krmilnik ni potreben
• Samodejna prekinitev delovanja v primeru odstopanja od položaja

Preprečite nihanje tovora pri pomikih žerjava

Napredna funkcija frekvenčnih pretvornikov za omejitev nihanja tovora (angl. anti-sway) pri pomikih 
žarjava izboljšuje učinkovitost in varnost tako pri vzdolžnih kot prečnih pomikih žerjava. Z omejevanjem 
prečnega nihanja tovora boste hitreje in lažje natančno postavili tovor na določeno mesto. Ta pametna 
funkcija ne pomaga le upravljavcu žerjava, ampak poskrbi tudi za zmanjšanje stroškov 
vzdrževanja na račun manjše obrabe delov.

Prednosti frekvenčnih regulatorjev CR700:
• Manjša možnost nesreče in škode zaradi nihanja tovora,
• Delovanje brez dodatnih zunanjih senzorjev proti nihanju,
• Enkoder motorja ni potreben,
• Izboljšana produktivnost inučinkovitost žerjava,
• Uporablja se za vzdolžne in prečne pomike žerjava.

Optimizirajte čas cikla žerjava

Pametna funkcija zaznavanja lahke obremenitve vam omogoča, da hitrost dviganja prilagodite teži tovora 
in tako optimizirate čas cikla žerjava. Če je obremenitev majhna, se hitrost dvigovanja samodejno preklopi 
na maksimum. Posledično se skrajša čas delovanja žerjava in poveča vaša produktivnost.

Izkoristite funkcijo zaznavanja majhne obremenitve za:
• Avtomatsko zaznavo teže tovora,
• Samodejno prilagajanje hitrosti dvigovanja teži tovora,
• Skrajšanje cikla žerjava,
• Povečanje učinkovitosti žerjava.
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Preverite še ostale koristne funkcije frekvenčnih pretvornikov

Sestavite svojo aplikacijo za žerjave še enostavneje in priročneje z dodatnimi funkcijami frekvenčnih 
regulatorjev CR700 in tako:

Uravnotežite tovor brez enkoderja
Frekvenčni regulator CR700 je optimiziran tako, da za premagovanje sil trenja med pomiki v odprti zanki 
Vector Control uporabi vsoto moči vseh pogonov pri pomiku. S tem se prepreči preobremenitev le enega 
motorja ob neuravnoteženi obremenitvi žerjava. S porazdelitvijo neuravnotežene obremenitve na več 
motorjev se zmanjša tveganje za mehansko obrabo delov.

Funkcija avtomatskega uravnoteženja:
•  Zmanjša stroške in tveganje okvare enkoderja, 

ker ta ni potreben,
•  Preprečuje neuravnoteženo obremenitev 

in preobremenitev posameznega motorja,
•  Zmanjša mehansko trenje in obrabo delov 

žerjava,
•  Omogoča postopno in natančno pospeševanje 

pomikov.

Nadzirajte dolžino vrvi za dvigovanje in spuščanje 
tovora
Funkcija zaznavanja dolžine vrvi vam z informacijami o dejanskem položaju tovora pomaga varneje 
upravljati žerjav v aplikacijah z veliko dvižno razdaljo.

Ta funkcija:
• Preprečuje neskladja v obsegu delovanja,
• Spremlja položaj kavljev in tovora,
• Izboljša varnost dela,
• Nadzira omejitev pomika.,

Nadzirajte vzdrževanje žerjava
Nadzor delovanja in preventivno vzdrževanje povečata varnost in življensko dobo žerjava. Do vseh kazalcev 
za spremljanje in nadzor lahko preprosto dostopate prek operaterske tipkovnice na regulatorju ali mrežne 
komunikacije. Z obsežnimi servisnimi funkcijami frekvenčnega pretvornika lahko načrtujete preventivno 
vzdrževanje, še preden pride do napake.

Omogočeni so naslednji vpogledi:
•  Število ukazov za zagon,
•  Čas delovanja frekvenčnega pretvornika in ventilatorja hlajenja,
•  Življenjska doba kondenzatorja, IGBT in releja SoftCharge,
•  Temperatura pogona,
•  Dejanska konična obremenitev delovanja žerjava.

Upoštevajte omejitve delovnega območja žerjava
Senzor za zaznavo dosežene mejne točke pomika, priključen na frekvenčni pretvornik, preprečuje nahajanje 
žerjava izven defi niranega delovnega območja.
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S to funkcijo zagotovite, da so:
• Upoštevane predpisane omejitve delovnega območja,
• Podprti ukrepi proti trčenju.

Nadzirajte delovanje zavore žerjava
Število ukazov za zagon in za sprostitev zavore spremlja 
programirljivi števec. Ko številka doseže dovoljeno 
delovno vrednost, se sproži alarm. To vzdrževalni ekipi 
omogoči pravočasno izvedbo preventivnega vzdrževanja 
mehanske zavore.

Omogočeni so naslednji vpogledi:
• Ustrezno preventivno vzdrževanje,
• Zmanjšanje obrabe zavore,
• Povečanje varnosti in zanesljivosti delovanja zavore.

Izkoristite prijaznost opreme do uporabnika
Frekvenčni pretvorniki CR700 se odlikujejo z intuitivno oblikovano tipkovnico in uporabniškim vmesnikom 
na dotik, ki poskrbita za uporabniku prijazno programiranje. Pregledni navigacijski meniji z orodji za zagon 
vam omogočajo hitro in enostavno programiranje ter nastavitev. S programskim orodjem DriveWizard 
Mobile lahko motorni pogon enostavno upravljate in nadzirate kar s pametnim telefonom ali tabličnim 
računalnikom.

Lastnosti frekvenčnih regulatorjev CR700:
• Zasnovan za 10 let delovanja brez vzdrževanja,
• Vgrajen merilec realnega časa,
• Funkcija samodejnega varnostnega kopiranja parametrov,
• Napredna tipkovnica in navigacijska orodja za zagon,
• Nastavitev parametrov za do 4 motorje,
• Funkcija kopiranja,
• Pomnilnik Micro SD,
• Zaslon visoke ločljivosti,
• LCD tipkovnica z Bluetooth povezavo (opcijsko).

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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Merilni sistem debeline z O-okvirjem širi nabor sistemov thicknessGAUGE proizvajalca 
preciznih senzorskih rešitev Micro-Epsilon. ThicknessGAUGE O.EC uporabite za zanesljivo in 
visoko natančno linijsko merjenje plastičnih trakov, fi lmov in folij, debelih do 3mm in širokih 
do 1,25m. Kompletno »Out-of-the-box« rešitev po dostopni ceni lahko izkoristite v novi 
proizvodni liniji ali pa z njo nadgradite že obstoječo.

Uporabite vrhunski merilni sistem debeline

Rešitev thicknessGAUGE O.EC zapolnjuje vrzel med enostavnimi rešitvami in dragimi namenskimi sistemi 
za merjenje debeline in nadzor kakovosti v proizvodnji. Vključuje kompakten, robusten O-okvir, integrirano 
krmilno omaro in aluminijast merilni valj.

Merilni sistem debeline z O-okvirjem vam omogoča natančne meritve z linearnostjo do ±0,3μm. Z njim 
izmerite plastične trakove, fi lme in folije debele do 3mm in široke do 1,25m. S senzorjem, ki se premika čez 
merjenca, pridobite meritve prečnega profi la debeline materiala, vzdolžni profi l pa izmerite z nepremičnim 
senzorjem nad merjencem.

Najvišja natančnost po dostopni ceni

Izognite se številnim težavam in pomanjkljivostim ob samostojnem sestavljanju merilnega sistema 
debeline iz posameznih senzorjev. Merilni sistem thicknessGAUGE O.EC je kompakten, že pripravljen 

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Zmogljiv merilni sistem debeline z 
O-okvirjem
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sistem za merjenje debeline in nadzor kakovosti. Z njim ne boste prihranili le denarja ampak tudi čas in 
skrbi. V primeru, da razpoložljivi modeli tega sistema ne bi ustrezali vsem zahtevam vaše aplikacije, so 
vam na voljo tudi namenski, a dražji Micro-Epsilon thicknessCONTROL sistemi.

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

Spoznajte način merjenja debeline

Meritev debeline materiala s submikronsko natančnostjo in visoko 
stabilnostjo signala omogoča senzor combiSENSOR KSS6430. Združuje 
kapacitivni senzor in pa induktivni eddyNCDT senzor, ki temelji na 
tehnologiji vrtinčnih tokov. Oba senzorja merita iz iste strani, v smeri 
aluminijastega merilnega valja.

Z uporabo dielektrične konstante neprevodnega medija kapacitivni 
senzor natančno določi razdaljo do vrha merjenca. Sočasno induktivni 
eddyNCDT senzor skozi merjenca izmeri razdaljo do aluminijastega 
valja. Razlika med obema meritvama je debelina merjenca. Pred 
pričetkom meritve je treba sistem kalibrirati na referenčnem merjencu 
z znano debelino.

Izkoristite zmogljivo programsko opremo

Vsi merilni sistemi thicknessGAUGE O.EC so opremljeni z industrijskim panelnim PC za večtočkovni 
dotik. Na njem je naložena thicknessCONTROL programska oprema iz precej dražjih namenskih sistemov 
thicknessCONTROL.

Merite lahko debelino materiala na fi ksnem položaju, 
debelino profi la ob potovanju senzorjev ali pa 
različne longitudinalne trende. Posledično so vam 
na voljo različne možnosti predstavitve izmerjenih 
procesnih vrednosti. Vključena je tudi statistično 
procesna kontrola vseh meritev, ki vam omogoča 
lasten širok nabor avtomatskih preverjanj.

Poleg tega lahko izkoristite še druge funkcionalnosti 
za dokumentiranje in procesno kontrolo: podatkovno 
bazo za produkte, podatkovno bazo za arhiv 
proizvodnje in statistično ocenjevanje. Ob uporabi 
digitalnih področnih vmesnikov lahko nadzorujete 
tudi mejne vrednosti.

Merilni sistem debeline uporabite za različne aplikacije

Sistem thicknessGAUGE O.EC je primeren za meritve:
    • plastičnih fi lmov,
    • plastičnih trakov,
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• plastičnih folij,
• pri proizvodnji baterij, npr. za meritve debeline materialov za 

gorivne celice in baterijske fi lme, s prevlekami ali brez, ...

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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Nova izjemno kompaktna in zmogljiva serija 
čitalnikov kode – Omron V440-F z visoko ločljivostjo 

5Mpix in z zajemom slike do hitrosti 35 FPS

Kompaktna serija V440-F zagotavlja visoko natančnost 
in prilagodljivost konfi guracije s kombinacijo naprednih 
algoritmov OMRON MICROSCAN SYSTEMS in tehnologij 
kamernih sistemov OMRON SENTECH. Obe podjetji 
sta se leta 2017 združili v skupino OMRON.

V440-F je čitalnik kod z visoko ločljivostjo 5Mpix in 
široko izbiro vidnega polja, saj omogoča konfi guracijo 
objektivov tipa C-mount: široko kotnih, objektivov 
za dolge razdalje, makro in telecentričnih objektivov. 
Zaradi širokega vidnega polja lahko čitalnik odčita 
na desetine majhnih kod na več izdelkih hkrati. Ta 
zelo prilagodljiv in kompaktni čitalnik kod je mogoče konfi gurirati za branje na daljših razdaljah, na širokem 
območju z več izdelki ali na območjih, ki se premikajo z veliko hitrostjo. 

Zaradi teh konfi guracijskih možnosti je idealna izbira za sledljivost v celotni proizvodnji, pri pakiranju 
izdelkov, pri aplikacijah visokih hitrosti, logistiki, montaži ali v aplikacijah, kjer je čitalnik zunaj delovnega 
območja stroja.

Prednosti:

Izboljšana funkcionalnost WebLink 3.0, vključno z matričnim načinom in konfi guracijo baze podatkov.

5 MPix senzor z globalno zaslonko.

Hitrost zajema slike 35 FPS.

Višji FPS z uporabo združevanja slikovnih pik in izbiro območja iskanja (ROI).

Združljivost z objektivom tipa »C-mount«.

Združljivost z zunanjo osvetlitvijo.

Stopnja zaščite IP40.

Podpora za digitalni I/O, RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™ in PROFINET komunikaciji.

Napajanje preko Ethernet (PoE) ali direktno 24V.

Dekodiranje: 1D, 2D in DPM.

Informacije: MIEL d.o.o., www.miel.si
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Serija induktivnih stikal E2EW

Slika 1: Induktivna stikala E2EW v kovinskem ohišju 

Induktivna stikala E2EW so na voljo v velikostih 
M12, M18 in M30, kar omogoča zaznavanje železa 
ali aluminija na razdalji od 2 mm do 22 mm.

Velik nabor opcij omogoča izbiro induktivnega stikala, 
ki popolnoma ustreza naši aplikaciji in pogojem 
delovanja. 

Lahko izberemo izhod PNP, NPN ali IO-Link, induktivno 
stikalo pa priključimo s priključkom  (konektorjem) 
M12 ali s  kabelsko povezavo.

Če bo induktivno stikalo vgrajeno v območju, kjer 
lahko pride do mehanskih poškodb zaradi varjenja, 
izberemo induktivno stikalo, ki je dodatno zaščiteno 
s premazom, ki ga učinkovito ščiti pred tovrstnimi 
poškodbami. 

Lastnosti:
• Enaka razdalja zaznavanja za železo in aluminij

• omogoča lažje načrtovanje strojev/linij, kjer 
so obdelovanci iz železa ali aluminija.

Slika 2: Enaka razdalja zaznavanja za železo in aluminij 

• Velika razdalja zaznavanja
• približno dvakrat večja razdalja zaznavanja 

v primerjavi s prejšnjimi modeli omogoča 
učinkovito zaznavanje objekta.

Slika 3: Primerjava razdalje zaznavanja E2EW in E2EF 
za železo in aluminij 

• Robustno kovinsko ohišje
• kovinsko ohišje, odporno na udarce, nudi 

učinkovito zaščito in preprečuje mehansko 
poškodbo induktivnega stikala;

• odporno ohišje zmanjšuje obrabo induktivnega 
stikala in tako podaljšuje njegovo življenjsko 
dobo;

• velika odpornost na mehanske poškodbe, ki 
lahko nastanejo pri varjenju.

• Priklop IO-Link
• zajem informacije o spremembi in zanesljivosti 

INDUKTIVNA STIKALA V KOVINSKIH OHIŠJIH

Serija induktivnih stikal OMRON E2EW 
v kovinskem ohišju

Induktivna stikala, ki so se do sedaj uporabljala pri zaznavanju aluminijastih obdelovancev, so omogočala zelo 
kratke razdalje zaznavanja, saj je razdalja zaznavanja pri aluminiju krajša kot pri železu. Zaradi omenjenega 
je bila potrebna večja natančnost pri namestitvi induktivnega stikala. To je zelo otežilo načrtovanje vgradnje, 
zagon, delovanje ter vzdrževanje strojev in proizvodnih linij. 

Serija induktivnih stikal E2EW v kovinskem ohišju omogoča kar dvakrat večjo razdaljo zaznavanja od 
prejšnjih modelov pri železu in kar šestkrat večjo razdaljo pri zaznavanju aluminija.

Informacije: MIEL d.o.o., www.miel.si
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zaznavanja ter zajem informacije o trenutni 
temperaturi, ki ji je izpostavljeno induktivno 
stikalo, omogoča zgodnje odkrivanje napak 
med delovanjem

• Velika odpornost na magnetna polja, ki nastanejo 
pri varjenju.

• Svetlobna indikacija o stanju delovanja 
induktivnega stikala.

• Podatek o razdalji zaznavanja na čelni strani 
stikala poenostavi vzdrževanje in zmanjšuje 
verjetnost napake pri zamenjavi induktivnega 
stikala.

Prednosti

Zaradi večje razdalje zaznavanja, ki jo omogoča serija 
E2EW, so omenjena induktivna stikala idealna izbira 
povsod tam, kjer potrebujemo zanesljivo, stabilno 
in natančno zaznavanje. Odlikujejo jih sledeče 
karakteristike: 

• Izboljšana zanesljivost: večja razdalja zaznavanja 
omogoča konstantno in zanesljivo zaznavanje 
v primeru vibracij ali udarcev.

• Izboljšana funkcionalnost in prilagodljivost: 
induktivna stikala E2EW uspešno zaznajo barvne 
kovine na isti razdalji kot železo, kar zmanjšuje 
možnost napak, ko se namesto železa uporabljajo 
druge kovine, kot je npr. aluminij.

• Izboljšana stabilnost delovanja: serija E2EW je 
imuna na magnetno polje, zato ohrani stabilno 
delovanje tudi ob prisotnosti magnetnih polj, 
ki nastanejo pri varjenju.

• Daljša življenjska doba: dodatni premaz uspešno 
varuje induktivno stikalo pred mehanskimi 
poškodbami, ki bi nastale, če je stikalo izpostavljeno 
varilnemu obloku. Življenjska doba je tudi do 
60-krat daljša kot pri običajnem induktivnem 
stikalu.

• Enostavna vgradnja in konfi guracija: IO-Link 
omogoča enostavno konfi guracijo induktivnega 
stikala, spremljanje delovanja ter lažje planiranje 
vzdrževalnih terminov.

Uporaba
• avtomobilska industrija,
• strojna industrija,
• področja s težjimi pogoji delovanja (vibracije, 

udarci),
    • stroji in linije za varjenje.

Vir: MIEL Elektronika, d. o. o., Efenkova cesta 61, 
3320 Velenje, tel.: +386 3 777 70 00,
internet: www.miel.si, e-pošta:  info@miel.si
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VARNO DALJNSKO POVEZOVANJE M2M

OMRON RT1 - NOVA REŠITEV ZA VARNO DALJINSKO 
POVEZOVANJE M2M

Serija RT1 je najnovejši produkt za daljinsko povezovanje naprav v industrijski 
avtomatizaciji. Usmerjevalnik RT1 omogoča daljinsko vzdrževanje brez dragih 
in zamudnih fi zičnih obiskov na lokaciji. Preko daljinskega dostopa lahko 
uporabnik spremlja delovanje, odpravlja napake ter namešča posodobitve 
na oddaljenih sistemih. 

Komponente RT1, ki jih poganja Secomea, združujejo vso strojno in programsko 
opremo, ki je potrebna za učinkovito, enostavno in varno daljinsko vzdrževanje. 
Rešitev daljinskega povezovanja dopolnjuje naš nabor rešitev industrijske 
avtomatizacije in zelo poveča učinkovitost naprav ter zmanjša čas vzdrževanja.

Slika 1 - RT1

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

Značilnosti usmerjevalnikov Omron RT1:
• Povezovanje do 10 naprav preko Etherneta.
• Lokalno shranjevanje podatkov v primerih izpada interneta

• podatki se v podatkovne baze prenesejo ob ponovni vzpostavitvi povezave;
• kapaciteto spomina je mogoče razširiti z SD kartico.

• Zbiranje podatkov preko protokola Modbus in OPC UA.
• Enostaven dostop do interneta preko omrežja LAN ali brezžično preko 4G/LTE ali WiFi.
• Digitalni vhodi in izhodi

• daljinski dostop se lahko omogoči preko digitalnega vhoda;
• aktiven daljinski dostop je lahko vizualiziran preko digitalnega izhoda.

Modeli RT1, ki so na voljo:

Slika 2: Primer uporabe

Tehnične specifi kacije:
    • Napajanje: 12-24VDC.
    • Mrežni vmesniki: 4x 10/100Mbit.
    • 1x USB 2.0 (Host).
    • 1x RS232 DB9 serijski port.
    • 2x digitalni vhod.
    • 1x digitalni izhod (rele) – 0,5A.
    • 1x digitalni izhod (tranzistor) – 0,2A.
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Za višjo produktivnost.

Natančna sledljivost
in končna kontrola v 
avtomatizaciji proizvodnje 
ter v OEM rešitvah

Omron V440-F

Slika 3: Shema povezav

Vir: MIEL Elektronika, d. o. o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje, tel.: +386 
3 777 70 00, internet: www.miel.si, e-pošta:  info@miel.si
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RAZSMERNIKI S SINUSNIM IZHODOM

MEAN WELL NTS razsmerniki
Nova generacija razsmernikov s sinusnim izhodom

Razsmernike v grobem delimo na izvedbe, ki imajo na izhodu ti. modifi cirani sinus, to je izmenični signal 
stopničaste oblike, ter sinusne razsmernike, ki imajo na izhodu sinusni signal, kot je na voljo tudi v 
električnem omrežju. Sinusni razsmerniki so primerni za napajanje  vseh vrst naprav, tudi električne motorje, 
kompresorje in ostala induktivna bremena.

MEAN WELL razsmerniki s sinusnim izhodom, serije TS, so bili na tržišču od leta 2006. V skladu z novimi 
smernicami na tržiču, je proizvajalec MEAN WELL pripravil novo generacijo sinusnih razsmernikov, serije NTS. 
Trenutno so na voljo modeli od 250 W do 1200W, v prihodnjih mesecih pa bosta na voljo še 1700W in 
3200W modela.

Pregled trenutno dostopnih modelov:
Model Izhodna moč

NTS-250P 250W

NTS-400P 400W

NTS-300 300W

NTS-450 450W

NTS-750 750W

-NTS-1200 1200W

NTU-1200 1200W

Modela NTS-250P in NTS-400P, sta v pasivno hlajenem ohišju, ki po obliki spominja na industrijske 
napajalnike in ne v ohišju, kot smo jih vajeni pri razsmernikih.

Model NTU-1200 omogoča priklop bremena na električno 
omrežje, ter ob izpadu omrežja zagotavlja izhodno napetost 
iz priključene baterije.

Informacije: LCR d.o.o.
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NAPAJALNI SISTEMI

Vsem modelom serije NTS je skupno nastavljanje funkcij s pomočjo kombinacije mikrostikal na ohišju, vklop 
in izklop preko dodatnega stikala, ki ga lahko priključimo na razsmernik ter 3 leta garancije.  Poskrbljeno 
je tudi za zaščito razsmernikov in baterije, tako imajo na vhodu vgrajeno zaščito pred napačno polariteto 
vhodne napetosti, zaščito pred previsoko ali prenizko vhodno napetostjo, na izhodu pa zaščito pred kratkim 
stikom, preobremenitvijo in pregretjem. Priključiti je možno svinčene ali Li-ion baterije. Temperaturno 
območje delovanja je med -25°C  do +70°C. Vsi MEAN WELL razsmerniki serije NTS zdržijo kratkotrajne 
preobremenitve vse do 100%, kar je koristno pri priklapljanju naprav z visokim zagonskim tokom.

V primerjavi s prvo generacijo sinusnih razsmernikov, serije TS, prinašajo razsmerniki nove serije NTS kar 
nekaj izboljšav:
    • tiskano vezje prekrito z zaščitnim slojem, kar zagotavlja dodatno zaščito pred vlago in prahom
    • višji izkoristek
    • enostavnejše nastavljanje funkcij z mikrostikali na ohišju
    • kompaktnejše ohišje
    • višje nazivne moči
    • širši razpon vhodne enosmerne (DC) napetosti
    • konkurenčnejše cene

MEAN WELL sinusni razsmerniki serije NTS so načrtovani in proizvedeni z namenom uporabe v industrijskem 
okolju, kjer je pričakovana visoka zanesljivost, varnost in kvaliteta. Kot takšni, so odlična izbira za različna 
področja uporabe, od uporabe v domačem okolju, v vozilih, varnostnih sistemih, v navtiki, v telekomunikacijah 
in industrijskem okolju.

Več informacij lahko najdete na strani proizvajalca MEAN WEEL - https://www.meanwell.com/ in pri 
slovenskem zastopniku LCR d.o.o.

Avtoriziran distributer 
proizvajalca 
MEAN WELL

LCR d.o.o., Hrastovec 1, 1236 Trzin tel.: 01 542 99 10 www.lcr.si info@lcr.si
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www.meanwell.si
Power Partner
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ATOP IIOT VMESNIK

ATOP programabilni 
ethernet/serijski medmrežni 

vmesnik za IIoT

IIoT – industrijski internet stvari, je prinesel nove izzive proizvajalcem 
industrijske ethernet opreme. Reševanje teh izzivov zahteva vpeljavo 
novih standardov, ki omogočajo, da so naprave različnih proizvajalcev 
med seboj povezljive. Eden od teh standardov je tudi AWS (Amazon 
Web Services), ki rešuje problem pošiljanja podatkov iz različnih naprav 
v podatkovni oblak, kjer so na razpolago ostalim notranjim ali zunanjim 
udeležencem IioT mreže. Podatkovni oblak je lahko javen ali privaten.
 
ATOP, proizvajalec industrijskih ethernet komunikacij, je razvil 4G ethernet/
serijski medmrežni vmesnik (gateway) z oznako SE5901B, ki je uspešno 
pridobil certifi kat AWS in se s tem vpisal v AWS - Device Qualifi cation 
Program, ki predstavlja katalog enostavno povezljivih naprav različnih 
proizvajalcev. Z vmesnikom SE5901B lahko sedaj hitro in preprosto 
gradimo IIoT aplikacije, ki podatke pošiljajo v AWS oblak. S pomočjo 
osnovnega priročnika je mogoče na enostaven način graditi IioT sistem 
in procesne podatke iz naprav pošiljati v predviden podatkovni oblak.

Strojna oprema modela SE5901B

Osnovnemu strežniku serijskih naprav je bila najprej dodana 
funkcionalnost medmerežnega vmesnika - ethernet/serijski na mobilne 
komunikacije LTE/3G/4G. Vmesniku je dodana tudi funkcionalnost 
vgnezdenega industrijskega računalnika, ki uporabniku omogoča 
dodajanje specifi čnih programskih rešitev. Zaradi tega vmesnik 

Informacije: RAGA d.o.o.
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

SE5901B predstavlja tri naprave v eni. Procesne zmogljivosti so povečali tako, da je dodajanje in zaganjanje  
uporabniških programov enostavno. Z dodano možnostjo mobilnega komuniciranja je vmesnik primeren 
predvsem za uporabo v projektih, ki povezujejo večje število mobilnih naprav, kot so na primer viličarji, 
skladiščni manipulatorji, vozila, plovila, itd. Procesni podatki so varno shranjeni v AWS oblaku, zaščiteni z 
AES enkripcijo in dodatnimi varnostnimi ukrepi.

Robustna in prilagodljiva izvedba

Na razpolago je več variant modela SE5901B, pri čemer uporabnik lahko, glede na zahteve na projektu, 
izbira med različnimi opcijami. Vsi modeli so narejeni v robustni industrijski izvedbi za montažo na DIN 
vodila. Imajo široko temperaturno območjem delovanja in visoko EMC zaščito. Ob nakupu izbiramo med 
naslednjimi opcijami:

• GPS opcija za pomoč pri razvoju aplikacij za mobilne objekte, ki omogočajo ugotavljanje in nadaljnjo 
procesiranje GPS lokacije.

• I/O opcijo, ki vmesniku doda 2 digitalna vhoda in 2 digitalna izhoda, kar omogoča zaznavanje lokalnih 
pogojev delovanja oziroma alarmiranje. 

• UPS opcija - baterijsko napajanje s 15 sekundno avtonomijo, ki pri izpadu glavnega napajanja omogoča 
legalno in vnaprej predvideno zaustavljanje vmesnika ter javljanje statusa na centralni nadzorni sistem. 
Ta funkcija je nujna za podpiranje standarda o vzdrževanju industrijskih naprav -  Maintenance 4.0.

Parametriziranje in programiranje

Medmrežni vmesnik ATOP 
SE5901B je zasnovan tako, da 
omogoča čim bolj enostavno 
in transparentno parametrizi ra-
nje naprave. Parametrizaci jo je 
možno izvesti na več na  činov: 
preko etherneta, pre ko sple t-
nih brskalnikov ali s pomočjo 
posebnega konfi guracijskega 
programa – Utility. Priloženi 
priročnik nas vodi pri vzpostavitvi 
ko munikacije z AWS oblakom, 
ki jo izvedemo s pomočjo 
nekaj preprostih korakov. Vso 
dokumentacijo, priročnike in 
certifi kate si lahko naložite s 
spletne strani proizvajalca.

Za dodajanje uporabniških 
programov so na voljo tudi ATOP-
ove SDK knjižnice (Software 
Development Kit), ki omogočajo 
učinkovito uporabljanje sistem-
skih rutin. Uporabniku je na voljo tudi veliko programskih rešitev, ki jih lahko uporabi takoj ali jih modifi cira 
glede na svoje potrebe. ATOP je razvil tudi zanesljive API programske module - (Application Programming 
Interface), ki prav tako olajšajo delo razvijalcem in skrajšajo čas razvoja aplikacije.

Poleg opisanega vmesnika, ki sodi med najnaprednejše, je proizvajalec ATOP razvil tudi večje število 
enostavnejših vmesnikov, na primer serijske ethernet strežnike, komunikacijske medmrežne vmesnike in 
modeme za mobilne komunikacije.
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ELEKTRONIKA

Renesas lansira MPU-je na 64-bitnem jedru 
RISC-V CPU

Renesas predstavlja prve večnamenske procesorje za splošno uporabo, ki temeljijo na 64-bitnem CPU jedru Andes 
RISC-V, ki ciljajo na internet stvari in industrijske prehode.

Renesas Electronics je razširil svojo obstoječo družino mikroprocesorjev, ki temeljijo na CPU-jedru Arm, in je predstavil 
RZ/Five MPU-jev splošnega namena, ki temeljijo na 64-bitnem jedru RISC-V CPU. RZ/Five uporablja Andes  AX45MP , 
ki temelji na arhitekturi nabora ukazov CPU RISC-V (ISA), in je prvi na trgu, zgrajen na podlagi 64-bitnega jedra RISC-V 
Andes

Informacije:  RENESAS

RZ/Five je optimiziran za izpolnjevanje zmogljivosti in 
perifernih funkcij, ki so potrebne za naprave končne 
točke interneta stvari. MPU-ji ponujajo največjo delovno 
frekvenco 1 GHz. Periferne funkcije vključujejo več 
vmesnikov, vključno z dvema kanaloma Gigabit Ethernet, 
dvema kanaloma USB 2.0 in dvema kanaloma CAN ter 
dvojnimi moduli A/D pretvornika. Povezuje lahko tudi 
zunanji pomnilnik DDR s preverjanjem in odpravljanjem 
napak (ECC) in varnostnimi funkcijami.

Obrobne funkcije in paket RZ/Five so združljivi z  RZ/G2UL 
, ki temelji na jedru Arm, kar omogoča ponovno uporabo 
modelov. Komplet  ocenjevalne plošče RZ SMARC  bo na 
voljo z modulsko ploščo, ki je skladna s standardom SMARC 
2.1, ki je enakovredna seriji RZ/G. Ta komplet omogoča 
preklapljanje in vrednotenje med CPU modulom RZ/Five 
in modulom CPU RZ/G2UL.

Blok diagram RZ/Five MPU. Kliknite za večjo sliko. (Vir: 
Renesas Electronics)

Tako kot serija RZ/G je tudi za RZ/Five na voljo Verifi ed 
Linux Package (VLP), ki vsebuje industrijsko platformo 
civilne infrastrukture (CIP). Zaradi tega je serija primerna 
za korporativno infrastrukturo in industrijske aplikacije, 
ki zahtevajo visoko stopnjo zanesljivosti in podaljšano 
življenjsko dobo, so sporočili iz podjetja.

Renesas bo zagotovil popolno sistemsko rešitev za 
modul RZ/Five CPU, vključno z  Renesasovim DA9062  
IC za upravljanje porabe,  5P35023  programabilnim 
generatorjem ure, AT25QL128A fl ash pomnilnikom in  
SLG46538  GreenPAK IC.

DA9062 je prilagodljiv, razširljiv sistem PMIC, ki lahko 
napaja širok nabor večjedrnih SoC, FPGA, pomnilniških 
podsistemov in zunanjih naprav

Vzorci RZ/petih MPU-jev so zdaj na voljo. Množična 
proizvodnja naj bi se začela julija 2022.

Vir: https://www.renesas.com/us/en
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OGLASNO SPOROČILO
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