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Spoštovani,

Hvala bogu, da so tile predzimski dnevi tako topli, da skorajda ne potre-
bujemo ogrevanja. Indijansko poletje, pravijo. Saj ostala poraba gospo-
dinjstev, da ne govorim o industriji, ni nič manjša od dosedanje. Očitno se 
še vedno nismo naučili reducirati porabe, predvsem električne energije.

Nedavno sem v gostilniški debati poslušal lokalnega ”poznavalca” 
elektromobilnosti, ki je trdil, da so taki avtomobili brez veze, da z izdelavo 
potrošijo več nafte, kot bi jo porabili med vožnjo v desetih letih, da itak 
nimajo nobenega dosega, pa da se predolgo polnijo, itd... Marsikoga iz 
omizja je prepričal, marsikje sem mu dal celo prav. Res, umazana proizvo-
dnja akumulatorjev za pogon, redki materiali za izdelavo motorjev, 
prešibko električno omrežje za hitro polnjenje akumulatorjev, relativno 
majhen doseg... Pa kljub temu jih ljudje vozijo, Tesla in ostali jih veselo 
proizvajajo... V čem je torej hakelc?

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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Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana - 
Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Giovanni Godena

giovanni.godena@ijs.si

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
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Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 

POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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RAZISKAVE IN RAZVOJ

Informacije: Sensoria® Health 

SENSORIA PRINAŠA PRVI RES NOSLJIV TELOREHABILITACIJSKI SISTEM NA 
ACRM 2022 V CHICAGU
 
Sensoria predstavlja nove rešitve za rehabilitacijo na daljavo za spremljanje bolnikov:
Pametni škorenj, pametna podloga, pametne nogavice, pametna kolenska 
opornica, brezžični senzorji dihanja za dolgotrajno bolezen COVID 
in ocena tveganja padca NeurOpTrek na konferenci ACRM – Chicago.
 
7. november 2022, Chicago, IL – Sensoria® Health, vodilni razvijalec nosljive opreme 
za daljinsko spremljanje pacientov Tele-Rehab, je danes objavil razpoložljivost 
prve resnično nosljive platforme za tele-rehabilitacijo. Sensoria ponuja na pacienta 
osredotočen mobilni sistem za tele-rehabilitacijo z več napravami in programsko 
opremo v oblaku, ki fi zioterapevtom in kliničnim zdravnikom omogoča preprosto 
in učinkovito daljinsko spremljanje najpogostejših stanj v populaciji bolnikov.
 
Vse rešitve Sensoria, skupaj z razvojnim kompletom Sensoria Developer Kit, 
osredotočenim na kineziološke raziskave, so na voljo in bodo predstavljene 
na stojnici Sensoria ACRM št. 501 na ACRM 99th Annual Progress in 
Rehabilitation Show, ki poteka od 8. do 11. novembra 2022 v Chicagu, IL .
 
Sistem v oblaku Sensoria za tele-rehab, mobilne aplikacije za bolnike in mikro-
elektronska naprava Sensoria Core omogočajo vsako od šestih razpolo žlji vih 
re šitev v družini Sensoria. Vključujejo Sensoria Smart Mat za uporabnike invalid skih 
vozičkov, Smart Socks za motnje gibanja, Smart Knee Brace za rehabilitacijo kolena, 
Foot Defender Powered by Sensoria za razbremenitev razjed na diabetičnem 
stopalu in spremljanje aktivnosti, spremljanje stopnje dihanja in pametni 
stetoskop za dolgotrajno COVID ter NeurOpTrek za Oceno tveganja padca (ROF).

 Ena celovita tele-rehab platforma omogoča zdravnikom, da na daljavo spremljajo 
pacientovo rehabilitacijsko pot in se spopada z nekaterimi najzahtevnejšimi 
zdravstvenimi težavami in tistimi, katerih učinkovito zdravljenje stane največ 
denarja. »V svetu po pandemiji je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da 
zdravnikom omogočimo, da pacientom služijo tako osebno kot na daljavo. Vsaka 
od Sensoriinih nosljivih rešitev za tele-rehab fi zioterapevtu dostavi kvantifi cirane 
podatke o pacientu, ki jih poganja senzor. Zagotavlja povratne informacije o 
vedenju pacienta skoraj v realnem času in nadzorno ploščo klinika, katera je 

SENSORIA PRINAŠA PRVI RES NOSLJIVSENSORIA PRINAŠA PRVI RES NOSLJIV
TELOREHABILITACIJSKI SISTEMTELOREHABILITACIJSKI SISTEM
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PRENOSLJIVI TELOREHABILITACIJSKI SISTEMI

preprosta za uporabo. Na daljavo lahko spremlja vsako osebno rehabilitacijo pacienta, 
izboljšuje rezultate in hkrati ustvarja nov tok prihodkov za ordinacijo zdravnika,« je 
povedal Davide Vigano, soustanovitelj in izvršni direktor. podjetja Sensoria Health Inc.
 
Izvršni direktor Sensoria Health, Davide Vigano, bo predstavil simpozij na temo ”Aplikacije 
nosljive tehnologije na področju rehabilitacije izgube okončin in ohranjanja okončin” 
z dr. Jeff om Rankinom, vršilcem dolžnosti direktorja Patokineziološkega laboratorija 
v Nacionalnem rehabilitacijskem centru Rancho Los Amigos (Los Angeles, CA).
 
Naslednje rešitve Sensoria so na ogled na dogodku ACRM:

• Foot Defender+, ki ga poganja Sensoria: razbremenitev diabe tič nega stopala in 
sistem za spremljanje bolnikov.

• Sensoria Mat: za nadzor razbremenitve tlaka in preprečevanje razjed pri 
bolnikih s poškodbo hrbtenjače (SCI) in uporabnikih invalidskih vozičkov.

• NeurOpTrek: sistem ocenjevanja ROF pametnih nogavic. NeurOpTrek je pred 
kratkim prejel nagrado na otvoritvenem tekmovanju BRIGHT IDEAS 2022 
Pitch Competition Ameriške akademije za optometrijo (AAOF) v San Diegu.

• Sensoria Kinesiology SDK: www.sensoria.io.    
• GRD bo tudi na stojnici predstavil prototip pametne kolenske opornice 

Ascend Powered by Sensoria: https://grdbiomechanics.com/.
• ACRM poster predstavitev z Univerzo v Alberti: »Virtual 

Care Assessment of Respiration for Patients with Long COVID«.

O podjetju Sensoria Health Inc.

Sensoria Health je vodilni razvijalec 
nosljivih naprav, osredotočenih na 
rehabilitacijo na daljavo, oddaljenega 
spremljanja pacientov v oblaku in rešitev umetne inteligence, ki izboljšujejo 

kakovost življenja starajočih se potrošnikov. Sensoria ponuja prvo nosljivo človeško nadgradnjo, ki jo poganja AI, ki 
sledi gibanju in aktivnosti celotnega telesa pacienta, na daljavo in skoraj v realnem času z lastniškimi pametnimi 
oblačili s senzorji, mikroelektroniko Sensoria Core in pametno obutvijo in oblačili, ki podpirajo sistem v oblaku. Preko 
tekstilnih in tlačnih senzorjev, vstavljenih v nogavico ali čevelj, nosljive naprave IoMe (Internet of Me), ki jih poganja 
Sensoria, zbirajo podatke o telesni dejavnosti pacientov z motnjami hoje, da bi izboljšali njihovo življenje. 
Za več informacij se obrnite na Sensoria Health na Info@Sensoriahealth.com, spletni strani: www.sensoriahealth.
com in www.sensoria.io.

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

Informacije: SPE Technologies 

SPE je sprememba iger za panoge, ki potrebujejo večjo prepustnost podatkov in Power over Ethernet (PoE) za 
napredno proizvodnjo.

Kaj je Ethernet z enim parom?

Trendi, kot sta industrijski internet stvari (IIoT) in industrija 4.0, stojijo za prizadevanji za nove standarde za žično 
povezljivost v industrijski avtomatizaciji in pametnih tovarnah. Uvedba tehnologije interneta stvari v industrijsko 
okolje vključuje senzorska vozlišča, ki ne zahtevajo veliko energije ali pasovne širine, zahtevajo pa zanesljivo in 
učinkovito komunikacijo.

Aplikacije Industrije 4.0 v povezanih tovarnah prav tako potrebujejo hiter in zanesljiv prenos – včasih skoraj komunikacijo 
v realnem času ali vsaj zajamčen prenos v določenem časovnem oknu.

Kljub temu je širjenje protokolov Ethernet na novih področjih uporabe, vključno s transportom (vlaki, samovozeči 
avtomobili in letala), posledica povečane prepustnosti, ki je RJ45 ne zmore več.

Avtomobilska industrija je na primer sprejela Ethernet za zamenjavo tradicionalnih sistemov vodil CAN (CAN), 
njegova tehnologija pa omogoča višje hitrosti prenosa podatkov za napredne sisteme za pomoč voznikom (ADAS) in 
infotainment sisteme. V tej zahtevni aplikaciji lahko Ethernet z enim parom (SPE) zagotovi potrebno hitrost prenosa 
podatkov prek kabla, podobnega dizajnu CAN, vendar ponuja tudi večjo hitrost in zanesljivost.

SPE ima par bakrenih žic, ki lahko prenašajo podatke s hitrostjo do 1 Gb/s na kratkih razdaljah, hkrati pa zagotavljajo 
napajanje po podatkovni liniji (PoDL). SPE podpira do 52 W enosmerne moči in lahko pokriva široko paleto naprav in 
sistemov, vključno s tovarniško avtomatizacijo in avtomatizacijo stavb. SPE se zgleduje po ethernetu prek tehnologij 
zvitih paric, ki uporabljajo kable s posukanimi paricami za fi zično plast računalniškega omrežja Ethernet.

Zgodnji Ethernet je uporabljal koaksialne kable, do leta 1984 pa so podjetja začela uporabljati sukani par, kar je 
vodilo do 10BASE-T in njegovih naslednikov 100BASE-TX, 1000BASE-T in 10GBASE-T. Podprli so hitrosti 10 in 100 
Mb/s, nato na koncu 1 in 10 Gb/s.

Dve novi različici 10-Mb/s Ethernet prek enega sukanega para, znani kot 10BASE-T1S in 10BASE-T1L, sta bili kasneje 
standardizirani v IEEE Std 802.3cg-2019 leta 2019. 10BASE-T1S je idealen za avtomobilsko industrijo in lahko koristijo 
drugim aplikacijam na kratke razdalje, kjer je prisoten znaten električni šum. 10BASE-T1L je Ethernet na dolge razdalje, 
ki podpira povezave na dolge razdalje do 1 km. Seveda se oba standarda hitro uporabljata za IoT.

ETHERNET Z ENIM PAROM PREOBLIKUJE ETHERNET Z ENIM PAROM PREOBLIKUJE 
INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJEINDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE



9AVTOMATIKA 201/2022

ETHERNET Z ENIM PAROM

SPE se v standardih imenuje tudi ”sukani par”, kar pomeni, da je en sam par sestavljen iz uravnoteženega para 
prevodnikov, od katerih vsak prenaša drugačen signal. Tehnologija je bila zasnovana tako, da ustreza potrebam 
industrijskih proizvajalcev, katerih naloga je povezovanje naprav z nizko hitrostjo, kot so senzorji, aktuatorji in releji, 
skupaj z aplikacijami za nadzor dostopa in razsvetljavo. Skupaj s povezanimi tovarnami in naraščajočim trendom 
sprejemanja Etherneta v Industrijo 4.0 pomeni, da je Ethernet prek enega sukanega para glavni kandidat za prihodnost 
industrijskih komunikacijskih aplikacij.

SPE Technologies

Tradicionalni 1-Gb/s Ethernet uporablja kabel Cat 5 s štirimi pari žic in deluje pri frekvencah do 100 MHz. Vsak par 
lahko pošilja in sprejema podatke, kar omogoča prenosne hitrosti do 1 Gb/s. SPE uporablja samo en par žic, vendar 
deluje na frekvencah do 600 MHz. V tem širokem frekvenčnem pasu nekatere frekvence pošiljajo podatke, druge pa 
sprejemajo podatke, kar omogoča hitrosti prenosa 1 Gb/s s parom žic.

Čeprav se tradicionalni ethernet uporablja v celotnem ekosistemu avtomatizacije, so naprave na najnižji ali terenski 
ravni še vedno pogosto nadzorovane s protokoli fi eldbus. SPE ponuja rešitev Ethernet, ki jo je mogoče implementirati 
na vseh ravneh, pri čemer odpravlja potrebo po prehodih in drugi strojni opremi, ki je potrebna za »pogovarjanje« 
različnih omrežij med seboj.

Manjši kabli pomenijo manjše konektorje, kar zagotavlja dodatno prednost uporabe SPE v prostorsko omejenih 
aplikacijah ali tistih s številnimi majhnimi napravami na ravni polja. Zaradi manjšega upogibnega polmera tanjšega 
kabla so namestitev, napeljava in upravljanje manj okorni in bolj prilagodljivi.

Delovna skupina IEEE 802.3cg si prizadeva za uresničitev zgoraj omenjenih različic SPE za industrijske aplikacije – 
10BASE-TIS z dosegom 15 m in 10BASE-T1L, ki bo doseg povečal na 1000 m. Da bi izkoristili to razširjeno območje, 
je treba zmanjšati dušenje z delovanjem pri nižji frekvenci. Na primer, T1L uporablja 20-MHz oddajnik-sprejemnik, 
medtem ko je T1S opremljen z 200-MHz različico. Oba bosta opremljena z zmogljivostmi PoDL.

Gojenje konektorjev

Kot pri vsaki novi tehnologiji bo treba razviti nov ekosistem hčerinskih plošč, napajalnikov, kablov in priključkov (glejte 
sliko) za implementacijo v industrijskem okolju. V ta namen se je Mednarodna elektrotehnična komisija (IEC) odločila 
za dva dizajna konektorja 10BASE-T1, ki sta kos težkim okoljem, ki jih pogosto najdemo v industrijskih okoljih. Prvi 
temelji na zasnovi CommScope, ki je primerna za aplikacije avtomatizacije, medtem ko je drugi vzet iz Hartinga in je 
prilagojen industrijskim aplikacijam.

Konektorji SPE, kot so tisti, ki temeljijo na zasnovi Harting T1, zagotavljajo varno, standardno spojno površino in lahko 
prenesejo širok razpon napetosti in temperaturnih razponov.
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

Harting T1 ima na primer standardizirano parno stran z dvema kontaktoma, ki ustrezata standardu IEC 63171-6, lahko 
prenese 1000 parnih ciklov in nudi stopnjo zaščite IP20. Sprejema hitrosti Ethernet med 10 Mbit/s in 1 Gbit/s, ima 
nazivni tok 4 A pri 60 °C in 1,5 A pri 85 °C ter deluje v temperaturnem območju od –40 do +85 °C. T1 zagotavlja tudi 
standardizirana komunikacijska omrežja SPE s standardiziranimi kabli v skladu z ISO/IEC 11801 in TIA 42.

Proizvajalci, kot je TE Connectivity, že proizvajajo konektorje SPE, ki lahko prenesejo široka temperaturna in napetostna 
območja za industrijsko opremo ter udarce in vibracije, do katerih pride pri teh nastavitvah. Ti vključujejo sodčaste 
konektorje, ki ohranjajo kable varne in zaščitene pred neželenimi signali in električnim šumom. Notranja zaščita 
pomaga tudi pri preprečevanju poslabšanja prenosa podatkov zaradi višjih harmonikov iz prenosa moči, kot je tisti 
iz stikalnih napajalnikov.

Upoštevati je treba tudi možnost naknadnega opremljanja obstoječih objektov, saj se mnogi sedanji proizvajalci še 
vedno zanašajo na povezave v obliki priključnih blokov za pogon aktuatorjev, ventilov, stikal in drugih mehanskih naprav. 
Uporaba SPE v teh situacijah je prav tako koristna zaradi zmanjšanega števila kablov, kar vodi do večje učinkovitosti 
prenosa podatkov, ravnanja z energijo in zmanjšanih zunanjih motenj.

Zaključek

Ethernet z enim parom je na dobri poti, da postane izbrana privzeta omrežna arhitektura za zagotavljanje prožne, 
robustne in zanesljive povezave s končno točko industrijske avtomatizacije. Postavljen je tudi kot idealna rešitev za 
aplikacije IIoT, saj veliko naprav na ravni terena potrebuje moč in hitro komunikacijo v realnem času s krmilniki višje 
ravni ali oblakom.

Ali bo to prineslo konec infrastrukture RJ45, ki jo še vedno najdemo v proizvodnih obratih? Verjetno ne, saj bodo 
SPE koristile predvsem nižje ravni ekosistema avtomatizacije, kjer sta glavni zahtevi hitra namestitev in enostavna 
uporaba. Poleg tega je RJ45 še vedno ugoden za zgornje ešalone proizvodnih izvedbenih sistemov in uveljavljeno 
opremo, ki še ni dosegla statusa konca življenjske dobe.
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ELEKTRONIKA - HITRI CPU ARM CORTEX

Informacije: GEMmotors Slovenija

Kamnik, 9. november 2022 — Kamniško podjetje GEM motors je v sklopu projekta GEM E-drive dokončalo razvoj 
motorja G3, nominalne moči 15 kW, z uporabo inovativne tehnologije GEM v kolesih. Razvoj motorja, ki predstavlja 
bistveno izboljšavo in večjo privlačnost za uporabnike v urbanem okolju, v primerjavi z vozili z motorjem z notranjim 
izgorevanjem, bo omogočil serijsko proizvodnjo ter komercializacijo produkta. Motor G3 je podjetje integriralo v 
manjše mestno vozilo Fiat 500 in z prevoženimi 600 kilometri uspešno testiralo v realnih razmerah. 

Z integracijo celotnega električnega pogona v 
kolo, GEM električni pogon presega sodobne 
električne pogonske sisteme za električna 
vozila na raznih nivojih. Predvsem na nivoju 
popolne elektromagnetne, električne in 
mehanske integracije je GEM električni 
pogon en korak pred najbolj naprednimi 
rešitvami električnih pogonov, ki uporabljajo 
mehanske prenose moči, kot so na primer 
Tesla Model S, Rimac Concept S itd.

Centralni električni pogon ali pogon v kolesu z 
zunanjim krmilnikom je zamenjan z enostavno 
rešitvijo GEM: v celoti integriran električni 
pogon v kolesu s patentirano modularno 
multifazno tehnologijo. Rešitev postavlja 
nove tehnološke trende kompaktnih električnih pogonov, integriranih blizu kolesa, poenostavi elektrifi kacijo vozil, 
minimizira število sestavnih delov in s tem zmanjšuje skupno težo in strošek izdelave. 

S tem projektom GEM motors nadaljuje 
uspešno zaključeno študijo z višjimi močmi 
GEM integriranih električnih pogonov 
za lahka električna vozila (LEV) v sklopu 
inštrumenta MSP faza 1. Za svojo prebojno 
polno integrirano in modularno tehnologijo 
električnih pogonov pa že imajo pridobljeno 
patentno zaščito na ključnih trgih.

Cilj je vstopiti na hitrorastoči trg LEV

Cilj podjetja GEM motors je dokončanje 
razvoja motorjev v razponu moči med 7,5 
in 15 kW in s tem vstopiti na hitrorastoči 
trg LEV, še posebej za tri- in štirikolesnike, 
torej trg, pozicioniran med električnimi kolesi in električnimi avtomobili. To področje je izjemno zanimivo za široko 
maso končnih uporabnikov, s predvideno velikostjo trga v višini prodaje 33 milijard ameriških dolarjev v letu 20261. Z 
GEM tehnologijo bodo izboljšali učinkovitost in uporabniško izkušnjo več milijonom končnih uporabnikov električnih 
vozil ter tako pomembno prispevali k evropskim strateškim ciljem za zmanjševanje emisijCO2. 

Priprava in izvedba komercializacije znotraj projekta v sodelovanju s kupci, vključenimi v projekt, bo podjetju omogočila 
odprtje novih delovnih mest.

Več informacij na https://www.gemmotors.si/technology/
.

V PODJETJU GEM MOTORS RAZVILI MOTOR, KI PREDSTAVLJA V PODJETJU GEM MOTORS RAZVILI MOTOR, KI PREDSTAVLJA 
INOVACIJO ZA TRG LAHKIH ELEKTRIČNIH VOZILINOVACIJO ZA TRG LAHKIH ELEKTRIČNIH VOZIL
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5GIGE KAMERE BASLER

5GigE kamere Basler – izjemna hitrost 
prenosa, majhen format

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Če želite kombinacijo majhnega formata znanih ace 2 kamer, 5 kratne GigE hitrosti prenosa slike in idealno 
usklajenih elektronskih komponent ter gonilnika, izberite Baslerjeve nove 5GigE kamere. Ta kombinacija 
omogoča višje hitrosti prenosa slike za višjo učinkovitost in profi tabilnost vaše apliakcije, hkrati pa vzdržuje 
nizke stroške.

Vrhunska zmogljivost po nizki ceni

GigE5 kamere vam zagotavljajo hitrost, ki jo potrebujete, majhnost, ki si jo želite, in ceno, ki se ji ne morete 
upreti. Na voljo vam je 12 modelov kamer v neprekosljivo majhnem formatu, z vgrajeno 5GigE tehnologijo. 
Dopolnjujejo jih kompatibilne elektronske komponente ter gonilnik.
Ti zanesljivi in temeljito preizkušeni Baslerjevi izdelki bodo zagotovili nemoteno in učinkovito delovanje 
vaših aplikacij za strojni vid, olajšali in pohitrili namestitev, ter znižali stroške sistema za strojni vid.

Koristi 5GigE kamer

• 5x hitrejši prenos podatkov v ekstra majhnem ohišju;
• Dokazano zanesljiv Pylon gonilnik, prilagojen 5GigE vision sistemom;
• Popolnoma usklajene strojne komponente in gonilnik;
• 1:1 zamenjava za obstoječe GigE kamere – nespremenjen vmesnik, nobenih dodatnih komponent;
• Enostavna nadgradnja iz USB 3.0 sistemov;
• Nizek skupen strošek glede na majhen format kamere in visoko hitrosti prenosa podatkov;
• Višji prenos podatkov za višjo učinkovitost in donosnost vaših projektov;
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• Prihranek časa in denarja pri nakupu opreme pri zgolj enem proizvajalcu, ki vam lahko ponudi vse 
potrebne komponente vision sistema;

• Optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo zanesljivih in skrbno testiranih vision izdelkov.

Izkoristite usklajenost vseh 5GigE komponent

Baslerjev širok nabor med seboj kompatibilnih komponent za strojni vid zagotavlja nemoteno in učinkovito 
delovanje vaše vision aplikacije, skrajša čas in olajša njeno namestitev ter zniža stroške vision sistema.
V naboru najdete:

   • Kamere
Zmogljivost 5 GigE v mini formatu: 12 modelov ace 2 Basic kamer z vgrajenimi senzorji Sony Pregius S in 
ločljivostjo od 5 do 24 milijonov slikovnih pik.
Izberite svojo kompatibilno visokohitrostno kamero kot 1:1 zamenjavo za vaš obstoječi GigE sistem strojnega 
vida ali kot idealno možnost za razvoj novega.

    • Leče
Vrhunske Baslerjeve leče C23 in C11 so popolna optična dopolnitev za vaš 5GigE vision sistem. Brezhibno 
se ujemajo z modeli kamer ace 2 Basic in ločljivostjo njihovih senzorjev.

    • PC kartice
Baslerjeva vmesniška kartica 10GigE vam omogoča optimalno pridobivanje slike iz kamere ace 2.

    • Kable
Visokokakovostni, robustni GigE in I/O kabli zagotavljajo stabilen prenos podatkov, nujen za optimalno 
delovanje sistema. Dolžina kablov do 100m omogoča fl eksibilno postavitev sistema tako v tovarnah kot 
tudi povsod, kjer morate premostiti velike razdalje.

    • Programsko opremo
Programska oprema pylon Camera Software Suite poskrbi za brezhibno “plug-and-play” integracijo in 
enostavno uporabo vseh 5GigE komponent, ki vključujejo novo različico GigE Vision Improvement (GEVI) 
kot krovno zbirko orodij in programskih knjižnic za razvoj aplikacij operacijskega sistema (SDK).
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Z vrsto inteligentnih funkcij za obdelavo slik, poimenovanih pylon vTools, vam ta programska oprema 
zagotavlja najboljše delovanje vseh izdelkov Basler. Na voljo je za operacijske sisteme Windows, Linux in 
Linux ARM.

    • Dodatke
Kompatibilni dodatki, vključno z omrežnimi in perifernimi napravami in adapterji za pritrditev kamer, so 
namenjeni izpolnjevanju vaših individualnih potreb.

Uporabite 5GigE za najrazličnejše aplikacije

5GigE rešitve vam bodo prišle prav marsikje, npr.: 
• Pri avtomatizaciji tovarn: obdelava slik postaja nepogrešljiva na vedno več industrijskih področjih. Z 

nenehnim razvojem skuša zadostiti potrebam širokega spektra aplikacij, kot so npr. samodejni operaterski 
vmesniki (AOI), vodenje robotov ali pregled tiskanih vezij, rezin in lepil.

• V kmetijstvu: računalniški strojni vid pomaga pri razvoju kmetijske avtomatizacije namenjene zlasti 
majhnim kmetijam. Z avtomatizacijo opazovanj in kvantifi ciranjem pogojev rasti lahko kmetje uporabijo 
okoljske informacije za napovedovanje rasti. S tem znižajo stroške, povečajo učinkovitost ter delo 
opravljajo 24/7.

• Za analizo športa in gibanja: napredna tehnologija računalniškega strojnega vida se v analizi športa 
največkrat uporablja tako za izboljšanje izkušnje občinstva kot za zagotavljanje koristnih povratnih 
informacij športnikom.

Modularen Deep Learning vision sistem vam nudi različne razširljive komponente za vaše trenutne potrebe 
in za morebitne razširitve v prihodnosti. S prilagodljivimi komponentami lahko sistem strojnega vida 
spreminjate, da ustreza različnim aplikacijam in zahtevam po meri. Tako se hitro prilagodite novim izdelkom 
in sledite spremembam zahtev.

Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50
E-pošta: info@tipteh.si, www.tipteh.com/si
URL novice: https://tipteh.com/si/strojni-vid/industrijske-kamere/5gige-kamere-basler/
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Industrijski Multi-Peak interferometri za 
nanometrsko natančnost

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Micro-Epsilonovi industrijski Multi-Peak (MP) interferometri z belo svetlobo so nepogrešljivi za enostranske 
meritve razdalj in/ali debeline plasti v večplastnih tarčah. Brezkontaktno, z nanometrsko natančnostjo in 
pikometrsko ločljivostjo, lahko z njimi sočasno izmerite razdalje in debeline do 13. plasti, prosojnih za IR.

Izmerite več plasti z le enim merilnim procesom

Micro-Epsilonovi industrijski interferometri z belo svetlobo sedaj vključujejo različice MP (Multi-Peak). Z 
njimi brezkontaktno, visoko natančno in sočasno izmerite razdalje in/ali debeline plasti v večplastnih tarčah. 
Izmerite lahko več plasti, substratov in premazov, ki so prosojni zaIR svetlobo (840nm). Poleg tega vam 
IP65 ohišja senzorjev teh interferometrov omogočajo njihovo uporabo v zahtevnih industrijskih okoljih.
S temi interferometri se vam odpirajo številne nove možnosti za aplikacije, zlasti v industriji polprevodnikov, 
pa tudi v proizvodnji stekla, baterij in plastike/fi lmov.

Izkoristite izjemno natančnost

Micro-Epsilonovi visokozmogljivi interferometri s polikromatsko belo svetlobo vam zagotavljajo najvišjo 
stopnjo natančnosti pri brezkontaktnem merjenju absolutne optične razdalje in/ali debeline enoplastnih 
tarč. Zahvaljujoč svoji izjemni ločljivosti (<30 pikometrov) in odlični linearnosti so neprimerno natančnejši od 
konfokalnih merilnih sistemov. Za razliko od tradicionalnih laserskih interferometrov uporabljajo svetlobni vir 
s širokim spektrom valovnih dolžin, kar omogoča zelo natančne absolutne meritve. Poleg tega vam, z valovnimi 
dolžinami blizu IR dela spektra, odpirajo možnost meritve debeline antirefl eksnega stekla, plastike, odsevnih 
kovin in prevlečenih predmetov 
(coated objects).

Poleg zgoraj naštetega, vam MP 
različice sedaj omogočajo še 
enostranske meritve večplastnih 
tarč. Z MP modeli za merjenje raz-
dalje lahko sočasno izmerite tako 
razdalje kot debeline večih plasti. 
Za izračun debeline posameznih 
plasti upoštevajo razdalje med 
mejami plasti in lomne količnike 
teh plasti. Z MP modeli za merjenje 
debeline lahko izmerite debelino 
posameznih plasti ali njihovih 
kombinacij, ne pa tudi razdalj.

Uporabite različne Multi-Peak modele za različne naloge

Na voljo sta vam dva MP merilna sistema, MP model za merjenje razdalje (IMS5x00-DS/MP) in MP model 
za merjenje debeline (IMS5400-TH/MP):
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• MP modeli za merjenje razdalje vam bodo še posebej koristili za naloge poravnave in pozicioniranja, v 
katerih morate hkrati izmeriti razdaljo in določiti debelino. Pri tem je lahko večplastna tarča debela do 
2,1mm in sestavljena iz do 13 prosojnih plasti, z najmanjšo debelino posamezne plasti 10μm. Ker ti 
interferometri merijo absolutne razdalje 
(za razliko od laserskih), vam jih po 
prekinitvi signala (npr. na stopničastih 
prehodih ali robovih) ni treba ponovno 
umerjati.

• MP modele za merjenje debeline 
izkoristite za meritve večplastnih 
tarč iz do 5-ih plasti, z debelino 
posamezne plasti od 35μm do 
1,4mm in skupno debelino tarče 
do 4,2mm oz. 7mm (odvisno od 
modela). Možnost meritev z velike 
razdalje pri njih dodatno poskrbi za 
večjo zanesljivost meritve in zaščito 
senzorja pred poškodbami.

Interferometre hitro nastavite in enostavno upravljajte

Rešitev Micro-Epsilon vam omogoča ogromno raznolikih nastavitev, ki jih enostavno izvedete preko 
modernega, uporabniku prijaznega spletnega vmesnika.

Za optimalno integracijo interferometra 
v naprave in sisteme vam je na voljo 
širok nabor vmesnikov:

• digitalni vmesniki (Ethernet / 
EtherCAT / RS422; z dodatnim 
modulom še Profi net / EtherNet/IP),
• enkoderske povezave,
• analogni izhodi,
• sinhronizacijski izhodi in
• digitalni I/O.

Tudi zagon in parametriranje potekata 
preko spletnega vmesnika in ne zahtevata 
namestitve posebne programske opreme.

Interferometre enostavno namestite in natančno pozicionirajte

Pri enostranskem merjenju debeline enega ali več transparentnih slojev vibracije ali drugi premiki tarče ne 
vplivajo bistveno na meritev. Robustna IP65 senzorska ohišja poskrbijo, da lahko interferometre uporabite 
tudi v najzahtevnejših industrijskih razmerah. Poleg standardnih so vam na voljo tudi MP različice za 
aplikacije v vakumu.

Natančno pozicioniranje in prilagajanje senzorskih glav interferometrov lahko pri montaži zagotovite s 
prilagodljivimi JMA nosilci. Skupaj s senzorji jih vgradite v stroj ali napravo in nato senzorske glave optimalno 
pozicionirate na njihovem delovnem mestu. Prilagodljivi nosilec je namenjen tako za enostranske kot za 
dvostranske meritve debeline, saj vam omogoča natančno pozicioniranje obeh senzorskih glav hkrati.

192.1

Multi-peak distance measurement

Max. 14 distance values and thickness calculation 

Measuring objects: transparent objects  
  (up to 840 nm)

Models:  
IMS5400MP-DS19  
IMS5600MP-DS19  
IMS5400MP-DS19/VAC  
IMS5600MP-DS19/VAC

14 distance values  
in a measuring range 
of 2.1 mm

    

45 / 70 mm

7 / 4.2 mm working area

50 μm ... 2.1 mm

Stable multi-layer thickness measurement

Maximum 5 thickness values of individual layers 
(and their combinations)

Measuring objects: transparent objects 
(up to 840 nm)

Models: 
IMS5400MP-TH45 
IMS5400MP-TH70 
IMS5400MP-TH45/VAC

5 thickness values in 
a measuring range of 
2.1 mm
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Drugi model nosilcev je namenjen za enostanske meritve razdalje 
in debelin, podobno kot pri Micro-Epsilon konfokalnih senzorjih.

Izkoristite Multi-Peak interferometre v različnih aplikacijah

Najpogostejša aplikacija interferometrov MP za merjenje debeline 
v industriji je enostranska meritev debeline večplastnega stekla, 
tankih fi mov oz. prevlek, leč in podobnih površin, ki so prosojne za 
IR svetlobo. Uporabljate jih lahko v steklarski industriji, industriji 
tankih slojev/fi lmov, zaslonov, LED in še marsikje.

Z interferometri MP za razdalje lahko v industriji merite razdalje do najrazličnejših prosojnih večplastnih 
materialov: stekla, kovine, tankih fi mov oz. prevlek, leč, in drugih površin. Predvsem vam bodo koristili v 
visokotehnoloških polprevodniških in mikroelektronskih panogah.

Pogosta je tudi uporaba interferometrov MP v kontroliranih laboratorijskih pogojih, ravno zaradi njihove 
zelo visoke resolucije in natančnosti.

Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50
E-pošta: info@tipteh.si
www.tipteh.com/si
URL novice: https://tipteh.com/si/senzorji/visoko-natancni-senzorji/industrijski-interferometri-mp/
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MAGNETNI SENZORJI Z IO-LINKOM

Magnetni senzorji položaja batov z 
IO-linkom

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Turckovi magnetni senzorji položaja WIM-IOL vam omogočijo, da v cilindrih natančno zaznate položaj bata 
v območju od 32mm do 256mm. Izkoristite jih, da skrajšate čas zagona in zmanjšate stroške svojih aplikacij.

Zagotovite natančno zaznavo z magnetnimi senzorji položaja

Turckovi magnetni senzorji položaja serije WIM-IOL so kompaktni senzorji z digitalnim vmesnikom. V 
pnevmatskih ali hidravličnih cilindrih zaznavajo položaj batov v merilnem območju od 32mm do 256mm. 
Ti IP67senzorji se ponašajo s 15-bitno ločljivostjo.

V seriji je osem senzorjev z IO-link 1.1 vmesnikom. V senzor vgrajeni gumb in IO-Link vam omogočita 
hitro in priročno nastavitev merilnega območja senzorja glede na gib bata. To močno poenostavi montažo 
v primerjavi z analognimi senzorji. Slednje morate namreč namestiti izjemno natančno glede na končni 
položaj bata ali pa meritev prilagoditi s korekcijskim faktorjem v krmilniku.

Glavne prednosti senzorjev z IO-linkom so:
• Prihranek stroškov na račun kratkega časa zagona aplikacije
• Primernost za različne dolžine cilindrov
• Prilagodljivost za različne aplikacije
• Prispevanje podatkov za industrijo 4.0
• Enostavna in hitra montaža; primernost za vse običajne cilindre s T-utorom, direktna montaža od zgoraj, 

ki ne zahteva dodatnih orodij

Izberite optimalno ponovljivost, ločljivost in linearnost

Magnetni linearni senzorji položaja s pomočjo Hallovega efekta merijo linearen premik batov, na katerih je 
nameščen magnet. Izhodni signal senzorja je sorazmeren s položajem bata v pnevmatskem ali hidravličnem 
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cilindru. Na ta signal magnetna polarnost 
ne vpliva, izkoristite pa ga lahko za 
izvedbo različnih nadzornih aplikacij.

Ti robustni senzorji vam za gotavljajo 
optimalno ponovljivost, ločljivost 
in linearnost meritev. Ponašajo se 
z visoko stopnjo elektromagnetne 
združljivosti (EMC) in delovanjem v 
širokem temperaturnem razponu.

Širok nabor magnetnih senzorjev 
položaja za različne aplikacije

Magnetne senzorje položaja WIM-IOL 
lahko v industriji predelave plastike in avtomobilski industriji uporabite za: zaznavanje strege v strojih za 
brizganje, zaznavanje strege v avtomatskih vijačnih strojih,pozicioniranje varilne glave pri ultrazvočnem 
varjenju, nadzor napetosti folije v pakirnih strojih in še marsikje.

Poleg senzorjev WIM-IOL vam Turck nudi širok nabor magnetnih senzorjev položaja za vse običajne 
pnevmatske cilindre. Zahvaljujoč zanesljivemu principu delovanja, vam senzorji serije BIM zagotavljajo 
brezhibno zaznavanje magnetov različnih jakosti, ki so pritrjeni na bat. Uporabite jih lahko predvsem za 
brezkontaktno zaznavanje položaja bata v pnevmatskih cilindrih, ne glede na obliko cilindra.

Nekaj glavnih prednosti senzorjev serije BIM:
• Ti robustni IP67 senzorji se ne obrabijo 

in so zaščiteni pred kratkim stikom.
• Senzor BIM-UNTK (dolžina ohišja 

19,7mm) je eden najkompaktnejših 
magnetnih senzorjev položaja na trgu. 
Še posebej prav vam bo prišel za 
meritve v cilindrih s kratkim hodom.

• Senzorji BIM imajo poseben jekleni 
vijak, ki senzor stabilno pritrdi v utor 
cilindra. Senzorji BIM-UNT in BIM-
UNTK imajo poleg tega pritrdilni rob, 
ki vam omogoča enostavno montažo 
na terenu, brez dodatnega orodja.

• Svetla LED dioda je dobro vidna iz 
vseh strani, kar zagotavlja, da lahko 
trenutno stanje preklopa v vsakem 
trenutku vidite iz katerega koli položaja.

Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50
E-pošta: info@tipteh.si
www.tipteh.com/si
URL novice: https://tipteh.com/si/senzorji/senzorji-polozaja/magnetni-senzorji-polozaja/
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Vgradni termični tiskalniki za 
stroškovno učinkovito tiskanje

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Vgradni termični tiskalniki Hengstler se najpogosteje uporabljajo v kiosk sistemih, kartomatih, bankomatih, 
v industriji in maloprodaji. Omogočajo vam udobno, hitro in stroškovno učinkovito tiskanje nalepk, potrdil 
in črtnih kod.

Zaupajte izkušnjam in tradiciji

Podjetje Hengstler že od leta 1965 oskrbuje svetovni trg s tiskalniki in rezalniki. Posebnost podjetja so 
sistemske rešitve za tiskalnike, kot plod njihovih raznolikih veščin in bogatih izkušenj s tega področja. 
Sčasoma so se specializirali za razvoj in izdelavo vgradnih termičnih tiskalnikov.

Hengstlerjeve vgradne termične tiskalnike lahko uporabite v velikem številu aplikacij v različnih panogah. Z 
njimi lahko tiskate na papir širine 49–220mm in teže 55–250g/m2. Dosegajo hitrost tiskanja do 350mm/s 
in ločljivosti 203dpi ali 300dpi.

Vgradni tiskalniki se ponašajo z vsestransko tehnično konfi guracijo, ki vključuje npr. različne možnosti 
rezalnikov, prilagojene senzorje za prepoznavanje papirja, držala za termo papir in še marsikaj. Tiskalnik 
lahko tudi fi zično ali funkcionalno prilagodijo vaši aplikaciji.

Oglejte si prednosti vgradnih termičnih tiskalnikov

• Nizki stroški vzdrževanja; v teh tiskalnikih ni prenosnega traku in tonerja, ki bi ju morali menjati. Za 
normalno delovanje tiskalnika zadostuje nadomeščanje termo papirja.

• Kakovosten rezultat ob visoki hitrosti tiska; čeprav tiskanje traja le nekaj milisekund je tisk brez 
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nepravilnosti (madežev), dobro 
berljiv in dolgotrajen.

• Malo gibljivih delov; ker imajo 
ti tiskalniki malo gibljivih delov, 
je manj možnosti za okvare in 
jih je enostavneje vzdrževati. 
Njihove tiskalne glave imajo 
povprečno življenjsko dobo 
okoli 10let.

Izkoristite široko ponudbo
V Hengstlerjevi ponudbi najdete 
več termičnih tiskalnikov: model 
C-56, družino tiskalnikov eXtendo 
X z modeli X-56, X-80 in X-56 XF ter družino tiskalnikov XPM z modeloma XPM-200 in XPM-80. Med seboj 
se razlikujejo po širini in teži papirja, ločljivosti in hitrosti tiskanja (glejte tabelo).

Tiskalnik eXtendo X-56 XF je hiter, izjemno robusten in zanesljiv kiosk tiskalnik.

Poleg tega se odlikuje po:
    • še posebej enostavnem dostopu do vodila za papir, zaradi česar je menjava termo traku še hitrejša,
    • manjšem številu različic vodil za papir (iz 8 na 1),
    • združljivosti z nosilcem Zebra KRx03,
    • združljivosti s prtljažnimi listki eezeetags®.
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Vgradni termični tiskalniki tudi za zahtevna okolja

Hengstlerjevi tiskalniki so znani po svoji robustnosti in brezhibnem delovanju v okoljih z velikimi nihanji 
temperature (od –30°C do +70°C) in vlažnosti. Njihove prednosti so še: kompaktna zasnova, natančen rez 
in obsežen nabor funkcij. Razlog za priljubljenost so tudi dodatne sposobnosti, kot npr. tiskanje in rezanje 
debelega papirja, ravnanje z velikimi zvitki papirja in odkrivanje zastojev.

Na račun naštetega lahko te kiosk tiskalnike uporabite v različnih podnebnih območjih in v zahtevnih 
okoljih. S hitrostjo tiskanja do 350mm/s vam pridejo prav predvsem za uporabo v bankomatih, parkomatih, 
avtomatih za povratno embalažo (RVM) in avtomatih za prodajo vstopnic, v industriji in maloprodaji.

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

URL novice: https://tipteh.com/si/ostale-naprave-za-avtomatizacijo/vgradni-termicni-tiskalniki-hengstler/
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Brady je inovativni proizvajalec rešitev za industrijsko in varnostno označevanje. S fokusom na 
odličnosti materialov in enostavnosti označevanja ostajajo vodilni na svojem področju. Njihov 
najnovejši tiskalnik M211 izkorišča najsodobnejše tehnologije in tako izjemno olajšuje označevanje 
na terenu.

Tiskalnik Brady M211 zagotavlja enostavno oblikovanje 
najkompleksnejših oznak z uporabo pametnega 
telefona. Z brezplačno mobilno aplikacijo Express 
Label je mogoče enostavno oblikovati nalepke iz 
obstoječih preglednic. Možen je tudi predogled 
nalepk in tiskanje le teh. Ustvarjene dizajne nalepk 
lahko shranite za ponovno uporabo in jih delite s 
sodelavci. 

Nov tiskalnik M211 je izredno lahek (tehta le 0,5 kg) 
in zato zelo primeren za delo na terenu. Robustni 
gumijasti odbijači zagotavljajo visoko odpornost 
na padce in udarce, zato je tiskalnik primeren tudi 
za delo na zahtevnejšem terenu. Zmogljiva baterija 
omogoča etiketiranje ves dan. Z enim polnjenjem je 
možno ustvariti in natisniti do 300 nalepk.

Glavne prednosti:

• Hitra in zanesljiva Bluetooth 5.0 povezava.

• Brezplačna aplikacija Express Label za enostavno 
oblikovanje etiket.

• LED indikatorji za prikaz življenjske dobe 
baterije, povezljivosti in ostalih informacij o 
stanju tiskalnika.

• Kompatibilen z več kot 90 tipi kartuš z zaklepom.

• Vgrajen samodejni rezalnik.

• Enostavno kreiranje nalepk z zaobljenimi robovi.

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

SPOZNAJTE NOV TISKALNIK BRADY 
M211-  Označevanje še nikoli ni 
bilo enostavnejše!

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today
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Tehnične značilnosti:

• maks. širina nalepk (mm): 19.05 mm,

• barvna zmogljivost: črna,

• priporočena dnevna uporaba: 100 nalepk,

• resolucija tiskanja: 203 dpi,

• tehnologija tiska: termični tisk.

Tako kot drugi tiskalniki proizvajalca Brady, tudi 
tiskalnik M211 omogoča tiskanje različnih tipov 
oznak, ki so primerne za številne aplikacije in 
okolja.

• Označevanje električnih napeljav in 
podatkovnih kablov,

• splošno in industrijsko označevanje,

• označevanje PCB elektronskih komponent in

• označevanje v laboratorijih.

Slovenski zastopnik za Brady izdelke in rešitve je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 Ljubljana), 
ki s področja industrijskega označevanja nudi celovite rešitve. Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem 
pomagali pri izbiri optimalne rešitve za vaše potrebe. 

Skenirajte spodnjo QR kodo in spoznajte nas in našo ponudbo::

www.elektrospoji.si
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Radialni svinčeni varistorji prenesejo visoke udarne 
tokove do 15 kA 

Littelfuse dobavlja serijo Xtreme Varistor za aplikacije, 
ki zahtevajo sposobnost absorpcije visokih udarnih 
tokov in odpornost na večkratne udarne impulze.

Radialni svinčeni varistorji Xtreme so na voljo v 
šestih premerih diska: 5 mm, 7 mm, 10 mm, 11 mm, 
14 mm in 20 mm. Največja neprekinjena delovna 
napetost naprav je v razponu od: 130 V do 680 V ac 
in od 170 V do 895 V dc. Največji vrh impulznega 
toka je od 1,2 kA do 15 kA.

Visoka prenapetostna zmogljivost in majhne dimenzije 
varistorjev Xtreme omogočajo proizvajalcem 
originalne opreme, da povečajo zanesljivost in 

podaljšajo življenjsko dobo elektronskih izdelkov, 
hkrati pa prihranijo prostor na plošči. Varistorji so 
idealni za aplikacije, ki so izpostavljene visokim 
delovnim temperaturam.

Lastnosti
Najvišja delovna temperatura 125°C
2.500 V najmanjša izolacijska napetost
100 MΩ najmanjša izolacijska upornost
Odobritve agencije:
UL 1449
IEC 61051

Aplikacije
• Gospodinjski aparati
• Gonilniki za zunanjo LED razsvetljavo
• Preklopni napajalniki
• Naprave za prenapetostno zaščito:

• Vrsta 2
• Vrsta 3
• Vrsta 4CA

• Prekinjevalniki zemeljskega tokokroga
• Pametni števci
• Avtomatizacija doma
• Domači varnostni sistemi
• Požarni alarmi
• Detektorji dima

Informacije: LITTELFUSE

Serija varistorjev Littelfuse Xtreme 
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SPREMLJANJE UPORNOSTI GRELNIKOV

Renesas je svoji 32-bitni družini mikrokrmilnikov RA 
dodal skupino RA2E2, ki ponuja kombinacijo izjemno 
nizke porabe energije, odličen nabor perifernih 
naprav za aplikacije končne točke IoT in možnosti 
paketov, ki prihranijo prostor.

 Novi mikrokontrolerji skupine 48 MHz RA2E2, ki 
temeljijo na najnovejšem jedru Arm ® Cortex ® 
-M23, pospešujejo uporabniške cikle načrtovanja 
in zagotavljajo enostavno nadgradnjo na druge 
naprave družine RA.

MCU-ji skupine RA2E2 porabijo samo 81 μA/MHz v 
aktivnem načinu, programski tok v stanju pripravljenosti 
pa je samo 200 nA s hitrim prebujanjem. MCU-ji 
skupine RA2E2, ki zagotavljajo vmesnik vodila I3C, 
integrirajo tudi periferne funkcije, ki prihranijo 
stroške, vključno z oscilatorjem na čipu z natančnostjo 
±1%, ponastavitvijo ob vklopu in detektorjem nizke 
napetosti, pomnilnikom EEPROM in temperaturnim 
senzorjem.

 Te izdelke je mogoče uporabiti v zelo prostorsko 
omejenih oblikah, kot so nosljive naprave, zahvaljujoč 
razpoložljivosti možnosti miniaturnih paketov, 
vključno s 16-pinsko napravo WLCSP, ki meri samo 
1,87 mm x 1,84 mm.

Nove naprave, ki so primerne za uporabo v težkih 

delovnih okoljih, podpirajo širok razpon temperature 
okolja od -40 °C do 125 °C.

Kot vse naprave iz družine RA so tudi mikrokontrolerji 
RA2E2 podprti s prilagodljivim programskim programom 
Renesas (FSP), ki vključuje visoko učinkovite 
gonilnike in vmesno programsko opremo za lažjo 
implementacijo komunikacijskih in varnostnih funkcij. 
GUI FSP poenostavlja in pospešuje razvojni proces. 
Omogoča prilagodljivo uporabo podedovane kode 
ter enostavno združljivost in razširljivost z drugimi 
napravami družine RA.

Oblikovalci, ki uporabljajo FSP, imajo tudi dostop do 
obsežnega ekosistema ARM, ki ponuja široko paleto 
orodij, ki pomagajo pospešiti čas do trga, kot tudi 
do obsežne partnerske mreže Renesas.

Skupino RA2E2 sestavlja devet izdelkov v paketih 
od 16 do 24 pinov. Pomnilnik obsega od 16 kbajtov 
do 64 kbajtov Flash in 8 kbajtov SRAM. Naprave 
vključujejo tudi 2 kbajta podatkovnega flash 
pomnilnika, funkcije, ki je druge naprave z nizkim 
številom pinov ne zagotavljajo.

Lastnosti
• Varnostne funkcije:

• Kriptografski pospeševalnik
• Pravi generator naključnih števil

Informacije: RENESAS

Skupina mikrokontrolerjev Renesas 
RA2E2

Novi mikrokontrolerji z izjemno nizko porabo energije združujejo inovativen nabor perifernih funkcij 
v majhnem paketu
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• Enote za zaščito pomnilnika
• Razpon delovne napetosti: 1,6 

V do 5,5 V
• V/I, odporen na 5 V

Aplikacije
• IoT naprave
• Industrijska avtomatizacija
• Industrijski senzorji
• Prenosne potrošniške naprave
• Gospodinjski aparati
• Avtomatizacija zgradb
• Medicinska in zdravstvena oprema
• Nosljive naprave

Razvojni Komplett

Komplet za ocenjevanje EK-RA2E2 uporabnikom omogoča enostavno ovrednotenje funkcij skupine RA2E2 
MCU in razvoj vgrajenih sistemskih aplikacij z uporabo Renesasovega fl eksibilnega programskega paketa 
(FSP) in e 2  studio IDE. Uporabite bogate vgrajene funkcije skupaj s priljubljenimi ekosistemskimi dodatki 
po vaši izbiri, da uresničite svoje velike zamisli.

Kako začeti

Izvajanje primera projekta hitrega zagona
1. Plošča EK-RA2E2 je vnaprej programirana s primerom projekta Quick Start (izvorna koda je na voljo v 

paketu primerov projekta EK-RA2E2).
2. Vklopite ploščo EK-RA2E2 prek vrat USB za odpravljanje napak (J10) s kablom naprave mikro USB, 

priključenim na vir napajanja 5 V. Bela lučka za napajanje bo zasvetila.
3. Primer projekta Quick Start se bo začel izvajati z utripanjem modre uporabniške LED.
4. Glejte EK-RA2E2 – Vodnik za hiter začetek, če želite raziskati dodatne funkcije primera projekta za 

hitri začetek.

Razvijanje vgrajenih aplikacij
1. Spreminjanje vzorčnega projekta hitrega zagona – Za navodila o 

uvozu, spreminjanju in gradnji vzorčnega projekta hitrega zagona 
glejte Vodnik za hitri začetek EK-RA2E2.

2. Začnite z enim od številnih drugih primerov projektov (na voljo v 
paketu primerov projektov EK-RA2E2) – izberite med številnimi 
primeri projektov, če želite izvedeti več o različnih perifernih 
napravah skupine RA2E2 MCU. Ti primeri projektov so vam lahko 
odlična izhodišča za razvoj aplikacij po meri.

Izdelava strojne opreme po meri
1. Začnite z izdelavo funkcionalnega prototipa - uporabite ploščo EK-RA2E2 z dodatki ekosistema po 

vaši izbiri.
2. Zgradite strojno opremo po meri – razvijte strojno opremo po meri s sklicevanjem na informacije o 

načrtovanju in izdelavi v paketu za načrtovanje EK-RA2E2.
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TEHNOLOGIJE - BREZŽIČNI PRIKLJUČKI

Molex poskuša izkoristiti naraščajoče povpraševanje po hitri brezkontaktni povezljivosti od plošče 
do plošče v mobilnih in potrošniških napravah.

Ker mobilni in potrošniški izdelki postajajo vedno manjši in manjši, proizvajalci originalne opreme čutijo 
večji pritisk, da poenostavijo komunikacijo znotraj istih naprav, hkrati pa povečajo hitrost prenosa podatkov.

V ta namen je Molex pridobil temeljno tehnologijo in intelektualno 
lastnino (IP) od Keyssa Inc., pionirja na področju hitrih brezkontaktnih 
konektorjev. Keyssina brezžična tehnologija čip-čip, ki prihaja v 
Molex z več kot 350 vloženimi patentnimi prijavami, bo dopolnila 
prizadevanja podjetja za razširitev in diverzifi kacijo portfelja mikro 
priključkov z zelo prilagodljivimi priključki brez kablov za bližnje 
polje, od naprave do - aplikacije za uporabo.

Poleg tega, da odpravlja potrebo po fi zičnih kablih ali priključkih, 
tehnologijo, ki jo je pridobil Molex, odpravlja tudi pomisleke glede povezovanja in zanesljivosti. Zasnova 
za izdelavo je izboljšana tudi s popolnoma zaprto embalažo, nasprotno proti prahu in vodi, s širokimi 
tolerancami poravnave.

Tehnologija Keyssa deluje s hitrostjo prenosa podatkov do 6 Gb/sv pasu 60 GHz brez povezave Wi-Fi ali 
Bluetooth. Majhni polprevodniški brezkontaktni priključki z nizko porabo energije in nizko zasnovo lahko 
rešijo kritične potrebe po prenosu podatkov z minimalnimi stroški.

Molex namerava izboljšati te trenutne zmogljivosti s podporo za eksponentno višje hitrosti prenosa 
podatkov in komunikacije v polnem dupleksu. Poleg tega bo Molex izkoristil svoje strokovno znanje o 
celovitosti signala in zmožnosti antene mmWave, da bi pospešil komercializacijo novih brezkontaktnih 
konektorjev in hkrati dopolnil svoj obstoječi portfelj izdelkov.

Molex bo izkoristil tudi tehnologijo Virtual Pipe I/O (VPIO), Keyssa, razvito za reševanje neučinkovitosti 
protokola. Z združevanjem nizko- in visokohitrostnih protokolov za hkratni prenos prek ene ali več 
povezav lahko VPIO pomaga kompenzirati dogodke v realnem času, ki vplivajo na celovitost delovanja 
povezave. Če se uporabljajo v kombinaciji, lahko VPIO in brezkontaktni konektorji ustvarijo razširljive in 
učinkovite V/I, ki nimajo omejitev mehanskih konektorjev, hkrati pa so zmožni prilagajanja in skaliranja, 
kot to narekujejo zahteve aplikacije.

Ekipo Molex krepi več kot 25 inženirjev v ZDA in Indiji za razvoj izdelkov naslednje generacije, ki temeljijo 
na tej tehnologiji. Sprva bo poudarek na edinstvenih povezovalnih potrebah mobilnih aplikacij z velikim 
obsegom, kjer brezkontaktni konektorji ponujajo potencialne prednosti pri oblikovanju za proizvodnjo, 
servisiranje, zanesljivost, združevanje signalov in varnost.

Sčasoma bo Molex uporabil to tehnologijo za reševanje nastajajočih področij uporabe, vključno s pametnimi 
tovarnami, napredno avtomobilsko varnostjo, medicinsko robotiko itd.

Informacije: MIEL d.o.o.

Molex kupil tehnologijo brezžičnega 
priključka Keyssa 60 GHz
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Ker je veliko več naprav brezžično povezanih, se 
raven spektralnega šuma poveča in posledično 
povzroča radijske motnje med napravami IIoT.

Industrijski internet stvari (IIoT) je neverjetno 
omrežje povezanih naprav v sodobnih industrijskih 
sektorjih. Sestavljen je iz nešteto povezanih naprav, 
žičnih in brezžičnih, v industrijskih kompleksih. 
Ker pa je veliko več naprav brezžično povezanih, 
se raven spektralnega šuma poveča, prav tako pa 
tudi radijske motnje med napravami IoT.

V zadnjih 30 letih so številni glavni procesi, ki še 
niso bili popolnoma avtomatizirani: integracija 
logistike, ravnanja z materialom in avtomatizacije 
tovarn. To preostalo integracijo je najbolje doseči z 
dodajanjem brezžične tehnologije v industriji 4.0.

Industrija 4.0 s pametno tehnologijo revolucionizira 
avtomatizacijo ter analizo in spremljanje dobavnih 
verig. Industrijo 4.0 poganjajo  IIoT  in kibernetski 
fi zični sistemi, ki so pametni, avtonomni sistemi, 
ki uporabljajo računalniško podprte algoritme, ki 
spremljajo in nadzorujejo fi zična sredstva, kot so 
roboti, stroji in vozila.

Brezžična tehnologija se že uporablja za industrijsko 
proizvodnjo v nekaterih izbranih, nekritičnih 
aplikacijah. V današnjem industrijskem okolju 
napredna, pametna brezžična tehnologija najde 
svojo pot v kritične naloge. Raziskave pravijo, da je 

najbolj raznolika brezžična tehnologija v industrijski 
proizvodnji Wi-Fi.

Vnesite Radiofrekvenčne motnje
Radiofrekvenčne motnje (RFI) in elektromagnetne 
motnje (EMI) se običajno pojavljajo izmenično, saj so 
radijski valovi preprosto podskupina elektromagnetnega 
spektra. V dejanski praksi se EMI nanaša na motnje 
kratkega dosega, ki jih povzročajo visokofrekvenčne 
emisije v sami napravi. RFI se nanaša na  motnje 
daljših valovnih dolžin iz virov zunaj naprave.

Brezžični komunikacijski sistemi so uspešno odstra ni li 
fi zične ovire tradicionalnih žičnih komunikacijskih 
arhitektur s stransko koristjo: to so nižji stroški. 
Ti brezžični sistemi so enostavni za namestitev, 
potrebujejo malo vzdrževanja in imajo precej dobro 
prilagodljivost.

Opozorimo pa naj, da vse te brezžične tehnologije 
uporabljajo nelicencirane frekvenčne pasove, kot so 
industrijski, znanstveni in medicinski (ISM) pas. Pas 
ISM ne potrebuje licenciranja. Upravljanje RFI ni le 
zahtevno zaradi ravni motenj in velike zasičenosti, 
temveč tudi zato, ker vsi ti različni standardi delujejo 
vzporedno.

Obstaja velik problem – zakonska omejitev količine 
sevanja, ki ga oddajajo nelicencirani pasovi. 

Informacije: Avtomatika+E

EMI in zaščita pred prenapetostjo 
v IIoT
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EMI IN ZAŠČITA V IIOT

Posledično sta doseg in prodor sevane moči zelo 
nizka. Na žalost uporaba nelicenciranega spektra za 
industrijske aplikacije najverjetneje ne bo izpolnila 
zahtevnih kakovostnih zahtev IIoT.

Da bi dosegli in zadovoljili te zahtevne potrebe 
po kakovosti, industrija računa na tehnologijo 5G. 
Pravzaprav je bil zasnovan kot nov standard za 
industrijsko povezljivost.

5G ponuja različne optimalne konfi guracije za 
scenarije uporabe, ki jih je opredelil ITU-R :

• Izboljšana mobilna širokopasovna povezava 
(eMBB)

• Masivna strojna komunikacija (mMTC)
• Izjemno zanesljive komunikacije z nizko latenco 

(URLLC)

5G uporablja licenčne frekvenčne pasove. V Evropi 
so načrtovane nosilne frekvence za omrežja 5G 700 
MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 3,5 GHz in 26 GHz. Tudi 
če vsi ti pasovi ne spadajo v pasove ISM in omrežja 
5G centralno upravljajo frekvence, morajo še vedno 
soobstajati s podedovanimi sistemi.

Če za vsak pas ni ustreznega fi ltriranja, lahko 
emisije iz intermodulacijskih produktov ali lažne 
ali izvenpasovne emisije povzročijo izbokline zunaj 
dodeljenega kanala. Oblikovalci morajo raziskati 
možne motnje med omrežji 5G in starimi radijskimi 
sistemi v industrijskih delavnicah.

Preiskovalci so uporabili SEAMCAT , agnostično 
simulacijsko orodje, ki lahko oceni RFI med tremi 
brezžičnimi komunikacijskimi sistemi, ki se običajno 
uporabljajo v tovarniških delavnicah (Wi-Fi, Bluetooth 
in WirelessHART) in omrežjem 5G.

Rezultati iz treh zgoraj omenjenih scenarijev motenj 
so dokazali, da bodo z elektromagnetnega vidika 
ravni motenj različno vplivale na sprejemnike starih 
sistemov, uporabniško opremo 5G (UE ) in bazne 
postaje 5G (BS). Prav tako lahko vpliva na njihovo 
uspešnost.

V simuliranih scenarijih so bili podedovani sistemi 
bolj nagnjeni k motnjam drugih podedovanih 
sistemov, ki delujejo v sokanalnih ureditvah (npr. 
pas ISM 2,4 GHz), kot pa iz omrežij 5G, ki uporabljajo 
sosednji kanal n53 . Ko je omrežje 5G simulirano 
kot sistem, ki trpi zaradi RFI, podedovani sistemi 

povzročijo večjo degradacijo v kanalu navzgornje 
povezave UE – največja izguba bitne hitrosti je bila 
12 % z Wi-Fi kot motečim sistemom.

Prenapetostni tokovi in   prenapetostne 
zaščitne naprave

Prenapetostni tokovi
Prenapetostni tokovi so nenadni skoki in padci 
napetosti, ki presegajo tisto, kar velja za normalno 
za elektronsko/električno opremo. K tej težavi 
prispeva zagonski tok; vendar se zgodi večinoma 
ob prvem vklopu naprave. Ta učinek se bo pojavil 
v vezju za izmenični in enosmerni tok.

Naprave za prenapetostno zaščito (SPD)
SPD so nepogrešljivi pri zaščiti električnih inštalacij 
(porabniške enote, napeljave in dodatne opreme) 
pred električnimi sunki, znanimi kot prehodne 
prenapetosti (glejte sliko) .
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TELEKOMUNIKACIJE

Te naprave so ključnega pomena pri zaščiti 
elektronske opreme, zlasti pred strelo. SPD je na 
voljo v naslednjih vrstah:

• Napetostno stikalo: V odsotnosti prehodne 
prenapetosti bo ta SPD kazal visoko impedanco. 
Ko se naprava odzove na prehodno prenapetost 
strele, se njena impedanca spremeni v nizko 
impedanco, kar omogoči, da tok strele prehaja 
skozi napravo. To je znano tudi kot ”kratkostično 
stikalo tipa SPD.”

• Omejitev tlaka: V odsotnosti kakršne koli 
prehodne prenapetosti bo ta SPD kazal visoko 
impedanco. Ko se udarni tok in napetost 
povečata, se bo impedanca naprave še naprej 
zmanjševala, njene tokovne in napetostne 
karakteristike pa bodo precej nelinearne. Včasih 
imenovan ”SPD z vpetjem”.

• Kombinacija: Ta naprava združuje komponente 
za preklop in omejevanje napetosti. Lahko 
je prikazan kot napetostno preklopni tip ali 
napetostno omejevalni tip ali oboje, odvisno 
od značilnosti uporabljene napetosti.

Kaj so prehodne prenapetosti?

Prehodni pojavi v električnih omrežjih se zgodijo 
zelo hitro – pravzaprav tako hitro, da jih večinoma 
ni mogoče opaziti. 2 Učinek prehodnih pojavov na 
električno omrežje je lahko drag in včasih uničujoč za 
sistem za distribucijo električne energije. Prehodne 
vrste vključujejo:

• Nihajni prehodi: To so nenadne spremembe 
napetosti, ki nihajo pri naravni frekvenci. 
Običajno se v istem ciklu razpadejo na nič. 
Takšni prehodi se običajno pojavijo pri izklopu 
kapacitivnega bremena (običajno je to breme 
lahko kondenzatorska baterija).

• Impulzivni prehodi: Tovrstni prehodi bodo 
vidni kot nenadni vrhovi ravni napetosti ali 
toka v pozitivni ali negativni smeri.Vidimo jih 
lahko kot hitre, srednje ali počasne dogodke, 
ki bodo odvisni od njihovega časa vzpona od 
nominalne do najvišje napetosti. Eden glavnih 
vzrokov za te tipe prehodnih pojavov je slaba 
ozemljitev, kar vodi do impulzivnih prehodnih 
pojavov. Drugi vzroki za takšne prehode so lahko 
strela ali vklop kar nekaj induktivnih bremen, 

kot so motorji ali elektrostatične razelektritve 
(ESD), vse naenkrat.

Namerne elektromagnetne motnje 
(IEMI)

Med delavnico leta 1999 v Zürichu na simpoziju EMC 
je bila splošno sprejeta defi nicija IEMI defi nirana kot: 
»Namerno zlonamerno ustvarjanje elektromagnetne 
energije, ki vnaša šum ali signale v električne in 
elektronske sisteme, s čimer moti, zmede ali poškoduje 
te sisteme za teroriste ali kriminalce. namene. ”

IEMI je pravzaprav kibernetski napad, ker cilja na 
”kibernetske” elemente, kot so računalniki, omrežja 
in naprave. To ni ”kibernetski” v smislu digitalnega 
napada, ki neposredno manipulira z 1 in 0. Namesto 
manipulacije 1s in 0s se IEMI osredotoča na 
analogne motnje elektromagnetnih (EM) signalov, 
ki se običajno uporabljajo v naših elektronskih 
napravah in komunikacijah.

Da bi preprečili napad IEMI, prestavljamo nekaj 
protiukrepov:

• Pravilno ozemljitev opreme
• Razdalja: EMI pada kot kvadrat razdalje med 

namerno motnjo in IEMI, usmerjenim na ciljne 
naprave

• Zaščita
• Filtriranje
• Uporaba optičnih vlaken

Povzetek

SPD je nepogrešljiva naprava, ki se uporablja predvsem 
za zaščito pred strelo elektronske opreme. Funkcija 
SPD je omejitev trenutne prenapetosti električnih 
vodov, kot tudi vodov za prenos signala, na varno 
delovno napetostno območje, ki ga oprema ali 
sistem lahko prenese. SPD lahko oddaja močne 
tokove strele v tla, da zaščiti opremo ali sisteme 
pred škodljivimi udarci.
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OGLASNA SPOROČILA

Za višjo produktivnost.
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NAPAJALNI SISTEMI

Polnilniki akumulatorjev serije NPB-450/750: 
450W&750W 

Informacije: LCR d.o.o.

MEAN WELL se drži koncepta okolju prijaznega in 
trajnostnega razvoja ter spodbuja zasnovo večnamenskih 
izdelkov. Na novo predstavljena serija polnilcev 
NPB-450 (450W) in NPB-750 (750W) je edinstvena 
serija inteligentnih univerzalnih polnilnikov s široko 
vhodno napetostjo, večnamenskim dizajnom in 

prilagodljivimi funkcijami. Polnilci  so zasnovani z 
vgrajenim mikrokontrolerjem in na novo patentirano 
tehnologijo za samodejno zaznavanje razpona 
napetosti baterije, ki prilagodi nastavitve napetosti 
polnjenja glede na napetost baterije (ta način je 
primeren samo za Li-ion baterije z BMS). Na voljo so 
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POLNILNIKI AKUMULATORJEV
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štirje različni modeli 12V(10,5~21V), 24V(21~42V), 
48V(42~80V) in 72V(54~100V), s širokim razponom 
polnilne napetosti. Vsak polnilec se lahko uporablja 
za široko paleto baterij, tako da uporabnikom zaradi 
raznolikosti baterij ni treba kupiti več le-teh. To ne 
prihrani le stroškov uporabniku, ampak tudi prispeva 
h ohranjanju okolja za naslednje generacije.

Poleg inteligentnega zaznavanja in ultra širokega 
razpona napetosti, se lahko polnilce iz serije 
NPB-450 in NPB-750 poveže z Mean Wellovim 
programatorjem SBP-001, s katerim se lahko preko 
računalnika programira različne parametre, kot je 
izbira 2 ali 3 stopenjskega polnjenja, prilagoditev 
polnilne napetosti in toka, nastavitev časovne 
omejitve polnilnika itd. Parametre polnilnika lahko 
nastavite tudi ročno preko uporabniku prijaznega 
DIP stikala na sprednji plošči: polnilni tok  v rangu 
50-100% ali izberete med 4 prednastavljenimi 
krivuljami polnjenja. 
Za bolj profesionalno integracijo ima NPB-450/750 
vgrajen CANBus protokol, ki omogoča daljinsko 
nastavitev in spremljanje polnilnika. Kar zadeva 
varnostne funkcije, polnilniki zaznajo, ali je 
napetost akumulatorja pravilna in ali je pravilno 
priključena, preden začnejo polniti. Polnilci imajo 
tudi zaščito pred obrnjeno polariteto.Poleg tega 
imajo certifi kate ITE IEC/EN/UL 62368-1 in za hišne 
naprave EN60335-1/-2-29. V kombinaciji z 3 letno 
garancijo so to univerzalni inteligentni polnilci z 
odličnih razmerjem med ceno in zmogljivostjo.  

Poudarki:

 Patentirano samodejno določanje razpona z 
ultra široko napetostjo polnjenja (10,5~21V, 
21~42V, 42~80V, 54~100V) 

 Vgrajen CANBus protokol za nadzor, nastavitev 
in spremljanje 

 Programabilne nastavitve 2 ali 3 stopenjskega 
polnjenja in polnilne krivulje preko SBP-001 
programatorja

 Ročna nastavitev 2 ali 3 stopenjkega polnjenja 
in 4 prednastavljenih polnilnih krivulj preko 
DIP stikala 

 Nastavljiv polnilni tok med 50-100 % prek VR 
na sprednji plošči 

 Samodejno znižanje moči pri pregrevanju 
 Toplotno nadzorovan DC ventilator za zmanjšanje 

hrupa 
 Funkcija temperaturne kompenzacije za 

podaljšanje življenjske dobe baterije 
 Zaščita: kratek stik / prenapetost / previsoka 

temperatura / baterija pod napetostjo / obrnjena 
polariteta baterije (brez poškodb) 

 Primerno za svinčeno-kislinske (Pb) in li-ion 
baterije 

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

 3-letna garancija
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ELEKTRONIKA - RAZVOJ IN PROIZVODNJA

Izolirani gonilnik vrat AHV85110 je optimiziran za pogon GaNFET-jev v več aplikacijah in topologijah. Izoliran 
izhodni bias napajanje je integrirano v pogonsko vezje, kar odpravlja potrebo po morebitnem pomožnem 
prednapetostnem napajanju pogona zunanjih vrat ali zagonu na visoki strani. To močno poenostavi zasnovo 
sistema in zmanjša EMI z zmanjšano skupno kapacitivnostjo skupnega režima (CM) delovanja. Omogoča 
tudi upravljanje plavajočega stikala na kateri koli lokaciji v stikalni napajalni topologiji.

Gonilnik ima majhno zakasnitev širjenja in visoko zmožnost vira/ponora za učinkovito poganjanje GaNFET-
jev v visokofrekvenčnih dizajnih. Visok CMTI v kombinaciji z izoliranimi izhodi za prednapetostno moč 
in pogon je idealen v aplikacijah, ki zahtevajo izolacijo, prestavljanje nivojev ali ločevanje mase zaradi 
zaščite pred šumom.

Vrhunske funkcije
• Power-Thru integrirana izolirana prednapetost

• Brez zagona na visoki strani
• Brez biasa na zunanji sekundarni strani

• 50 ns propagacijska zakasnitev z odličnim 5 ns ujemanjem med napravama
• Ločeni izhodni pini pogona: pull-up (2,8 Ω) in pull-down (1,0 Ω)
• Napajalna napetost 10,5 V < VDRV < 13,2 V
• Podnapetostna blokada na primarnem VDRV in sekundarnem VSEC

Aplikacije
• Pretvorniki AC-DC in DC-DC  – totem-pole PFC, Half-/Full-Bridge, LLC, SR Drive, večnivojski pretvorniki, 

fazno zamaknjeni polni most itd.
• Avtomobilizem  – OBC , Traction Drive
• Industrija  – transport, robotika
• Omrežna infrastruktura  – mikropretvorniki, sončna energija

AHV85110

AHV85110

Slika 1 - Tipična aplikacija AHV85110 s polovičnim mostom – odpravlja zagon s strani visoke napetosti

Informacije: ALLEGRO microsystems

AHV85110: enokanalni izolirani gonilnik vrat 
GaNFET z lastnim napajanjem in vgrajenim 

izoliranim prednapetostnim napajanjem
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GANFET IZOLIRANI GONILNIK VRAT

Pakiranje
Naprava je na voljo v ohišju NH za površinsko montažo z 12 nožicami in 
nizkim profi lom. Meri 10 mm × 7,66 mm × 2,53 mm. Vgrajenih je več zaščitnih 
funkcij, vključno z zaklepom podnapetosti na primarnih in sekundarnih 
prednapetostnih vejah, notranjim pull-down bremenom na IN in OUTPD pinih, 
vhodom za omogočanje hitrega odziva in sinhronizacijo OUT impulza s prvim 
IN naraščajočim robom po omogočitvi (izogiba se asinhronim impulzom teka).

Orodja za podporo dizajniranju

Uporabniški priročnik za pred sta-
vitveno ploščo APEK85110-D1-E

APEK85110 Demo Board Uporabniški 
priročnik

Slika 2 - Demo plošča APEK85110 : hitri start

Slika 3 - APEK85110 električni načrt demo plošče

Več informacij najdete na strani proizvajalca https://www.allegromicro.com/en/products/motor-drivers/
gate-drivers/ahv85110#PartTable
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11. Dan najboljše prakse, ki je 
po covidnem obdobju letos spet 
potekal v živo, je bil namenjen 
izmenjavi dobrih praks s področja 
pametne logistike v proizvodnji. Na 
konferenci, ki smo jo organizirali 
v okviru Zbornice elektronske in 
elektroindustrije, je več kot 70 
udeležencev prisluhnilo primerom 
rešitev za agilno in digitalno 
proizvodnjo, dobavne verige ter 
za tehnološko preobrazbo v svet 
pametne logistike. Predstavili 
so jih mednarodni in domači 
strokovnjaki.

»Pomembno je, da Industrija 4.0 ni 
le koncept na papirju, ampak da ga 
podjetja živijo in nadgrajujejo. Naloga 
GZS je, da ideje postavimo v kontekst 
in jih predamo odločevalcem, vendar 
pobude morajo priti iz gospodarstva,« 
je v uvodnem pozdravu poudaril 
generalni direktor GZS, mag. 
Aleš Cantarutti. Ne glede na 
trenutno krizo je pomembno, da 
se pogovarjamo tudi o tem, kakšno 
Slovenijo želimo leta 2030, je 
še dejal Cantarutti in dodal, da 
potrebujemo družbeni konsenz 
na ravni politike, gospodarstva, 
sindikatov, okoljevarstvenikov in 
drugih deležnikov.  

Andreja Hlišč, direktorica Zbornice 
elektronske in elektroindustrije je 
pojasnila, da smo kot organizatorji 
želeli številnim udeležencem 

predstaviti aktualne trende v 
pa metni logistiki in nagovoriti ak-
tualne izzive proizvodnih podjetij 
z dobavnimi verigami.

Matija Petrin, predsednik pro-
gramskega odbora, je dodal, da 
smo konferenco zasnovali tako, 
da zaobjame več različnih panog. 
»Kdor bo znal hitro in dobro razvijati 
kompetence svojih zaposlenih in bo 
to nadgradil z agilno organizacijo in 
digitalnimi procesi, bo zmagovalec 
prihodnosti,« je poudaril.

Trende v dobavnih verigah in logistiki 
sta predstavila mag. Lenka Neuhold 
in Roman Schnabl iz avstrijskega 
podjetja KNAPP. Svoje celovite 
sistemske rešitve za področje 
avtomatizacije in digitalizacije 
vse od proizvodnje do prodaje 
ponuja širokemu spektru podjetij 
iz zdravstva, modne industrije, 
trgovine in veleprodaje, živilstva 

in proizvodne industrije.

O zelenem in digitalnem prehodu 
v logistiki so se na okrogli mizi 
pogovarjali: Damjan Širca, direktor 
podjetja Epilog d.o.o., ki se ukvarja 
z informacijsko podporo v logistiki; 
Sonja Špoljarić, direktorica za 
področje kadrov ADE regije v BSH 
Hišni aparati d.o.o.; dr. Matjaž 
Roblek iz podjetja Domel Holding, 
d.d. in dr. Brigita Gajšek s Fakultete 
za logistiko, Univerze v Mariboru.

Sonja Špoljarić je izpostavila pomen 
prepoznavanja kompetenc, ki jih 
potrebujejo zaposleni, da se lahko 
soočijo s procesi digitalizacije. 
Ta danes prepleta vse segmente 
poslovanja podjetja. Dr. Matjaž 
Roblek je k temu dodal, da se na 
področju digitalizacije razvoj dogaja 
zelo hitro in podjetja se morajo 
stalno prilagajati na spremembe. 
Izpostavil je dejstvo, da se s temi 

Informacije: Gospodarska zbornica Slovenije Zbprnica elektronske in elektroindustrije

Dan najboljše prakse o agilni in digitalni 
proizvodnji ter pametni logistiki
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PAMETNE KAMERE ZA STROJNI VID

procesi v njihovem podjetju ukvarjajo v prvi vrsti 
mlajši zaposleni, ki so seveda bolj dovzetni za nove 
tehnologije, ampak v timu so tudi starejši kolegi, 
ki na podlagi dolgoletnih izkušenj opozarjajo na 
potencialna tveganja.

Damjan Širca je izpostavil potrebo po spremembi 
miselnih vzorcev, ko se pogovarjamo o agilnosti in 
podal primer izobraževalnega sistema, ki otrok ne uči 
holističnega razmišljanja. Dr. Brigita Gajšek se prav 
tako strinja, da je potrebno šolski sistem prilagoditi 
potrebam podjetij in tudi v šolstvu vzpostaviti 
agilnost. Tako bodo lahko študentje, ko se vključijo 
na trg dela, lažje razumeli in se prilagodili potrebam 
podjetij, ki danes, še posebej v teh krizah, potrebujejo 
agilne zaposlene. Nabavne verige pojma agilnosti 
ne poznajo, pravi dr. Roblek. Poznajo pa pojem 
prilagodljivost, saj se je potrebno v logistiki stalno 
prilagajati razmeram oziroma globalnim spremembam. 
Planerji in nabavniki so v današnjih razmerah pod 
izjemnim pritiskom, je dodal dr. Roblek.

Udeleženci konference so lahko prisluhnili zanimivim 
primerov iz prakse. Jure Thaler, direktor razvoja v 
podjetju LOTRIČ Meroslovje, je predstavil pomen 
digitalizacije meritev in ustreznega orodja za 

obravnavo podatkov pri obvladovanju kakovosti 
skladiščenja žita pri Zavodu RS za blagovne rezerve.

Peter Peršolja, ki v podjetju Titus vodi področje Vodenje 
projektov ter digitalizacije, je na primeru projekta 
»Šola Industrije 4.0« utemeljil, da so kompetentni 
zaposleni ključnega pomena pri postavljanju in 
izvedbi digitalne transformacije oziroma pri snovanju 
in udejanjanju digitalne strategije.

Janez Panter, proizvodni IT inženir pri podjetju 
Yaskawa in Erih Arko, vodja oddelka razvoja robotskih 
aplikacij na področju novih tehnologij in strojnem 
vidu v podjetju YASKAWA, sta predstavila robotsko 
adaptivno brušenje površin iz kristalnega stekla s 3D 
strojnim vidom. Pri uvajanju naprednih tehnologij 
za doseganje Družbe 5.0 sledijo trem ciljem: 
zagotoviti funkcionalnost proizvodnje, vzpostavitvi 
podpore proizvodnji in monitoringa ter dinamični 
rasti digitalnih kompetenc in sinergiji v digitalnem 
svetu – tudi na področju usposobljenosti kadrov in 
zdravja zaposlenih.

dr. Radmila Wollrab, vodja projektov v podjetju Helios 
Resins, je izpostavila pomen prehoda v trajnostno 
družbo, ki mu morajo slediti tudi v kemijski industriji. 
Predstavila je osredotočenost podjetja HELIOS 
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Conphis d.o.o., Kersnikova 27
1234 Mengeš, Slovenija
E-pošta: info@conphis.si
W: www.conphis.si

TBLUS d.o.o. na izdelavo okolju prijaznih 
inovativnih izdelkov, za katere uporabijo 
surovine na biološki osnovi. Po drugi 
strani pa ima svoj prispevek tudi agilna 
logistika, ki vpliva na dobavo trajnostnih 
surovin ter na zbiranje in nadaljnjo uporabo 
proizvodnih odpadkov ter ponovno 
uporabo recikliranih materialov. Veliko 
izzivov pri vzpostavitvi multimodalnega 
transporta pa predstavljajo slabe povezave 
v železniškem prometu.

V sklepnem delu konference pa so 
udeleženci v interaktivni delavnici 
spoznavali glavne principe agilnega načina dela ter pridobili vpogled v konkretne tehnike in pristope za 
dvig agilnosti v ekipah in organizacijah.
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