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Spoštovani,

Velika preobrazba se je pričela 14. februarja 2023, ko je evropski parla-
ment uradno potrdil zakon o prepovedi prodaje novih bencinskih in 
dizelskih avtomobilov v EU od leta 2035! Začela se bo DIRKA! Ni dovolj 
samo izpopolniti elektromotorjev, akumulatorjev, hitrih polnilnic,... tudi 
naše električno omrežje mora biti sposobno prenesti dovolj energije za 
polnjenje akumulatorjev v vsakem trenutku. Tega pa še dolgo ne bo 
sposobno, vsaj dokler se ne zamenja vseh vodov in transformatorskih 
postaj z novimi zmogljivejšimi... Leta že tudi govorimo o pametnih 
omrežjih, tako imenovanem Smart grid... Vendar sumim, da samo umetna 
inteligenca brez podpore novih virov energije in prenosnih vodov zagotovo 
ne bo zadoščalo.

Verjetno se bodo zadeve sedaj začele bistveni hitreje odvijati.

Prijatelja pa zanima, ali ga bo pozimi v takem e-avtomobilu zeblo, ali pa se 
bo peljal pol manj daleč za isto ceno ;)

Eh, bodite zdravi...

Branko Badrljica, glavni urednik

komunikacije in založba d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana

e-mail: stik@slotehnika.net
web: http://www.slotehnika.net

tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

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

štva AVTOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

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

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

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

Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana - 
Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Giovanni Godena

giovanni.godena@ijs.si

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

načeloma izhaja 11-krat letno.
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A+E INFO

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 3 ČIP

 6 ALKATRON

 7 DIR 2023

 7 CONPHIS

 8 AIG 23

 9 41. KOTNIKOVI DNEVI

17 SOK 2023

17 TRUCK PROTECTION SYS

19 TIPTEH

19 15. PIES

25 ELEKTROSPOJI

25 LSO

26 LINGVA

26 FBS ELEKTRONIK

28 LCR

33 MIEL

33 XENYA

38 TIPTEH

40 ROSUS 2023

41 ELGOLINE

42 4WEB

43 ICM

44 WAGO

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 

POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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TPLJ

Informacije: Tehnološki park Ljubljana 

Mala in srednje velika podjetja, ki razvijajo rešitve za zmanjševanje 
ogljičnega odtisa (tj. zmanjševanje CO2 emisij), se lahko potegujejo 
za pridobitev fi nančnih sredstev in drugih oblik podpore v okviru 
projekta AMULET - The Advanced Materials & Manufacturing United 
for LightwEighT.

Proizvodnja danes stremi k modrejši spremembi v bolj trajnostno 
prihodnost za svet po pandemiji. Ker skrb za okolje postaja vse 
pomembnejša tudi za potrošnike, si številni tržni sektorji prizadevajo 
izboljšati energetsko ozaveščenost in trajnost.

Projekt AMULET - The Advanced Materials & Manufacturing United for 
LightwEighT se opira na inovacijski potencial MSP, ki želijo ustvariti nove 
verige vrednosti s spodbujanjem prodora sodobnih lahkih materialov 
v industrijo.

Podjetja lahko dobijo podporo pri tehničnem rezvoju projekta, 
usposabljanju za podjetniške veščine in podobno.

Konzorciji do treh malih in srednje velikih podjetij lahko na razpisu 
prejmejo do 120.000 evrov sredstev (posamično podjetje do največ 
60.000 evrov).

S predlaganimi rešitvami morajo konzorciji nasloviti objavljene 
tehnološke izzive s področja materialov in določenih gospodarskih 
sektorjev (avtomobilska industrija, aeronavtika, energija in gradbeništvo).

Za seznanitev z razpisom in možnostjo navezovanja stikov s potencialnimi 

RAZPIS AMULET ZA FINAN-RAZPIS AMULET ZA FINAN-
CIRANJE MSP NA PODROČJU CIRANJE MSP NA PODROČJU 

”LIGHTWEIGHT””LIGHTWEIGHT”



7AVTOMATIKA 205/2023

RAZPIS AMULET

partnerji bo 20. februarja 2023 od 10.00 do 12.00 
potekal tretji povezovalni dogodek AMULET Info 
Day and matchmaking.

Več o dogodku in razpisu najdete na naslovu: 

https://amulet-2oc-h2020.fundingbox.com/?utm_
campaign=AMULET-OC2&utm_medium=email&utm_
source=toolkit

Razpis bo odprt do 22. marca do 17.00.

Obiščite nas na sejmu IFAM v
hali A, razstavni prostor A-501

med 7. in 9. marcem!
Za brezplačno vstopnico obiščite

www.conphis.si

 AÀÁÂÃÄÁĀ ĂÅÄǺĀÂĄ ÂǺÆǺǼǺ ÂÃB  ĂÅÄǺĀÂĄ
ĄÁǺ ĄÃÁÂǺ  AÀÁÂÃÄÁĀC ĀĆĈǺÃ ĂÁĄǺÂÆÂǺĄ
ĂÁÂĆÆĆ AÃĂÅ Ć ĂČÃǺĈĆ ĊĆ ÁÂÃĂÄ  ĄA
 A ÀÁ  ÂÃÄĀĂ  ĀÄÅǺAĂ  ÄĄ Æ

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

Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu 2023

Organizator: Društvo avtomatikov Slovenije in Univerza v Mariboru, FERI

Osrednja tema konference: Tovarne prihodnosti in zeleni prehod v družbo 5.0

Izvedba konference:
Vabljena predavanja, predstavitve člankov, podelitev nagrad Tehnološke mreže, 
predstavitve pokroviteljev, borza kadrov in tekmovanje študentskih prispevkov. Teme 
predavanj bodo osredotočene na avtomatizacijo industrijskih obratov, avtomatizacijo v 
logistiki in prometu, avtomatizacijo v energetiki, pametna mesta in skupnosti, pametne 
stavbe in dom, krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, tovarne prihodnosti in 
mobilnost ter izkušnje in izzivi pri izobraževanju avtomatikov na daljavo.

Časovni mejniki:
Prijava prispevkov (naslov članka in povzetek): 15. 2. 2023
Prijavo pošljite na: konferenca@aig.si

Prijava razstavljavcev: 15. 3. 2023
Obvestilo o izboru: 15. 3. 2023
Oddaja člankov: 15. 3. 2023
Prijava udeležbe: do začetka konference

Navodila avtorjem:
Navodila_avtorjem_AIG23.doc 
http://aig.si/images/AIG23/Navodila_avtorjem_AIG23.docx

Cenik konference:
Kotizacija za udeležence: 250 €
Vključuje predavanja, ogled razstave, kosilo in večerjo

Za informacije smo vam na voljo: konferenca@aig.si, tel. 02/220-7162, www.aig.si
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OPTIČNE KOMUNIKACIJE

Boštjan Batagelj in Tomi Mlinar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 

V dneh od 25. do 27. januarja 2023 je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal 26. strokovni seminar 
Optične komunikacije. Vpeljan že leta 1993, v okviru evropskega projekta Tempus, je ta seminar, ob veliki 
udeležbi slovenskih strokovnjakov, uspešno opravljal svojo nalogo. Seminar se je uveljavil kot posrednik 
novega znanja in svežih informacij pri nastajanju in razvoju novega področja optičnih komunikacij. Vsa 
leta so na seminarju sodelovali priznani tuji strokovnjaki z univerz in korporacij, ki so predstavili ključne 
teme in novosti. Kot dosežek seminarja štejemo, da smo lahko pritegnili nekaj ključnih predavateljev, ki 
so velika imena na področju optičnih komunikacij v svetu (prof. C. Someda, dr. E. Desurvire, dr. M. Erman, 
prof. A. Seeds in mnogi drugi). Mogoče je skleniti, da je imel seminar v tem pomenu pionirsko vlogo in ima 
pomembne zasluge pri uvajanju optičnih komunikacij v Sloveniji ter da bo tako vlogo imel še v prihodnje, 
saj stojijo pred tem področjem številni izzivi.

Slika 1: Boštjan Batagelj in Tomi Mlinar, organizatorja in moderatorja seminarja Optične komunikacije

Tudi letos je dogodek zbral množico zainteresiranih strokovnjakov iz različnih ustanov in podjetij, ki se 
posredno ali neposredno ukvarjajo z optičnimi komunikacijami. Rdeča nit letošnjega seminarja so bila 
optična dostopovna omrežja - informacijska avtocesta do posameznega uporabnika. Ta je del informacijske 
družbe, kjer je informacija in vsebina ključnega pomena za delo, učenje, odločanje in nenazadnje preživljanje 
prostega časa. Optični dostop pri končnem uporabniku je edina dolgoročna rešitev in z veliko verjetnostjo 
brez resnih tekmecev v prihodnosti.

REPORTAŽA IZ 26. STROKOVNEGA REPORTAŽA IZ 26. STROKOVNEGA 
SEMINARJA OPTIČNE KOMUNIKACIJESEMINARJA OPTIČNE KOMUNIKACIJE
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SOK 2023 - REPORTAŽA

Gostitelja seminarja na Fakulteti za elektrotehniko sta bila izr. prof. dr. Boštjan Batagelj in viš. pred. dr. 
Tomi Mlinar, ki prihajata iz Laboratorija za sevanje in optiko, Katedre za informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Seminar je otvoril dekan prof. dr. Gregor Dolinar, ki je predstavil fakulteto in njene dejavnosti 
ter spregovoril nekaj besed o seminarju, ki se že vrsto let odvija kot vseživljenjsko izobraževanje in 
predstavlja pravi pretok visokotehnološkega znanja iz raziskovalnega okolja v podjetja. Uvodni nagovor 
je umela ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh, ki je poudarila, da strokovnjake 
na infrastrukturnem področju še kako potrebujemo in spomnila, da naša država dosega dobre rezultate na 
področju povezljivosti (DESI indeks): »Slovenija je na 10. mestu in je nad evropskim povprečjem, saj je za nas 
ključna digitalna vključenost, ampak ko govorimo o njej, moramo začeti z infrastrukturo in samim dostopom. 
Poskrbeti moramo za storitve in omrežja, šele nato sledijo znanja ter kompetence. Prizadevali si bomo za 
gradnjo novih omrežjih in posodabljanje obstoječih, za kar pa potrebujemo strokovnjake, ki jih ni veliko. Zato 
si želimo čim več študentov, ki bi pridobilo poklice, ki jih na tem področju zelo potrebujemo. Sami pa bomo v 
prihodnje strmeli k razvoju digitalizacije in prispevali h gradnji širokopasovnih omrežij.«  

Na tridnevnem seminarju se je zbralo več kot sto dvajset udeležencev, ki so napolnili prenovljeno 
predavalnico 2 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Seminar je uspešno vodil dr. Tomi Mlinar, ki je 
zanimivim temam omogočil dovolj časa za odprta vprašanja in diskusijo. Celotno seminarsko gradivo je 
zbrano v zajetnem zborniku, ki je dostopen na spletni strani seminarja. Generalni medijski pokrovitelj je 
bila revija Avtomatika, ki so jo prejeli kot seminarski material tudi vsi udeleženci.

V fakultetni avli se je predstavilo nekaj podjetij, ki se ukvarjajo z merilno optično opremo ali optičnimi 
elementi. Podjetje Fokab, d. o. o. iz Ljubljane, ki je zastopnik za merilno opremo proizvajalca EXFO, je 
predstavilo vrhunsko merilno opremo za optična omrežja. Podjetje Xenya, d. o. o., ki prodaja opremo za 
izgradnjo optične infrastrukture in elemente za optične komunikacije pod svojo blagovno znamko XenOpt. 
IBIS instruments, d. o. o. je dobro uveljavljeno podjetje na področju optičnih komunikacij in zastopnik 
merilne opreme Viavi. 

Slika 2: Prenos svetlobe po vodnem curku

Optična omrežja v notranjih prostorih stavb in hiš do omizja ali naprave postajajo bolj in bolj aktualna, 
zato je podjetje Huawei predstavilo nevidno optično vlakno za hišne instalacije. 
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OPTIČNE KOMUNIKACIJE

Letos so pripravljavci programa seminarja želeli izpostaviti aktualne vsebine, ki so pomembne za konkreten 
razvoj optičnih komunikacij v Sloveniji. Osrednja tema so bila optična dostopovna omrežja, ki so še vedno 
vroča tema v svetu in doma in bodo taka ostala še desetletje ali več. Vsebina strokovnega seminarja se je 
navezala na varnost v optičnem omrežju, ki jo bo v bodoče zagotavljala kvantna tehnologija. Pomemben 
poudarek pa je bil na uporabi optičnega vlakna v senzorske namene in uporabi strojnega učenja v optične 
komunikacije. Izmed skupaj 28 tem, predstavljenih na seminarju, so 7 tem predstavili tuji predavatelji.

V uvodnem prispevku prvega dne je Boštjan Batagelj povzel novosti na področju optičnih komunikacij in 
nas uvedel v kvantno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Sledil je prispevek o regulaciji optičnih 
omrežij Žana Knafelca in dva prispevka predstavnikov slovenskih telekomunikacijskih operaterjev, Gorazda 
Penka iz T-2 in Andreja Pučka iz Telekoma Slovenije. Prvi je opisal prehod na pasivno optično omrežje 
naslednje generacije, drugi pa prenos sinhronizacije po optičnem omrežju za potrebe mobilnega omrežja 
5G. Milorad Sarić je osvetlil izzive, ki jih lahko pričakujemo pri gradnji pasivnih optičnih omrežij naslednje 
generacije. Drugi sklop prispevkov prvega dne je bil namenjen predstavitvi raziskovalne dejavnosti 
Fakultete za elektrotehniko, Instituta Jožef Stefan in Fakultete za matematiko in fi ziko. Rok Žitko in Anton 
Ramšak sta povzela izvedbo izmenjave kvantnega ključa med tremi državami in predstavita nov evropski 
projekt EuroQCI, v okviru katerega se bo gradila kvantna infrastruktura v Sloveniji. Sledil je sklop treh 
povezanih prispevkov ekipe raziskovalcev, Janeza Krča, Andraža Debevca, Miloša Ljubotine in Marka Topiča, 
ki obdelujejo integrirano fotoniko za kvantne aplikacije, načrtovanje optičnih adiabatnih sklopnikov in 
polarizacijske razcepnike z dielektričnimi metamateriali v silicijevih fotonskih integriranih vezjih. Zadnji 
sklop so zaključili prispevki doktorskih raziskovalcev Vesne Eržen, Kristjana Vuka Baliža in Andreja Lavriča.

Slika 3 (z leve): Edvin Škaljo (Univerza v Sarajevu), Boštjan Batagelj (Univerza v Ljubljani), Darko Zibar (Tehniška 
univerza na Danskem), Tomi Mlinar (Univerza v Ljubljani)

Uvodni prispevek drugega dne seminarja je bil pregledni prispevek Matjaža Vidmarja o optičnih modulacijah. 
Nadaljeval je Klaus Samardžić s prispevkom o vlogi distribuiranih prevezovalnikov OTN v komunikacijskih 
omrežjih. Sledil je sklop treh prispevkov Uroša Petriča, Gorazda Mandlja in Milorada Sarića, ki so opisali 
tehnologijo in primere uporabe optičnega vlakna kot porazdeljenega senzorja. Drugi sklop prispevkov 
drugega dne je obdelal različne načine uporabe optičnih tehnologij. Prispevek Jiříja Štefl a je govori o 
optičnih kabelskih sistemih za podatkovne centre in uporabo v vojaške namene, prispevek Petra Lukana je 
opisal izzive pri razvoju vlakenskih laserjev visokih moči v Sloveniji, Marija Mrzel Ljubič pa je predstavila 
arhitekturo in zmogljivosti optičnih vlaken v strelovodni vrvi energetskih operaterjev. Zadnji prispevek v 
tem sklopu je bil o vse bolj popularnih hitrih vtičnih modulih Petra Reinhardta.
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SOK 2023 - REPORTAŽA

Zadnji dan seminarja je vseboval šest prispevkov tujih vabljenih predavateljev. Edvin Škaljo iz Univerze 
v Sarajevu je predstavil uporabo optičnih vlaken v senzorskih aplikacijah, sledil je Jakup Ratkoceri s 
prispevkom o programsko krmiljenih pasivnih optičnih omrežjih in Igor Milojević o uporabi tehnologije 
prihodnosti F5.5G. Z dvema prispevkoma je sledil Darko Zibar iz Tehniške univerze na Danskem. Prvi njegov 
prispevek je bil o osnovah strojnega učenja, drugi pa o uporabi strojnega učenja v optičnih komunikacijah, 
Zadnji prispevek seminarja pa je opisal generiranje kvantnih naključnih števil na podlagi časov zaznavanja 
fotonov, ki ga je pripravil Ágoston Kristóf Schranz iz Univerze za tehnologijo in ekonomijo v Budimpešti.

Osnovno vprašanje ostaja še naprej ekonomika izgradnje. Rešitve je med seboj treba primerjati tehnično 
(prednosti in pomanjkljivosti, možnost nadgraditve) in ekonomsko (stroški postavitve in vzdrževanja), zato 
odločitev o izbiri omrežja ni le tehnično vprašanje. Če pa bo kak sistem prevladal v globalnem merilu, bo 
množičnost ugodno vplivala na nižanje cen, podobno kot se je to zgodilo s tehnologijo GPON. 

Trije dnevi 26. seminarja Optične komunikacije so med zanimivimi predavanji hitro minili, v pripravi pa je 
že naslednji strokovni seminar Radijske komunikacije, ki bo od 31. januarja do 2. februarja 2024 in bo prav 
tako že 26. v seriji rednih vsakoletnih izobraževanj strokovnjakov s področje telekomunikacij. O aktualnih 
temah, ki bodo obravnavane na seminarju Radijske komunikacije, boste lahko brali v strokovnih prispevkih 
v naslednjih številkah revije Avtomatika.
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Informacije: TIPTEH d.o.o.

Teknokol s svojimi vrhunskimi rešitvami zadosti vsem vašim potrebam po industrijskih nosilnih 
rokah in operaterskih nadzornih ploščah! Višinsko nastavljive nosilne roke odlikuje neverjetna 
ergonomska prilagodljivost. Poleg tega so združljive z različnimi operaterskimi nadzornimi ploščami 
in ohišji za HMI, da vam zagotovijo še boljšo uporabniško izkušnjo.

Višinsko nastavljive nosilne roke za Višinsko nastavljive nosilne roke za 
ergonomsko popolnostergonomsko popolnost

Kombinacija cenovne dostopnosti in vrhunske kakovosti

Teknokol je vodilni proizvajalec industrijskih nosilnih rok, ki zagotavlja cenovno ugodne in visokoko kakovostne 
rešitve. Ponujajo tri serije nosilnih rok, prilagojene zahtevam za nizke, srednje in težke obremenitve.

Njihovi sistemi nosilnih rok so uporabniku prijazni in kakovostni, poleg tega so združljivi s Teknokolovimi operaterskimi 
nadzornimi ploščami in ohišji za HMI. Vse našteto zagotavlja brezhibno, vrhunsko industrijsko rešitev za nadzorne 
plošče, prilagojene vašim potrebam.

Privoščite si torej svetovno priznane nosilne roke, nadzorne plošče in nadzorne sisteme, ki se ponašajo s hitro dostavo, 
modularno montažo in individualno prilagojenimi rešitvami.
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NOSILCI ZA NADZORNE PLOŠČE

Zagotovite udobje operaterjev z višinsko nastavljivostjo

Višinsko nastavljive nosilne roke za montažo operaterske upravljalne plošče in ohišij za HMI vam omogočajo večjo 
ergonomsko prilagodljivost in udobje. S prilagajanjem višine zaslona si lahko operaterji zagotovijo udobno delo ter 
se izognejo napetosti v vratu, očeh in hrbtu. To je še posebej pomembno pri dolgotrajni uporabi.

Poleg tega višinsko nastavljive nosilne roke omogočajo, da upravljalno ploščo postavite na različne višine. To na 
enem delovnem mestu različnim uporabnikom olajša delo in jim omogoči udoben položaj pri delu ali pa omogoči 
prilagajanje zaslona za različne naloge ali dejavnosti.
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Vzdržljivi sistemi za različne 
obremenitve

S Teknokolovimi sistemi nosilnih 
rok lahko operatorji težke nadzorne 
plošče in monitorje namestijo v 
skladu s svojimi ergonomskimi 
potrebami. Ti sistemi imajo trpežno 
ohišje in lahko nosijo obremenitve 
v razponu od 10-60kg.

Vzdolž horizontale omogočajo 
višinsko prilagajanje v razponu 
300mm navzgor in navzdol.

Barva ohišja sistema je RAL 7035, 
barva plastičnih delov pa RAL 7016.

Prilagodljiva montaža z 
nagibnim VESA adapterjem

Standard pritrditve VESA je industrijski standard, ki omogoča enostavnejšo montažo zaslonov (npr. monitorjev z ravnim 
zaslonom, televizorjev) ali na steno, da zavzamejo čim manj prostora, ali pa na nosilno roko, za boljšo ergonomijo. Z 
uporabo VESA združljive nosilne roke ali 
pa nosilca lahko zagotovite, da bo zaslon 
varno pritrjen in primeren za različne 
načine montaže. To vam omogoča večjo 
prilagodljivost pri pozicioniranju zaslona 
in sprosti prostor na mizi.

Teknokolov nagibni adapter za monitorje, 
VESA TK060.836, je zasnovan posebej za 
industrijske računalnike ali zaslone brez 
ohišja. Uporabniku stroja omogoča, da 
za doseg optimalnih vidnih kotov nagne 
zaslon od +30° do -40°.

Zagotovite si individualno prilagojen 
sistem

Če želite Teknokolov sistem, ki bi bil 
prilagojen vašim specifi čnim potrebam, 
se čim prej obrnite na nas: info@tipteh.
com ali marketing@tipteh.com.

Izdelali vam bomo 3D risbo po vaših željah prirejenega sistema, ki ga boste lahko brez težav integrirali v risbo svojega 
stroja/linije/robota.

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/visinsko-nastavljive-nosilne-roke-teknokol/

TK045 TK120

TK060
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Informacije: TIPTEH d.o.o.

Edinstveni in inovativni procesni senzorji Turck merijo štiri različne parametre: pretok, tlak, 
temperaturo in nivo. Družino procesnih senzorjev Fluid+ odlikujejo dostopnost, prilagodljivost ter 
enostavno povezovanje in uporaba. Izkoristite jih za avtomatizirano detekcijo in nadzor medijev 
v različnih industrijskih panogah.

Izmerite 4 parametre z eno družino procesnih senzorjev

Podjetje Turck je razvilo edinstveno tehnologijo, s katero ena družina procesnih senzorjev detektira kar štiri spremenljivke 
- pretok, tlak, temperaturo in nivo tekočin, plinov in sipkih medijev. Družino senzorjev Fluid+ odlikujejo dostopnost, 
prilagodljivost in intuitivnost, zaradi česar sta zagon in upravljanje vseh vrst naprav enostavnejša kot kdajkoli.

Ker ti senzorji nimajo mehanskih gumbov, njihovo izjemno robustno ohišje zagotavlja zaščito razreda IP69K. Modularen 
mehanski koncept omogoča hitro prilagoditev različnih procesnih povezav vaši aplikaciji in zagotavlja kratke dobavne 
roke. 

Da lahko izkoristite njihov polni potencial, vam senzorji iz družine Fluid+ zagotavljajo še veliko količino dodatnih 
podatkov za obdelavo v realnem času ali pa rešitve, ki vključujejo IO-Link komunikacijo. Preko slednje pridobite 
dodatne podatke za rešitve napovednega vzdrževanja in realizacijo koncepta nadzora procesnih vrednosti od senzorja 
do oblaka.

Procesni senzorji Turck naslednje Procesni senzorji Turck naslednje 
generacijegeneracije
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Pet senzorjev – en koncept delovanja
Senzorska platforma družine Fluid+ sledi fi lozofi ji: “Vse, kar je enotno oblikovano, omogoča tudi enotno uporabo”. 
To je osnova za edinstvene, inovativne rešitve, zaradi katerih je vsak od petih spodaj navedenih senzorjev za meritve 
parametrov različnih medijev, boljši od primerljivih posameznih senzorjev. Kljub enotnosti pa vsakega od njih odlikujejo 
še specifi čne lastnosti, ki omogočajo preprostejšo uporabo in zagon:

• Pretočni senzorji (merilniki pretoka) FS+
• Vgrajen merilnik temperature odpravlja potrebo po dodatnem senzorju pri preprostih aplikacijah
• Zanesljiva nastavitev z »Delta fl ow monitoring« funkcijo
• »Quick Teach« funkcija za nastavitev preklopne točke v le nekaj korakih

• Temperaturni senzorji TS+
• Na voljo kot kompaktne naprave z vgrajenim senzorjem ali oddaljene naprave s priključeno senzorsko enoto
• Združljivost s tipali različnih tipov termočlenov
• Avtomatsko zaznavanje tipa sonde TC ali Pt

• Tlačni senzorji PS+
• 2-barvni LED prikazovalnik, ki s spremembo barve opozori na prekoračitev preklopne točke
• Na voljo različice za merjenje diferenčnega tlaka z le enim senzorjem
• Na voljo naprave s keramično ali pa z merilno celico v varjenem kovinskem ohišju, odporno na nadtlak, ki je 

do sedemkrat višji od nazivnega tlaka
• Radarski senzorji nivoja LRS+

• Za zahtevne aplikacije in večje rezervoarje, z merilno razdaljo do 10metrov
• Filtracija signala za neobčutljivost senzorja na prisotnost dodatnih predmetov (mrež, mešal) v rezervoarju

• Radarski senzorji nivoja LUS+
Za preproste aplikacije in manjše rezervoarje, z merilno razdaljo do 1,3 metre
Filtracija signala za neobčutljivost senzorja na prisotnost dodatnih predmetov (mrež, mešal) v rezervoarju

Prednosti družine Fluid+

• Modularna zasnova
Procesne povezave in senzorske enote z različnimi merilnimi principi lahko v proizvodnji poljubno kombinirate. To 
omogoča hitro prilagoditev in zagotavlja kratke dobavne roke tudi v primeru specifi čnih kombinacij. Modularnost je 
tudi osnova za edinstven senzor diferenčnega tlaka z dvojno procesno povezavo.

• Kapacitivno delovanje na dotik
Kapacitivne tipke za upravljanje senzorjev, v nasprotju z mehanskimi, omogočajo razred zaščite do IP69K. Te tipke so 
preverjeno trpežne in primerne za dolgotrajno uporabo. Poleg tega funkcija upravljanja na dotik omogoča intuitivno 
in preprosto upravljanje senzorja, npr. zaklepanje/odklepanje naprav z drsenjem prsta.

• Za 340° vrtljiva glava senzorja omogoča optimalno pozicioniranje brez prilagajanja procesnega priključka
• Možno posnemanje podatkovnih profi lov drugih proizvajalcev senzorjev za lažji prehod na naprave Fluid+verjeno 

trpežne in primerne za dolgotrajno uporabo. Poleg tega funkcija upravljanja na dotik omogoča intuitivno in 
preprosto upravljanje senzorja, npr. zaklepanje/odklepanje naprav z drsenjem prsta.

• 2-barvni prikazovalnik
• Kritične vrednosti so na 2-barvnem 14-segmentnem LED prikazovalniku jasno prikazane z rdečim izpisom. Na 

ta način lahko tudi neusposobljeni zaposleni takoj vidijo da izmerjene vrednosti uhajajo nadzoru.

• Enostaven zagon
• Enoten koncept upravljanja s kapacitivnimi tipkami in dotikom
• Samodejna zaznava NPN/PNP logike signalov
• Radarski monitor, IODD konfi gurator, “Quick Teach” funkcija, “Delta Flow Monitoring” funkcija in druge funkcije 

za hiter in varen zagon tudi v zahtevnih industrijskih okoljih

• Oblačne storitve
• IO-Link 1.1 komunikacija za prenos velike količine dodatnih podatkov v realnem času, za spremljanje stanja 

ali prediktivno (napovedno) vzdrževanje
• Brezhibna integracija v Turck Cloud Solutions zagotavlja oblačne storitve brez programiranja
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• Možnost nastavitve preklopa na normalno odprto ali normalno zaprto delovanje
• Izjemna prilagodljivost

• Za 340° vrtljiva glava senzorja omogoča 
optimalno pozicioniranje brez prilagajanja 
procesnega priključka

• Možno posnemanje podatkovnih profi lov 
drugih proizvajalcev senzorjev za lažji prehod 
na naprave Fluid+

• Visoka razpoložljivost sistema
• Maksimalna robustnost na račun IP69K in 

odsotnosti mehanskih tipk
• Zaklepni mehanizem preprečuje izpad sistema 

zaradi manipulacije senzorjev
• UV- in na sol odporni materiali so primerni za 

zunanjo uporabo

Procesni senzorji za različne aplikacije
Izkoristite prednosti družine senzorjev Fluid+ v številnih panogah, npr. za:

• Merjenje nivoja v obratu za katodno potopno lakiranje; radarski senzorji LRS+ z razdalje do 10m merijo oddaljenost 
in nivo kopeli za katodno lakiranje.

• Zagotavljanje kakovosti na robotu za lepljenje; senzorji tlaka in temperature PS+ in TS+ z IO-Linkom, zagotavljajo 
enakomeren pretok lepil.

• Nadzor hladilnega tokokroga na varilnih kleščah; pretočni senzorji FS+ nadzirajo pretok hladilne tekočine in 
opozarjajo na kritične temperaturne spremembe.

• Merjenje procesnega tlaka v škarjastem dvigalu; tlačni senzorji PS+ zanesljivo nadzirajo tlak v hidravličnih cilindrih.
• Preverjanje nivoja v centralnem mazivnem sistemu; ultrazvočni senzorji zanesljivo zaznavajo nivo maziv v 

rezervoarjih.
• Nadzor pretoka v bobnu pomivalnega stroja; senzorji pretoka z IO-Linkom, nadzirajo dovajanje čistilnih sredstev.

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/procesni-senzorji/procesni-senzorji-turck-naslednje-generacije/
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Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Zahteva po optimizaciji inštalacijskih del v konstrukciji krmilne elektro omare je stalno prisotna. Elektrospoji 
stremimo k čim hitrejši izdelavi in vse bolj avtomatiziranim procesom. Vse to je potrebno doseči brez 
zniževanja kakovosti opravljenega dela. Ne glede na način in postopek dela, morajo biti povezave trajno 
zanesljive, varne in enostavne za vzdrževanje.

Priključevanje s SNAP IN tehnologijo je: 

HITRO
Inovativna SNAP IN tehnologija omogoča varno priključitev v rekordno  kratkem času. Brez težav lahko 
priključite tudi fl eksibilne vodnike brez tulcev, tudi v popolnoma avtomatiziranih procesih.

ENOSTAVNO
Po odstranitvi izolacije je potrebno vodnike vstaviti v priključno sponko. Ko zaslišite jasen zvok klika, se 
priključna sponka sama zaskoči. S tem je žica trajno in zanesljivo povezana. Če želite povezavo sprostiti, 
pritisnite zelen gumb. Montaža je v celoti izvedljiva brez orodja, saj je vzmet sponke že prednapeta.

VARNO
SNAP IN zagotavlja vrhunsko varnost, saj je vodnik priklopljen le ob pravilni vstavitvi. Jasni zvočni in vizualni 
indikatorji stanja omogočajo popolnoma varno delo.

SNAP IN tehnologija - nov način priključevanja SNAP IN tehnologija - nov način priključevanja 
vrstnih sponkvrstnih sponk
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SNAP IN VRSTNE SPONKE

Ali želite preizkusiti produkte s SNAP IN tehnologijo? Kontaktirajte naše specialiste za naročilo brezplačnih 
preizkusnih vzorcev.

Elektrospoji smo zanesljiv dobavitelj profesionalnih izdelkov in rešitev za področje 
avtomatizacije in strojegradnje, elektronskih naprav, elektroenergetike ter infrastrukture 
v stavbah in elektroinštalacije. Skenirajte spodnjo QR kodo in spoznajte nas in našo 
ponudbo: 
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OGLASNA SPOROČILA
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LED NAPAJALNIKI

Mean Well LCM-40TWMean Well LCM-40TW
40W (DT8) LED napajalnik z opcijo nastavitve bele svetlobe40W (DT8) LED napajalnik z opcijo nastavitve bele svetlobe

Informacije: LCR d.o.o.

Med uporabniki se večkrat porajajo vprašanja, kako uporabiti digitalne krmilnike za modulacijo ambientalne 
svetlobe za čimbolj neopazno integracijo razsvetljave v vsakdanje življenje. V skladu s standardi IEC 62386-
209 (DT8), ki jih je določilo združenje DALI, lahko digitalni krmilniki, kot je Mean Well-ov LED napajalnik 
LCM-40TW, osvetlitev spremenijo v precej boljšo izkušnjo. Ko s krmilniki DALI nastavimo določeno barvno 
temperaturo svetil, programirano glede na dnevno rutino, posledična osvetlitev izboljša udobje, učinkovitost 
in zmogljivost. S tem postane osvetlitev mnogo več kot le klasična razsvetljava.

Podjetje MEAN WELL je na trg lansiralo nov napajalnik, model LCM-40TW, ki je skladen z DT8 aplikacijami. 
Napajalnik LCM-40TW ima dva izhodna kanala za dva niza LED osvetlitve z različnimi barvnimi temperaturami, 
katerima lahko s pomočjo DIP stikal na ohišju nastavimo izhodni tok, nastavljiv med 500 in 1050 mA, in 
ju tako prilagodimo različnim LED svetilom. Največja skupna poraba obeh kanalov ne sme presegati 40W. 
Napajalnik je primeren tudi za aplikacije brez DALI sistema - v tem primeru krmilimo napajalnik s tipkalom 
Push-dim in tako nastavimo osvetlitev glede na trenutne pogoje v prostoru.
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NAPAJALNI SISTEMI

LASTNOSTI
• Na voljo sta napravi DALI tipa 6 (DT6) in tipa 8 (DT8)
• Izhodni tok nastavljiv z dip-stikalom (500~1050mA)  
• Plastično ohišje, izvedba razreda II brez FG 
• Vgrajen aktivni PFC, poraba brez obremenitve <0,5 W
• »Flicker free« zasnova napajalnika, minimalna stopnja zatemnitve 0,2 %
• Zaščite: kratek stik/preobremenitev/previsoka temperatura
• Življenjska doba >50.000 ur
• 5-letna garancija

Avtoriziran distributer 
proizvajalca 
MEAN WELL

LCR d.o.o., Hrastovec 1, 1236 Trzin tel.: 01 542 99 10 www.lcr.si info@lcr.si

KRATKI
DOBAVNI ROKI

www.meanwell.si
Power Partner

Your Reliable

ZANESLJIVOST
PO UGODNI CENI

REŠITVE
PO MERI
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VGA TOF SENZORJI

Senzor ToF VGA omogoča tiny 3D kamere
Informacije: Infi neon Technologies AG

Infi neon Technologies AG je v sodelovanju s 3D time-of-fl ight (ToF) specializiranim partnerjem pmdtechnologies 
ag razširil svojo družino integriranih (i-ToF) 3D slikovnih senzorjev REAL3 z uvedbo senzorja IRS2976C 
ToF VGA. Ciljno usmerjen na sisteme 3D kamer, novi senzor zagotavlja kvantno učinkovitost 30 odstotkov 
ali več, zahvaljujoč Infi neonovi tehnologiji slikovnih pik, hkrati pa ohranja stroškovno prednost senzorjev 
sprednje osvetlitve (FSI).

 Infi neon je dejal, da je bilo doseganje te stopnje kvantne učinkovitosti prej doseženo samo s senzorji za 
osvetlitev zadnje strani (back-side illumination - BSI). Poleg tega je senzor IRS2976C prva slika ToF, ki je 
opravila Googlov certifi kat Class 3 (Strong) za ID obraza, medtem ko deluje pod zaslonom mobilne naprave.

Infi neon ponuja tudi optimiziran gonilnik IRS9102C VCSEL, ki v kombinaciji z visoko integriranim IRS2976C 
zagotavlja najmanjše sisteme 3D kamer po optimiziranih stroških, pravijo v podjetju.

Slikovno napravo IRS2976C je mogoče uporabiti v različnih primerih uporabe z nizko porabo velikega 
dosega, ki omogočajo merilno območje 10 metrov in več. Aplikacije vključujejo varno preverjanje pristnosti 
za pametne telefone, plačilne terminale, pametne vratne ključavnice, slušalke za navidezno in razširjeno 
resničnost (AR/VR), servisne robote in druge naprave IoT.

IRS2976C ponuja sistemsko VGA ločljivost 640 x 480 globinskih točk. Tako kot vsi člani družine REAL3 je 
vsaka slikovna pika integrirana s patentirano tehnologijo pmdtechnologies za preprečevanje osvetlitve 
ozadja (SBI) za prizore z visokim dinamičnim razponom (HDR) in sončno svetlobo.



30 AVTOMATIKA 205/2023

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Slikovni senzor VGA prav tako zahteva najmanjši faktor oblike 23 mm² in je združljiv s prejšnjo slikovno 
postajo IRS2877C za enostavno nadgradnjo.

Na voljo so inženirski vzorci slikovne naprave IRS2976C. Infi neon bo predstavil nov izdelek na Mobile 
World Congress (MWC) 2023 v Barceloni v Španiji v dvorani 5a, stojnica št. 51.

Strojem omogočamo, da vidijo in 
razumejo svet. V vsaki dimenziji

Informacije: PMDTECH

Pri pmd razvijajo vrhunske slikovne senzorje 3D in sistemske komponente, ki temeljijo na načelu časa 
preleta (ToF) . Z našo napredno in edinstveno tehnologijo zaznavanja globine pomagamo izdelkom iz vseh 
panog videti, razumeti in prepoznati svet. Tako kot ljudje. In pravzaprav bolje.

Prinašajo varno preverjanje pristnosti obraza in polepšanje slike v pametne 
telefone , upravljanje s kretnjami in spremljanje voznika v avtomobile , lokalizacijo 
in preslikavo (SLAM) v slušalke z razširjeno resničnostjo ter avtonomno navigacijo 
v robote in brezpilotna letala.

Kako lahko čas preleta izboljša vaš izdelek?

Navdihujoče aplikacije s 3D
Zanesljivo in varno preverjanje pristnosti obraza, izboljšane funkcije fotografi j in 
pristne izkušnje razširjene resničnosti: 3D senzorji globine prevzamejo ključno 
vlogo v pametnih telefonih in aplikacijah, ki se zanašajo na točne podatke 3D 
slike na obeh straneh telefona.

Soočenje z uporabnikom
Z našimi posebej razvitimi napravami za merjenje 
časa leta (ToF) za pametne telefone omogočamo 
vznemirljive nove aplikacije in znatno izboljšujemo 
obstoječe.
Na strani, obrnjeni k uporabniku, ToF naredi preverjanje 
pristnosti obraza varnejše in zanesljivejše za plačilo 
in odklepanje ali doda nadzor s kretnjami za napredne 
interakcije.

V svet obrnjen
Na strani, obrnjeni proti svetu, zaznavanje globine 
bistveno izboljša zmogljivosti foto kamere pametnega 

telefona z naprednim samodejnim ostrenjem in zameglitvijo videa ali 
izboljšano zmogljivostjo pri šibki svetlobi. PMD tehnologija zaznavanja 
globine omogoča 3D-skeniranje, izboljšane izkušnje AR, kot so 
3D-kartiranje v realnem času in okluzije virtualnih objektov, realistično 
ponovno osvetlitev in aplikacije za natančne meritve.
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Sooči se s tem! Odklepanje z obrazom 
je varno samo s ToF.

Varno odklepanje z obrazom s ToF
Ta tehnologija se že uporablja v plačilnem prometu. 
Plačila se izvajajo s prepoznavanjem obraza – brez 
potrebe po bančnih podatkih, bančnih karticah 
ali blagajnikih. To zahteva izjemno zanesljivo 
in varno sliko ter povratni prenos 3D slikovnih 
podatkov visoke ločljivosti. Enako velja za varno 
odklepanje naprav s 3D sliko.

Katera rešitev je na voljo za Front-Facing ToF?

PMD miniaturiziran nov 3D VGA modul se odlično prilega pametnim telefonom. Z združitvijo novega VGA 
slikovnika IRS2877C (640x480 3D slikovnih pik) in posebej razvitega gonilnika osvetlitve IRS9100C partnerja 
Infi neon, so zmanjšali zapletenost zasnove, velikost modula, napor pri kalibraciji in seznam materialov (BOM). 
Hkrati so povečali učinkovitost in ponudili zmogljiv 3D modul za zaznavanje globine za sprednje aplikacije.
Za mobilno platformo Qualcomm® Snapdragon™ 865 so na voljo tudi skupno razviti referenčni načrti za 
primere uporabe avtentikacije z obrazom.

Naravni HMI in izboljšane varnostne funkcije

Ker avtomobili dobivajo vedno več funkcij, postajajo 
naravne interakcije pomembno orodje za poenostavitev 
vmesnika človek-stroj (HMI) in povečanje varnosti potnikov.

3D zaznavanje.
V vsaki situaciji.

3D upravljanje s kretnjami spreminja interakcije z 
avtomobilom.
Tako aplikacije v avtomobilu kot primere uporabe 
zaznavanja prostorskega zvoka je mogoče izboljšati s 
3D zaznavanjem in omogočiti več primerov uporabe s 

samo enim senzorjem. Vse to omogoča PMD namenski avtomobilski in prostorninsko preizkušen 3D Time-
of-Flight slikovnik.

Zaznavanje v kabini
Ker avtomobili dobivajo vedno več funkcij, 
postajajo naravne interakcije pomembno 
orodje za poenostavitev vmesnika človek-stroj. 
Interakcija brez dotika je postala pomembno 
orodje za preprečevanje širjenja bolezni. 3D 
nadzor s kretnjami spreminja način interakcije 
potrošnikov z avtomobilom in omogoča varnejšo 
povečavo zemljevida ali sprejemanje klicev 
med vožnjo.
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Zunanja varnost
Poleg tega PMD 3D tehnologija omogoča napredne personalizirane 
in situacijske varnostne funkcije z notranjim in zunanjim 
zaznavanjem. Od inteligentnega nadzora voznika za zaznavanje 
motenj ali prepoznavanje obraza in čustev do varne navigacije 
in izboljšanega parkiranja.

Zaznavanje v kabini. Združuje udobje in varnost.

Naravne interakcije postajajo pomembno orodje za poenostavitev vmesnika človek-stroj za več udobja in 
varnosti med vožnjo avtomobilov. Nadzor s kretnjami, ki temelji na 3D, spreminja način interakcije potrošnikov 
predvsem zaradi robustnosti tako naprednega vmesnika pred lažno pozitivnimi ali spreminjajočimi se 
okoljskimi pogoji, kot je delovanje podnevi ali ponoči, močna sončna svetloba, učinki senčenja in še veliko 
več.

Z naraščajočo stopnjo avtomatizirane vožnje se voznik vedno bolj osvobaja prvotnih vozniških nalog in 
postaja sopotnik. Kot tak se avtomobil spremeni v bivalni prostor s popolnoma novimi notranjimi koncepti, 
ki ponujajo zabavo in možnosti za delo ali sprostitev. S funkcijo Time-of-Flight lahko zagotovimo najbolj 
robustne 3D podatke za podporo novim konceptom HMI in hkrati zagotovimo visoke standarde pasivne 
varnosti.

Udobje
• Nadzor s kretnjami in sledenje prstom
• Namenske iskalne luči ali funkcije glede na položaj in gibanje telesa
• Razvrstitev potnikov za samodejno nastavitev vnaprej določenih preferenc
• Priporočilo glede optimiziranega položaja ogledala ali sedeža

Varnost
• Zaznavanje potnikov in dodelitev sedežev
• Zaznavanje pripetega varnostnega pasu
• Pametna zračna blazina: prilagajanje tlaka ali izklop glede na situacijo
• Položaj glave glede na zračno blazino (npr. spreminjanje položaja sedeža, kot je položaj naslona med 

avtonomnimi načini vožnje)
• Otroški sedež obrnjen nazaj
• Predmet na sedežu ali nosi sopotnik
• Voznik izven položaja; odvračanje pozornosti voznika; zaznavanje rok na volanu
• Zaznavanje zadnjih sedežev: “Pozabljen otrok in/ali hišni ljubljenček”

Majhna rešitev. Brez gibljivih delov. Po nizkih stroških!
Kamere za merjenje časa preleta za zunanje zaznavanje so najboljši način za uresničitev zelo majhne 
rešitve brez gibljivih delov ob sorazmerno nizkih stroških. Zagotavljajo najbolj robustne 3D podatke okolja 

v visoki ločljivosti in z dosegom do 10 m. Poleg zelo natančnih podatkov o 
globini v vsaki slikovni piki je hkrati na voljo slika amplitude, neodvisna od 
sončne svetlobe, tako da je na primer mogoče prepoznati znake na ulici.

Vstop brez ključa
Varno prepoznavanje obraza omogoča hitrejše odklepanje in vstop v 
avtomobil ter omogoča nastavitev osebnih uporabniških profi lov.
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Vse za avtomatizacijo proizvodnje

Sistemi za avtomatizacijo

- Industrijski računalniki
- Krmilniki za avtomatizacijo strojev
- Programirljivi logični krmilniki (PLC)
- Distribuirane I/O enote
- Vmesniki človek-stroj (HMI)
- Sysmac Studio

Robotika

- Industrijski roboti
- SCARA roboti
- Kolaborativni roboti
- PICK & PLACE roboti
- Mobilni roboti

Varnostna tehnika

- Naprave za zaustavljanje in nadzor v sili
- Varnostna stikala
- Varnostna vrata
- Varnostne preproge - serija UMA

Nadzor in preverjanje kakovosti

- Identifikacijski sistemi
- Sistemi za kontrolo kvalitete
- Merilni senzorji

Senzorika

- Fotoelektrični senzorji
- Senzorji barve in označb
- Senzorji s svetlobnimi vodniki
- Senzorji za površine
- Optični senzorji in ojačevalniki
- Induktivni senzorji
- Mehanski senzorji in mejna stikala
- Senzorji za procesne veličine

Komponente za nadzor delovanja

- Senzorji in regulatorji temperature
- Napajalniki
- Brezprekinitveno napajanje (UPS)
- Časovniki
- Števci
- Programirljivi releji
- Digitalni prikazovalniki
- Naprave za spremljanje energije

Stikalne komponente

- Elektromehanski releji
- Polprevodniški releji
- Nizkonapetostni preklopniki
- Stikala in tipke
- Terminalni bloki

Pogonska tehnika

- Krmilniki gibanja
- CNC krmilniki
- Servo sistemi
- Frekvenčni pretvorniki

- Varnostni senzorji
- Varnostni logični krmilni sistemi
- Varnostni izhodi

- Verifikacijski sistemi
- Vision sistemi in industrijske kamere

Za višjo produktivnost.
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Izboljšano parkiranje
Novi visoko izpopolnjeni parkirni pomočniki naredijo 
avtonomno parkiranje bolj priročno. V vsakem stanju in 
situaciji.

Varna navigacija
Naši senzorji ToF pokrivajo mrtve kote od blizu in vozilu 
dodajo dinamično zavedanje o razmerah.

PMD namenska naprava ToF, certifi cirana za avtomobilsko 
industrijo, vključuje vse množično preverjene prednosti 

izdelkov potrošniških različic z izpolnjevanjem avtomobilskih 
zahtev. Zapakirana kamera zdrži široko temperaturno območje od -40 °C do 105 °C in ima kvalifi kacijo 
AEC-Q100.

Izboljšajte vsako proizvodno linijo s 3D

Natančni 3D podatki za vašo proizvodnjo
PMD tehnologija Time-of-Flight omogoča industrijske 3D-kamere 
za procese industrijske avtomatizacije. Industrijski senzorji, ki 
temeljijo na PMD tehnologiji, so na trgu vzpostavljeni od leta 
2005 in se uvrščajo med najboljše na svetu glede na vrednost za 
denar, velikost in odpornost proti obrabi. Razvito v sodelovanju z 
matičnim podjetjem ifm electronic .

Spremljanje proizvodnje in vrednotenje izdelkov
Na podlagi odbojne vrednosti senzor 3D zazna, ali so bili paketi, 
pripravljeni za pošiljanje, pravilno zalepljeni z lepilnim trakom. 
Prek industrijskega standarda »IO-Link« se lahko odda signal, da 
se zapečateni paketi podajo v nadaljnji postopek pošiljanja. Tudi 
prozorne lepilne trakove senzor zanesljivo zazna.

Zagotavljanje kakovosti v popolnoma avtomatiziranih 
proizvodnih procesih
Pri popolnoma avtomatizirani proizvodnji elektronskih naprav je 
nujno zagotoviti prisotnost delov in njihovo pravilno sestavljanje 
iz različnih zornih kotov z natančnostjo in zanesljivostjo. Tu se 
naša tehnologija uporablja za spremljanje proizvodnje bele 
tehnike ali elektronskih komponent, kot so PCB-ji in druge 
elektronske naprave.

pmdindustrial in ifm electronic

PMD industrijski ekosistem 3D zaznavanja, ki ga razvijajo skupaj z matičnim 
podjetjem ifm, zagotavlja strojem ustrezne podatke, da vidijo in razumejo svoje 
okolje, da še bolj povečajo in avtomatizirajo učinkovitost proizvodnih procesov.
Obiščite matično podjetje ifm electronic, da dobite pregled vseh komercialno 
dostopnih industrijskih senzorjev in kamer ToF.
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Sistem za zaznavanje palet (PDS)
Sistem za zaznavanje palet PDS je programska rešitev za hitrejšo, 
popolnoma avtomatsko zaznavo vseh standardnih tipov palet z dvema 
žepoma v šestih prostostnih stopnjah. V kombinaciji s strojno opremo 
O3D3xx je zaznavanje položaja palete izjemno hitro brez zmanjšanja 
natančnosti.

Omogočanje vida robotom
3D vidni senzor za integracijo plug and play v aplikacije za prijemanje 
Universal Robots
Popolna kombinacija zmogljive strojne opreme in programske opreme, 
ki je enostavna za uporabo, omogoča enostavno implementacijo vidnih 
senzorjev v aplikacije za prijemanje Universal Robots. Osrednji element 
senzorja ifm vision je čip 3D kamere. Ustvarja 3D sliko s pomočjo PMD 

tehnologije in merjenja časa letenja. Vtičnik UR+ zagotavlja gladko in hitro integracijo senzorja. Zazna vsak 
predmet, tudi tiste, ki se premikajo, in posreduje njegov natančen položaj in dimenzije krmilniku robota. 
Še nikoli prej ni bilo krmarjenje s prijemalom tako enostavno! ifm – blizu vas!

Embalažna industrija
Nepopolne pošiljke, nikoli več!
V embalažni industriji mora biti avtomatizacija še posebej prilagodljiva. 
Proizvedeno je veliko število različnih izdelkov, zunanje embalaže in 
embalažnih enot, ki morajo do kupca priti brez poškodb ali manjkajočih 
delov. Uporaba več posameznih senzorjev je pogosto zanesljiva rešitev, 
vendar zamenjava izdelka ali enote pogosto vzame veliko časa in je lahko 
vir napak. Uporaba samo enega senzorja, ki obravnava več nalog hkrati, 
je veliko bolj smiselna. 3D senzor zagotavlja prilagodljivo zaznavanje 
različnih situacij. Integracija v krmilnik je hitra in intuitivna zahvaljujoč 
edinstveni konfi guracijski programski opremi ”Vision Assistant”: Konfi guracija zahteva samo 7 korakov.

Logistika
Optimizirajte prostor za shranjevanje in načrtujte transport
Nenehno naraščajoče količine tovora zahtevajo učinkovite rešitve za logistiko in intralogistiko. Če pri vašem 
skladiščnem prostoru in načrtovanju transporta šteje vsak centimeter, lahko 3D senzor v milisekundah 
določi trenutno prostornino ali pravilen položaj tovora. To pospeši delovanje skladišča in zmanjša stroške. 
Avtonomni logistični sistemi se uporabljajo v procesih transporta, manipulacije, pakiranja in sortiranja 
ter za pošiljanje blaga. 3D senzor podpira na primer natančno rokovanje z viličarjem in s tem zmanjšuje 
morebitne poškodbe, hkrati pa zagotavlja stalen pretok materiala.

Robotika in tehnologija avtomatizacije
Inteligentne rešitve digitalizacije iz enega vira
Roboti in sistemi za sestavljanje so že desetletja sestavni del industrijske 
proizvodnje. Omogočajo učinkovite delovne procese in zagotavljajo 
dosledno visok standard kakovosti na skoraj vseh stopnjah vrednostne 
verige: avtomatizirani sistemi se uporabljajo za varjenje, barvanje, pick 
& place, sestavljanje, pakiranje, označevanje in transport – in to je le 
majhen del čiste neskončne palete aplikacij.
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Industrijski roboti – doma v skoraj vseh proizvodnih vejah industrije
Zato ni presenetljivo, da je robote mogoče najti v tako rekoč vseh proizvodnih panogah: svet proizvodnje 
avtomobilov, obdelave kovin ali celo predelave plastike bi si bil danes nepredstavljiv brez njih. Roboti so 
se uveljavili tudi v procesni tehniki. Zahvaljujoč velikemu napredku, ki je bil storjen v tehnologiji prijemal, 
higienski zasnovi in   inteligentni obdelavi slik, je zdaj ogromen potencial za uporabo robotov pri predelavi 
hrane. Enako velja za farmacevtsko, kozmetično in embalažno industrijo.

Ključna vloga v tovarni prihodnosti
V pametni tovarni prihodnosti lahko robotika zagotovi pomembno prednost: mobilnost in prilagodljivost. 
Velike tekoče trakove in statične proizvodne linije vse bolj nadomeščajo inteligentne, mobilne robotske 
enote, ki se samostojno in med seboj povezane premikajo v prostoru ter opravljajo servisne in logistične 
naloge.

Prednosti avtomatizacijskih rešitev ifm
Stopnja industrijske avtomatizacije in digitalizacije narašča po vsem svetu. Podjetja, ki želijo dolgoročno 
ostati konkurenčna, morajo slediti temu razvoju, kar lahko predstavlja velik izziv, zlasti glede strokovnih virov.

ifm pomaga strankam, ki razvijajo jutrišnje industrijske robote , sisteme za sestavljanje in mobilne robote 
(AGV/AMR) na poti industrijskega razvoja: z zanesljivimi in inovativnimi rešitvami za avtomatizacijo in 
digitalizacijo.

ifm rešitve, ki jih sestavljajo senzorji, identifi kacijski sistemi in strojni vid ter pametna povezovalna tehnologija 
in programske rešitve, vam omogočajo načrtovanje in upravljanje vaših strojev in opreme pri zahtevani 
splošni učinkovitosti opreme (OEE).

Zmanjšajte stopnjo napak – povečajte kakovost
Prihranite čas – izboljšajte učinkovitost
Zmanjšajte stroške

Več informacij na: https://pmdtec.com/en/markets/industrial/
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DualVee vodilno kolo in gosenica.

Avtomatizirana oprema pritegne veliko pozornosti 
zaradi svojih hitrih, visoko natančnih krmilnih in 
senzorskih tehnologij. Te tehnologije podpira več 
drugih komponent, ki niso nič manj pomembne za 
zmožnost avtomatiziranega sistema, da zanesljivo 
izpolni svoje visokozmogljive obljube. 

Ena taka komponenta v avtomatiziranih sistemih, 
ki uporabljajo tehnologijo linearnega gibanja, je 
vodilno kolo.

V bistvu je vodilno kolo kroglični ležaj, ki ima posebno 
oblikovan zunanji obroč. Notranji in zunanji obroč 
krogličnih ležajev sta ogrodje z utorom, v katerem 
ležijo kroglice.  

Obstajajo različne vrste krogličnih ležajev, ki se 
uporabljajo v sistemih linearnega gibanja – enoredni 
kroglični ležaj, dvoredni kroglični ležaj in stožčasti 
valjčni ležaj za aplikacije z visoko nosilnostjo. Vse 
te vrste krogličnih ležajev se kotalijo po tiru. 

Na voljo so različne oblike in velikosti gosenic, ki se 
ujemajo z vodilnim kolesom, Ko dodamo pogonski 

mehanizem, imenujemo sklop aktuator. Naši aktuatorji 
imajo jermene, verige, vodilne vijake ali vrste pogona 
s krogličnim vijakom, ki jih je mogoče poganjati z 
motorjem, da ustvarijo avtomatiziran sistem. Vodilna 
kolesa in linearne gosenice so pritrjene na okvirje 
stroja, da zagotovijo natančno gibanje z visoko 
nosilnostjo.

Najbolj priljubljeno vodilno kolo 
Bishop-Wisecarver je vodilno kolo 
DualVee, ki ima ”zunanji obroč v 
obliki črke W, ki mu omogoča, da 
teče po notranjem V ali zunanjem 
V vodilnega kolesa. Na notranjem 
V poteka po ujemajočem se V 
tiru, na zunanjem V pa znotraj V 
kanala. Ta V geometrija omejuje 
gibanje v več prostostnih stopnjah, 
vendar zagotavlja gladko linearno 
gibanje vzdolž proge.

Uporaba v avtomatiziranih sistemih 

Večina avtomatizirane opreme je zasnovana okoli 
varjenih jeklenih okvirjev iz cevi. Proizvajalci strojev 
oblikujejo in izdelujejo te jeklene okvirne strukture 
za vse funkcije stroja, ki jih večinoma pridobijo od 
dobaviteljev tehnologije, kot so motorji, pogoni in 
senzorji.  

Linearna vodilna kolesa in gosenice, ki jih dobavi 
Bishop-Wisecarver, so sestavljena na okvir, da 
zagotovijo gibanje gibljivih elementov stroja.  

Aplikacije

S toliko možnimi aplikacijami za vodilna kolesa in 
gosenice so avtomatizirane pakirne linije lahko 
razumljiv primer uporabe vodilnega kolesa v sistemih 
linearnega gibanja. 

Postavljalci zabojev in pakirniki zabojev so stroji, 

TEHNOLOGIJA VODILNEGA KOLESA

Vodilna kolesa v aplikacijah linearnega gibanja
Informacije: Bishop-Wisecarver

Ena najpogostejših aplikacij gibanja v avtomatiziranih strojih je linearno gibanje zaradi svojih natančnih 
zmogljivosti. Vodilna kolesa so pogosto kritična za zanesljivost takih sistemov, zlasti v težkih okoljih.
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ki se začnejo s ploščatimi kartonskimi škatlami, 
naloženimi na eni strani. Stroj bo potegnil te ploščate 
kartonske kose iz sklada, da bo oblikoval odprto 
škatlo za vstavljanje izdelkov,« je dejal Burke. »Ko 
so izdelki nameščeni v oblikovane škatle, se lopute 
prepognejo in včasih zalepijo ali zalepijo. Stroj, kot je 
ta, lahko samodejno obdela veliko količino izdelkov. 
Toda ko razčlenite vse te funkcije, boste videli, da 
vsako gibanje v tem stroju zahteva veliko gibljivih 
elementov, ki jih je treba natančno voditi, da lahko 
pride do ponovljivega rezultata.

Na mnogih od teh območij, povezanih z gibanjem, 
so vodilna kolesa pogosto uporabljene komponente 
sistemov linearnega gibanja, ki jih je namestil 
izdelovalec strojev.

Druge pogoste aplikacije linearnega gibanja z 
uporabo vodilnih koles vključujejo laboratorijsko 
avtomatizacijo za obdelavo vzorcev in aplikacije za 
ravnanje z materiali, kjer je treba premikati težke 
ali nerodno oblikovane predmete v kompleksnih 
postopkih sestavljanja ali preprosto pomagati 
delavcem. 

Tehnologijo linearnega gibanja z uporabo vodilnih 
koles je mogoče najti tudi v živilskopredelovalni 
industriji, kot sta peka velikih količin in predelava 
mesa. 
večjo uporabo Bishop-Wisecarver vodilnih koles 
se prav tako opaža v sistemih linearnega gibanja v 
kmetijstvu z avtomatiziranimi žetvenimi stroji.

Vse te aplikacije pakiranja, predelave hrane in žetve 
veljajo za težka in umazana okolja, kjer se v strojih 
nabirajo odpadki in lahko povzročijo odpoved 
linearnih vodil.

Tehnologija vodilnega kolesa resnično zasije zaradi 
svoje samočistilne sposobnosti. Zaradi oblike V 
se ustvarja nekakšno pometanje, ko se kotali po V 
tirnici, to pa povzroča izmetavanje ostankov. In to 
je edinstveno za zasnovo tega vodilnega kolesa (tj. 
DualVee Bishop-Wisecarverja). 

Ta vodilna kolesa zagotavljajo tudi malo vzdrževanja, 
ker so znotraj namazana z mastjo, ki je ni treba 
servisirati.
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STROKOVNI DOGODKI

ROSUS - Konferenca Računalniška 
obdelava slik in njihova uporaba v Sloveniji

Informacije: https://rosus.feri.um.si/

Po šestnajstih konferencah ROSUS 2006–2022 želimo s konferenco ROSUS 2023 nadaljevati s promoviranjem 
pomembnosti ekonomske koristi računalniške obdelave slik na področjih industrije, biomedicine in drugih 
poslovnih procesov. Vezi, ki smo jih na prejšnjih konferencah stkali med raziskovalci, razvijalci, ponudniki 
rešitev ter uporabniki računalniške obdelave slik v slovenskem prostoru, želimo še dodatno okrepiti, ob tem 
pa nuditi tudi možnosti sklepanja novih sodelovanj in svetovanja pri razreševanju konkretnih poslovnih 
oziroma raziskovalnih problemov. Konferenca ROSUS 2023 bo potekala 23. marca v predavalnici Beta na 
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Glavni poudarek tudi letos namenjamo aplikacijam s področja računalniške obdelave slik, ki so že integrirane 
oziroma pripravljene za integracijo v poslovne procese. Demonstrirali bomo, da avtomatska obdelava v 
industriji lahko zaradi svoje natančnosti in hitrosti prinaša velike ekonomske koristi, hkrati pa nakazali, 
da aplikacije računalniške obdelave slik nudijo nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij. 
Konferenco bosta odprli vabljeni predavanji, ki bosta predstavili integracijo strojnega vida v rešitve podjetij 
SICK in NAVKOM. V nadaljevanju bomo spoznali aplikativno uporabo segmentacije in razvrščanja slik, ki 
temelji na globokem učenju, in sicer na primerih spremljanja peke v pečici, tvorjenja umetnih učnih slik 
za industrijsko okolje in avtomatskega detektiranja puščic pri klasičnem pikadu. V tretjem vabljenem 
predavanju bodo predstavljene metode računalniškega vida, potrebne za zaščito informacij o identiteti 
osebe v slikovnem materialu. Sekcijo bomo nadaljevali z zanimivo aplikacijo, ki je zmožna napovedati 
obraz otrok na osnovi izgleda njegovih staršev. Spoznali bomo še smernice, kako vključiti znanja o umetni 
inteligenci in računalniškem vidu v poklicno izobraževanje. Popoldansko sekcijo bomo odprli z vabljenim 
predavanjem, ki bo demonstriralo avtomatsko določanje meja kmetijskih poljin z uporabo satelitskih 
posnetkov in naprednih računskih postopkov. Demonstrirani bosta tudi biomedicinski rešitvi, in sicer 
postopek računalniškega analiziranja geometrije lijakastih pasti žuželk v pesku ter zaznavanje kontrolnih 
točk aortne zaklopke v slikah CT. Na koncu bomo spoznali še aplikacijo za detektiranje neeksplodiranih 
ubojnih sredstev s pomočjo konvolucijskih nevronskih mrež in termalnih slik. Seveda ne smemo pozabiti 
na možnost diskusije ter predstavitev konkretnih problemov in potreb, ki se porajajo pri uporabnikih, s 
katerimi bomo računalniško obdelavo slik in njeno koristnost še bolj približali avditoriju. 

Prisrčna zahvala gre Javnemu skladu Republike Slovenije za podjetništvo, ki bo v okviru konference 
ROSUS 2023 predstavil zanimive fi nančne instrumente za spodbujanje prenosa tehnoloških rešitev v 
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ROSUS

Program strokovne konference Ra unalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2023 
Maribor, 23. marec 2023 

 
 

8.30 – 9.00 Registracija 

9.00 –  9.20 Pozdravni nagovor 

 Dopoldanska sekcija 

9.20 – 9.50 Vabljeno predavanje 
Jure Skvar  
Strojni vid, klju na omogo itvena tehnologija v inteligentnih 
senzorjih podjetja SICK 

9.50 – 10.20 Vabljeno predavanje 
Tadej Weber 
Kontrola pristopa s italniki prstnih odtisov v zasebnih 
objektih 

10.20 – 10.35 Nina Sedej idr. 
Modeliranje dinamike pe enja za dolo anje stanja pe enja z 
mrežami LSTM 

10.35 – 10.50 Študentski prispevki 
Matic Fu ka idr. 
Generiranje sinteti nih slik iz 3D modelov predmetov za 
u enje segmentacijskih modelov v industrijskem okolju 

10.50 – 11.05 Študentski prispevki 
Matic Zgonc idr. 
Detekcija puš ic pri klasi nem pikadu 

 
Odmor za kavo 

11.35 – 12.05 Vabljeno predavanje 
Nunzio Alexandro Letizia 
Identity generation with deep generative models 

12.05 – 12.20 Študentski prispevki  
Nejc Šuklje idr. 
Napovedovanje obrazov otrok z GAN metodo 

12.20 – 12.35 Žiga Emerši  idr. 
Prilagajanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
potrebam trga dela z osredoto anjem na umetno inteligenco 
in ra unalniški vid 

 
Kosilo 

 Popoldanska sekcija 

14.30 – 15.00 Vabljeno predavanje 
Matej Bati   
Dolo evanje meja kmetijskih poljin z uporabo satelitskih 
posnetkov 

15.00 – 15.15 Tina Klenovšek idr. 
Analiza geometrije lijakastih pasti v pesku 

15.15 – 15.30 Luka Škrlj idr. 
Zaznavanje oslonilnih to k aortne zaklopke v CT slikah s 
postopkom globokega u enja 

 Študentski prispevki (nadaljevanje) 

15.30 – 15.45 Milan Baji  idr. 
Unexploded ordnance detection on UAV thermal images by 
using YOLOv7 

 Odmor za kavo 

podjetniško sfero. Iskreno se zahvaljujemo tudi podjetju Audax za sprejem pokroviteljstva konference. 
Izpostaviti želimo še medijske pokrovitelje revijo IRT3000, revijo Svet elektronike, revijo Avtomatika + 
elektronika in revijo Ventil, ki so intenzivno promovirali konferenco ROSUS 2023 ter pomen strojnega 
vida v slovenskem prostoru

               Božidar Potočnik
               predsednik konference ROSUS 2023
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From our new 221 Series Splicing Connector for Ex applications to signal 
conditioners and relays to the intrinsically safe I/O modules of the  
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