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Spoštovani,

IFAM & INTRONIKA, največji B2B sejem avtomatizacije, mehatronike 
in profi elektronike v Sloveniji odpira svoja vrata! Tudi mi smo tu, ker 
je zanimivo, ker srečamo vas, bralce, oglaševalce, ker kakšno rečemo, si 
izmenjamo ideje in morda celo sklenemo kak posel.

Ni slučaj, da prav v teh dneh odpiramo tudi prenovljeno spletno stran 
Avtomatika Online, ki je sedaj prerasla iz čiste podpore tiskani reviji v 
nekaj več. Postaja spletna revija, postaja spletno orodje, trgovina, kino, 
forum in še marsikaj drugega... Seveda bodo povzetki vsebin dostopni 
prav vsem, naročniki na tiskano/pdf, spletno revijo in oglaševalci pa 
boste imeli neomejen dostop do vseh vsebin. Vabimo vas, da se takoj tudi 
naročite na e-mail novice, saj vas bomo tedensko opozarjali na novosti 
na strani, v ponudbi, o dogodkih, izobraževanjih, akcijah itd.
Pridružite se nam torej!

Dragan Selan, odg. urednik

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

tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

Revija za avtoma  zacijo procesov, strojev in zgradb,
robo  ko, mehatroniko, komunikacije in informacij-

ske tehnologije ter profesionalno elektroniko.
Revija je URADNO GLASILO Društva AVTOMATIKOV

SLOVENIJE - DAS

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

Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 059 010 952
dragan.selan@avtomatika.com

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

P.P. 5807, 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. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Tisk:
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada 2.500 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 iz-

haja 11-krat letno.

Sooooooooststststststststststrrrrrrskakaaaa cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika net
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A+E INFO

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

 2 SIEMENS

 3 HAMTECH 

 5 GO-TO

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

 7 ELEKTRONABAVA

 8 ALKATRON

 9 MIEL ELEKTRONIKA

11 ČIP

14 FBS ELEKTRONIK

16 FBS ELEKTRONIK

19 HENNLICH

21 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

24 PS LOGATEC

25 PS LOGATEC

26 HAMTECH

25 ED MARIBOR

26 DAS - AIG’15

29 TEHNA

31 SICK

33 ELEKTROSPOJI

35 HAMTECH TECHNOLOGY

39 AIPE

41 METRONIK

42 AIG

43 TIPTEH

44 KOLEKTOR

45 SOK2015

45 METRONIK

47 4WEB

48 SVETILA.COM

49 HAMTECH COMMUNIC.

50 HAMTECH TECHNOLOGY

50 YASKAWA SLOVENIJA

51 IFAM

52 HAMTECH RIGOL

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. 
Celoletno 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 prosim za 40% popust       (27,52 €)!  (odkljukajte)

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.
P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje
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Projek  ramo in vgrajujemo frekvenčne
pretvornike v aplikacijah:
•   procesnega vodenja (infrastuktura- 
     vodovod, tehnološki procesi)
•   industrijski avtoma  zaciji
•   dvigalih,
•   HVAC (klima  zacija, prezračevanje)

GO TO d.o.o., Ljubljanska cesta 45
1241 Kamnik, SLOVENIJA, www.goto.si
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA -
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske ap li ka -
cije Komunikacijski proto -
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
la h ko pošljete po elektronski pošti ali pa pokli -

te po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50
e-pošta: damijan.jager @tipteh.si

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi var -
nostnih elementov kot so svetlobne za ve se, svet-
lobne "muting" sistemi, dvo ro vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.

-
šanje po e-pošti.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj , FDS Research, Compu ter
Vision Group, tel. 01/589-75-81, 
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com. 

Je vrhunski strokovnjak na -
niškega vida in direktor mednarodno pri -
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in -
tegraciji sistemov vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, direktor
ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA
mag. Aleš , Špica International d.o.o.,
tel. (01) 5680 884

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identi-
fikacijo, mobilno tehnologijo

kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
ales.habic@spica.si

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez univ. dipl. Elsyst d.o.o.,
tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroin-
stalacij (EIB instalacije) v vseh fazah od pro-
jektiranja do iz ve d be.

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek
med 8. in 10. uro.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez , univ. dipl. teh. direk-
tor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00, 

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

G. je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.

ga lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec, 
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si

Svetuje s uporabe servo pogonov, fre -
k pretvornikov in pozicijskih kr milni -
kov.

ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Sinabit d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@sina -
bit.si, splet: www.sinabit.si

Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja po da t kov
v pro izvodnji, posredovanju podatkov v poslo -
v  ne informacij ske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslov -
nega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

ENERGIJSKO VARČNE ZGRADBE
Marjan Strnad, univ. dipl. el., vodja odd-
elka Energijsko inteligentne in prijazne
zgradbe v Robotina d.o.o.
Tel. 040 191 441 ali 
e-mail: marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede pravilne izbire, vgradnje in zago-
na sistemov toplotnih in

kolektorjev.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-713 ali 

e-mail: alojz.vipavc@fbselektronik.com

Svetuje s področja uporabe induktivnih, 
kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v 
avtomatizaciji industrijskih procesov.

  

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el., 
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070, 

e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri in izvedbi avtomatiza -
cij na krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih iz vedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI•SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, direktor 
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta: 
vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za in
iz vedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.

Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po
elektronski pošti.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
Branko , ing., SINABIT d.o.o., tel. 
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.si

Svetuje na uporabe: PLC in DCS kr mi -
l  niških sistemov v in proce-
sih; recepturni sistemi po standardu  ISA S88-
01; OPC tehnologije za prenos podatkov na vi -
š je nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifi ka -
ci je in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

REGULACIJSKI VENTILI IN ARMATURA
Anton Zupan, univ. dipl. ing., vodja prodaje
procesnih in parnih armatur v GIA-S d.o.o.
Tel: 01 7865 301, e-mail: industrija@gia.si

Svetuje pri izbiri izvršilnih oz.regu-
lacijskih ventilov z ali brez ener -
gije za Vaš kemijski proces, energetsko apli -
ka cijo, kmiljenje pare ali preprost ogrevno-

sistem. Na podlagi dolgolet-
nih izkušenj s profesionalnimi armaturami
lahko pomaga z ustrezno strojno rešitvijo.

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Goran d.i.e., Robotina d.o.o.
vodja programa avtomatizacije stavb
Tel: 05 689 20 28, goran.kocjancic@robotina.si

Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor sodobnih zgradb
(GSM nadzor, WEB nadzor, daljinsko upravl-
janje, HVAC sistemi, razsvetljava, kontrola
pristopa, ...).

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David , direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

Se dlje ukvarja z vodenjem industrij -
skih zveznih in procesov. Svetoval
vam bo s regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/513-81-91,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Saša Sokoli , univ. dipl. direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je specialist za sisteme za upravljanje in nad-
zor (SCADA sistemi - programska oprema).

lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Damijan Smonkar, dipl. ing. el., FBS ELEKTRONIK d.o.o.
tel. 03/89-83-712 ali e-pošta: 
damijan.smonkar@fbselektronik.com

Svetuje na področju varovanja in zaščite z optičnimi
sistemi varnostnih kategorij SIL1, SIL2 in SIL3 za 
industrijsko avtomatizacijo, industrijo dvigal ter za 
industrijo avtomatskih vrat in prehodov. Je strokov-
njak na področju komunikacij. Izvaja meritve zaus-
tavitvenih časov nevarnih delov strojev z napravo 
Safety Man Delta T.

  

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projek-
tov v Robotina d.o.o.

Tel: 05 689 20 24
E-pošta: ivan.morano@robotina.si

Svetuje glede uporabe regulatorjev,
mehkih zagonov, motorjev, meritev ni -
vo jev.

oglas
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OGLASNO SPOROČILO

 

 

 

 
 

Vabilo na hišni sejem , ki bo v okviru sejma IFAM 
   

Spoštovani poslovni partnerji, 
 
od 28. do 30. januarja 2015 zopet odpira svoja vrata sejem IFAM na 
sejmišču v Celju. Elektronabava tokrat organizira hišni sejem, na 
katerem bo štirideset proizvajalcev predstavljalo aktualne novosti. 
Prisrčno vas vabimo na naš razstavni prostor tudi 29.1., da ob 
domačih jedeh Kmetije Urška in izbranih vinih Benedetič 
nazdravimo dopolnjenim 65 letom Elektronabave. 
Izkoristite priložnost hišnega sejma za pridobitev novih informacij na 
področjih: 
 

 krmilniki in stikalna tehnika 
 pogonska tehnika, elektromotorji in pogoni 
 avtomatizacija stavb in kontrila pristopa 
 energetska oprema 
 obnovljivi viri energije 
 energetsko varčna razsvetljava v industriji 
 stebri za javno razsvetljavo (kandelabri) 

 
Prisrčno vas vabimo, da nas obiščete na našem razstavnem prostoru. 
 
Tel.: 01/ 58 99 300 
E-mail: info@elektronabava.si 
www.elektronabava.si 
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EXPRESS NOVICE

23. december 2014 – Ministrstvo za infrastrukturo je z 
namenom uvedbe net meteringa oz. neto meritve in obračuna 
električne energije oblikovalo delovno skupino.
 
V delovno skupino, katere naloga je priprava pravne podlage za uvedbo net 
meteringa, so vključena nekatera elektrodistribucijska podjetja, Agencija za 
energijo, SODO, BORZEN, Fakulteta za elektrotehniko iz Ljubljane in Združenje 
slovenske fotovoltaike. Uvedba net meteringa naj bi bila usklajena s ključnimi 
deležniki z namenom ponovne oživitve ras   deleža obnovljivih virov energije 
in še posebej fotovoltaičnega trga, na katerem vlada popolno mrtvilo že več 
kakor leto dni.
 
Združenje slovenske fotovoltaike v omenjeni delovni skupini zavzema stališče, 
da naj bodo v net metering vključene mikro sončne elektrarne do vključno 
50 kW priključne moči ne glede na to ali je lastnik fi zična ali pravna oseba. 
Enako se zavzema tudi za odstranitev formalnih in birokratskih ovir, ki dražijo 
postavljanje novih sončnih elektrarn. Za zagotovitev rentabilnos   sončnih 
elektrarn je poleg uvedbe net-meteringa smiselno uporabi   tudi sredstva 
slovenskega Eko sklada, ki bodo na ta način racionalno uporabljena.
 
Le s premišljenim in bolj odločnim uvajanjem obnovljivih virov energije ima 
Slovenija do leta 2020 še možnost doseči zastavljene okoljske cilje.
 
V želji za uvedbo pozi  vnih sprememb, ki se naznanjajo na področju širjenja 
uporabe sončnih elektrarn vam želimo vesele praznike in sončno leto 2015.

Splošne informacije o net meteringu so dosegljive na naslovu h  p://www.
zsfv.si/novice/211-net-metering

Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) gospodarsko interesno združenje je 
prostovoljno združenje, ki delujejo na različnih področjih fotovoltaike. Namen 
ZSFV je na območju Republike Slovenije širi   zavest in nova spoznanja s 
področja raziskav in razvoja ter uporabnih znanj fotovoltaike.

Net metering v Sloveniji
 Informacije: Združenje slovenske fotovoltaike - ZSFV.
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STROKOVNI DOGODKI

Tretje leto zapored je bil Otočec oktobra, natančneje med 16. in 
17. oktobrom, prizorišče Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev 
Slovenije, letos 24. po vrs  . Predsednik organizacijskega 
odbora letošnjega posvetovanja, g. Sergio Tonče  č, je v 
uvodnem govoru poudaril pomembnost osrednje teme, ki ni 
bila izbrana naključno. Pod sloganom  VZDRŽEVANJE JE IN…
VESTICIJA! so želeli opozori   predvsem na to, da se (mora) 
vzdrževanje razume   oz. obravnava   ne le kot potreben 
strošek, pač pa kot eden od dejavnikov za znižanje stroškov 
in povečanje konkurenčnos  . 

Na otvoritvi je obiskovalce nagovoril tudi g. Franc Novak, podpredsednik 
upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je poudaril, 
da je osrednja tema letošnjega posvetovanja pomembna tudi zato, ker bo 
s poenotenjem izhodišč glede vrednotenja stroškov dejavnost vzdrževanja 
pridobila pravo veljavo v nadaljnjem razvoju in inova  vnos  . Udeležence 
prireditve je v nadaljevanju nagovoril še g. Darko Cafuta, novi predsednik 
Društva vzdrževalcev Slovenije.

Slika 1 - Obiskovalce 24. TPVS je na 

slovesni otvoritvi pozdravil g. Franc 

Novak, podpredsednik upravnega 

odbora Obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenije.

POROČILO S 24. TEHNIŠKEGA 
POSVETOVANJA VZDRŽEVALCEV 
SLOVENIJE (TPVS) Varnostna tehnika
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Varnostni senzorji
-Varnostne svetlobne zavese

-Laserski skenerji

Varnostni krmilniki

Varnostne relejske enote

-V/I enote

-Ozke varnostne enota

-Blokirna stikala
-Brezkontaktna varnostna stikala

Ostala varnostna tehnika
-Varnostni releji

Avtor: Sergio Tonče  č, predsednik organizacijskega odbora 24. TPVS
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24. TPVS

V letošnjem programu posvetovanja so v primerjavi s 
prejšnjimi le   naredili nekaj sprememb. Najpomembnejša 
je bila, da so letos obiskovalce povabili k sodelovanju 
na okrogli mizi takoj po koncu otvoritvene slovesnos   
(prejšnja leta je bila okrogla miza ob petkih). Na DVS 
menijo, da so se odločili prav, saj so med sodelujoče 
na okrogli mizi »privabili« pomembna imena slovenske 
vzdrževalske stroke, ki so si po končani razpravi, katere 
se je letos udeležilo tudi več obiskovalcev, lahko vzeli 
čas in obiskali razstavna mesta ter si izmenjali izkušnje 
in poslovna znanstva. Okroglo mizo je vodil mag. Mihael 
Hamer šak, direktor družbe Talum servis in inženiring.

Slika 2 - Prisotni poslušajo razpravo na okrogli mizi.

V okviru predavanj se je na letošnjem 24. TPVS predstavilo 
devet predavateljev: sedem domačih in dva iz tujine. S 
svojimi prispevki, ki so bili v obliki člankov predstavljeni 
tudi v Zborniku posveta,  so zaokrožili rdečo nit srečanja, 
ki je bila letos v sloganu »Vzdrževanje je IN…ves  cija!«.

Slika 3 - Predavatelj Aljaž Gradišnik med predstavitvijo referata z 

naslovom Z investicijo v informacijsko podporo do konkurenčne 

prednosti.

Vzdrževalci tehniško posvetovanje obiščejo iz več razlogov, 
a med najpomembnejšimi je zanesljivo obisk spremljajoče 

razstave oz. sejma. Med razstavnimi prostori obiskovalci 
iščejo znane proizvode in storitve, predvsem pa novos  , 
rešitve, nasvete in namige za lažje in boljše delo; obisk 
razstavnih mest pa izkoris  jo tudi za obnovitev poslovnih 
vezi ali navezavo novih. Sejem je letos obiskalo manj 
obiskovalcev, kot so pričakovali, čeprav so na srečanje 
povabili domala vsa podjetja v Sloveniji, ki imajo oddelke 
vzdrževanja. Veliko jih je udeležbo obljubilo, a jih na srečanje 
vseeno ni bilo. Na DVS se bojijo, da se bo pomanjkanje 
sodelovanja, poslovnih srečanj ter izmenjave izkušenj in 
znanj, stroki vzdrževanja slej kot prej slabo obrestovalo. 

Pohvali   pa je potrebno podjetja, ki kljub slabim obetom 
vseeno vztrajajo in so se tudi letos predstavila na TPVS. 
Tako je srečanje potekalo pod glavnim sponzorstvom družb 
BELMET MI (diamantni sponzor), TIFT (zla   sponzor) in 
INPRO (bronas   sponzor) ter sponzorstvom družb (po 
abecedi) – ADHEZIV, DIAFIT, FUCHS MAZIVA LSL; HENNLICH, 
KOLEKTOR, KOMP-R; M&M INTERCOM, OMEGA-AIR in 
SLOLUKS. Skupaj s še preko 40 razstavljavci so poskrbeli 
za razgibano ponudbo na razstavišču 24. TPVS (več na 
www.tpvs.si/fotogalerija). 

Slika 4 - Pestro dogajanje na razstavišču 24. TPVS
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STROKOVNI DOGODKI

V okviru 24. TPVS je organizacijski odbor ponovno poskrbel 
tudi za organizacijo in izvedbo natečaja diplomskih nalog. 
Natečaj ima v sferi višjih strokovnih šol (pa tudi visokih 
šol in fakultet) tehnične stroke vse večji ugled in vsako 
leto se nanj odzove lepo število diplomantov. Letos je 
podelitev priznanj najboljšim potekala v petek, sledile pa 
so predstavitve nagrajenih diplomskih nalog. Naziv »zlata 
diplomska naloga 2014« sta si prislužila dva avtorja, vsak 
v svoji kategoriji in sicer:

• v kategoriji visokih strokovnih šol in fakultet je zlato 
diplomsko nalogo z naslovom Diagnos  ka porazdeljenih 
in lokaliziranih poškodb na ležajih spisal Boštjan Dolenc, 
diplomant Fakultete za elektrotehniko z ljubljanske 
Univerze;

• zmagovalec v kategoriji višjih strokovnih šol pa je postal 
diplomant Šolskega centra Velenje, Višje strokovne 
šole - Gregor Ivič z diplomsko nalogo z naslovom 
Konstruiranje mehanskega dviga nožkov na dodelavnem 
rezalnem stroju ROTOFLEX 500 VLI, v podjetju Ce  s, 
d.d.

Tekmovanje oz. natečaj je prinesel še dva zmagovalna 
naslova in sicer se z naslovom »najboljša izobraževalna 
ins  tucija« na področju vzdrževanja v letu 2014 lahko 
pohvalita Fakulteta za strojništvo (Univerze v Ljubljani) 
v kategoriji visokih strokovnih šol in fakultet ter Višja 
strokovna šola, ki deluje pod okriljem Šolskega centra 
Postojna (v kategoriji višjih strokovnih šol).

Slika 5 - Poseben pečat k temu delu 24. TVPS je dal obisk visokega 

predstavnika Evropske unije, g. Antónia Silve Mendesa, ki je skupaj 

s predstavniki DVS čestital najboljšim diplomantom, pohvalil vse 

sodelujoče ter se zahvalil Društvu za sprejem.

Na društvu kot žalostno izpostavljajo dejstvo, da letos 
na natečaj za najboljšo idejo s področja vzdrževanja v 

razpisanem roku ni prispela nobena prijava. Ali je to 
znamenje pomanjkanja idej (ker se v znanje in napredek 
vzdrževalcev premalo vlaga, morda?) ali zgolj mo  vacije 
za sodelovanje, bo potrebno še ugotovi  . Časa za analizo 
je dovolj; na Društvu vzdrževalcev Slovenije obljubljajo, 
da bodo našli odgovore na izzive prihodnos   in drugo leto 
pripravili srečanje, primerno pomembni obletnici, ki jo 
praznujejo – to je 40 let DVS in 25 let tehniških posvetovanj!

Vabljeni na jubilejno, 25. Tehniško 
posvetovanje vzdrževalcev Slovenije, 
ki bo 15. in 16. oktobra 2015.

40 LET DVS 25 LET TPVS

25. TEHNIŠKO POSVETOVANJE
VZDR EVALCEV SLOVENIJE

Otocec | 15. in 16. oktober 2015
www.tpvs.si
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NASVETI

Sodoben način življenja za številne od nas pomeni, da večji del 
dneva preživimo sede. Ne zavedamo se, da lahko prekomerno 
dnevno sedenje pomeni resno tveganje za zdravje. Učinki so 
vidni kot  odsotnost od dela, zadovoljstvom in vzdržljivostjo 
na delovnem mestu ter tudi nezadovoljstvom pri opravilih v 
prostem času.

Pogruntavščina manj in bolj sodobnega človeka je opravljanja 
dela znotraj stavb, sta  čno in v sedečem položaju. Da se ne 
dotaknem ”najbolj zdrave hrane” v zgodovini človeštva katere 
je deležna večina ljudi. A se slučajno prepoznate v opisu?

Hrbet, stabilizacijske mišice, prebava
Vrabci čivkajo, da smo malomarni v odnosu do našega zdravja. 
Z dobro in primerno držo pri delu za mizo zmanjšamo dodaten 
stres na tkiva v predelu križa, vratu, ramen, rok, nog ter zakrnelost 
mišic hrbta. Od nas samih je odvisno kako zavestno bomo čez 
dan usmerjali pozornost v op  malno držo telesa. Velikokrat se 
ne zavedajoč z ramenskim sklepom nagnemo pro   mizi. Naj 
samo v nekaj besedah orišem kaj sproži tak položaj sedenja; 
rebra nimajo prostora, pljuča nimajo prostora za op  malno 
širjenje, ne morem zadiha   s polnimi pljuči, krvni obtok oslabi. 
S  snjena prsna votlina pa neugodno vpliva tudi na tudi gibanje 
črevesja [1]. Če se vrnemo v vzročni tok: krvni obtok oslabi, 
začne nas zebs  , postanemo nezbrani in zaspani, pomagamo 
si s kavico in nečim sladkim. Pojavi se nihanje inzulina in s tem 
splošnega počutja. V povezavi s kroničnim stresom lahko to 
predstavlja dobro izhodišče za nastanek bolezni srca, ožilja, 
prostate, prebavnega trakta itd. Nič obetavnega.

Zdrava hrbtenica je osnova zdravega gibanja in psihosomatske 
vitalnos  . Stari smo, kolikor se poču  mo stari - toliko kot je 
gibljiva in močna (vitalna) naša hrbtenica (slika 1). Pravilna 

(uravnotežena) drža telesa varuje 
našo hrbtenico pred poškodbami 
in bolečinami. Pazi   moramo, 
da ohranjamo naravne krivine 
hrbtenice (dvojna S-krivina) ter 
tako obremenimo mišice trupa 
spredaj, zadaj in ob strani čim 
bolj enakomerno [2].

Zoper vse to lahko veliko naredite z izbiro pravega stola, nastavitve 
delavnega okolja (slika 2) ter izbiro in pripravo obrokov. Oboroke 
naj sestavljaj polnovredna živila in ne hranila, ki so naravnost 
oropana hranljivih snovi, vitaminov in mineralov. Pri sedenju 
”preščipnjeni” v sedečem položaju, pogosto tudi pre  snjeni s 
pasom hlač. Naravno gibanje črevesja je ovirano. Zato naj bodo 
obroki lahki. Kaj vse to prak  čno pomeni? Izogibajmo se cvr  h 
in paniranih obrokov. Jejmo svežo zelenjavo bogato z vlakninami 
in sadje z naravnim virom ogljikovih hidratov. Solatni prelivi 
(npr. jogurtni ”dresingi”) pogostokrat vsebujejo večjo količino 
dodanih sladkorjev in zato niso primerni kot živilo, ko želimo 
zmanjša   obseg pasu. Vir beljakovin naj bo meso, ki nima ”skrite” 
maščobe: pertutnina, ribe.

Že slišim negodovanja v s  lu: ”pa kaj ta misli, da imam poleg službe in družine še čas trenirat??!” Naj že v samem 
začetku povem, da vas članek ne bo nagovarjal k treniranju – kar sicer resnično ne bi škodilo – ampak k nečemu 
kar je najmanj kar lahko storite za vaše telo, duha in misli. Od profesionalca se pričakuje le najboljše; tako kot 
od kolesarjev, tekačev, smučarjev itd pričakujemo vrhunsko telesno in psihološko pripravljenost, se tudi od 
inženirjev in vseh delavcev pričakuje nič manj kot vrhunsko pripravljenost, da se spopadajo z izzivi.

Zdrav inženir v zdravem telesuZdrav inženir v zdravem telesu

Avtor: Herman Slokar dipl. inž. el., Avtoma  ka+Elektronika

Slika 1 - Pri nepravilni drži nepo-

trebno obremenjujemo mišice ter 

izvajamo pritisk na medvretenč-

ne ploščice.

Slika 2 - Pravi položaj pri delu za 

mizo
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ZDRAV INŽENIR V ZDRAVEM TELESU

Stol in miza
Na trgu je najde nekaj pripomočkov, ki nas sili k primerni drži 
(slika 3) in tako se nam med izpolnjevanjem zadolžitev ni 
potrebno zavestno trudi   z zdravo držo. Čisto mogoče je že 
vaš obstoječi stol ustrezen (slika 4). Namenite mu nekoliko 
pozornos   in poglejte, če je še primeren za sedenje; so vijaki 
privi  , posamezni deli celi in nepoškodovani.

Slika 3 - ”Pisarniška izvedba” sedalne žoge.

Slika 4 - Namenite vašemu pisarniše-

ku sedežu pozornost.

Prav tako je pomembna višina stola 
na katerem sedimo. Stol je potrebno 
nastavi   na višino, da kot v predelu kolka 
ustreza 90° - 110°. S tem dosežemo, da 
so kolena v is   liniji ali malce nižje kot so 
naši kolki. Obe stopali naj bosta ploski 
s tlemi. Sedimo na sedalnih kosteh, pri 

čemer je teža enakomerno razporejena na obe strani. Ne naslanjajmo 
se na naslonjalo stola, trup je vzravnan, torej nismo nagnjeni ni   
naprej ni   nazaj (Slika 2) [3]. Priporočljivo je, da je hrbtenica med 
sedenjem naslonjena malce nazaj, saj s tem dosežemo manjšo 
obremenitev mišic. Ramena po  snemo nazaj ter glavo vzravnamo 
tako, da je sredina zaslona v višini naših oči. Če se opravlja delo za 
računalnikom, je priporočljivo, da je ekran oddaljen od oči za najmanj 
60 cm. Prav tako naj bo tudi višina delavne mize prilagojena telesni 
višini - delovna ploskev naj bo tako visoka, da bodo nanjo odloženi 
komolci pod pravim kotom.

Vzemite si minutko za pavzo
Ne glede kako dodelan in udoben pisarniški stol uporabljate, 
morate vede  , da tudi pravilno sedenje skozi daljše in-
tervale pušča zdravstvene posledice na vaši hrbtenici. 
Človeška kons  tucija je namenjena gibanju in ne sedenju. 
Priporočljivo je, da si vzamete večkratne, majhne pavze 
[4]. Nekaj nasvetov:

1. Imate za sporoči   sodelavcu kratko novičko, navodilo? 
Pojdite do njega in mu jo sporočite.

2. Tiskate dokument na centralnem  skalniku v pisarni? 
Pojdite po na  snjen dokument sami.

3. Enostavno vzemite si minutko, vzravnajte se in naredite 
nekaj vaj kot jih prikazujejo slike. V vsakem položaju 
vstrajajte nekje 10 sekund.

Prehrana in vadba
Za čas službenega časa si pripravite lastne obroke. Ti 
naj bodo lahki in hranljivi. Izogibajte sladkarijam [5] in 
prekomernemu uživanju kave! Vnos ogljikovih hidratov 
izzove buren odziv trebušne slinavke in izločanje inzulina. 
Uživanje ogljikovih hidratov neposredno povezujejo z 
zakisanjem telesa. Nekajkrat tedensko si pa vendarle 
privoščite čas za aerobno vadbo. In da; tudi cepljenje 
drv in prekopavanje vrta je dovolj dobra vadba. Mnogi 
imate psa, da vas ”prisili” k sprehodu. Dobro se ogrejte 
ter opravite nekaj setov hrbtnih vzgibov, trebušnikov, sklec 
itd. A je to trening? To je le minimum od minimuma kar 
telo terja od vas. Tis  , ki pa obiskujete fi tnes in vzdržujete 
telesno in duševno pripravljenost s tekom, kolesarjenjem, 
športnim plezanjem in še z marsikaterim športom na 
dnevni ravni, gre pohvala.

Viri
[1] B. Berkowitz, P. Clark, P. J. 20, and 2014, “The health hazards 

of si   ng,” Washington Post. [Online]. Available: h  p://
apps.washingtonpost.com/g/page/na  onal/the-health-
hazards-of-si   ng/750/. [Accessed: 09-Dec-2014].

[2] “Zavedanje hrbtenice – pot k sebi,” Sensa.si. [Online]. 
Available: h  p://www.sensa.si/osebna-rast/zavedanje-
hrbtenice-pot-k-sebi/. [Accessed: 09-Dec-2014].

[3] “Si   ng at the edge of your grave?” [Online]. Available: 
h  p://www.newvision.co.ug/news/647664-si   ng-at-the-
edge-of-your-grave.html. [Accessed: 09-Dec-2014].

[4] “imgur: the simple image sharer,” Imgur. [Online]. Available: 
h  p://imgur.com/klUPDl4. [Accessed: 09-Dec-2014].

[5] “Ste zasvojeni s sladkorjem?,” Ak  vni.si. [Online]. Available: 
h  p://www.ak  vni.si/zdravje/ste-zasvojeni-s-sladkorjem/. 
[Accessed: 09-Dec-2014].
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INDUSTRIJSKI SENZORJI

FBS elektronik d.o.o. 
ponuja univerzalne rešitve
na področju optičnih sen-
zorjev za avtomatizacijo
Informacije: Peter Meh, ing. el., FBS elektronik d.o.o.

Podjetje FBS elektronik d.o.o. predstavlja novos   na področju op  čnih 
senzorjev proizvajalca DATALOGIC: miniaturni senzorji serije S100, viličas   
senzorji serije SR23, čitalnik kode  serije MATRIX 300 in ultrazvočni 
senzorji serije S18.  

SERIJA S100

Serija S100  kompaktne velikos   
20 x 32 x 12 mm postavlja novo 
merilo za op  čne senzorje. Senzorji 
imajo možnost pritrditve preko 4 
lukenj (2 x spredaj in 2 x zadaj). To 
omogoča univerzalno pritrditev na 
mes  h v industrijskih aplikacijah.
Pritrditev S100 je prilagodljiva, 
hitra in enostavna. Senzorji nimajo 

Proizvodni program:

VODILNI SLOVENSKI PROIZVAJALEC  
INDUSTRIJSKE SENZORIKE 

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

tel: 03/ 89 83 700
fax:03/ 89 83 718

FBS elektronik d.o.o.
Prešernova cesta 8
3320 Velenje

Storitve :
 razvoj senzorjev po željah kupcev
 razvoj elektronskih sklopov (krmilnikov, regulatorjev ipd)
 merjenje zaustavitvenih asov strojev

trimerja/gumba za nastavitev, kar 
omogoča varnost pred nedovoljenimi 
posegi.

S100 serija ponuja vse univerzalne 
op  čne funkcije :
  
• Svetlobna zapora 12 m
• Zrcalna zapora 8 m, 2 m in 5 m  s po-

larizacijskim fi ltrom za  zaznavanje 
svetlečih predmetov 

• Tipalo 30 in 50 cm
• Tipalo s fi ksnim fokusom 70 mm
• Tipalo z izločitvijo ozadja 100 mm.

Vse izvedbe so možne z M8 konektorskim 
priklopom ali 2 m kabelskim priklopom, 
izhodi NPN ali PNP. 

Za  izbor svetlo/temno prevodnega 
načina se priključi vodnik na +/-. Pri 
modelu z izločitvijo ozadja je mogoča 
nastavitev razdalje.

Uporaba adapterja za montažo na 
linije, kjer so nameščeni M18 op  čni 
senzorji.

 Lastnos   in prednos  :

•  Prihranek: najboljša cena na trgu
•  Prihranek prostora pri montaži: 

standardni mini dizajn in univerzal-
no mon  ranje 

•  Prihranek časa: hitra in enostavna 
mehanska in električna inštalacija

 
Uporaba: 

•  Proizvodne in pakirne naprave 
•  Tekoči trakovi in sor  ranje 
•  Samodejna upravljanje skladišč in 

logis  čnih centrov
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Viličas   senzor serije SR23

Op  čna viličasta svetlobna zapora serije SR23 z dimenzijo 
50x5 mm, ki je primerna za zaznavanje normalnih, močnejših 
kot tudi več plastnih nalepk. Večina teh se uporablja v 
živilski in farmacevski industriji.  

Prednost serije so: kratki odzivni čas 40 mikrosekund in visoka 
preklopna frekvenca 12 kHz. Enostavna nastavitev preko 
gumba ali remote vhoda omogoča hitro programiranje ob 
spremembah  pov nalepk v procesu. Infrardeča svetloba 
v senzorju omogoča natančnost do 0.5 mm. Vsi modeli 
so v kompaktnem kovinskem ohišju, z univerzalnimi M5 
luknjami Ø5 x 8.
Možni priklopi: s kablom 2 m ali 4-pinski M8 konektor z 
NPN ali PNP izhodi. 

Lastnos   in prednos  : 

•  50 x 5 mm dimenzije vilic za normalne, povečane ali 
večplastne nalepke in letake

•  Gumb za nastavitev za zaznavanja nalepke v stalnih/
spremenljivih procesih (tudi preko žice) 

•  Preklopna frekvenca 12 kHz za visoke zmogljivos   
branja

•  Kompaktno ohišje za mesta vgradnje kjer ni prostora
•  Najmanjša razdalja med nalepkama 0.5 mm

Uporaba: 

•  Procesna in pakirna industrija 
•  Samodejne označevalne naprave za izdelke preko 

nalepk

MATRIX 300 - slikovni čitalnik

Matrix 300 je kompaktni čitalnik kode na osnovi branja 
slike, ki je bil razvit za zelo zahtevne aplikacije. Odlikuje 
ga visoka hitrost branja DPM. Čitalnik je kombinacija 
slikovnega senzorja visoke ločljivos   in zmogljivega 
procesorja:  ločljivos   1,3 mega pikslov  in hitrost slikanja 
60 slik/sekundo.
Op  čni sistem vključuje tekočinske leče, ki omogočajo 
samodejno ostrenje slike. Prednost je v tem, da je čitalnik 
brez mehanskih delov za ostrenje slike. 

Lastnos   in prednos  : 

•  Zelo kompakten čitalnik 
•  Zelo zmogljivo DPM branje 
•  Elektronska kontrola s fo-

kusnimi tekočimi lečami
•  Vgrajena dvojna osvetlitev: 

temno področje/svetlo 
območje

•  Hitri senzor z ločljivostjo: 1.3 
mega pikslov in frekvenco 
slikanja 60 slik/sekundo

•  Napajanje preko Etherneta 
(opcijsko) 

•  Zelo industrijska izvedba: IP67,  temperatura delovanja 
0-50 ° C 

•  Natančen sistem pozicioniranja z dvojnim laserjem
 
 Aplikacije: 

Ta izdelek je bil razvit za zahteve v: 
•  proizvodnji, elektronski in avtomobilski industriji 
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•  pregledu DPM kode po označevanju 
•  sledenju v procesih proizvodnje 
•  sledenju kosov in naprav 
•  živilski industriji 
•  sledenju v procesih
•  sledljivos   dokumentov
•  kontroli procesov pri visokih hitros  h
•  farmacevski industriji
•  sledenju medicinskih komponent
•  avtoma  zaciji v  medicinskih laboratorijih
•  napravah za biomedicinsko analizo
•  napravah za zbiranje vzorcev analiz

Serija S18 ultrazvočni senzor

Ultrazvočni senzorji serije S18 so v dveh možnih 
izvedbah montaže: cilindrično M18 ohišje s pritrditvijo 
preko M18 ali dveh vijakov.  

Serija ponuja izvedbe z enojnim izhodom (1 NPN in 
1 PNP) ali  analognim izhodom (4-20 mA ali 0-10 V) 
pri ravnem/kotnem zaznavanju. Kotna izvedba M18 
omogoča izhode (PNP ali NPN). 

,
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US18 serija zagotavlja majhno slepo področje z 
širokim razponom zaznavanja od 30 do 300 mm 
za cilnidrične izvedbe in  s kotni zaznavanjem od 
50 do 500 mm. Senzorji se enostavno nastavijo 
preko Teach-in funkcije. način delovanja je 
prikazan preko 2 LED diod.  

Lastnos   in prednos  : 

•  Zaznavanje prozornih predmetov, trakov, 
visokosvetlečih folij in merjenje nivoja tekočin  

•  Standardno M18 cilindrično in M18 kotno 
ohišje

•  Doseg 30 …300 mm ali 50…500 mm 
•  Izločitev ozadja in ospredja
•  Teach-in gumb ali remote vhod za nastavitev 

razdalje
•  Samodejna okenska funkcija za samodejno 

nastavljanje območja
•  Standardni M12 4-polni konekor in M12 

5-polni konektor
•  PNP ali NPN izhod za zaznavanje predmetov  

in 0-10 V ali  4-20 mA analogni izhod za 
merjenje razdalje

•  Mehanska zaščita: IP67,  
•  Matrial ohišja: NEMA

Aplikacije: 

•  Pakirni stroji
•  Polnilniška industrija
•  Samodejne linije za pakiranje

Več informacij o predstavljenih izdelkih najdete 
na spletni strani: www.  selektronik.com

Za enostaven in hiter nakup senzorike obiščite 
našo spletno trgovino!

Ob praznovanju 30 obletnice 
iglidur® je podjetje igus® iz 
Kölna poslalo na svetovno 
turnejo promocijsko vozilo.
Prva polimerna puša, proizvedena v podjetju igus®, pod blagovno 
znamko ”iglidur®”, je bila predstavljena javnos   pred 30 le  . 
Danes se polimerni ležaji iglidur® gibljejo v milijonih aplikacij 
po vsem svetu. Z ”iglidur® on tour” turnejo se je igus® lo  l 
praznovanja čas  tljive obletnice. Mali avto je opremljen z 
iglidur® komponentami in na potovanju okoli sveta. S to akcijo 
pri igus® ne predstavljajo zgolj vseh možnih področij uporabe 
polimernih puš, temveč predstavljajo tudi učinkovitost iglidur® 
puš.

Slika 1 - Pred začetkom v Kölnu

Zgodovina iglidur® ležajev  opisuje 30 let polimerne tehnologije - od 
preproste polimerne puše do visoko zmogljivih strojnih elementov. 
Učinkovitost iglidur® polimernih ležajev, se je najbolje dokazala v 
številnih aplikacijah v okviru Manus natečaja. Vsak drugi iglidur® 
polimerni ležaj proizveden v  igus® se vgrajuje v avtomobile.
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Zaradi odpornos   na medije, natezne trdnos   in možnos   
dušenja  so ležaji iglidur® še posebej primerni za uporabo 
pri posameznih sklopih šasije, v nekaterih komponentah 
motorja in  menjalnika . Za tečaje vrat in tečaje motornih 
in prtljažnih pokrovov. Zelo primerni so iglidur® ležaji tudi 
zaradi odpornos   na korozijo in ker jih ni potrebno maza   
ter  hega delovanja. Zaradi svoje majhne teže, plas  čni 
ležaji prispevajo k lažji konstrukciji. To zmanjšuje porabo 
goriva in varuje okolje. Razen tega, da so stroškovno 
učinkovi   in ponujajo ekonomske rešitve za množično 
serijsko proizvodnjo.

Več o po  : h  p://blog.igus.de/Blogengine/iglidur_on_tour/
category/english.aspx

Avto je že prevozil Ameriko in Azijo ter dobršen del Evrope. 
Za njim je že več kot 72.000 km. V prihodnjem letu, konec 
februarja, natančneje 20. in 21. februarja 2015, ga bo pot 
vodila tudi skozi Slovenijo. Podrobni podatki o po   skozi 
Sloveniji bodo objavljeni na naši spletni strani, vabila pa 
vam bomo poslali tudi po elektronski poš  .

Slika 2 - … skozi Skandinavijo…

Poleg promocije pa je cilj tudi dobrodelnost. Za vsak 
prevožen kilometer v posamezni državi, nameni igus®  1 
€ v dobrodelne namene. Vabljeni vsi, ki bi si radi ogledali 
to promocijsko vozilo, da se nam pridružite pri tej akciji. 
Vsi Manus nagrajenci in sodelovalci, vsi uporabniki in 
naročniki polimernih puš, čakamo na vaše vabilo, da vas 
obiščemo. Z obiskom nimate nobene obveznos   temveč 
samo sodelujete v skupni akciji in dobrodelnos  .

Podrobni podatki o po   skozi Sloveniji bodo objavljeni 
na naši spletni strani, vabila pa vam bomo poslali tudi 
po elektronski poš  .

Do 20. februarja pa imate čas, da se prijavite na 7. manus® 

natečaj za aplikacije z uporabo igusovih polimernih puš 
in ležajev.

»manus® (la  nsko roka) simbolizira pogum in prizadevanja 
za raziskovanje novih tehnologij«

Leta 2003 je bilo prvo 
leto, ko je potekal natečaj 
manus®. V letu 2013 je 
prispelo več kot 300 prijav 
z zanimivimi aplikacijami z 
uporabo polimernih ležajev, 
od tega 12 iz Slovenije.              

Rok za prijavo je 
20. februar 2015.

Prijavnico najdete na spletni 
strani www.hennlich.si
Izpolnite jo in nam jo pošljite 
po navadni ali elektronski 
poš   ali po faksu.

Nagrade so vabljive:

1. nagrada: 
Zla   kip manus®, cer  fi kat in denarna nagrada 5.000 €

2. nagrada: 
Srebrni kip manus®, cer  fi kat in denarna nagrada 2.500 €

3. nagrada:
Bronas   kip manus®, cer  fi kat in denarna nagrada 1.000€
  
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo potekala na 
sejmu v Hannovru 2015.

Od leta 2011 pa poteka tudi izbor SLO manus, tako, da bo 
letos že tretji slovenski izbor za najzanimivejšo uporabo 
igusovih polimernih puš in ležajev.

Razglasitev rezultatov za SLO manus pa bo potekal v 
začetku maja.

O prireditvi vas bomo še obves  li.
Torej, »korajža velja«, vabljeni.

Stojan Drobnič, HENNLICH d.o.o.

Slika 3 - MANUS® 2015
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 Info: AMITEH d.o.o., www.amiteh.si

Nova družina osciloskopov Infi niiVision 3000-T se ponaša z nekaj bleščečimi novostmi – naj izpostavimo kapaci  vni 
zaslon na do  k ter možnost FFT analize signala v časovnem oknu, kar omogoča časovno koreliran ogled analognih 
in digitalnih signalov v časovnem in frekvenčnem prostoru. Tega do sedaj ni zmogel noboden podoben inštrument.

Infi niiVision 3000-T
Keysight Technologies predstavlja prve osciloskope srednjega cenovnega 
razreda s kapaci  vnim zaslonom na do  k in možnostjo proženja na cono, določeno z do  kom zaslona

Vsem modelom je moč nadgradi   frekvenčno širino, od 100 
MHz do 1 GHz. Modeli se lahko pohvalijo s hitrostjo vzorčenja 
5 GS/s, 4 Mtočkami spomina, segmen  ranim spominom, 
hitrostjo osveževanja 1 M valovnih oblik/sek, kapaci  vnim 
zaslonom na do  k, možnostjo proženja na cono, določeno z 
do  kom zaslona in naprednimi matema  čnimi funkcijami. Vaš 
osciloskop lahko vsebuje celo 6 funkcionalnos   v enem ohišju 

– na voljo so možnos   MSO (16 digitalnih kanalov), analiza 
protokolov, 20 MHz-ni generator poljubnih signalov, 8-digitni 
števec in 3-digitni voltmeter. Vse možnos   lahko naročite in 
vključite tudi naknadno. Novi 3000-T z nadgradnjo lahko proži 
in analizira serijske protokole I²C, SPI, RS232/422/485/UART, 
CAN, LIN,, FlexRay, MIL-STD 1553, ARINC 429, in I²S, pa tudi 
nove  CAN-dbc, CAN-FD SENT.

Osciloskopi družine 3000T so s svojim 8,5-inčnim kapacitivnim za-
slonom na dotik in možnostjo proženja na cono, določeno z doti-
kom, prvi tovrstni osciloskopi v svojim razredu. Rokovanje z inštru-

mentom je na ta način preprostejše, produktivnost pa večja.

Izjemna hitrost osveževanja – 1.000.000 valovnih oblik na sekundo – 
v kombinaciji s širokim naborom opcij dekodiranja protokolov, inte-
gracijo 6-ih inštrumentov v enem in možnostjo FFT analize signala v 
časovnem oknu omogočajo hitro odkrivanje in reševanje problemov.
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Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoff  opreme. Izobraževanje 
se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma  čnega podjetja Beckhoff  GmbH v Nemčiji 
(Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoff  in preizkusijo njeno 
delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs   uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte info@beckhoff .si. 

 Info: BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Slovensko podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o., ki je bilo ustanovljeno ob začetku krize, je v pe  h le  h 
(2009-2014) početverilo prihodke, rast pa načrtuje tudi v letošnjem letu.

Podjetje Beckhoff  uspešno nadaljuje zastavljeno rast 

Obseg poslovanja družbe Beckhoff  Avtoma  zacija potrjuje napovedano rast prihodkov, ki so dosegli skoraj 1,2 milijonov 
evrov, kar je 26 odstotkov več kot v letu prej. Podjetje, ki bo konec aprila praznovalo sedem let poslovanja, načrtuje 
za letos 1,5 milijonov evrov prihodkov. 

Nemška ma  čna družba Beckhoff  Automa  on GmbH & Co. KG že več kot tri desetletja ponuja inova  vne proizvode 
in rešitve za avtoma  zacijo v industriji, zgradbah, energe  ki in vodovodih, med katerimi najbolj izstopajo industrijski 
računalniki, krmilniki, periferni vhodno-izhodni moduli, pogonska tehnika in PLC programska oprema. 

Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija s sedežem v Medvodah, ki neposredno ali preko distributerja pokriva kupce na 
področju bivše Jugoslavije, skrbi za prodajo in tehnično podporo za produkte Beckhoff , kupcem pa nudi tudi šolanje 
in izposojo testne opreme. Slovenska ekipa se je z novim letom okrepila še z enim sodelavcem za tehnično podporo, 
tako da jo trenutno sestavljajo š  rje redno zaposleni in dva zunanja sodelavca.

Hkra   pa se podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija trudi bi   družbeno odgovorno. Tako je lansko leto doniralo nekaj sredstev 
dvema gasilskima društvoma v Sloveniji ter dvema zdravstvenima domovoma v BiH in Srbiji, ki so bili prizadevni 
oziroma prizade   v lanskoletnih naravnih nesrečah. Nekaj opreme pa je podjetje podarilo fakultetama za strojništvo 
v Mariboru in Ljubljani. 

Več o podjetju Beckhoff  lahko najdete na www.beckhoff .si.
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O podjetju B&R

B&R sta leta 1979 ustanovila Erwin Bernecker ter Josef Rainer. Podjetje se ukvarja z razvojem in izdelavo opreme 
za avtoma  zacijo v vseh branžah proizvodne in procesne industrije. Ponuja celotno paleto izdelkov, ki so potrebni 
za izvedbo projekta avtoma  zacije: krmilnike, modularne V/I enote, module za omrežja ter področna vodila, servo 
regulatorje, frekvenčne pretvornike, varnostne module, servo in koračne motorje, planetne reduktorje, industrijske 
računalnike, panele, panelne računalnike, napajalnike in več.

Slika 1 - Celostna paleta izdelkov

Gre za podjetje svetovnih razsežnos  , s poslovalnicami v kar 75 državah in s preko 2500 zaposlenimi. Samo v zadnjih 
pe  h le  h so na novo zaposlili več kot 700 inženirjev. Podjetje daje velik poudarek inovacijam in razvoju, posledice 
so vidne na veliki letni ras   dohodkov. Za leto 2014 so tako že presegli zastavljeni cilj pol milijarde EUR. 

Tako razvoj kot proizvodnja izdelkov potekata v ma  čnem kraju podjetja, Eggelsberg v Avstriji. To jim omogoča celovit 
in stalen pregled nad proizvodnjo, kar se odraža na visoki kvalite   njihovih izdelkov.

B&R – Perfection in Automation
Informacije:  PS Logatec

V podjetju PS, d.o.o., Logatec smo postali zastopniki 
za avstrijsko podjetje B&R. S tem smo razširili 
prodajni program na področju krmilnikov, panelov, 
industrijskih računalnikov in vhodno/izhodnih enot. 
V nadaljevanju članka je predstavljeno podjetje B&R, na kratko pa so opisani tudi nekateri izmed njihovih 
produktov.
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Ena izmed njihovih prednos   pred konkurenco je ta, da 
poleg prodaje komponent za avtoma  zacijo tudi sami 
razvijajo aplikacije in ak  vno sodelujejo pri nekaterih novih 
projek  h. Tako zelo hitro dobijo povratne informacije o 
delovanju svoje opreme in o morebitnih težavah, s katerimi 
se soočajo njihovi kupci. Stranka se na primer lahko odloči, 
da pri razvoju novega projekta potrebuje pomoč. Podjetje 
B&R jim v tem primeru dodeli aplika  vne inženirje z 
dolgoletnimi izkušnjami, ki nato ak  vno sodelujejo pri 
projektu in stranki pomagajo do končne rešitve.

Slika 3 - Rast dohodkov

Eno programsko okolje

Za konfi guracijo in programiranje vseh izdelkov podjetja 
B&R je potrebno le eno programsko okolje - Automa  on 

Studio. Tako imamo pregled in nadzor nad celotnim 
sistemom znotraj enega programskega paketa. 

Automa  on studio je zmogljivo programsko orodje z 
mnogo funkcijami, ki uporabniku olajšajo razvoj aplikacij. 
Na primer funkcija 'Sistemskega konfi guratorja', katera 
uporabniku omogoča določitev strojne konfi guracije na 
prijazen način, z grafi čnim vmesnikom. Izbrane komponente 
iz 'Strojnega kataloga' enostavno, na način povleci-spus  , 
razvrs  mo in jih medsebojno povežemo z določeno vrsto 
komunikacije.

Slika 5 - Automation Studio 4

Podpira programske jezike, določene po IEC 61131-3 
standardu, dodatno pa vključuje še ANSI C ter objektno 
orien  rani C++ jezik.

Za različna opravila lahko uporabimo različne programske 
jezike, kar poveča preglednost programa. Omogoča tudi 
večopravilnost, saj lahko konfi guriramo do 8 opravil (taskov), 
vsakemu posebej pa določimo čas cikla, ki lahko znaša 
od 50 μs navzgor, odvisno od izbrane strojne opreme. 
Vsebuje tudi obsežen nabor knjižnic, katere vključujejo 
funkcije ter tehnološke rešitve, ki dras  čno pospešijo razvoj 
programske opreme. Za upravljanje gibanja in varnos   so 
na voljo tudi standardizirane PLCOpen funkcije. Programski 

Slika 2 - B&R Eggelsberg, razvoj in proizvodnja

Slika 4 - Eno programsko orodje za celoten sistem
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paket vsebuje tudi CNC interpreter G kode, kar omogoča integracijo CNC 
krmilja znotraj samega programirljivega logičnega krmilnika.

Novost predstavlja MAPP tehnologija, ki naj bi razvoj programske opreme 
pohitrila za kar 67%. Temelji na modularnih programskih blokih, ki se jih 
enostavno vključi v projekt, nato pa jih je potrebno le še parametrira  . 
Ob izidu bo MAPP vseboval preko 70 pripravljenih programskih blokov. 
Omogočali bodo naslednje funkcionalnos  :

• Enostavno upravljanje ene ali več osi
• CNC in robotske funkcije
• Upravljanje receptov, alarmov in trendov
• Urejanje uporabniških računov ter kronološko sledenje Audit Trail
•  Podpora industrijskih standardov (npr. PackML)
• Spletna diagnos  ka
• …

POWERLINK komunikacija

Komunikacija med posameznimi B&R komponentami poteka preko Ethernet 
POWERLINK področnega vodila. Gre za determinis  čen odprtokodni protokol, 
temelječ na Ethernet omrežju, ki omogoča komunikacijo v realnem času. 
Na voljo so tudi vsi na trgu uveljavljeni omrežni moduli za povezovanje z 
ostalimi področnimi vodili, tako v master, kakor tudi v slave izvedbi (npr. 
Profi bus, Profi net, …)

Krmilniki ter V/I enote

Programirljivi logični krmilniki so razdeljeni v različne razrede glede na 
zmogljivos  . Od najšibkejših, z vgrajenim 16 bitnim procesorjem, kateri 
zmorejo najkrajši čas cikla 4ms, do najmočnejših z vgrajenim Intel Atom 
procesorjem, s frekvencami do 1.6 GHz, z najkrajšim časom cikla 100 μs. 
Pomembna lastnost njihovega sistema je ta, da so celoten uporabniški 
program, vizualizacija in parametri vseh njihovih komponent (servo 
regulatorjev, frekvenčnikov, …) shranjeni na compact fl ash (CF) kar  ci. Tako 
lahko v primeru poškodbe krmilnika enostavno zamenjamo CF kar  co in 
novi krmilnik je že pripravljen za delo. Ravno tako lahko zamenjamo katero 
koli njihovo komponento brez predhodnega parametriranja zamenjane 
komponente, saj se ob zagonu sistema parametri samodejno prenesejo 
iz CF kar  ce.

Poleg običajnih digitalnih in analognih vhodno/izhodnih modulov je na voljo 
še množica drugih vhodno/izhodnih enot z različnimi funkcionalnostmi 
(merjenje temperature, števni moduli, …). Za zagotavljanje zelo hitrih 
odzivov so na voljo tudi reAc  on moduli z odzivnim časom pod 2 μs.

Obstajata dve vrs   V/I modulov, X20 ter X67. Vhodno izhodni moduli serije 
X20 (zaščita IP 20) so zasnovani modularno, kar omogoča enostavno in 
hitro ožičenje in servisiranje, ter dopušča možnost za kasnejšo nadgradnjo. 
Obstajajo tudi zaščitene (coated) izvedbe modulov, katere lahko obratujejo 

Izvajamo:

- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev

- predelav strojev

- regulacij vrtenja motorjev

- krmiljenje strojev

- tehni n podpor in servis

Dobavljamo:

- servo pogone

- frekven ne in vektorske regulatorje

- mehke zagone

- merilne sisteme s prikazovalniki

- pozicijske krmilnike

- planetne reduktorje in sklopke

- svetlobne zavese in varnostne module

- visokoturne motorje

Zastopamo:

- EMERSON - Contol Techniques

- Trio Motion Technology

- ELGO Electronics

- ReeR

- Motor Power Company

- Ringfeder - GERWAH

- Tecnoingranaggi Riduttori

- Fairford Electronics

- Giordano Colombo

- Motrona

e

e

o o

- B&R

č

č

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

T: F:

E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

ps-log@ps-log.si, www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah

-

-

-

-

-

-

-

-

CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz

Integriran RS232 ter Ethernet POWERLINK vmesnik

Program, vizualizacija in parametri shranjeni na

compact flash (CF) kartici

Reža za dograditev omrežnega modula

Velika izbira omrežnih modulov v master

in slave izvedbi

Velika izbira klasičnih in varnostnih V/I enot

Možnost izbire zaščitenih (coated) modulov

Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logični krmilnik

X20CP158X
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v agresivnih okoljih, v katerih je prisotna povišana koncentracija vlage ali 
korozivnih plinov.

Serija X67 pa napram seriji X20 ponuja povišano stopnjo zaščite IP67.

Poleg standardnih V/I modulov (obarvani sivo) obstajajo še varnostni moduli, 
ki so obarvani rumeno. Standardni in varnos   moduli so med seboj lahko 
poljubno pomešani. Varnostni program teče na varnostnem krmilniku, 
katerega se programira preko Automa  on Studia.  Stanje posameznih 
vhodov, bodisi na varnostnih ali običajnih modulih, je mogoče spremlja   
na obeh krmilnikih, tako varnostnem kot običajnem aplikacijskem PLK. 
Varnostni V/I moduli so lahko razporejeni decentralizirano, v več različnih 
s  kališčih in imajo kljub temu le en skupen varnostni krmilnik. To prednost 
omogoča openSAFETY komunikacijski protokol, ki skrbi za prenos podatkov 
med varnostnimi komponentami. Protokol je neodvisen od vrste področnega 
vodila, saj je implemen  ran v aplikacijski plas   ISO/OSI modela. Tako kot 
klasični, tudi varnostni moduli obstajajo v IP20 ter IP67 izvedenkah.

Slika 9 - X20 sistem

Vizualizacija

Na voljo je pestra ponudba panelov z 
razmerjem stranic 4:3 ali 16:9, velikos   
od 5.7'' do 24'', ter resolucij od 320x240 
do 1920x1080 točk.

Slika 10 - Automation Panel 900 (4:3)

Izvajamo:

- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev

- predelav strojev

- regulacij vrtenja motorjev

- krmiljenje strojev

- tehni n podpor in servis

Dobavljamo:

- servo pogone

- frekven ne in vektorske regulatorje

- mehke zagone

- merilne sisteme s prikazovalniki

- pozicijske krmilnike

- planetne reduktorje in sklopke

- svetlobne zavese in varnostne module

- visokoturne motorje

Zastopamo:

- EMERSON - Contol Techniques

- Trio Motion Technology

- ELGO Electronics

- ReeR

- Motor Power Company

- Ringfeder - GERWAH

- Tecnoingranaggi Riduttori

- Fairford Electronics

- Giordano Colombo

- Motrona

e

e

o o

- B&R

č

č

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

T: F:

E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

ps-log@ps-log.si, www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah

AC odprtozančni regulator

Unidrive M100
- Za moči od 0,25kW do 7,5kW

- Potenciometer na regulatorju (opcija)

- Vgrajen RFI filter in zaviralni modul

- LED prikazovalnik

- Možnost montaže na DIN letev

- IP 21 stopnja zaščite

- Enostavna vgradnja, priključitev in zagon

- Na zalogi

Slika 6 – Modularnost serije X20                                           Slika 7 - X67 modul

PLK                 Varnostni krmilnik
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Obstaja tudi možnost, da se Automa  on Panel-u prigradi 
industrijski računalnik in tako postane panelni računalnik, 
oziroma Panel PC. Možna je poljubna izbira komponent 
računalnika. (procesor, pomnilnik, vmesniki)

Slika 11 - Automation Panel + IPC = Panel PC

Za aplikacije, kjer je potrebna mobilnost uporabniškega 
vmesnika je možna izbira mobilnega panela.

Slika 12 - Mobile panel

Vizualizacija in krmilje v enem – Power Panel

Power Panel serija ponuja kombinacijo HMI panela ter 
programirljivega logičnega krmilnika v enem. Na voljo 
so različne velikos   zaslona od 5.7'' do 15'', z ali brez 
 pk. Strojna konfi guracija (moč procesne enote, količina 

pomnilnika, vrsta komunikacije) je prilagodljiva in se poda 
ob naročilu. Tako kot krmilniki ima tudi Power Panel serija 
compact fl ash kar  co, 
katera vsebuje celoten 
program in pa rametre 
vseh komponent. 

Slika 13 - Power Panel 

serija

Reference

B&R je podjetje, ki uživa zaupanje preko 2500 podje  j za 
strojegradnjo iz različnih branž industrije kot so: industrija 
plas  ke,  skarska, pakirna, kovinarska, lesarska, steklarska, 
živilsko prehrambena, teks  lska in avtomobilska industrija. Če 
izpostavimo nekaj večjih podje  j. Leta 2007 je nemško podjetje 
BMW AG izbralo B&R kot ekskluzivnega dobavitelja industrijskih 
panelov. B&R proizvode v svojih tovarnah že od leta 1990 
uporablja tudi podjetje Audi AG, ki je uspelo z uporabo B&R 
APROL tehnologije močno zmanjša   porabo energije, v svoji 
tovarni v Ingolstadtu. Nameščenih imajo že preko 1400 B&R 
enot, ki skupaj obvladujejo čez 140000 podatkovnih točk. Letos 
je največji svetovni proizvajalec pijač CocaCola komponente 
B&R-a uvrs  l na svoj seznam preferenčnih podje  j za izdelavo 
strojev v njihovi proizvodnji.

Velik poudarek na inovacijah in stalnih izboljšavah podjetju 
zagotavlja potrebno prednost pred konkuren  . Glede na njihovo 
dosedanjo uspešnost lahko z gotovostjo trdimo, da je B&R 
podjetje, ki bo v prihodnos   igralo eno izmed večjih vlog na 
področju avtoma  zacije. Več o njihovi ponudbi lahko izveste 
na spletni strani »www.br-automa  on.com«.

PS, d.o.o., Logatec
Kalce 30 b, SI-1370 Logatec, Slovenija
T: 01 750 85 10, F: 01 750 85 29
E: ps-log@ps-log.si
W: www.ps-log.si

Za zaščito elektronskih naprav vam ponujamo široko 
paleto zaščit pred prenapetostjo. Vgrajene v konek-
torje za koaksialne kable bodo odvedle visoke trenu-
tne impulze, ki nastanejo pri strelah ali statičnih pra-
znjenjih.

Odvisno od vaše aplikacije lahko izberete zaščito z 
ustrez nimi konektorji in karakteristikami!

Info na:
HAMtech
shop.hamtech.eu
Tel. 059 010 952
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MOTORSKI POGONI

Allen-Bradley E300 elektronski 
preobremenitveni rele
Avtor:  Žiga Petrič, Tehna d.o.o.

Podjetje TEHNA d.o.o. predstavlja nove družine Allen-Bradley elektronskih preobremenitvenih relejev za 
motorske pogone. Nove družine uspešno nadomeščajo klasične bimetale, obenem pa nudijo še množico 
drugih  funkcij.

Allen-Bradley E300 je 
nova družina elektron-
skih preobremenitvenih 
relejev za motorske zago-
ne z vgrajenim vodilom 
Ethernet/IP.  V napravo 
je že vgrajeno Ethernet 
s  kalo (2x RJ45 priključek), 
kar omogoča enostavno 
povezovanje večjega 
števila motorskih zagonov 
v omrežje.  Preko Ethernet
/IP povezave lahko nad-
rejeni krmilnik vklopi kon-
taktor, menja smer motor-
ja, rese  ra napako ali pa
samo spremlja delovne
parametre motorja.

E300 se lahko uporablja v 
kombinaciji z IEC kontak-
torji  (kot je Allen-Bradley 
 p 100C) ali samostojno 

(montaža na DIN letev).

Slika 2 - IEC kontaktor Allen-

Bradley 100C

Elektronski preobremenitveni releji uspešno nadomeščajo 
klasične »bimetale«, saj jih lahko bolje prilagodimo 
karakteris  ki motorja in bremena, kar pomeni manj 
nepotrebnih izpadov in zanesljiv izklop, ko je to res 
potrebno - npr. pri: preobremenitvi, podobremenitvi, 
blokiranju motorja, izpadu faze, obrnjenem zaporedju 
faz, prenapetos  , podnapetos  , fazni neuravnovešenos  , 

napaki ozemljitve, visoki temperaturi termistorja (PTC) in 
drugih dogodkih.

Osnovni podatki so:
- Tokovno območje  0.5 … 200A
- Razred nastavljiv  5 … 30
- 6 vhodov, 3 izhodi (snemljive I/O sponke), 24VDC 

ali 230VAC
- Avtomatski ali ročni reset
- Natančnost merjenja toka ±2%
- LED indikacija delovanja in napake

E300 meri sledeče parametre:
• Tok po posamezni fazi (True RMS, v A in %FLA)
• Povprečni tok (True RMS, v A in %FLA)
• % termične obremenitve
• % fazne neuravnovešenos  
• Ozemljitveni tok

Zapisuje pa si (v interni pomnilnik):
• Časovno značko zadnjih 5 izpadov
• Časovno značko zadnjih 5 opozoril
• Delovne ure
• Število vklopov motorja
• Čas do nastopa preobremenitve (v sekundah)
• Čas do ponovnega vklopa po izpadu
• Stanje meritev v trenutku izpada

Ethernet adapter ima vgrajen Web strežnik, tako da lahko 
parametre pregledujemo tudi z spletnim brskalnikom. 
Vgrajena SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) funkcija 
pa lahko ob izpadu pošilje e-pošto direktno iz naprave.

E300 je prejemnik nagrade revije Control Design – Readers 
Choice Awards 2014.

Slika 1 - E300
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E300 ELEKTRONSKI PREOBREMENITVENI RELE

Slika 3: Dimenzije in montaža na kontaktor tipa 100C

Povezave:

h  p://ab.rockwellautoma  on.com/Circuit-and-Load-Protec  on/LV-Motor-Protectors/E300-Overload-Relays
h  p://www.controldesign.com/
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INDUSTRIJSKA SENZORIKA

Vsaka prepozno opažena napaka stane. Pri BMW v Münchnu so do sedaj defekte na ohišju rezervnega 
kolesa preverjali na koncu linije v presernici, sedaj pa SICK-ov vizualni sensor Inspector I40 preverja, če imajo 
razpoke, vse komponente že po prvem procesu na liniji.

Več kot 400 različnih kosov iz preše sestavlja osnovo za 
golo karoserijo vozila BMW serije 3. S tem namenom 
se vsak dan v tovarni BMW v Münhnu predela 600 ton 
jeklene pločevine, za več kot 130.000 komponent na 
osmih prešah. Pri takem obsegu je bistvenega pomena 
odkri   in razvrs    komponente z napako čim bolj zgodaj. 
V preteklos   se je preverjalo kvaliteto ohišja rezervnega 
kolesa za BMW serije 3 ročno, s pomočjo delavca na 
koncu linije. To pomeni, šele po obdelavi pločevine, ko 
je bila le-ta pripravljena, upognjena, prebita in odrezana 
na velikost. Proizvajalec avtomobilov je zato zahteval 
odkrivanje razpok v kovinskih ploščah takoj po prvem 
koraku obdelave.

V ta namen je SICK razvil rešitev, ki je tako enostavna 
kot stroškovno učinkovita. Osnova je vizualni sensor 
Inspector I40 z vgrajeno osvetlitvijo, vrednotenjem slik 
ter Ethernet vmesnikom. Detekcija razpok je izvedena, 
neodvinso od komponent, na obračalniku na vmesni 
postaji za shranjevanje delov karoserije. Kosi se najprej 
obdelajo na glavni s  skalnici s silo s  skanja 1800 ton. 

Ustvarjanje natančno oblikovanih komponent poteka 
korak za korakom na vseh nadaljnih s  skalnicah, kjer se 
opravijo dodatni procesi rezanja in oblikovanja.

Vizualni senzor Inspector I40 je mon  ran na obračalni vmesni 
postaji. Zunanja osvetlitev ICL300 osvetljuje pločevinaste 
kose iz zunanje straini. Senzor je nastavljen tako, da šteje 
piksle v temnem območju. Področje preverjanja, pri kosih 
brez napak, ostane vedno temno. V primeru razpoke 
pride svetloba skozi pločevino, ki jo senzor zazna in ustavi 
objekt ter pošlje ustrezno sporočilo o napaki. Komponente 
brez napak se pripeljejo na naslednjo postajo s  skanja s 
pomočjo drugega podajalnika.

Z uporabo te enostavne rešitve, je mogoče preverjanje 
brez dodatnega računalnika za vrednotenje slike. Senzor 
je povezan neposredno na krmilnik s  skalnice prek 
vhodnega in izhodnega podsklopa. ”Brez večjega napora 
je možno vključi   tovrstne preglede razpok, v katerem 
koli obstoječem delu linije in ga uporabi   za kakršnekoli 
oblikovane dele,” pravi eden od zaposlenih v vzdrževanju 

AVTOMATIZIRANA AVTOMATIZIRANA 

DETEKCIJA DETEKCIJA 

RAZPOK Z  RAZPOK Z  

INSPECTOR-jem I40INSPECTOR-jem I40

Informacije:  David Vidmar, SICK d.o.o.
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MORE THAN A VISION
INTELIGENTNA VPRAŠANJA IMAJO VE  KOT EN ODGOVOR

V realnem svetu je za zagotavljanje u inkovitih rešitev za 
avtomatsko identifikacijo potrebna ve  kot le ena 
tehnologija.

S SICK-om imate možnost izbire. Tri tehnologije, ena 
filozofija: potrebe kupcev pa na prvem mestu.

Že desetletja kupci poznajo SICK kot pionirja na 
podro ju strojnega vida, vodilnega v industriji branja 
kod RFID specialista in strokovnjaka za povezljivost inkod, RFID specialista in strokovnjaka za povezljivost in 
»big data«.

Naši globalni tehnološki strokovnjaki so specialisti na 
podro ju vaše industrije in se nahajajo v vašem koti ku 
sveta. 

Za izpolnitev vaših vsakodnevnih izzivov je potrebno ve  
kot le vizija. Inteligenca je tisto, kar resni no naredi 
razliko.

www.sick.com/more-than-a-vision

pri BMW. Začetni poskusi v proizvodnih operacijah so dali 
izredno visoko natančnost pri odkrivanju poškodovanih 
delov. Doslej je bil uporabljen pregled razpok v tej obliki 

pri Munich Presswerk pri dveh različnih komponentah. 
”Vendar pa ne izključujejo uvajanja dodatnih delov v 
prihodnos  .”



Druščina DENIS, MANS, ALF 
in Alix na terenskem merjenju 
zemeljskega magnetizma
Že nekaj časa razvijamo svoje rešitve 

na področju Linux OS, odprto kodnih 

orodij in programja ter specifi čnih 

strojnih rešitev. In tudi tokrat smo skozi 

konkretni projekt dobili priložnost jih 

oblikova   v konkretne sklope in rešitve, 

namenjene potrebam dokaj specifi čne 

in zanimive aplikacije - merjenje in 

spremljanje zemeljskega magnetnega 

polja na oddaljeni lokaciji, ki prinaša 

probleme in zahteva svoje rešitve 

v različnih pogledih; rešitve zaščite 

pred napetostnimi udari, odpornost 

na motnje iz okolja, nemagnetnost 

(vpliv na merjeno magnetno polje), 

robustnost in redundanco, uporabo 

materialov in sklopov znotraj dokaj 

omejenih sredstev itd.

Avtor: Branko Badrljica, revija Avtoma  ka+Elektronika
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Zemeljsko magnetno polje nikakor ni konstantno, temveč 
se stalno spreminja, mnogo bolj kompleksno kot smo to 
lahko izvedeli v srednji šoli, kjer so nam ponavadi rekli le 
to, da periodično obrača usmerjenost. 

To polje ni konstantno na sami lokaciji kot tudi ne med 
lokacijami. Poleg tega tudi ne izhaja iz neke homogene 
sfere ali točke, kar pomeni, da lahko spremembe ču  mo 
tudi skozi spremembo lokalnega gradienta (ne upadajo 
vse enako glede na oddaljenost od zemeljskega centra, 
torej nastajajo na bistveno drugačni lokaciji).

Tako znanost kot tehnika spremljata zemeljsko magnetno 
polje in njegove spremembe skozi čas in prostor. Znanost 
iz tega črpa dragocene podatke o nastanku zemlje in 
dogajanju pod skorjo, tehnika pa podatke, pomembne 
za iskanje rud in na  e ipd.

Prak  čno vsak pametni telefonček ima danes 3-osni senzor 
magnetnega polja, ki je sicer lahko uporaben kot prenosni 
kompas, ne daje pa ni   približno potrebne točnos   in 
občutljivos   za tovrstna merjenja.

Lokacije za tovrstne meritve morajo bi   praviloma 
odmaknjene od industrije in velikih sistemov zaradi 
magnetnega onesnaženja in vplivov.

1. Magnetni senzorji
Vsaka meritev se začne z ustreznim senzorjem in principov 
zaznave magnetnega polja je res veliko, zato se tu ozrimo 
le po nekaterih, ki so danes najbolj znani.

Magnetno-uporovni, Hall senzorji ipd.
Poceni magnetni senzorji so zahvaljujoč dirki proizvajalcev 
pametnih telefončkov preplavili trg. Na žalost gre za 
magneto-uporovne senzorje, ki za resnejše, bolj natančne 
aplikacije niso primerni. Tu lahko uvrs  mo tudi mnogo 
izvedenk na Hallov efekt in podobne pristope.

Zanimiv, poceni primer je recimo Honeywellov HMC5883L, 
ki se prodaja kot dodatek za različne sisteme, med drugim 
popularni Arduino, je pa zaradi I2C vodila uporaben še 
na mnogih drugih pla  ormah. Najdemo ga v mobilnih 
telefončkih. Gre za triosni magnetometer, kar pomeni, 
da dobimo odčitek ne kot preprosto število, temveč kot 
velikost treh med seboj ortogonalnih vektorjev polja - v 
vsem znanih oseh X, Y in Z.

Slika 1 - HMC5583L triosni ma-

gnetni senzor na osnovi magne-

to-uporovnih senzorjev (glej pdf, 

prva fotka na prvi strani)

Taki in podobni senzorji so 
v industriji lahko uporabni 
za neke osnovne meritve 

lastnos   materialov, (spre memba zli  ne, ki bi vplivala 
na magnetne lastnos  ), iskanje razpok, mogoče iskanje 
feromagnetnih materialov ipd.

Protonski magnetometri

Gre za senzorje, ki vsebujejo tekočino, v kateri so določeni 
ioni, katerih jedra gredo ob vzbujanju skozi precesijo, ki 
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jo senzor lahko izmeri in nato sklepa iz njenega poteka 
o intenzite   zunanjega magnetnega polja. Protonski 
magnetometri so zelo uporabni kot merilniki absolutne 
skalarne vrednos   polja, ne dajejo pa podatka o njegovi 
smeri. Ta kategorija zajema različne izvedenke (Overhauser 
itd), ki pa ne odstopajo od osnovnega principa.

Slika 2 - Overhauserjev protonski magnetometer GSM-19 

(GEM Systems) 

Cezijevi in natrijevi parni magnetometri

Ti so v osnovi konkurenca protonskim magnetometrom, le 
da efekte zaznavajo v parah in ne tekočinah in da zaznavajo 
interakcijo iona s fotonom, ne pa precesije jedra/protona. 
Uporabljajo se v industriji predvsem tam, kjer protonski 
magnetometri ne dosegajo potrebnih hitros   meritev.

Fluxgate magnetometri

Gre za zelo domiseln pristop, uporabljen že v prvih sateli  h 
za merjenje zemeljskega polja v orbi  .

Fluxgate senzor ima dve enaki, vzporedni, an  serijsko (se 
pravi, obrnjeni tako, da is   tok vzbuja polje v nasprotno 
stran v vsaki od njih) naviti tuljavi na paru enakih 
feromagnetnih, običajno podolgova  h nosilcev. Čez ta 
par je navita navita tretja, senzorska tuljava.

Če skozi vzbujalni par tuljav pošljemo tok, se bo njuno 
polje, kot ga vidi zunanja tuljava, izničilo. Ves magnetni 
pretok ene tuljave bo izničilo nasprotno polje druge tuljave 
in obratno. Poleg tega takrat polje teče večinom znotraj 
jeder, saj imata bistveno večjo premeabilnost kot zrak, 
polje na njuni konici pa po prak  čno najkrajši zračno po   
zavije v sosedno konico in se ne širi kaj prida v okolje.

A zadeva se bistveno spremeni, če upoštevamo, da 
permeabilnost jedra ”opeša” (bistveno upade) z jakostjo 
polja in da cela stvar stoji v zunanjem polju, ki v splošnem 
polju ene od tuljav pomaga, drugega pa zavira.

Ko tako vsota zunanjega in vzbujalnega polja prižene 
polje tuljave preko ”kolena” v karakteris  ki materiala in 
materialu naglo upade permeabilnost, se tudi rezul  rajoči 
pretok porazgubi- polje ne teče samo skozi feromagnetni 
nosilec ampak tudi skozi okolico, zato ga senzorska tuljava 
ne zazna več. To se zgodi prej v  s   tuljavi, ki ji je zunanje 
magnetno polje ”pomagalo”. 

Ker se v tem trenutku polji obeh serijskih tuljav ne obnaša 
natanko nasprotno (ena tuljava je v nasičenju), dobimo 
takrat inducirano napetost v senzorski tuljavi in časovna 
integracija nastalega toka skozi čas periode nam da podatek 
o moči zunanjega polja.

Slika 3a/3b – Princip dela senzorja 

a) pred točko zasičenja, b) trenu-

tek po prehodu kolena magnetne 

karatkeristike, ob zunanjem ma-

gnetem polju, c) po prehodu obeh 

tuljav preko kolena karakteristike

Zaradi svoje zasnove so fl uxgate magnetometri zelo 
pripravni za zaznavanje vektorja polja, imajo pa lahko 

a) b)

c)
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probleme s termično stabilnostjo in šumom, pa tudi 
dinamič nim obsegom. Najbolje delujejo nekako do 100 nT, 
kar je približno 500-krat manj od intenzitete zemeljskega 
magnetnega polja, zato ponavadi potrebujejo dodatno 
zunanjo tuljavo, s pomočjo katere kompenziramo zunanje 
polje nad mejo zasičenja.

Ta dodatek prinaša lahko precej dodatnih komplikacij (torej 
poleg točnega zajema in A/D pretvorbe potrebujemo tudi 
precizno D/A krmiljenje in kalibracijo zunanje tuljave itd). 
Poleg tega vsaj v osnovni izvedenki ne pomaga pri okolici, 
kjer polje hitro niha za več kot nekaj 100 nT.

Slika 4 - 3-osni fluxgate magnetometer

SQUID (Superconduc  ng Quantum 
Interference Device) 

Osnova teh senzorjev je par Josephsonovih spojev, katerega 
ravnovesje ruši zunanje magnetno polje in s tem zaradi 
kvantnih efektov povzroča spremembe v padcu napetos   
na samem spoju. SQUID senzorje odlikuje izredno visoka 
občutljivost z nizkim nivojem šuma (3 fT/√Hz v komercialnih 
in 0.4 fT/√Hz v eksperimentalnih modelih). 

Slabost je zahteva po konstantnem kriogenem hlajenju, 
prednost pa možnost realizacije magnetometra v zelo 
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majhnem volumnu. Zaradi svoje izjemne občutljivos   lahko 
zaznajo polja, ki nastajajo v bioloških procesih, vendar 
pa zahteve po hlajenju dos  krat komplicirajo uporabo.

Spin-exchange relaxa  on-free SERF atomski 
magnetometri

Ti uporabljajo pare natrija, cezija ali rubidija podobno kot 
prej omenjeni magnetometri na cezijevo paro. Ponujajo 
občutljivost na ravni SQUID senzorjev, vendar brez zahtev 
po kriogenem hlajenju. Zaradi svoje narave dela omogočajo 
tudi izvedbo senzorja, ki je lahko vzbujan in odčitan preko 
fi berop  čnega vlakna, kar bi lahko omogočilo odčitavanje 
polja v okoljih z visokimi mo  lnimi električnimi polji.

V konkretni aplikaciji se je izvajalec odločil za kombinacijo 
dveh Fluxgate senzorjev in enega protonskega magneto-
metra kot op  malen kompromis med ceno senzorja in 
njegovo natančnostjo, šumom in časom zajema, ni pa 
to nujno dokončna konfi guracija, saj sistem predvideva 
možnos   zamenjav in dopolnitev, če bodo potrebne.

2. Okolje
Zaradi zahtev po čistem, neonesnaženem magnetnem 
polju so lokacije ponavadi  pično nekje v naravi, takrat pa 
med drugim ponavadi predstavlja problem tudi napajanje 
z energijo. Lokacija observatorija ima električni priključek 
na omrežje izveden na ustrezni razdalji od senzorjev 
in ločen od drugih porabnikov, senzorji pa zaradi svoje 
izvedbe fi ltrirajo mrežno frekvenco magnetnega polja, 
največ skozi dolge čase povprečenja. 

Značilnost so rela  vno dolge vkopane povezave med 
objek   na lokacijah (od nekaj 10 m do nekaj 100 m), 
kar pomeni, da se na povezavah med lokacijami lahko 
inducirajo rela  vno visoki napetostni udari. Zato poteka 
komunikacija med lokacijami preko fi berop  čnega vlakna, 
napajanje pa še vedno ostaja problem.

Lokacija je sicer ločena od okolja in komunikacija z 
njo poteka preko 3G omrežja. V njenem sklopu je tudi 
baterija akumulatorjev, ki ji omogoča nek omejen čas 
dela tudi v primeru izpada napajanja in pa shranjevanje 
zaje  h podatkov v primeru izpada komunikacijske linije 
in možnost tudi njihovega zajema na lokaciji.

3. Sistem za zajem podatkov
Strojna oprema

Pri tako sestavljenih zahtevah aplikacije je dokaj težko 
naredi   kombinacijo opreme, ki bo zadovoljevala vse 
temperaturne, napajalne in druge zahteve, brez cenovnega 
skoka, ki ga prinaša specializirana oprema.

Alix 3D3

Gre za čudovit majhen, poceni in predvsem ”odprt” 
(pomembnos   slednjega ne morem dovolj poudari  , ni 
na voljo zados   mastnega fonta, torej ga prosim preberite 
trikrat) računalniček na osnovi AMDjevega Geode LX 800 
procesorja (32-bitni x86-združljivo 500 MHz procesorsko 
jedro) in spremnega CS5536 I/O čipa istega proizvajalca.
Stvar je na  skanini europa formata 100 x 160 mm in 
”ima vse, kar imajo veliki”, no vsaj v tej meri, da na njej 
brez problema teče Linux (in domnevam tudi Windows) 
okolje. Ima skoraj dva RS-232 vmesnika (skoraj zato, ker 
je drugi uporaben samo, če ni priklopljen VGA monitor), 
dve CompactPCI ležišči za kar  co, dva USB konektorja, 
zvočni I/O, I2C konektor in konektor za zunanji BIOS čip 
+ I/O, nekaj LED-ic, opcijski zvočnik in  pko.

Hecno je, do katere mere je Alix nastavljiv zaradi svoje 
odprtos  . Na voljo je vsa potrebna dokumentacija, tako za 
sam računalniček, kot za sestavne komponente in zaradi 
tega nisem imel problema recimo odstrani   LEDice in 
uporabi   njihove signale kot dodatne I/O linije, ravno 
tako ne z linijo za  pko in zvočniček.

Če bi se ravno bilo potrebno spus    v to, ne verjamem, 
da bi v primeru smr   zadeve imel problem s tem, da bi 
jo servisiral sam. Gre za strojčke švicarskega proizvajalca 
www.pcengines.ch.

Od serije Alix je preteklo nekaj vode in sedaj PCEngines 
ponuja tudi APU serijo z veliko novejšim T40, vendar je 
Alix še vedno železni repertoar njihove ponudbe. Vsekakor 
lahko priporočim ogled njihove strani in domnevam, da bo 
v kratkem kako znano računalniško ime pokrilo zastopstvo 
ali vsaj dobavo tudi te znamke.

Že sedaj je gotovo, da bomo mi imeli verzijo našega Linuxa, 
ALF-a za vsak strojček s katerim bomo imeli opravka, kar je 
trenutno Alix3D3 in upam, da prav kmalu kaj iz APU serije.
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Alix 3D3 ima nekaj napak v BIOS-u, zaradi katerih smo 
imeli probleme z ak  vacijo watchdog-a in GPIO signalov, 
proizvajalec BIOS-a pa ne bo ponudil posodobljene verzije, 
smo se lo  li podpore odprtokodnega BIOS-a, ki postaja 
čedalje bolj popularen in znan – Coreboot (www.coreboot.
org). Če ima kdo posebne zahteve za svojo aplikacijo, 
bomo veseli vašega klica.

V začetku je bil sistem zanovan tako, da je vsakega od 
treh kanalov zajemal svoj Alix, zajete podatke snemal na 
lastno CompactFlash kar  co, na kateri je tekel tako Linux 
kot tudi program. Operater se je potem preko 3G omrežja 
vsakih nekaj dni prijavil na vsak sistem posebej in ročno 
skopiral zajete podatke. 

Senzorji so bili na Alixe priklopljeni preko serijskih linij, ker 
pa so se v dolgih linijah med lokacijami inducirali znatni 
udarci, ki so ubijali opremo, so bile te kmalu zamenjane 
za fi berop  ko in RS-232/422/op  ka pretvornikom na 
vsaki strani. 

Taka postavitev je povzročala kupe težav. Mnogo preveč 
elektronike je privabljalo mnogo preveč problemov, ponujalo 
metre in metre kablovja, kjer bi se inducirali ostanki udara 

strele itd. In vsakih nekaj mesecev je crknila kaka kasetka, 
ker ni prenesla tako intenzivne računalniške uporabe.

Zato je bil sistem kmalu preoblikovan. Vse zunanje 
op  čne pretvornike smo odstranili, dodali Alixu dve hitri 
serijski kar  ci (vsaka s 4 COM RS232/422/485 vmesniki za 
hitros   do 700 kbit/s), razvili interne op  čne pretvornike 
(2x 4 kanali) za vdelavo v ohišje Alixa, dodali  skanino z 
GPS sprejemnikom z zunanjo ak  vno anteno, senzor za 
merjenje vlažnos   in temperature, vhod za senzor vloma 
in izpada mrežne napetos   pa mogoče se bo v bodočnos   
našlo še kaj.

GPS sprejemnik ponuja tudi PPS (pulse per second) signal, 
ki lahko omogoči sinhronizacijo računalnika na točnost, 
boljšo od mikrosekunde.
Pogoj za to je razvoj in dodelava vdelanega programja v 
linux jedru, a tudi brez tega je funkcionalnost sistema več 
kot primerna namenu.

GPS je tu uporabljen ne toliko zaradi možnos   odčitavanja 
pozicije kot možnos   sinhronizacije s točnim časom. Ta 
se namreč vpisuje ob zaje  h podatkih. Sistem se sicer 
preko omrežja sinhronizira preko ntp protokola ampak 

Slika 5 - PCEngines Alix 3D3 dimenzij 160 x 100 mm
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problem se tu lahko pojavi ob daljših izpadih omrežja. 
Temu je namenjena opcija GPS sprejemnička, pa seveda 
tudi kaki mobilni uporabi kje drugje.
 
Sistem je tako pridobil kup hitrih op  čnih linij in okrog 
njega j izginilo kar nekaj škatlic, napajalnikov in žičevja.
Kar je najpomembnejše, rešitev je odprta, material je 
rela  vno poceni, lastnik pa ima vedno opcijo razširitve, 
zamenjave, proizvodnje dodatnih kosov ali celo predelave 
in posodobitve.

Programska oprema
4. ALF - Automated Linux From scratch
Izbira OS-a za vdelane aplikacije pogosto pade na Linux, 
vendar je tudi tu veliko možnos   izbire, glede na potrebe 
za posebnimi zahtevami (real-  me kernel z odzivom v 
željenem časovnem obsegu, kompaktnost, razširljivost, 
tes  ranje itd).

Kot osnovo za svojo rešitev smo uporabili CLFS (Cross-
compiled Linux From Scratch, www.clfs.org), prilagojeno in 
dopolnjeno z mehanizmom za avtoma  zirano prevajanje 
paketov, ki nam je omogočil enostavno prevajanje vseh 
komponent po trenutnih zahtevah, hitro in enostavno 
posodabljanje komponent z novejšimi verzijami in 
spremembe sistema.

ALF je zamišljen tako, da lahko prevedemo sistem in vse 
njegove komponente za ciljni stroj na razvojnem stroju, 
na katerem potem vpišemo tudi končni izdelek- FLASH 
pomnilnik, tako da ga potem samo vstavimo v ciljni sistem.

Naš program za upravljanje – MANS, je tako v tem 
sistemu samo eden od paketov, ki ga po zaključenem 
razvoju prevedemo in inštaliramo kot bi katerikoli drugi 
obstoječi paket. 

Ta zasnova nam lahko omogoča tudi olajšan razvoj 
programja, ki ga potem samo vpnemo v ta sistem in 
po prevodu bodisi zapečemo na kar  co s preostankom 
sistema bodisi ga prevedmo posebej, preverimo na testni, 
lokalni kopiji razvojnega stroja in ga potem pošljemo na 
oddaljeno lokacijo, tam instaliramo in poženemo.

Kot že rečeno, ciljni stroj je Alix,ki vsebuje x86-združljivi 
varčni Geode LX 800 CPU, a sam sistem je brez večjih 

težav moč prenes   na kako drugo družino, ki podpira linux 
jedro in ostale potrebne pakete, kot so denimo različna 
ARM ali MIPS jedra.

Sistem je tudi zelo prilagodljiv glede nabora inštaliranih 
paketov. Možna je skrajno špartanska instalacija, ki vsebuje le 
malo poleg samega jedra in systemd zagonske infrastrukture 
ali pa bogata instalacija za  pično namizno delo in vse 
vmes. Sistem ima delno podporo za posodobitve. Osnovo 
predstavlja seznam »kuharskih receptov« za prevajanje in 
inštalacijo posameznih paketov, ki zna poiska   najnovejšo 
razpoložljivo in hkra   dovoljeno verzijo paketa. Tako je 
posodobitev rela  vno enostavna- postavimo želene nove 
verzije paketov v lokalni repoziro  j in sprožimo vnovično 
prevajanje.

Novost sistema je tudi uporaba systemd, ki prevzema skrb 
za mnoge vitalne funkcije sistema (zagon, skrb za stanje 
pognanih programov, ntp in drugi protokoli, watchdog, 
syslog ipd)

5. MANS - Modularni Avtonomni 
Nadzorni Sistem
Za zajem je bil razvit program v C-ju, ki je bil preveden 
in vstavljen v sistem. Izvedba omogoča kompaktnost, 
saj program ne potrebuje veliko dodatnih komponent za 
delo - dela že z minimumom funkcionalnega sistema, pri 
tem pa dela izredno učinkovito in brez nepotrebne porabe 
procesorskega časa. Kljub rela  vno nizkonivojskemu jeziku je 
omogočena enostavna dopolnitev ali zamenjava obstoječih 
modulov, ki so udejanjeni skozi možnost njihovega zagona 
ali zaustavitve za časa delovanja glavnega programa.

Ker smo v projektu ”podedovali” zahtevo po delu iz Flash 
medija – popularne CompactFlash kar  ce, ki je sicer 
namenjen veliko manj zahtevnim aplikacijam (fotoapara   
ipd) in je prej zaradi intenzivnega vpisa zaje  h podatkov 
bil izpostavljen pogos  m odpovedim.

Zato je bil poleg novega datotečnega sistema F2FS, ki 
zmanjšuje obrabo FLASH medija med normalnim delom 
razvit neposreden vpis na medij (brez datotečnega sistema), 
op  miziran za potrebe točno teh medijev, ki minimizira 
njihovo obrabo ob znanem vzorcu vpisa in se lahko odzove 
tudi na njihovo morebitno delno odpoved, tako da izolira 
slab blok in nanj potem opozori operaterja.

Tako OS kot sam program za zajem sta ustvarjena tako, 
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da sta enostavno razširljiva za nove potrebe, senzorje ali 
nove  pe senzorjev, seveda v okvirih zmogljivos   opreme.

Komunikacija z zunanjim svetom zaenkrat poteka preko 
GPRS/EDGE protokola 3G omrežja, raziskujemo pa tudi 
alterna  vne po   (usmerjeni mikrovalovni link ipd). 
Zanimivost konkretne implementacije je, da skozi povratni 
ssh tunel omogoča prak  čno stalni dostop, ne glede na 
to, da sama točka sploh nima sta  čnega IP naslova in da 
fi rewall operaterja 3G omrežja ne dovoli neposreden 
dostop z oddaljene strani. Tako je možna uporaba že 
najcenejših uporabniških komunikacijskih paketov, je pa 
res, da režijsko delo ssh tunela porabi nekaj malega od 
razpoložljivega podatkovnega prenosa zase. 

Sistem ima možnost dela z večimi komunikacijskimi kanali 
hkra  , uravnavanja hitros   komunikacije skozi posamezni 
kanal in/ali preklopa med njimi, kar bo lahko izkoriščeno, 
ko se bo pojavila potreba za tem.

6. DENIS - Distribuirani Enosmerni 
Napajalni Inteligentni Sistem.
Aplikacija zahteva kakovostno, fi ltrirano, nadzorovano  
napajanje, ki se razteza preko nekaj lokacij skozi nekaj 

100 m dolžine in kar nekaj vozlišči, ki mora bi   sposobno 
usklajenega delovanja, odziva in reakcije na zunanje 
spremembe (izpad mreže, izpad akumulatorskega 
napajanja, vozlišča itd).

Skozi različne rešitve doslej smo prišli do izkušenj, da je 
pogosto lažje dela   z enosmerno napetostjo kot z izmenično 
in da je mnogokrat potreben pristop, pri katerem napajalnik 
zrcali značilnost bremena. Pri kompleksnih sistemih je 
torej pogosto op  malna rešitev modularni napajalnik, 
ki ga lahko v vsaki komponen   prilagodimo bremenu 
na tej točki in kjer se posamezni napajalni elemen   
lahko inteligentno uskladijo, da op  mizirajo izkoristek in 
zmanjšajo motnje, tako v okolici kot v napajalni hrbtenici, 
skozi katero so povezani.

Primerov je enosmernih porabnikov veliko. Prak  čno 
vsi moderni porabniki delujejo interno na enosmerno 
napetost, saj je v njih usmernik takoj na vhodu. Taki 
porabniki bi na enosmerni napetos   300V delovali 
prak  čno enako dobro ali bolje kot delajo na izmenično 
napetost 220V.

Nekoč je veljalo, da je izmenična napetost op  malna za 
vrteče se stroje (motorji, generatorji  itd) in pretvorbo 
(transformatorji), a danes so zaradi izkoristka mehanski 

Slika 6 - Osnovni gradniki sistema DENIS
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stroji  vse pogosteje elektronsko krmiljeni in nadzorovani, 
za kar je spet osnova enosmerna napetost, ki jo potem 
elektronika oblikuje po potrebah motorja. Ravno tako 
pri pretvorbi sodobni inverterji pri manjših do srednjih 
velikos  h dosegajo primerljive in višje izkoristke, sploh 
glede na maso in tudi ceno. 

Osnovna značilnost sistema DENIS je torej nadzorovano 
pretakanje energije enosmernega toka skozi segmente 
hrbtenice in njeno preoblikovanje v trenutno potrebno 
obliko pod zahtevanimi pogoji na vsakem odjemnem ali 
dobavnem mestu. Sistem ponuja fl eksibilnost, skozi katero 
se lahko prilagaja konkretni aplikaciji, pa naj gre za napajanje 
nekaj strežnikov v pisarni, deljeno napajanje v okvirih 
kompleksnega stroja ali pa nadzor in upravljanje večih 
točk na manj dostopni, oddaljeni in udarom izpostavljeni 
lokaciji, kot je opisana.

Tako je edina fi ksna točka napetost hrbtenice oziroma 
njenega posameznega segmenta (če je ta sestavljena iz več 
različnih segmentov). Ta mora bi   izbrana v takem obsegu, 
da ustreza op  malnim pretvorbam v iskane napetos   in 
tokove točkam, na katere je segment priklopljen, vštevši 

spoj s sosednimi segmen   in s tem povezano morebitno 
potrebno pretvorbo.

Svoj distribuirani napajalni enosmerni sistem smo 
prilagodili tudi tej aplikaciji. Osnova sistema je enosmerna 
visokonapetostna hrbtenica, na katero so pripe   sklopi 
na vseh lokacijah in ki je po potrebi lahko razdeljena na 
več podvej.

Enosmerna narava napajanja bistveno olajšuje fi ltriranje 
motenj in povečuje kakovost delovne napetos  , poleg tega 
pa tudi zmanjšuje tako sevanje motenj v okolje kot tudi 
občutljivost take mreže na vplive iz okolja. Pri tem je tudi 
specifi ka dane aplikacije v tem, da taka mreža defi ni  vno 
lahko povzroča enosmerne odmike v odčitkih magnetnih 
senzorjev, katerim smo pač prilagodili sistem tako, da 
lahko dokaj natančno nadzorujemo  tok skozi omrežje in 
izmerimo vpliv njegov na same senzorje ter ga pozneje 
odštejemo iz meritev in tako kompenziramo.

Prednost te rešitve je v tem, da nam ni treba fi ltrira   
AC signala skozi dolge čase povprečenja in to da je sam 
vpliv mreže veliko bolj nadzorovan - gre za nek fi ltriran in 
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… Poslujte v realnem času … odločajte se 
na podlagi pravih informacij …

Preglednost nad procesi in informacije 
ob pravem času vam bodo omogočile 
zmanjšanje stroškov, dvig kakovosti, 
zvišanje prihodkov in izboljšalo učinkovitost 
vaših sredstev. Uporabite rešitve vodilnega 
svetovnega proizvajalca GE Intelligent 
Platforms, ki vam poleg tehnološke 
inovativnosti zagotavljajo tudi dolgoročno 
varnost in hitro povrnitev investicije.

www.metronik .s i

ponavadi _reguliran_ DC tok, katerega vpliv je rela  vno 
enostavno določi  , brez dragih tehnik in dodatnega 
inštrumentarija.

Kompleksni problema  ki napajanja dane aplikacije je 
prilagojen kompleksni napajalni sistem. Sistem zahteva 
več virov napajanja skozi vse dolge napajalne veje in s 
tem povezani nadzor v vseh povezanih vozliščih.

Tako ima poleg večstopenjske vstopne napajalne zaščite, 
ki jo sistem med drugim lahko programsko tako odklopi s 
preostanka omrežja kot tudi priklopi nanj, tudi redundantni 
glavni napajalnik, sestavljen iz dveh samostojnih enot in 
enega ali več sistemov baterij, ki jih akumulatorski moduli 
bodisi napajajo iz skupne hrbtenice bodisi napajajo iz 
akumulatorjev preostanek sistema skozi hrbtenico.

DENIS predvideva komunikacijo med posameznimi moduli in 
segmen  , vendar pa tudi zahteva od vseh modulov možnost 
samostojnega dela v primeru izpada komunikacije med 
moduli.  Sam način komunikacije je odvisen od konkretne 
rešitve. Lahko gre za vodilo med kar  cami na backplaneu, 
lahko gre za enostavno I2C vodilo, CAN ali kaj petega. Tu 
smo zaradi že prej uporabljenih rešitev in zahtev uporabili 
enostaven RS-232 protokol skozi op  čno vlakno.

6-1. Vstopna zaščita
Vstopna zaščita ima poleg osnovne funkcije pri/od/klopa 
predvidene tudi funkcije za nadzor dogajanja v mreži, 
tako tokovnih udarov kot parametrov normalnega dela 
(mrežna napetost, oblika napetos   itd). Namenjena je 

tako osnovni zašči   kot možnos   odklopa in prehoda na 
akumulatorsko napajanje v posebej nevarnih obdobjih 
(nevihte ipd.). V splošnem ne gre za točko napajalnega 
sistema, ki bi bila v čemerkoli topološko posebna, le da je 
tu konfi guracija taka, da imamo le eno napajalno točko na 
hrbtenici in da so pri tej napetostni udari zaradi lokacije 
posebej problema  čni. Zato je tu ta modul - vstopna 
zaščita - prikrojen konkretnim potrebam. 

Poleg osnovne zaščite, ki bi jo pričakovali standardno (v 
osnovi kombinacija varistorja, L/C vezja in napetostnega 
supresorja) je tu dodana možnost oddaljenega nadzora. 
Tako je tu računalnik preko op  čne povezave priklopljen 
na samo vhodno zaščito, od katere lahko dobi podatke 
o dogajanju na mreži, (napetostna oblika, špice itd) in 
se ji po potrebi tudi ukaže, da se galvansko odklopi od 
napajanja in postavi v varnostni položaj (odklop od mreže, 
kratkos  čen napajalni vhod). Posebnost je v tem, da ima 
računalnik lahko vpogled v dogajanje na mreži, čeprav 
je zaščita in s tem preostanek sistema od nje galvansko 
odklopljen. To pomeni, da se sistemu ni potrebno priklopi   
na omrežje, da bi sploh lahko detek  ral, kaj se na njem 
dogaja in ali bi bil priklop sploh varen.

Posebnost te aplikacije je zahtevala povečano odpornost 
pro   udarom in možnost učinkovitega odklopa z omrežja, 
zato je bil ta modul predelan in prilagojen za ta namen. 

7-2. Glavni napajalnik
Gre za napajalniški par, ki se nahaja blizu vstopne točke 
priklopa na izmenično 220V omrežje, takoj za vstopno 



42 AVTOMATIKA 129/2014

MERJENJE ZEMELJSKEGA MAGNETIZMA

KONFERENCA O AVTOMATIZACIJI V INDUSTRIJI IN GOSPODARSTVU
MARIBOR, HOTEL CITY

zaščito. Napajalnik je torej redundačnen, iz dveh samostojnih 
polovic, z eno ak  vno in drugo odklopljeno, ki se lahko v 
primeru potrebe takoj priklopi.

Napajalnik je op  miziran predvsem v smeri varnos   pred 
napetostnimi udari. Tako so uporabljeni višjenapetostni 
MOSFET tranzistorji, pa tudi napajalnik se ob vsakem 
udaru sam postavi v zaščitno konfi guracijo, ki maksimizira 
varnost napajalnika, tudi če sistem zaradi tega preide za 
trenutek na delo iz akumulatorjev. 

Napajalnika tu ne napajata neposredno konkretnih bremen 
ampak le svoj segment hrbtenice, ki potem to moč distribuira 
po preostanku hrbtenice. Napetost tega segmenta je 
330V DC, v nekem napetostnem območju (trenutno ± 
40V), ki poleg osnovnih toleranc omogoča komunikacijo s 
preostankom sistema skozi sam sisitem napajanja. Tako je 
denimo akumulatorski modul programiran, da prevzame 
nase napajanje, ko napetost v hrbtenici v njegovem delu 
pade pod 320V in ta drži napetost od 295-315V glede na 
stanje akumulatorjev. Tako lahko preostanek sistema dobi 
neko informacijo dogajanja v napajalni veji, tudi v primeru, 
če bi bile komunikacijske linije prekinjene.

Napajalni sistem je povezan na glavni računalnik prek 
op  čne povezave in tako lahko poroča o parametrih dela in 
okolja, kot ga zaznava (temperatura, obremenitev, napetost 
na vhodu, potek napetos   na hrbtenici, poraba ipd).

7-3. Akumulatorski modul 
Akumulatorski modul na lokaciji skrbi tako za polnjenje 
akumulatorjev kot za njihovo praznjenje ob napajanju 
sistema. Z osnovnim računalnikom je povezan op  čno in 
tako lahko vedno poroča o bistvenih parametrih sistema 
(stanje akumulatorjev, temperatura, poraba ali polnjenje 
itd) in mu je možno nastavi   poli  ko delovanja (napajanje 
hrbtenice v napetostnem obsegu X-Y, polnjenje/praznjenje 
akumulatorjev do prednastavljenih točk itd), alarm ob 
avtomatskem prehodu na napajanje ali polnjenje itd.

Akumulatorski modul lahko dela samostojno ali ob več 
drugih akumulatorskih modulih, ki lahko sodelujejo v svojem 
delu in si delijo z osnovnim računalnikom po potrebi isto 
op  čno povezavo. V primeru izpada komunikacij je vsak 
modul sposoben prednastavljenega samostojnega dela.

V osnovni verziji je namenjen delu z enim 12V/100Ah 
svinčevim akumulatorjem, je pa predvidena razširitev 
na verzije za delo z več serijsko povezanimi akumulatorji 
ob dodatkih za izenačevanje naboja pri polnjenju in 
praznjenju. Tudi prehod na drugačno organizacijo ali 
drugo kemijo akumulatorjev ne zahteva velikih sprememb, 
ravno tako postavitev več takih podsklopov - modulov 
na isto hrbtenico, tako v is   ali ločeni točki/segmentu. 
Op  miziran je za bremena do 100W, je pa to možno 
spremeni   v primeru potreb.
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Ker je potrebno zaradi magnetnih vplivov drža   tokove 
skozi omrežje čim nižje, je podsklop mon  ran blizu 
akumulatorjem, tako da so 12V veje z visokimi tokovi čim 
krajše in da se moč prenaša čim več po visokonapetostni 
enosmerni hrbtenici ob nizkih tokovih.

7-4. DC Hrbtenica
Sama njena zasnova v poenostavljeni obliki predstavlja 
konfi guracijo, kot jo poznamo denimo iz avtomobilskih 
sistemov, kjer sta alternator in akumulator priklopljena 
vzporedno na 12V hrbtenico. Tu gre za visokonapetostno 
izvedbo, katere napetost je bila izbrana na nivo, ki je 
ustrezen obstoječi infrastrukturi za AC 220V in pa čim 
nižjim prenosnim tokovom. Enosmerna zasnova je izbrana 
zato, ker omogoča veliko bolj učinkovito fi ltriranje motenj, 
nižje izgube pri pretvorbi in bolj enostavno pretvorbo.

Hrbtenica je, tako kot bi to pričakovali pri človeški hrbtenici, 
sestavljena iz enega ali večih segmentov in spojev. Segmente 
sestavljajo med seboj neposredno povezani moduli, spoji 
pa uravnavajo pretok energije med sosednjimi segmen  . 
V nasprotju z biološkim izvirnikom pa se tu ne zahteva 

strogo linearna topologija. Segme   hrbtenice so lahko 
povezani v zanke in en segment je lahko povezan z več 
kot dvema sosedoma.

7-5. Hrbtenični segmen  
Če gre za večje razdalje in/ali večjo kompleksnost sistema, 
je hrbtenica lahko izvedena skozi več segmentov, ki so 
med seboj povezani s spoji.

Segment takrat predstavlja skupina modulov, ki so 
neposredno povezani na isto napajalno vodilo, kjer 
se energija med njimi pretaka pri nekem določenem 
napetostnem in tokovnem obsegu.

Vsi moduli znotraj segmenta in nasploh na hrbtenici imajo 
lahko svoj komunikacijski kanal, morajo pa bi   sposobni 
dela   tudi brez njega tam, kjer je to smiselno, oziroma 
vsaj bi   sposobni mirova   v varnem načinu.

Tip komunikacijskega kanala in komunikacijski protokol 
sta stvar vsake aplikacije zase. Kot že rečeno, tu smo 
uporabili to, kar je bilo na voljo že prej.
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7-6. Hrbtenični spoji
Pri večjih razdaljah in/ali kompleksnejši zgradbi so včasih 
potrebni tudi vmesni spoji, ki so lahko ak  vni ali pasivni. 
Pasivni so sestavljeni enostavno iz baterije visokonapeto-
stnih elektrolitskih kondenzatorjev, ki skrbi za to, da ustavi 
morebitni tokovni udar, ki bi se na meji segmenta lahko 
pojavil in varovalke, ki bi v primeru preobremenitve 
lahko segment odklopila od soseda. Tu je tudi bistvena 
razlika med pasivnim spojem in enostavno prenapetosno 
zaščito znotraj segmenta – pasivni spoj nudi tudi točko, 
kjer lahko povezanost v primeru napake prekinemo – 
varovalko. Ak  vna verzija lahko služi bodisi galvanski ločitvi 
segmentov, bodisi kot energijski fi rewall/router. Z njim 
lahko nastavimo, kateri segment bo lahko napajal katere 
druge in v katerem obsegu napetos   in tokov.

Vloga hrbteničnih spojev je, da nam omogočajo povezovanje 
modulov v neke skupine - segmente, znotraj katerih se z 
medsebojno povezanostjo lahko solidarno podpirajo, na 
samih (morebitno galvansko izoliranih) ak  vnih spojih pa 
reguliramo pretoke energije med skupinami v posameznih 
segmen  h.

Poenostavljen približen ekvivalent ak  vnega spoja iz 
izmeničnega sveta bi bil ločilni transformator, le da pri 
ak  vnem segmentu lahko določamo kdaj in kako se bo 
prelivala energija med povezanimi stranmi, na kar pri 
navadnem transformatorju nimamo vpliva. Funkcijsko 
imajo segmen   predvideno možnost komunikacije (tako 
kot drugi moduli), ki pa tu zaenkrat ni realizirana in tako 
delujejo samostojno po prednastavljenih pravilih.

7-7. Končni napajalniki za mejna vozlišča.
Zasnova sistema je odprta in so možnos   prilagoditve že od 
začetka vdelane v sistem, zato ni težko obstoječih modulov 
prilagodi   konkretnim zahtevam vsakega napajanega sklopa. 
Tako so novi napajalniki vdelani v senzorje, kar pripomore k 
kompaktnos   sistema, zmanjšuje število dodatnih kablov in 
konektorjev in omogoča implementacijo številnih dodatnih 
funkcij, za katere bi sicer potrebovali dodatne sklope. Tako so 
senzorji dobili z novim napajalnikom tudi op  čno signalizacijo 
in nekatere dodatne funkcije. Takšno napajanje  pično tudi 
vnaša najmanj sprememb v okolišnje magnetno polje, saj se 
visoka napetost transformira v nižjo šele v ohišju, na točki, 
kjer je ta potrebna. To se sklada z odprto fi lozofi jo sistema. 
Ker je dokumentacija odprta in so relevantni parametri 

podani, je prilagoditev konkretnega napajalnega modula za 
dane potrebe hitra in poceni. Tako ni težko ime   napajanja 
točno po meri v vsaki dani točki (dano število izhodov, vsak s 
svojo napetostjo, tokom in toleranco), kar pogosto omogoča 
kar zamenjavo obstoječega napajalnega sklopa z novim, ki 
ima poleg prejšnjih tudi nove izhode.

7-8. Možnost razširitev 
Sam napajalni sistem je modularno zastavljen in kot tak 
povsem odprt za denimo modul za napajanje iz solarnih 
panelov ali kaj drugega.
Solarno napajanje je mogoče izgledna možnost ravno za to 
aplikacijo, ki bi lahko bilo implemen  rano v prihodnos  .

8. Odprta zasnova
Rela  vna novost je tudi odprta zasnova po odpr  h licencah 
(GPL-3 za veliko večino programske kode in ustrezna licenca 
za dokumentacijo itd) ter uporaba odpr  h formatov, ki 
dovoljuje širokim krogom vpogled in adaptacijo projektov 
po potrebah. Tudi programje za njihovo obdelavo je odprto, 
tako, da ni nekih preprek, ki jih drugače srečujemo na tem 
področju - da tudi, če nekje dobite podatke o opremi, ki vas 
zanima, dokumentov ne morete odpre  , ker programja, 
s katerim je bilo ustvarjeno, ni več na trgu.
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Vacon 10 

Vacon 20

Vacon 100 HVAC

Vacon 100 motorska montaža

Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov
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Brezplačni oglas
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Osram-ov OLED program je namenjen posebnim aplikacijam, ki zahtevajo 
posebne oblike ali pa preferirajo ne-točkovne izvore. Tako so svoji ORBEOS 
seriji OLED panelov dodali največji model SDW-058, ki pri površini 110 
cm2 dosega svetlobni pretok 67 lumnov. Na voljo je v dveh priklopnih 
izvedenkah- za spajkanje in z novo kontaktno tehnologijo. Ob uporabi 
odgovarjajočega konektorja dobimo tako možnost »plug&play« instalacije 
OLED sevalcev v sve  lo.

OLED tehnologija je še v intenziv-
nem razvoju, njena učinkovitost, 
sve  lnost in življenjska doba 
so prak  čno podvojene glede na prejšnjo generacijo, že naslednja 
pa napoveduje možnost prosojnih in/ali upogljivih sve  l ob ostalih 
pričakovanih generacijskih izboljšavah.

Učinkovito demonstracijsko aplikacijo so pripravili v sodelovanju z 
načrtovalskim studiom Dula – stropno luč za zahtevne designerske 
delavnice.

Sve  la so bila narejena v skladu s konceptom strokovnjakov studia Dula. 
Vsako sve  lo je sestavljeno iz osnove - steklenega panela, v katerega 
je vstavljenih 9 akrilnih blokov, vsak s svojim  SDW-058 OLED panelom. 
Vse skupaj je obešeno na strop in ima nastavljivo višino.
OLED sevalci oddajajo planarno svetlobo. Ni refl eksij, ker ni refl ektorjev. 
Ko jih ugasnemo, so OLED sevalci vide   kot samo še ena steklena 
površina. Ko jih prižgemo, dajejo mehko, belo svetlobo.

OSRAMOVA ORBEOS serija OLED panelov
Informacije: Sve  la.com Stanko Plestenjak s.p., www.sve  la.com
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Minilo je že nekaj časa odkar smo nazadnje pisalo o 
LED sve  lih, ki se čedalje bolj uveljavljajo in se širijo iz 
specifi čnih aplikacij. LED-ice imajo poleg dolgo znanih 
slabos   tudi kup prednos  . Ker je vsaka LED-ica prak  čno 
točkas   izvor, jih je možno vdela   v oblike, kjer bi bila fl uo 
cev prenerodna ali celo nemogoča rešitev. Ravno tako 
je z op  čnim usmerjanjem snopa- ta je pri LED diodah 
pogosto cenejša za enak ali boljši končni učinek.

Maxos LED serija poudarja ravno te prednos   LED sve  l. 
Zasnovana je okrog preizkušenih Philipsovih LED elementov 
For  mo, ponuja pa prilagajanje sevalnega snopa, na voljo 
je tako v navadni kot visoko učinkovi   verziji in jo lahko 
mon  ramo na Maxos letvico.

Tipične aplikacije zajemajo trgovske hiše, skladišča in 
proizvodne prostore. Na voljo je v dolžinskih verzijah 
od 1,2 do 1,8 m in močeh od 32W do 90W. Sevalni 

Philipsova serija Maxos LED Performer
Informacije: Sve  la.com Stanko Plestenjak s.p., www.sve  la.com

snop je moč izbra    v nekaj opcijah od 1*30° do 2*50°. 
Povprečna življenjska doba je od 25.000 do 50.000 
delovnih ur (odvisno od verzije), montaža in servis pa 
sta poenostavljeni.



Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstoje h brez i nih
omre ij LAN in IP. 

*Deluje le ob uporabi opcijskih slušalk za polno delovanje full-duplex.

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost
Komunikacija med posamezniki,

skupinami in obmo ji na širšem podro ju, kot je npr. hotel, lahko sedaj 
poteka neopazno.

Prostoročna Full-duplex komunikacija 
Z opcijsko slušalko, lahko uporabnik IP100H govori in posluša so asno, 

enako kot telefonski klic. Prostor no delovanje omogo a, da lahko 
osebje opravlja druge naloge med komunikacijo. 

Izgradnja omre ja 
Z razporeditvijo dostopnih to k po IP omre ju, lahko z IP naprednim 

komunikacijskim sistemom komunicirate vse od kleti do zgornjega nadstropja. 
IP100H lahko dostopa do najbl je dostopne to ke in lahko gostuje med 

dostopnimi to kami (enaki SSIDji so potrebni za uporabo gostovanja.) 

Visoka varnost 
Brez i ni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore. 

Status in kratka sporočila 
IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporo ila 
drugim uporabnikom. 
Enostaven sistem za namestitev in uporabo 
IP1000C omogo a programiranje vseh terminalov terminale preko 
brez i nega omre ja. Individualno programiranje preko r nalniškega 
kabla ni potrebno. (Razen za etna nastavitvitev)
Komunikacija med razpršenimi lokacijami 

e je IP100H/IP100FS povezan prek internetna VPN, lahko komunicirate 
med razpršenimi lokacijami, kot so pisarne ali trgovine v razli nih mestih. 

Inteligentna komunikacija
za vse namene.

PASSION FOR COMMUNICATION

Ve  na: 
shop.hamtech.eu 

Bolnišnice 

Nakupovalna sredi

Komunikacija v predorih 

Industrija / Gradbiš a 

Hoteli 

Skladiš a

Varnostne slu be

Distribucija 

shop.hamtech.eu
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OGLASNA SPOROČILA

YASKAWA Slovenija d.o.o. 
T: + 386 (0)1 83 72 410  
www.yaskawa.eu.com





 

Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno

– več, kot ste si drznili pričakovati!

digitalni 

osciloskopi 
že od 239 EUR*

analizatorji 

spektra 
že od 1.058 EUR* 

generatorji RF 

signalov 

generatorji 

poljubnih 

valovnih oblik 
že od 279 EUR* 

digitalni 

multimetri

enosmerni 

napajalniki

enote za zajem 

podatkov (DAQ)

*navedene so cene brez DDV

S5TEHNIKA.net d.o.o.

Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno

– več, kot ste si drznili pričakovati!

shop.hamtech.eu

Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno

– več, kot ste si drznili pričakovati!

shop.hamtech.eu

Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana-Dobrunje

info@hamtech.eu

tel.: 059 010 952

shop.hamtech.eu
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