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Honeywell CentraLine

Avtomatizacija in nadzor:

•  klimatske naprave,

•  toplotne postaje,

•  hladilne postaje,

•  individualna sobna regulacija,

•  priprava sanitarne vode,

•  razsvetljava

Prednosti:

•  energetsko optimalno delovanje,

•  popoln nadzor nad delovanjem naprav,

•  hitro odkrivanje napak in ukrepanje,

•  odprtost (Ethernet, Lonworks, 

industrijski protokoli),

•  enostavna uporaba

Uporabniki: 

•  poslovne zgradbe,

•  hoteli, šole, bolnišnice,

•  kulturne ustanove (muzeji, gledališča),

•  sistemi daljinskega ogrevanja

Celovita rešitev za avtomatizacijo zgradb

www.metronik .s i

SymmetrE/iFix
SCADA sistem, namenjen nadzoru in vodenju energetskih naprav v zgradbah.  
Zagotavlja funkcije vizualizacije, alarmiranja, delovanja po urniku, nastavitve 
parametrov, arhiviranja in priprave poročil.

Programabilni krmilniki
Hawk – modularni krmilnik, konverter protokolov, spletni strežnik
Lion – modularni krmilnik
Eagle, Panther, Tiger – kompaktni krmilniki
Serval, Lynx – individualna sobna regulacija

Celovit program senzorike in izvršilnih organov
Ventili, pogoni, tipala

SymmetrE/iFix Eagle Panther

LionHawk

Lynx Serval Periferni elementi Produkti drugih proizvajalcev

Ethernet

Metronik d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00
Faks: 01 511 16 35
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Spoštovani,

tokrat smo, tako kot ponavadi, vsebinsko precej razgibani, v 
skladu z globalnimi dogajanji. Po eni strani imamo vsebine, 
pisane na temo strežniških sistemov in podatkovnih centrov, po 
drugi smo v omrežjih, napajalnih sistemih ipd.

Cloud je že zdavnaj postal povsem vsakdanji resurs in temu 
seveda sledijo tudi podatkovni centri. Energijska učinkovitost 
vpliva na ceno dane usluge, redundanca sistema je tudi ponava-
di zahtevana. 

Datalab je pri nas daleč najbolj znano ime na področju ERP 
programske opreme, programov za vodenje skladišč in s tem 
povezane problematike. Tokrat so izkoristili priložnost, da nas 
spomnijo na prehojeno pot in podali svoj pogled na digitalizacijo 
v prihodnosti.

Elektromobilnost se razvija z velikimi koraki. Naftni energenti 
bodo vse dragocenejši, saj to ni neskončen vir energije. Polnilne 
postaje na mreži bencinskih črpalk, polnilne postaje na parki-
riščih in garažah bodo in so že postali stalnica. Tu se je pojavil 
tudi FBS Elektronik, ki je predstavil nove polnilne postaje za 
električna vozila.

Branko Badrljica, glavni urednik

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

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

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

S5TEHNIKA.net d.o.o. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
HAMtech spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
Tel. 040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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Za zagotavljanje kakovostnega izvajanja IT-storitev in posledično 
uspešnost podjetja je ključnega pomena neprekinjeno poslovanje. 
Slednje pa je močno odvisno od jedra sodobne informatizacije - 
podatkovnih centrov.

Kako te kompleksne sisteme upravljati, kako zagotavljati njihovo 
zanesljivost in varnost, kako zmanjšati stroške investicij, vodenja in 
vzdrževanja podatkovnih centrov ter kakšni bodo podatkovni centri 
prihodnosti, o tem smo se pogovarjali z Brankom Jovanovićem, iz 
podjetja Advant d.o.o.

g. Jovanović, 30. maja 2019, se bo 
na Gospodarskem razstavišču, v 
Ljubljani, odvijala že 6. konferenca 
o podatkovnih centrih DATA CENTER, 
na kateri bo sodelovalo tudi vaše 
podjetje Advant d.o.o. Zakaj bi IT 
strokovnjakom priporočili obisk 
DATA CENTER konference? 

Zelo rad postavim eno zanimivo 
vprašanje direktorjem informatike in 
drugim odločevalcem v podjetjih: »Ali 
mi lahko prosim imenujete, poleg data 
centra in informacijskega sistema, še 
kakšen drug del vaše infrastrukture, 

od delovanja katerega bi bil tako močno odvisen obstoj vašega podjetja?« 
Področje računalniških centrov je zelo specifi čna veja IT. Poleg znanj in 
razumevanja informacijskih sistemov ter potrebne IKT opreme, zahtevajo 
podatkovni centri poglobljena znanja na številnih drugih področjih. Skratka cel 
spekter tehnologij, ki jih moramo pokriti z znanjem in se predvsem zavedati, 
da brez njih ne bomo mogli zagotoviti zanesljivega in učinkovitega delovanja 
data centra in informacijskega sistema. DATA CENTER konferenca je torej 
dogodek, kjer se lahko dobi vpogled v sodobne trende na tem področju in 
izmenja izkušnje s kolegi in izkušenimi strokovnjaki.

Kakšni pa so sodobni trendi na področju podatkovnih centrov, ki bi jih še 
posebej izpostavili?

Ko govorimo o infrastrukturi podatkovnega centra se vse vrti okoli visoke 
stopnje zanesljivosti, varnosti, energetske učinkovitosti in človeških resursov. To 
je stalnica. Spreminjajo pa se trendi in praksa, po kakšni poti, na posameznem 
področju, dosegamo boljše rezultate. V industriji podatkovnih centrov obstajajo 
»večni« trendi, ki so povezani s prej omenjenimi cilji izboljšanja zanesljivosti 
in učinkvitosti opreme. V zadnjih letih so opazni premiki v smislu izrazitejše 
uporabe modularne zasnove opreme, uporabe naravnih virov za hlajenje 
opreme in novih oblik nadzornih sistemov. Pojavljajo pa se tudi novi trendi. 
Naj naštejem nekaj najbolj izrazitih. 

Zadnja leta se veliko govori o »Edge« podatkovnih centrih. Trend je pogojen s 

Ali veste, kakšen bo vaš Ali veste, kakšen bo vaš 
podatkovni center čez 5 let?podatkovni center čez 5 let?
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čedalje širšo uporabo IoT. V prihodnjih letih pričakujemo 
implementacijo 5G brezčične tehnologije, ki bo omogočila 
cel kup novih aplikacij, izjemno odvisnih od hitrosti 
obdelave in prenosa podatkov. To bo zahtevalo prestaviltev 
podatkovnih centrov bližje uporabnikom, nastala bo t.i. 
distribuirana topologija, ki jo bodo tvorili »Edge« data 
centri.

Že nekaj let se veliko govori tudi o alternativah klasičnim 
podatkovnim centrom, ki jih imamo fi zično nameščene 
v svojih podjetjih in organizacijah. V Sloveniji še nismo 
vsesplošno sprejeli ideje o gostovanju naše opreme v 
prostorih ponudnikov infrastrukture, teh pa je čedalje več. 
Recimo, trenutno za Telemach gradimo podatkovni center 
v Ljubljani, kapaciteta katerega bo 1,2MW. Del kapacitet 
je že na voljo in se tako postavlja ob bok že uveljavljenim 
večjim ponudnikom gostovanja, kot so Telekom Slovenije, 
Pošta Slovenije in drugi. Večja konkurenca bo zagotovo 
prinesla višji nivo storitev in nižje cene. To bo spodbudilo 
čedalje več uporabnikov, da svojo opremo fi zično preselijo 
iz svojih podjetij v visokotehnološka in strokovna okolja, 
ki se profesionalno ukvarjajo s to dejavnostjo.

Istočasno, se poleg gostovanja infrastrukture pojavljajo 
tudi nove oblike storitev, kot so IaaS (Infrastructure as 
a service) in PaaS (Platform as a Service), vendar se v 
Sloveniji še vedno zelo malo uporabljajo. Medtem se na 
razvitih trgih čedalje več govori tudi o storitvi »Software 
as a Service« (SaaS). Danes ni veliko podjetij, kjer IT deluje 
brez lastnih strežnikov (Serverless Computing). Na tem 
področju je veliko izzivov, vendar napovedi govorijo, da 
se bo v nekaj letih tudi to področje začelo bolj dinamično 
razvijati in uveljavljati med direktorji informatike.

Kot zadnje, vendar nič manj pomembno, moram omeniti 
človeške vire. Zgodovinsko gledano je bilo osebje IT 
vertikalno organizirano na podlagi tehnologije, ki so 
jo upravljali. Bolj kot bomo prenašali infrastrukturo v 
digitalno obliko, bolj se bo spreminjala organizacija 
znotraj IT oddelkov. Razširitev nabora znanj, izkušenj in 
postopkov za prilagoditev hibridnim okoljem bo zelo 

pomembna. Skratka izbor nadarjenih ljudi je kar velik 
izziv za sodobno visoko zmogljivo tehnološko družbo, 
kjer bo prednjačila raznolikost in prilagodljivost kadrov.

Vse zgoraj omenjene teme in trendi bodo podrobneje 
predstavljeni tudi na konferenci DATA CENTER 2019.

Kaj pa področje energijske učinkovitosti? Znano je, da so 
data centri izredno velik porabnik električne energije.

Vsekakor, ne samo porabnik, tudi onesnaževalec. Podatkovni 
centri se ves čas primerjajo z letalsko industrijo v smislu 
izpusta toplogrednih plinov. Čedalje več podjetij stremi 
k temu, da ima njihovo poslovanje čim manjši vpliv na 
okolje, prihranka na mesečnem računu za električno 
energijo se pa zagotovo nihče ne bo branil. Ne glede na 
to, da je zanesljivost delovanja data centra za uporabnike 
nedvomno na prvem mestu, se večina zaveda, da je 
zelo pomembna tudi učinkovitost rabe energije in čim 
manjši vpliv na okolje. Oba cilja bomo dosegli, če bomo 
sledili sodobnim trendom, zato je dobro, da jih poznamo. 
Veliko je odvisno od proizvajalcev strežnikov in druge IKT 
opreme. Zadnja leta bistveno izboljšujejo učinkovitost in 
optimizirajo toplotne disipacije, istočasno pa tudi zvišujejo 
temperaturni režim normalnega obratovanja strežnikov. 
To je tesno povezano z učikovitostjo hlajenja, ki je od 
vedno največji porabnik v data centru, poleg same IKT 
opreme. Proizvajalci hladilnih sistemov so začeli izdelovati 
klimatske naprave, ki so specialno prilagojene hlajenju 
na višjih temperaturah, velik poudarek je na uporabi 
naravnih virov hlajenja, prostem hlajenju (free coolingu) 
in učinkovitejših kompresorjih. Posebna zgodba so tudi 
hladilni plini. S 1. januarjem 2019 je stopil v veljavo aneks 
Montrealskega protokola, ki je bil podpisan leta 2016 
s strani 197 držav (sporazum Kigali). Cilj je postopen 
umik uporabe fl uoriranih ogljikovodikov (HFC), plinov, ki 
spodbujajo učinek tople grede. Pogodba ima velik vpliv 
na sisteme hlajenja v podatkovnih centrih in tu se ravno 
v tem trenutku dogaja prava revolucija. Proizvajalci bodo 
morali v enotah začeti uporabljati nove hladilne pline, ki 
imajo bistveno nižji GWP (potencial globalnega segrevanja). 

4-je diferencijalni, visoko impedančni vhodi

20MHz pasovna širina

12-bit in 14-bit resolucija

256MS pomnilnik

1000V CAT III sonde

PicoScope 4444

Altium Designer, Catia, Keysight, TTi, Maxim, Silabs, Neoway, Silergy, SECO embedded, EMTRION

HT-Eurep d.o.o. | Tržaška 132, 1000 Ljubljana | Tel.: 01 425 78 48 | www.hteurep.si | info@hteurep.si
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S tem pa se pojavlja nov problem. Večina plinov z nižjim 
GWP je bolj ali manj gorljivih. To pa predstavlja velik 
izziv za sisteme v podatkovnih centrih. Torej bo na tem 
področju v prihodnjih letih še zelo dinamično.

Kaj pa uporaba odpadne toplote iz podatkovnega centra 
za ogrevanje?

To vprašanje me je od nekdaj zanimalo in sem precej 
entuziastičen glede te možnosti. Z uporabo odpadne 
toplote dosežemo dvojni efekt. Na eni strani zmanjšamo 
potrebo po hlajenju oz. odvajanju te toplote v okolico, 
po drugi strani pa ogrevamo nekaj, za kar mora sicer 
obratovati dodatna oprema za ogrevanje. V praksi sem 
se srečal s številnimi projekti, ki so predvidevali uporabo 
odpadne toplote iz data centra, dejansko pa se je zelo 
malo teh projektov realiziralo. Razlogov je več. Poglavitna 
pa sta dva. Sistem za uporabo odpadne toplote iz data 
centra dodatno povečuje kompleksnost infrastrukture in 
s tem verjetnost okvar. Poleg tega pa ni tako enostavno 
najti primernega uporabnika, ki potrebuje ogrevanje 365 
dni v letu. Sanitarna voda ni vedno primeren objekt za 
uporabo odpadne toplote iz data centra. Žal zaradi teh 
razlogov veliko zasnov ostane zgolj na papirju.

Kot ste uvodoma poudarili je zanesljivost delovanja 
podatkovnih centrov še višje na seznamu prioritet. 
Kakšne so izkušnje zadnjih let?

Kompleksnost infrastrukture podatkovnega centra včasih 
presega naše zmožnosti razumevanja specifi ke delovanja 
posameznih sistemov in njihov medsebojni vpliv. Zelo 
redka so podjetja, uporabniki podatkovnih centrov, ki v 
lastnih vrstah premorejo vsa ta znanja in sredstva. Se pa 
zavedajo pomembnosti svojih data centrov. Zato zadnja 
leta opažamo povečan interes uporabnikov ali ponudnikov 
storitev po pregledu infrastrukture data centrov s strani 
usposobljenih in akreditiranih strokovnjakov oz. podjetij. V 
Advantu smo pred časom začeli graditi ekipo strokovnjakov 
različnih strok in sedaj že nekaj let izvajamo za stranke 
skrbne preglede infrastrukture data centrov. Angleško 
temu rečemo »Data Center Audit«. Pri tem opažamo 
eno stvar, ki je postala pravilo pri skoraj vseh opravljenih 
pregledih. Večina data centrov ima podvojene ključne 
sisteme, vsi uporabniki so prepričani, da imajo na vseh 
pomembnih sistemih zagotovljeno redundanco. Ko se 
naši strokovnjaki na pregledih zakopljejo v podrobnosti 
zgrajene infrastrukture, skoraj po pravilu najdejo nekaj 
točk v sistemu, ki kljub vsej redundanci predstavljajo 
»Single point of failure«. Ta informacija je zlata vredna 

za uporabnika. Poznamo primere iz prakse, ko je okvara 
nekega banalnega elementa strojnih ali elektro instalacij 
pomenila zaustavitev celotnega data centra. Skratka to je 
defi nitivno eden izmed trendov na področju zagotavljanja 
zanesljivosti podatkovnih centrov, ki ga opažamo zadnja 
leta.

Omenili ste problematiko človeških virov. Kakšne so 
rešitve na tem področju?

Za nekega vodjo še zdaleč ni enostavna naloga zbrati 
ekipe strokovnjakov, ki pokrijejo vso raznolikost strok in 
vidikov, s katerimi se srečujemo v data centrih. Znanja so 
pomembna tako v fazi odločanja o gradnji ali posodobitvi 
podatkovnega centra, kot tudi v fazi obratovanja in 
vzdrževanja. Outsourcing ali hibridno okolje IT infrastrukture 
bistveno spremenita koncept upravljanja. Verjamem, 
da bodo v prihodnjih letih številna podjetja izbrala 
ravno to pot. Če pa govorimo o tradicionalnih okoljih oz. 
ekosistemih, ki jih ustvarjajo sami ponudniki storitev, pa 
je ekipa strokovnjakov ključnega pomena. Obstajajo pa 
tudi orodja, ki nam lahko bistveno olajšajo delo. Veliko 
lahko dosežemo z implementacijo sodobnih nadzornih 
sistemov. Tukaj opažamo bistven premik v konceptu 
delovanja. Pojavlja se nova kratica DMaaS (Data Center 
Mananegement as a Service). Upravljanje podatkovnih 
centrov kot storitev je platforma, ki povezuje strojno 
opremo v podatkovnem centru in programsko rešitev 
v oblaku, kar poenostavlja način, na katerega lahko 
optimiziramo zmogljivosti infrastrukture podatkovnega 
centra in zmanjšamo tveganja. Predstavljajte si, da lahko 
avtomatiziran sistem 24 ur na dan primerja parametre 
delovanja vaše opreme s povprečjem več tisoč podatkovnih 
centrov po svetu, kjer uporabljajo identično opremo kot 
vi. Takoj, ko bo delovanje vaše opreme začelo odstopati 
od povprečja, bo osebje dobilo namig, na kaj naj bodo 
pozorno. Torej trend je izvajanje prediktivnih analiz, 
preden zares nastopijo težave.

Torej vidimo, da je uporabnikom na voljo čedalje več 
storitev na različnih nivojih, ki so jim lahko v pomoč. 
Odločanje vodij IT oz. drugih odločevalcev o načinu 
upravljanja z infrastrukturo podatkovnih centrov postaja 
zelo pomembno vprašanje strategije poslovanja. Zato 
menimo, da je dogodek, kot je DATA CENTER konferenca 
edinstvena priložnost za odgovorne, da dobijo vpogled 
v trende in rešitve, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu. 
Več informacij o konferenci najdete na spletni strani 
DATACENTER.PALSIT.COM.
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Simon Klemen je produktni vodja za modul 
Denar (Finance) in vodja razvoja poslovno 
informacijskega sistema PANTHEON. V njegov 
razvoj je vključen zadnjih 10 let, na razvoju 
poslovno informacijskih sistemov pa dela že 
preko 20 let.

Datalab je leta 2017 praznoval 20. obletnico. 
Evolucija PANTHEON-a je zelo dolga. Nam lahko 
pojasnite, kako se je vse začelo in kakšna je vizija 
prihodnosti?

Začeli smo s client/server programom za fakturiranje 
in skladiščno poslovanje ter mu dodajali module in 
funkcionalnosti, jih nato vse poenotili pod PANTHEON 
dežnikom in jih pripeljali do Oblaka. Leta 2015 se 
je PANTHEON začel pojavljati na mobilnih napravah, 
danes pa že lahko uporabljate spletna produkta 
PANTHEON Web Light in PANTHEON Web Retail. 
Ta dva produkta sta znanilca nove družine, ki bo z 
letom 2020 celoten PANTHEON, kot smo ga doslej 
poznali, premaknila v spletni brskalnik ter tako 
omogočila uporabo na katerikoli napravi v ali izven 
podjetja. PANTHEON-u SE se bo pridružil dvojček 
PANTHEON WS, PANTHEON-u MF novi WF. Po istih 
cenah in z možnostjo souporabe licenc Windows, 
Mobile in Web.

S tem bomo našim uporabnikom ne le omogočili 
mix&match, ampak tudi v celoti in brez lukenj pokrili 
potrebe trga od najmanjše pravne osebe do podjetja 
s 1000 zaposlenimi. Vašo investicijo v PANTHEON 
ohranjamo že več kot 20 let in skrbimo za eno 
podatkovno resnico v podjetju.

Danes odklepamo naslednje desetletje. V prihodnjih 
šestih mesecih bomo v Workfl ow dodali še input/output 
nabiralnike – predvsem e-pošto, spletne servise in FTP, 
tako da bo PANTHEON lahko avtomatsko reagiral na 
prejeto pošto, naročilo v proizvodnji ali katerikoli drug 
dogodek. PANTHEON-i že od začetka niso informacijski 
otoki, ampak so zaradi svoje odprte zasnove vpeti v 
ostale informacijske sisteme v podjetju. S kreacijo 
PANTHEON Web družine pridobivamo sloj spletnih 
storitev, preko katerih bodo integracije tretjih še lažje, 
možne pa bodo tudi integracije v Oblaku.

Spletna tehnologija nam omogoča, da uporabljamo 
napredne funkcije poslovnega informacijskega 
sistema znotraj neprekinjenega procesa, ne glede 
na to, kje ali v kakšni vlogi smo.

Omenili ste, da že danes ponujate dva spletna 
produkta – PANTHEON Web Light in PANTHEON Web 
Retail – in da bo razvoj spletnih rešitev samo še 
napredoval. Nam lahko na kratko opišete prednosti 
ene in druge rešitve?

Davčno potrjevanje in z njim povezani glavoboli kot je 
na primer knjiga vezanih računov, so še vedno z nami. 
Za vse tiste, ki se kar ne morejo odreči vpisovanju 
računov, smo skupaj s Telekom Slovenije pripravili 
brezplačno različico PANTHEON Spletne blagajne. 
Ta je vključena v poslovne pakete in omogoča izdajo 
do 6 računov mesečno. V ozadju PANTHEON Spletne 
blagajne deluje poznana in zanesljiva digitalizacija, 
ki samodejno obdela dokumente in jih pošlje v 
PANTHEON.

V tej spletni blagajni pregledujete in urejate izdane 
račune ter urejate šifranta artiklov in poslovnih 
partnerjev. V spletno blagajno smo vključili tudi 
slikanje in skeniranje prejetih računov ter njihovo 
podpisovanje in posredovanje računovodji. Vsi 
podatki se takoj sinhronizirajo v PANTHEON bazo. 
Računovodja tako v svojem PANTHEON-u enostavno 
poknjiži dokumente, kar pomeni njegov prihranek 
pri ročni obdelavi dokumentov, podatke pa ima ves 
čas na voljo.

Informacije: DATALAB tim

Digitalizacija s PANTHEON-om 
in vizija prihodnosti
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Na drugi stran pa je novi član družine PANTHEON 
Web Light razvit kot spletna rešitev in deluje na 
isti podatkovni bazi kot vaš PANTHEON Desktop. 
Tako je uporabnikom omogočeno, da lahko z istimi 
podatki delajo v pisarni, na terenu ali od doma. 
Funkcionalnosti Web Light so namenjene manjšim 
podjetjem in ciljajo na isti segment uporabnikov kot 
ostali ponudniki spletnih poslovnih rešitev, le da za 
razliko od konkurence WL ni slepa veja, iz katere 
moraš pretipkavati podatke, ko zrasteš in potrebuješ 
resnejši poslovni sistem.

Mi varujemo investicije svojih uporabnikov, zato bo – 
tako kot vedno pri Datalabu – za nadgradnjo potreben 
le dokup višje licence, vsa vaša podatkovna zgodovina 
pa je že pripravljena. Menimo, da bodo PANTHEON 
WL še posebej dobro sprejeli računovodski servisi 
za svoje manjše stranke, saj edini na trgu prinaša 
integracijo v pravo eRačunovodstvo.

Sedaj pa bi se z vami dotaknila še PANTHEON-a. 
Katere so tiste funkcionalnosti za digitalizacijo, ki 
jih uporabniki lahko uporabljajo že danes? Katera 
orodja bi priporočali?

Na prvem mestu bi izpostavil eKnjižbe. To je 
funkcionalnost, ki je čudovit primer prihajajoče 
digitalne ekonomije in zunanjih ponudnikov storitev. 
Funkcionalnost je že v produkciji in jo lahko začnete 

uporabljati takoj. Omogoča vam, da sliko računa 
preko poslovnega procesa pošljete v prepoznavo 
in po nekaj trenutkih je račun vrnjen in prikazan 
med prejetimi računi. Sledi samo še avtomatsko 
knjiženje. Zelo enostavno.

Na drugi strani pa bi omenil še Workfl ow in Mnemo, 
ki sta danes integralna gradnika PANTHEON-a in sta 
po več kot enoletnem testiranju znotraj skupine 
Datalab zrela za množično uporabo. Za uporabnike 
smo pripravili tipične delovne procese, ki jih srečamo 
v vsakem podjetju (prejeto pošto, zajem dokumentov, 
reklamacije) in jih vključili v spletno knjižnico, od 
koder jih lahko prenesejo.

PANTHEON Workfl ow bo uporabnike vodil pri njegovih 
opravilih. Z različnimi oznakami, npr. rumeno pasico 
takoj pod menijem in rdečimi navpičnimi črtami v 
potrebnih poljih, boste točno vedeli, kje ste in kaj 
program od vas pričakuje. Korak za korakom boste 
vnašali zahtevane parametre in tako enostavno 
opravili in pravilno zaključili opravila, ki jih pogosto 
delamo le enkrat letno, kot na primer zaključek leta, 
obračun plač, izračun dopustov … Če pa bomo naleteli 
na težavo oz. napako, ki jo mora urediti sodelavec, 
sodelavka ali podpornik, ga bomo lahko preko 
elektronske pošte obvestili iz samega Workfl owa.
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Workflow se zelo hitro razvija in povezuje s 
PANTHEON-om. Je kakšna funkcionalnost, ki vam 
je še posebej zanimiva?

Ja, pošiljanje verižnih pisem. Najprej moramo 
pripraviti Word predlogo z besedilom ter ga vložiti 
v Mnemo. S pomočjo dodelave v Aresu poiščemo, 
komu in kdaj je bil izdelek prodan. Te spremenljivke 
uporabimo v poizvedbi, katere rezultat kot podatkovni 
set prenesemo v Word.

V Workflowu uporabimo komponento Word 
MailMerge in izberemo artikel, o katerem želimo kupce 
obvestiti o odpoklicu. Izberemo možnost kreiranja 
dokumentov, ki zagotovi, da kreirana pisma poleg 
tiskanja vložimo tudi v arhivski sistem v ustrezno 
klasifi kacijo. Od tu jih natisnemo ali razpošljemo po 
elektronski pošti ipd.

Razvrščanje oz. klasifi ciranje dokumentov je lahko 
težava. Prav tako mora le-to biti skladno z veljavno 
zakonodajo. Katere rešitve so na voljo uporabnikom?

Za Mnemo (eDokumentacija) smo pripravili različne 
tipe klasifi kacijskih načrtov, usklajenih z veljavno 

zakonodajo, in jih tudi vključili v spletno knjižnico. 
Če ste računovodski servis in želite, da vaše stranke 
dokumente razvrščajo na vaš način, objavite svoj 
klasifi kacijski načrt v naši knjižnici in ga tako enostavno 
distribuirajte svojim strankam.

Do sedaj smo v PANTHEON-u zunanje dokumente 
shranjevali na več nepovezanih koncih: garancije 
v registru osnovnih sredstev, pogodbe pri kupcih 
itd. S tem smo imeli uporabniki kup težav. Katero 
rešitev bi izpostavili tu?

Sedaj so dokumenti, ki ste jih našteli, avtomatsko 
preneseni v Mnemo arhivski sistem, kjer so za vso 
večnost varno shranjeni in pospravljeni za hitro 
iskanje. Ob nadgradnji se lahko odločite, da program 
poišče dokumente po lokalnih diskih in jih prestavi 
v arhiv.

Izpis oz. pošiljanje dokumentov v PANTHEON-u lahko 
poteka tudi preko Mnema. Poslane odprte postavke 
so vidne na Mnemu v šifrantu subjektov in poslane 
odločbe o letnem dopustu v personalni mapi. Ni 
nam potrebno brskati po celotni dokumentaciji, 
saj je dokument viden pri posameznem subjektu 
ali zaposlenemu.
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Katera računalniška znanja potrebuje 
diplomant avtomatike?

Which computer-related competences are required for a control graduate?

In the paper, the situation in education of graduates of university study programs in control is given, 
which led to establishing strategic partnership project in the framework of ERASMUS+ KA203 call, entitled 
“Computers, Cognition and Communication in Control: A Strategic Partnership” with the acronym Co4AIR. 
The purpose of the project is elaboration which knowledge from computer-related domains is required 
(and desired) for graduates of control engineering programs. As a result, guidelines for curricula and syllabi 
will be proposed. Apart from that, a serious game as a tool for motivation and support for the control 
education will be devised. The outcomes will be tested in two summer schools to be organized in Maribor 
(June 2020) and Valenciennes (2021).

Because the project has just started, it would be of utmost help if relevant opinions from the industrial, 
academic and research community could be assembled. In this context, the roundtable is organized which 
should give some answers to the specifi c basic questions, that are listed in the paper.

Kratek pregled prispevka

Članek opisuje situacijo v univerzitetnem izobraževanju diplomantov s področja avtomatike, ki je pripeljala do 
vzpostavitve projekta strateškega partnerstva v okviru razpisa ERASMUS+ KA103, naslovljenega »Computers, 
Cognition and Communication in Control: A Strategic Partnership« z akronimom Co4AIR. Njegov namen je 
preučiti, katera znanja s področij, povezanih z računalniki, so potrebna in zaželena pri diplomantih študijskih 
programov avtomatike. Kot rezultat bodo predlagane smernice za snovanje študijskih programov in vsebin 
predmetov. Poleg tega bo razvita resna igra kot pedagoško multimedijsko orodje z visokim izobraževalnim 

Podatki so gorivo naših podjetij. V razvoju in podpori 
ste pogosto presenečeni, kako malomarno podjetja 
skrbijo za najbolj osnovno zaščito teh podatkov. 
Sedaj ste nekaj razvili tudi zanje, ne?

Programske podatke iz PANTHEON Oblaka hranimo 
na varnostnih kopijah in sedaj lahko isti sistem za 
hrambo podatkov uporabljate tudi uporabniki z 
lastnimi strežniki. Nadzor nad varnostnimi kopijami 
smo zagotovili v Administratorski konzoli, kjer 
lahko nastavimo varnostno shranjevanje v oblak, 
periodičnost, pregledujemo predhodno shranjene 
baze v oblaku in jih kadarkoli tudi obnovimo na 
lokalni strežnik. Priporočam, da zavarujte svoje 
podatke in se naročite na storitev Varnostna kopija 
v oblak (Backup) že danes.

Ko že govorite o naročanju eStoritev … je kje moč 
zaslediti nabor vseh eStoritev in jih tudi naročiti?

Na uporabniškem strežniku PANTHEON UserSite 
smo pripravili tržnico eStoritev, preko katere lahko 
izberete rešitve, ki bi jih želeli dodati svojemu 
poslovanju. Prijavite se na uporabniški strežnik in 
v področju Moji podatki izberite Naročila dodatnih 
storitev. Izbirate lahko med storitvami ePoslovanja 
in Dodatnimi PANTHEON Web rešitvami. Za dodatne 
informacije in naročila smo vam na voljo tudi na 01 
25 28 950 ali preko prodaja@datalab.si.

Bi morda na koncu podali še kašno zaključno 
sporočilo vsem uporabnikom?

Digitalizacija je oddaljena le en klik! Poslujte hitreje, 
ceneje in enostavneje.
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potencialom za motiviranje in pomoč pri izobraževanju. Rezultati bodo preizkušeni na dveh poletnih šolah, 
ki bosta organizirani v Mariboru (junija 2020) in Valenciennes-u (2021). Ker se je projekt šele začel, bi bilo 
izjemno koristno pridobiti relevantna mnenja industrijske, akademske in raziskovalne skupnosti. S tem 
v zvezi je organizirana okrogla miza, ki bi naj dala nekatere odgovore na specifi čna temeljna vprašanja, 
zastavljena v tem članku.

1 Uvod

IFAC je svetovno združenje za avtomatsko vodenje 
in je sestavljeno iz nacionalnih članskih organizacij 
(NMO); Slovenijo zastopa Društvo avtomatikov 
Slovenije. Strokovno je hierarhično organiziran v 
koordinacijske in tehniške odbore [1]. Prvih je devet 
in se delijo na bolj teoretične (CC1 - Sistemi in signali 
ter CC2 – Metode snovanja) in bolj aplikativne. En
od slednjih je CC3 – Računalniki, kognicija in 
komunikacija, ki združuje področja, povezana z 
računalniki v vodenju procesov. V avtomatiki je 
računalniška in informacijska tehnologija zelo 
pomembna, saj vsaka uspešna rešitev potrebuje tako 
teorijo in algoritme kot ustrezno inženirsko izvedbo, 
ki najpogosteje sloni na računalnikih.

Tehniški odbor TC3.1 – Računalniki v vodenju – se 
ukvarja z vgrajenimi računalniki in kiber-fi zikalnimi 
sistemi (strojne in programske arhitekture, programsko 
inženirstvo, verifi kacija, validacija, certifi kacija, 
zanesljivost, varnost, vidiki realnega časa itd.) TC3.2 –
Računalniška inteligenca v vodenju preučuje metode 
in pristope inteligentnega vodenja procesov (mehko 
vodenje, nevronske mreže, evolucijske metode, 
strojno učenje, itd.). Tematika TC3.3 - Telematika pa 
je na področju vodenja preko omrežij (integracijske 
metode za daljinsko vodenje).

V času mojega vodenja koordinacijskega odbora 
CC3 smo se pogosto pogovarjali o problemih 
izobraževanja inženirjev avtomatike, pa tudi robotike 
in mehatronike. V tem času se je pojavil enormni 
razvoj računalniških tehnologij, ki je bil neposredno 
povezan z aplikacijami v avtomatiki. Kot primer 
naj navedem področja računalniških arhitektur, 
večjedrnih procesorjev, mobilnih aplikacij, tehnologij 
oblaka, vseprisotnega in oblačilnega računalništva, 
nefunkcionalnih zahtev, kot so velikost, majhna poraba, 
časovna predvidljivost, zanesljivost, varnost, itd.)

Študij avtomatike je težak. Vsakdo razume, da 
vključuje veliko teoretičnih predmetov, čemur je 
posvečenih veliko kreditnih točk, saj zahtevajo od 
študenta veliko truda in dela. Obenem pa se širijo 
in postajajo vse pomembnejše tudi nekatere druge 

vsebine, ki bi jih naj prav tako obvladali, med njimi 
npr. o vodenju projektov, timskem delu, upravljanju 
konfi guracij in verzij, predvsem pa že opisana znanja 
iz z računalniki povezanih vsebin.

2 Projekt Co4AIR

Da bi preučili, kaj pravzaprav spada med slednje, 
kaj mora diplomant avtomatike obvladati, kaj od 
tega se mora naučiti sam oziroma v okviru vaj pri 
drugih predmetih in kaj mora slišati kot predavanja 
v celovitem predmetu, smo se v CC3 odločili združiti 
v projektno skupino. Izbrali smo program Erasmus+ 
oz. njegova Strateška partnerstva v visokem šolstvu
(KA203).

Koordinacijo projekta in s tem izdelavo prijave so 
sprejeli kolegi z Univerze v Valenciennes-u. Odločitev 
za to je bila sprejeta, ker je bila možnost za pridobitev 
fi nanciranja v Franciji več kot 4x večja kot v Sloveniji. 
Julija 2018 je bil projekt Co4AIR uradno potrjen in 
septembra smo imeli začetni sestanek v Mariboru, 
saj je od tod prišla pobuda in osnovne ideje.

Konzorcij je bil nastavljen od vsega začetka, saj 
smo se v tehniških odborih srečevali ljudje, ki smo 
se že dalj časa dobro poznali. Problem je nastopil 
zaradi omejenosti konzorcija zaradi pravil Erasmus+. 
Treba je bilo sprejeti odločitve, koga ne bomo mogli 
vključiti v projekt. Kriterij je bil visoko kompetentno 
članstvo, en partner iz države (dva iz prijaviteljice) in 
kompatibilnost kompetenc. Tako projektno skupino 
poleg prijaviteljice Université Polytechnique Hauts-
de France iz Valeciennesa, Francija, sestavlja še 
Univerza v Mariboru – FERI, Technical University 
of Cluj-Napoca iz Romunije, University od Reims 
Champagne-Ardennes, Julius Maximilian University 
iz Würzburga, Nemčija, University of Algarve, Faro, 
Portugalska, University of Basque Country, Bilbao, 
Španija ter European University Foundation iz 
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Luxembourga, ki bo kot združenje univerz poskrbelo za
multiplikacijske dogodke in diseminacijo. Pridruženi 
član projekta je IFAC, ki ga je tudi odločno podprl s 
priporočilnimi pismi vodstva.

Cilji Co4AIR so:
• raziskati vrzeli v vsebini, teoriji in praksi pri 

poučevanju računalnikov, kognicije in komunikacij 
v avtomatskem vodenju;

• razviti in preizkusiti nove vsebine predmetov, ki 
vključujejo čez-sektorsko gradivo;

• oblikovati in razviti pedagoški multimedijski izdelek 
in pripraviti študentski natečaj, ki bosta tematika 
dveh poletnih šol, ki jih organizira konzorcij.

Projekt traja od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 
2021, njegov proračun iz EU pa je okoli 350 tisoč EUR.

Prva groba analiza situacije je odkrila dve glavni 
težavi na področju CC3 v izobraževanju na področju 
nadzora: različne vrzeli med teorijo in prakso ter 
pomanjkanje realnih študijskih primerov v trenutnih 
učnih načrtih. Poleg tega je raziskovalna skupnost 
razdrobljena v veliko število podskupin, od katerih 
nekatere uživajo visoko stopnjo avtonomije.

Konkretni rezultati projekta za doseganje teh
ciljev bodo:

i)  Matrica znanj / kompetenc: katalog znanj, ki 
jih potrebuje diplomant avtomatike.

ii) Resna igra: pedagoško multimedijsko orodje z 
visokim izobraževalnim potencialom, kot sredstvo 
za motiviranje in pomoč pri izobraževanju ter 
za vključevanje praktičnih vsebin v študijski 
proces.

iii) Poletna šola in študentsko tekmovanje: v 
projektu sta načrtovani dve poletni šoli. Prva 
bo junija 2020 v Mariboru, druga pa 2021 v 
Valenciennesu v Franciji. Na teh poletnih šolah 
bomo skušali preveriti rezultate analize potreb 
in pripraviti zgoščena predavanja iz izbranih 
tem. Del teh dogodkov bo tudi poskusno 
študentsko tekmovanje v reševanju aktualnih 
in realnih problemov, ki naj bi izzval študentske 
ekipe za načrtovanje, gradnjo in preizkušanje 
učinkovitih rešitev. Predvideno je, da bi se pri 
tem uporabila razvita resna igra.

Diseminacijo bomo izvajali preko objav v skupnosti 
(dokument o potrebnem znanju in aktualnih izzivih, 
povezanih s področjem projekta v izobraževanju na 
področju avtomatike, ki bo objavljen v visoko rangirani 
reviji, in preko plenarnih zasedanj in prispevkov na 
konferencah IFAC v letih 2020 in 2021).

Konec januarja 2019 smo imeli drugi delovni sestanek 

v Valenciennes-u, na katerem smo se lotili prve 
naloge, matrike znanj in kompetenc, ki jih potrebuje 
diplomant avtomatike. Nastavili smo orodja za 
sodelovanje na daljavo in osnovno strukturo delovnih 
dokumentov. Naredili smo tudi prvi delovni osnutek 
skupin predmetov. Delo nadaljujemo individualno in 
ga bomo uskladili na naslednjem sestanku v Bilbau 
konec maja.

3 Računalništvo v avtomatiki

Ne glede na to, da se želimo izogibati nepotrebnim 
zvenečim/modnim besedam, je smiselno pregledati 
pomen t.i. kiber-fi zikalnih sistemov. Ta pojem namreč 
dobro definira nalogo sodobnih računalniških 
podsistemov in iz tega izhajajoča potrebna znanja. 
Njihova glavna značilnost je, da gre za tesno sklopljene 
kompleksne sisteme, ki so porazdeljeni, adaptivni, 
inteligentni in delujejo v realnem času. So globoko 
in interaktivno z mnogimi in tesnimi povratnimi 
povezavami vgrajeni v kompleksne fi zikalne sisteme, 
katerim dodajajo nove funkcionalnosti in izboljšujejo 
njihove zmogljivosti. Zelo pomemben vidik je tudi, da 
povečujejo zaupanje vanje z zagotavljanjem zanesljivosti 
in varnosti (tako v smislu safety kot security).

Snovanje vgrajenih kiber-fi zikalnih sistemov zah-
teva multidisciplinarna znanja s področij, kot so 
avtomatika, teorija obdelave signalov, elektronika, 
računalniško inženirstvo, komunikacije, kakor tudi 
znanja iz aplikacijskih domen.

Verjetno ni pričakovati, da bodo specialisti iz posa-
meznih področij brez multidisciplinarnih znanj lahko 
kompetentno zasnovali takšne kompleksne sisteme. 
Zato postaja vprašanje kompetenc diplomantov 
avtomatike in s tem povezanimi študijskimi programi 
vedno bolj pereče.

Avtorji [2] so na tem področju identifi cirali več dilem, 
ki jih nekaj povzemamo tukaj:

• Izobraževanje v globino ali širino
• Razmerje teoretično / praktično znanje (Knowledge 

– Skills)
• Učenje osnov ali učenje učenja
• Akademsko ali industrijsko znanje
• Splošno ali specifi čno
• Sposobnost analize ali sinteze

Pri študiju vgrajenih sistemov je zaradi izjemno 
dinamičnega razvoja pomembno vzpostaviti sodelovanje 
med akademskimi inštitucijami in industrijo pri 
snovanju in spreminjanju študijskih programov. 
Zelo dobrodošlo bi bilo sodelovanje strokovnjakov 
pri študijskem procesu in zagotavljanje primerov za 
praktično delo študentov v laboratorijih.
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4  Odprta vprašanja

Ker ne bi želeli, da bi projekt temeljil samo na 
akademskih predpostavkah, želimo zbrati mnenja 
zaposlovalcev s tega področja. Zato je namen tega 
prispevka vzpodbuditi razmišljanje in razpravo o 
potrebnih kompetencah in študijskem programu 
avtomatike. Projekt je zasnovan v evropski dimenziji, 
na tej okrogli mizi pa bi želeli pridobiti mnenje 
slovenskih delodajalcev o teh vprašanjih. Projekt je 
šele na svojem začetku, zato še nimamo dokončno 
razdelanih smernic niti o delitvi področij. Od udeležencev 
te okrogle mioze ter drugih zainteresiranih članov 
Društva avtomatikov Slovenije bi želeli dobiti nekaj 
mnenj glede osnovnih vprašanj, ki jih postavljamo 
v nadaljevanju:

4.1 Katera znanja in veščine s področja računalništva 
in informatike so potrebna?
Področje je zelo široko in je treba podrobneje 
identifi cirati, katera znanja s tega področja so nujno 
potrebna in spadajo v nabor obveznih predmetov 
ter katera so dobrodošla in bi jih lahko študentje 
pridobili v izbirnih predmetih glede na izbrano 
smer znotraj programa avtomatike. Dobro osnovo 
za diskusijo je podala skupina za izobraževanje v 
projektu ARTIST [3].

4.2 Kakšen naj bo delež ECTS posameznih področij 
izobraževanja?
Trenutno smo v fazi razdelitve na področja (splošni 
predmeti, avtomatika, računalništvo, druge vsebine) 
in podpodročja (v računalništvu: vgrajeni sistemi, 
računalniška inteligenca, telematika). V naslednjem 
koraku bi želeli s pomočjo študij v grobem oceniti, 
kakšen bi naj bil delež obveznih in izbirnih vsebin 
s teh področij.

4.3 Ali je smiseln poseben profi l Računalništvo v 
avtomatiki?
Če se izkaže, da je potrebnega računalniškega znanja 
preveč, da bi ga kakovostno pokrili v programu 
Avtomatika, ali je to razmišljanje smiselno? Ali obstaja 
dovolj potreb za takšnim profi lom? Alternativno je 
takšna specializacija možna kot smer z obveznimi 
izbirnimi predmeti.

4.4 Kako pomembno je znanje trenutno aktualnih 
orodij in metodologij
Ali delodajalec pričakuje, da bo s fakultete dobil 
izdelanega človeka, ki bo lahko takoj reševal naloge, 
ali takšnega z dobrim temeljnim znanjem, ki ga bo 
za svoje potrebe sam dodatno izobrazil na področju, 
ki ga zanima?

4.5 Koliko in katera mehka znanja
Sodobne delovne metode zahtevajo od udeležencev, 
da obvladajo nekatera t.i. mehka področja, kot so 
projektno vodenje, organizacija in vodenje dela v 
skupini, obvladovanje upravljanja verzij in konfi guracij, 
reševanje konfl iktov in podobno. Sem sicer ne spada
področje ekonomije, ga pa lahko prav tako obravnavamo 
v tem sklopu.

5  Zaključek

Projekt Co4AIR se zaključuje jeseni leta 2021. Ker 
je to tudi leto naslednjega AiG, bomo skušali takrat 
poročati o rezultatih študija potrebnih znanj in 
kompetenc ter tudi o drugih pričakovanih izidih, 
resni igri ter o prvi zaključeni poletni šoli 2020 v 
Mariboru. Zavedamo se, da bi se pri celoviti prenovi
študijskih programov seveda srečali z resnimi 
objektivnimi in subjektivnimi težavami. Ni pričakovati, 
da bi se študijski programi kratkoročno prilagodili 
pridobljenim izidom. 

Upamo pa, da bodo izsledki tega projekta služili 
za razmislek pri bodočih spremembah in da bodo 
najbolj kritične manjkajoče vsebine čimprej našle 
pot v predmete.
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Karierna platforma za napovedovanje 
kompetenc prihodnosti

Career platform for forecasting future competency requirements

In order to achieve the breakthrough goals set by the Republic of Slovenia within the framework of the 
Smart Specialization Strategy and to achieve one of the goals of the national economy, that the added 
value is to increase to EUR 60,000 per employee by 2025, it is necessary to have an educated, skilled and 
competent staff  equipped with appropriate competences. An example of a systematic approach, which 
is oriented to the dynamic identifi cation of required competencies and to enable more systematic and 
more eff ective design of education programs, is the Career Platform. The Career Platform has been found 
as an appropriate approach to the development of companies’ manpower and it has been implemented 
in several Strategic Development Innovation Partnerships, particularly for forecasting future competency 
needs, structuring them and fi lling the estimated gaps.

Kratek pregled prispevka

Za doseganje prebojnih ciljev, ki si jih je v okviru Strategije pametne specializacije zastavila Republika 
Slovenija ter za dosego enega izmed ciljev gospodarstva, da dodana vrednost do leta 2025 naraste na 
60.000 EUR na zaposlenega, je nujno potreben izobražen, usposobljen in z ustreznimi kompetencami 
opremljen kader. Primer sistemskega pristopa, ki je naravnan na dinamično identifi kacijo potrebnih 
kompetenc ter dopolnjevanje programov usposabljanj in izobraževanj, je Karierna platforma. Karierna 
platforma se izkazuje za primeren pristop k razvoju človeških virov in se izvaja v več Strateško razvojno 
inovacijskih partnerstvih, predvsem za napovedovanje potreb po kompetencah prihodnosti, njihovemu 
strukturiranju in zapolnjevanju vrzeli.
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Uvod

Na pobudo članov Upravnega odbora Zbornice 
elektronske in elektroindustrije pri GZS smo v letu 
2015 po predhodnih pripravah v sodelovanju s partnerji 
izvedli pilotni projekt Karierna platforma za zaposlene 
(v nadaljevanju KP). Razvili smo modularni sistem 
prepoznavanja ter dolgoročnejšega napovedovanja 
potreb po kompetencah, sistemskega pristopa na 
področju razvoja kariere zaposlenih ter njihovega 
usposabljanja in izobraževanja v skladu s potrebami 
gospodarstva oziroma trga dela nasploh. KPZ je bila 
razvita za panogo elektronske in elektroindustrije, 
prenosljivost pa smo preverjali v podjetjih strojno 
predelovalne in kovinske industrije ter steklarstva. 
Ugotovili smo, da je proces napovedovanja dovolj 
dobro definiran, interdisciplinaren, primeren 
za posamezne panoge, kot tudi za druge oblike 
povezovanja gospodarstva – kot so na primer grozdi 
(Strateško razvojna inovacijska partnerstva – SRIP), 
kompetenčni centri (Primer [1]) in druga partnerstva.

1 Metodologija KP

1.1 Modularna struktura
KP je zasnovana modularno in tvori zaključeno 
celoto, vendar je lahko tudi vsak modul uporabljen 
samostojno ali v povezavi z drugimi [2]. KP sestavljajo 
naslednji moduli (slika 1):

• Modul Potrebe po kompetencah, v katerem se 
identifi cirajo potrebne kompetence na podlagi 
dolgoročnejših napovedi gospodarstva in je 
podlaga za ciljne aktivnosti ostalih dveh modulov.

• Modul Razvojh karier, v katerem se pri skupinskih 
in individualnih metodah dela uporabijo in 
nadgradijo že razvita orodja in pripomočki vse 
življenjske karierne orientacije ter uporabijo 
informacije iz modula Potrebe po kompetencah.

Slika 1 – Osnovni modul KPZ je napovedovanje 
potreb po kompetencah, ki ga nadgrajujeta razvoj 

osebnih karier in kompetenc

• Modul Razvoj kompetenc, v katerem se na podlagi 
informacij iz modula Potrebe po kompetencah in 

iz modula Razvoj karier razvijejo novi programi 
usposabljanja in izobraževanja oziroma se 
uporabijo ustrezni obstoječi programi.

1.2 Napovedovanje potreb po kompetencah
KP zagotavlja sistemski in celovit pristop k dolgo roč-
nejšemu napovedovanju potreb po kompetencah za 
5 – 7 let v naprej, to je za obdobje, ki je ključno za 
uvajanje sprememb v izobraževalni sistem.

Osnovo za napovedovanje potreb po kompetencah 
predstavlja nabor kompetenc, ki ga dobimo z 
integracijo uvoza najpomembnejših relevantnih 
kompetenc za panogo (ali več podjetij – partnerstva, 
verige vrednosti) iz odprto dostopne baze O´Net-a 
[3] in dodatnih kompetenc, ki so bile prepoznane 
v splošnih in panožno-specifi čnih trendih, skozi 
diskusijo na fokusnih skupinah strokovnjakov in 
kot povratna informacija v prvem krogu dejanskega 
ocenjevanja kompetenc pri sodelujočih podjetjih. 

Celoten nabor kompetenc smo zaradi obvladljivosti 
omejili na nabor za ocenjevanje najbolj relevantnih 
kompetenc. Nabor smo razdelili na štiri vsebinske 
sklope: domensko/tehnične, poslovno/podjetniške, 
digitalne in osebne/medosebne. Pomembnost izbranih 
kompetenc smo ocenjevali za izbrane profi le in v 
različnih tipih podjetij. Ocenjevanje kompetenc je 
potekalo z anketiranjem področnih poznavalcev in 
sodelujočih podjetij in domenskih strokovnjakov. 
Seznam z opredelitvijo je bil v iterativnem procesu 
vrednoten v več krogih (slika 2).

Slika 2 – Posamezna opravila identifi kacije 
kompetenc in profi lov so potekala v več krogih

Enota merjenja je bila kompetenca-profi l, kar pomeni, 
da smo rezultate pridobili s pomočjo združevanja 
posamičnih ocen na nivo profi lov in celote. Na 
podlagi podatkov smo za vsak profi l posebej in za 
panogo kot celoto dobili agregatne ocene vsake 
kompetence glede na njeno sedanjo pomembnost 
in spremembo pomembnosti v prihodnosti.
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1.3 Kaj še zagotavlja KP
KP zagotavlja oblikovan proces in nabor orodij za 
ocenjevanje kompetenc zaposlenih ter ugotavljanje 
primanjkljaja kompetenc glede na potrebe delovnih 
mest in dolgoročnih napovedi potreb po kompetencah. 
Nadalje zagotavlja z orodji podprt sistem kariernega 
razvoja zaposlenih, ki rezultira v individualnih 
kariernih načrtih ter razvojnih načrtih ter razvojnih 
načrtih za pridobivanje ustreznih kompetenc. 
In ne nazadnje, na podlagi napovedi potreb in 
individualnih kariernih načrtov ter prepoznanih vrzeli 
v kompetencah, omogoča oblikovanje in/ali razvoj 
programov izobraževanja in usposabljanja (znotraj 
podjetij ali zunanjega skladno s potrebami podjetij/
panog, SRIP-ov in drugih partnerstev, gospodarstva 
in trga dela. 

2 Uporaba KP v SRIP MATPRO

GZS se je kot koordinator ali upravičenec vključila 
v več SRIP-ih, kjer je v akcijskih načrtih predvidela 
uporabo KP kot najbolj primernega pristopa k razvoju 
človeških virov. Realen preizkus KP je bil opravljen 
v okviru pilotnega projekta Razvoja človeških virov 
SRIP MATPRO [4].

Uvodoma je bil oblikovan strokovni tim, v katerega so 
bili vključeni strokovnjaki za razvoj človeških virov, kot 
tudi strokovnjaki z domene, v tem primeru področja 
metalurgije, strojništva in kemije. Pomemben preboj 
je bil narejen na področju sodelovanja tako med 
podjetji kot tudi podjetij z institucijami znanja, zaradi 
česar je prišlo do sinergij, ki bodo tudi v prihodnje 
prispevale k uspešnosti izvajanja aktivnosti razvoja 
človeških virov v SRIP MATPRO.

Skupaj s partnerji smo na z uporabo strukturiranih in 
nestrukturiranih baz profi lov in kompetenc [3, 5, 6, 7] 
opredelili pet izhodiščnih ključnih profi lov, za katere 
naj bi se izdelali kompetenčni modeli in napovedale 
potrebe po kompetencah. Na podlagi podatkov o 
sistematizaciji delovnih mest, potreb partnerskih 
podjetij po nadgradnji kompetenc, razvojnih trendov 
in akcijskega načrta, ob upoštevanju fokusnih področij 
SRIP MATPRO ter na podlagi prepoznanih potreb, 
so bili vsi izhodiščni profi li potrjeni kot relevantni 
oziroma ključni. 

V nadaljevanju smo za vsak posamezni profi l opredelili 
in potrdili splošne in za fokusna področja specifi čne 
kompetence ter napoved potreb po kompetencah.
Iz širokega nabora kompetenc smo skupaj s strokovnjaki 
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inštitucij znanja in partnerskimi podjetji zožili 
nabor kompetenc za posamezne profi le. Pri naboru 
smo upoštevali vidik potrebe po kompetencah za 
prihodnost glede na razvoj tehnologij in potreb 
podjetij. Pripravili smo podrobne opise kompetenc 
za vse izbrane profi le (primer opisa kompetenc je 
na tabeli 1) in jih skupaj s podjetji in strokovnjaki 
iz inštitucij znanja dopolnjevali, modifi cirali glede 
na strokovno področje in smiselnost za fokusna 
področja. Skozi intervjuje so podjetja izpostavila 
svoje mnenje in videnje pomembnosti kompetenc 
za uspešnost delovanja podjetja v prihodnosti.

Tabela 1 – Opis kompetence

Posebno pozornost smo posvetili opisom vedenj za 
posamezno kompetenco s ciljem, da so ocenjevalci 
čim bolj realno ocenili pomembnost kompetenc. 
Za vsako kompetenco smo opredelili tudi stopnje 
razvitosti kompetence z namenom lažje nadaljnje 
uporabe opisov in modela kompetenc.

Postavili smo anketo, ki je vsebovala petstopenjsko 
lestvico, s katero smo ocenjevali trenutno pomembnost 
kompetenc kot pomembnost kompetenc v prihodnosti 
(tabela 2). Zagotovili smo, da je vzorec, na podlagi 
katerega smo ugotavljali pomembnost specifi čnih 
kompetenc in vrzeli oziroma primanjkljaj v pomembnosti 
specifi čnih kompetenc med zaposlenimi, na ravni 
partnerstva reprezentativen. 

Nadalje smo ugotavljali vrzeli oziroma napovedi 
potreb po kompetencah med trenutno pomembnimi 
kompetencami in kompetencami v prihodnosti. Analizo 
smo izvedli na treh nivojih: na ravni kompetenčnega 

profi la, ravni podjetja, ravni partnerstva SRIP-a. Kot 
primer v tabeli 3 navajamo kompetence profi la 
RAZVOJNIK.

Tabela 2 – Stopnja trenutne in prihodnje pomembnosti 
kompetenc za izbrani profi lov

Tabela 3 – Kompetence profi la RAZVOJNIK

Na podlagi ugotovljenih vrzeli, ocenjene pomembnosti 
kompetenc ter tudi na osnovi pogovorov s predstavniki 
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partnerskih podjetij in strokovnjaki iz inštitucij znanja 
so bili oblikovani predlogi vsebin usposabljanj. 
Prednost so imele vsebine, ki so bile vezane na 
izkazane napovedane potrebe po kompetencah  in 
tudi glede na podatke iz poglobljenih intervjujev 
s podjetji.

3 Povzetek

KP se glede na celovitost pristopa in uspešno pilotno 
uporabo v SRIP MATPRO kaže kot ustrezno orodje 
za razvoj kadrov, saj dolgoročnejše napovedovanje 
potreb odgovarja tudi na razvojne izzive podjetij v 
SRIP-ih. Ocenjujemo, da je KP kot taka še posebej v 
delu dolgoročnega napovedovanja potreb po kadrih in 
kompetencah ter prilagajanja ponudbe izobraževanja 
in usposabljanja ustrezna rešitev za sistemsko 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela 
in zmanjševanje strukturnih neskladij. Za ta namen 
pa jo bo potrebno v bodoče informacijsko podpreti, 
tako v smislu optimizacije zajemanja in izmenjave 
podatkov in informacij, uporabniških vmesnikov, kot 
tudi optimizacije algoritmov z vključitvijo sodobnih 
tehnologij, na primer umetne inteligence.
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Informacije: FBS elektronik d.o.o., Peter meh, oddelek tehničnega svetovanja

ELEKTRIČNE POLNILNE POSTAJE WALL BOX 
WALTHER WERKE

Trend uporabe električno gnanih osebnih vozil, kljub njihovemu še vedno majhnemu številu v 
primerjavi s klasično gnanimi vozili, zadnja leta strmo raste. Čeprav se večina evropskih držav po 
njihovi  številčnosti ne more kosati z Norveško, kjer naj bi v letu 2018 odstotek prodaje avtomobilov 
gnanih z izključno električnim pogonom znašal 31 odstotkov, trendi, usmeritve in predvidevanja 
kažejo na nadaljevanje rasti uporabe električnih vozil v prihodnje.

Uporabnost in s tem uporaba električnih vozil je tesno 
povezana z razvojem akumulatorskih baterij in s tem 
povezanim zviševanjem avtonomnosti vožnje, kot tudi 
z zagotovijo ustreznega polnilnega omrežja, nujnega za 
zagotavljanje električne energije za polnjenje avtomobilskih 
baterij.

Z večanjem kapacitete baterij, zmogljivosti vozil in 
pričakovanj uporabnikov po čim višji avtonomnosti 
električnih vozil, se poraja tudi potreba zmogljivem in 
časovno učinkovitem načinu polnjenja baterij.

Medtem, ko je v začetku uporabe električnih vozil bil 
zasebnim uporabnikom najpogosteje na voljo zgolj način 
polnjenja baterij preko enofaznih gospodinjskih priključkov, 
je takšen postopek zaradi časovne zamudnosti dandanes 
skoraj nesprejemljiv ali vsaj zelo nepraktičen.

Bistven izziv in pričakovanje pri polnjenju baterij 
električnih avtomobilov je, da uporabnik čas postanka 
lahko učinkovito izkoristi za polnjenje baterije. Baterija 
naj se torej čim hitreje napolni na parkirišču, v garaži, 
med nakupovanjem v trgovskem centru, v času službe, 
sestanka, med ogledom fi lma v kinu in podobno. To 
zahteva zmogljive namenske polnilne postaje, saj le te 
zagotavljajo časovno učinkovito polnjenje v okviru zgoraj 
navedenih pričakovanj.

Vzemimo za primer električni avtomobil s popolnoma 

izpraznjeno baterijo. Manjši avtomobil, na primer Renault 
Twizy z baterijo kapacitete 6 kWh potrebuje za polnjenje 
preko standardne 230V šuko vtičnice okoli 3,5 ure časa.
Avtomobil z zmogljivejšo baterijo, kot na primer Renault 
Zoe z baterijo kapacitete 40 kWh potrebuje za polnjenje 
preko standardnega enofaznega priključka že okoli 30 ur, 
kar kaže, da je praktičnost takšnega načina polnjenja v 
primeru potrebe po popolni napolnitvi precej izpraznjene 
baterije, oziroma ob pogosti uporabi vozila že zelo nizka.
Za namen potrebe doseganja časovno učinkovitejšega 
polnjenja avtomobilskih baterij nudi podjetje Walther-
Werke različne izvedbe polnilnih postaj.

Oglejmo si primer polnjenja baterije kapacitete 40 kWh 
z različnimi izvedbami polnilnih postaj:

• Hitra polnilnica, trifazna, moč 43 kW (3 x 62 A) - čas 
polnjenja 1 h 50 min

• Wallbox, trifazna, moč 22 kW (3 x 32 A) - čas polnjenja 
2h 33min

• Wallbox, trifazna, moč 11 kW (3 x 16 A) - čas polnjenja 
4h 20 min

• Wallbox, enofazna,  moč 7,4 kW (32 A) - čas polnjenja 
8h 30 min

• Wallbox, enofazna, moč 3,7 kW (16 A) - čas polnjenja 
15h 30 min

• Domača vtičnica, enofazna, moč 2,3 kW (10 A) >> 
čas polnjenja 30h 18min
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WALL box

Zidne polnilne postaje »Wall box« proizvajalca WALTHER-
WERKE, predstavljajo najvišji standard inteligentne 
polnilne tehnologije za zasebno, skupinsko in javno 
potrebo polnjenja. Polnilne postaje Wall box izražajo vse 
karakteristike atraktivnosti sodobne elektromobilnosti: 
zanesljivo tehnologijo, atraktiven dizajn in vrhunsko 
uporabniško udobje za vsakršne potrebe polnjenja.

Primer montaže Wall boxa Evolution 350 na steno v 
garaži nakupovalnega centra

Primernost uporabe polnilne postaje Wall box:
• v garaži
• pod nadstreškom
• v parkirni hiši nakupovalnega centra
• na parkirnem prostoru (z uporabo ustreznega 

samostoječega stebra)

SLIM-LINE wall box

V primeru omejenega prostora, kot na primer pri podzemnih 
garažah, se polnilne točke lahko izvedejo s pomočjo serije 
SLIM-LINE v obliki samostojnega delovanja ali povezane v 
mrežo. Kompaktno ohišje, ki v globino meri zgolj 150 mm 
omogoča vse funkcije varnosti in polnjenja električnega 
vozila kot so:

• DELOVANJE IN IDENTIFIKACIJA UPORABNIKOV
Identifi kacija uporabnika je ena osnovnih potreb v 
primeru skupinske ali javne rabe polnilnih postaj in 
omogoča urejanje rabe, prioritete 
polnjenja, omejitve dostopa in 
sprostitev polnilne vtičnice. Z 
uporabo različnih identifi kacijskih 
in ureditvenih opcij ter izbiro 
različnih načinov shranjevanja 
podatkov je mogoče oblikovati 
različne uporabniške skupine. To 

omogoča praktično in komercialno uporabo obravnavanih 
polnilnih sistemov, praktično brez omejitev. 

• PRO – UPRAVLJANJE PREKO ZASLONA NA DOTIK
PRO izvedbe so posebej primerne za vse polnilnice za 
množično rabo ali v primeru sistemov z različnimi režimi 
delovanja, pri vseh izvedbah postaj in sistemov upravljanja. 
Upravljanje se izvaja s pomočjo intuitivno zasnovanega 
uporabniškega vmesnika, preko zaslona na dotik. To omogoča 
tudi uporabo različnih sistemov urejanja polnjenja po 
metodah predplačniških in naročniških platform.

Aktivacija polnjenje s RFID kartico

• KLJUČ
Druga preprosta možnost avtorizacije polnjenja, posebej 
primerna za polnilne postaje za zasebni ali skupinski 
namen, je z uporabo mehanskega ključa.

Aktivacija polnjenja s ključem

• »PNC« PRIKLOPI IN POLNI
Najpreprostejši način dostopa do storitve polnjenja je tako 
imenovani ”Plug'n Charge”, torej način brez avtorizacije 
uporabnika na sami polnilni postaji. 
Ta princip je primeren za zasebno 
in skupinsko rabo tam, kjer je 
dovoljenim uporabnikom polnilne 
postaje polnjenje omogočeno z 
omogočenim dostopom do postaje.

Aktivacija polnjenja s PNC 
sistemom  priklopa

C 
a
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• Dvojno polnjenje
Polnilna postaja ja lahko 
opremljena s priključkoma Tip 
2 in šuko na vsaki strani. To 
omogoča sočasno polnjenje 
dveh vozil.

Dvojna vtičnica za polnjenje 
(230V šuko in tip 2)

Wallbox EVOLUTION 350

• Stranska polnilna konzola z vtičnico Tipa 2 
• Eno ali 3-fazno polnjenje moči od 3.7 kW do 22 kW
• Osebna varnost, RC-EV sistem za izklop pri toku 

večjem kot 6 mA, v primeru preboja  na ohišje vozila
• LED signalna lučka za status polnjenja
• Možne izvedbe: PNC (priključi in polni), ključ ali RFID 

kartica
• Možne izvedbe z stalnim priključnim kablom (Tip 1 

ali Tip 2 polnilnega kabla)
• Enostavna montaža vključno z zidnim nosilcem
• Možnost izdelave v barvi po naročilu kupca 
• Možnost stojala iz nerjavnega jekla za uporabo na 

prostem (za eno ali dvostransko namestitev postaj)

Primer montaže Wall boxa Evolution 350 na steber za 
montažo na prostem

EVOLUTION wall box ima enak oblikovno koncept kot 
EVOLUTION polnilne postaje.  Tako so na voljo sistemi 
Master-Slave z uniformnim izgledom. Robustno ohišje 
iz aluminija in nerjavečega jekla izpolnjuje vse zahteve 
glede mehanske trdnosti. S stenskimi polnilnimi postajami 
EVOLUTION je mogoče zadostiti potrebam komercialne rabe 
in delovanju sistema v povezavi s sistemom upravljanja 
obremenitve polnilnih postaj (LEM).

Za dodatne informacije o programu polnilnih postaj 
Walther Werke, pokličite na številko: 03/898-37-02 ali 

pošljite povpraševanje na e-naslov: 
info@fbselektronik.com

ROBUSTNI ZAŠČITNI POVOZNI KANALI 
WALTHER WERKE

(Zagotavljanje neprekinjene zaščitne povezave preko 
povozne poti)

Ste že izkusili izpad delovanja opreme zaradi okvare 
električnih vodov pod vplivom prevoza težkih vozil? 
Velike mehanske obremenitve na izolaciji vodnikov in cevi 
povzročijo poškodbe in tanjšanje izolacijske stene. S tem 
se povečuje možnost električnega preboja, še posebej na 
prostem, ob izpostavljenosti vremenskim vplivom (dež, 
sneg, mraz, vročina,...).

Ostri in abrazivni materiali (kamenje, kovinski odpadki,…) 
na povozni površini lahko povzročijo prerez električnih 
vodov in puščanje cevi skozi katere se pretaka tekočina 
ali zrak za pnevmatske sisteme.

Prekinitev električne energije, kratki stiki, pretrgane cevi, 
nevarnost poškodb zaradi padcev ob spotikanju in zdrsih 
na talni napeljavi, z uporabo ustreznih zaščitnih profi lov 
postanejo stvar preteklosti.

Predstavljamo vam zaščitne kanale nemškega proizvajalca 
Walther Werke za povozne poti, za različne potrebe 

industrijskih aplikacij. 

V primeru izpostavljenosti tekočinam proti zdrsna oblika 
preprečuje nevarne zdrse ljudi in s tem možnost poškodb. 
Vidna signalna rumena barva opozarja na postavljeno 
oviro na poti ob prečkanju kanalov. Električni vodi in cevi 
so zavarovani pred poškodbami ob prevozu vozil. Profi li 
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so primerni kot začasna ali trajna zaščita povezav preko 
pohodnih poti, za obremenitve do 200 kg ali vozne poti 
težkih vozil vse do osne obremenitve 9000 kg. 

Sestavljanje:
Kabelski kanali se preprosto sestavijo s pomočjo vgrajenimi 
spojnih elementov. Zaradi velike lastne teže (ZK03-
ZK04) je zelo majhna možnost premikanja pod vplivom 
teže vozila. Montažne luknje v vsakem elementu profi la 
omogočajo vijačenje kanala v podlago (beton, asfalt…) in 
s tem fi ksno montažo. Odprtine namenjene pritrdilnim 
vijakom s priloženimi zaščitnimi elementi zaščitimo pred 
nepooblaščeno demontažo in pred nabiranje umazanije. 
Zaključni elementi varujejo gumo vozila pred poškodbami, 
zdrsom in estetsko zaključujejo kanal. Za aplikacije, ki 
zahtevajo lomljeno linijo kanala, so pri nekaterih izvedbah 
na voljo tudi lomi elementi s kotom 30°. Pokrov zaščitnega 
kanala omogoča hiter in preprost dostop do varovanih vodov 
ter njihovo preprosto namestitev in odstranitev. Pokrov 
kanala je fi ksno pritrjen le na eni strani, kar preprečuje 
njegove poškodbe ob obremenitvah.

Prednosti:
• zelo robustna konstrukcija iz polne gume
• največja obremenitev do 9000 kg
• stabilna podpora zaradi visoke lastne teže
• varnost pri prevozu / prehodu pešcev - nedrseča 

površina
• neomejenost sestavljanja in dograjevanja v dolžino 

po koraku 0,8 m ali 1 m
• vidnost od daleč zaradi signalne barve (črno / rumena)
• primerno tudi za cevi (voda, zrak, ostale tekočine)

Izvedbe zaščitnih kanalov:

Izvedba 1: za obremenitve do 200 kg (model ZK01)

Dimenzija (d x š x v): 1000 x 130 x 20 mm 
Prostor za kabel/cev: 40 x 10 mm
Uporaba: pohodne poti pešcev in prevozi lahkih vozil 
do 200 kg

Izvedba 2: za obremenitve do 9000 kg, 2 kanala (model 
ZK02)

Dimenzije elementa (d x š x v): 1000 x 250 x 48 mm
Kotni element s kotom 30°: 250 x 48 mm
Pokrov: 45 x 30 x 38 mm
Zaključni del: 150 x 250 x 48 mm
Prostor za kabel/cev: 28 x 30 mm / kanal
Uporaba: pohodne poti pešcev in prevozi vozil do 9000kg

Izvedba 3: za obremenitve do 9000 kg, 2 kanala, maxi 
(model ZK03) 

Dimenzije elementa (d x š x v): 800 x 590 x 105 mm
Prostor za kabel: 80 x 80 mm / utor
Uporaba: pohodne poti pešcev in prevozi vozil do 9000kg 
- ravna linija

Izvedba 4: do 9000 kg, 4 kanali, maxi (model ZK04)

Dimenzije elementa (d x š x v): 800 x 590 x 78 mm
Kotni element s kotom 30°: 590 x 78 mm
Zaključni element: 300 x 590 x 78 mm



25AVTOMATIKA 174/2019

POVOZNI KANALI

Prostor za kabel/cev: 52 x 52mm / 2 x utor in 46 x 52mm 
/ 2 x utor

Uporaba: povozne poti vozil do 9000 kg z možnostjo 
vodenja po krivinah z lomnim kotom 30°

Naj bodo vaše proste instalacije vselej varno zaščitene 
pred poškodbami!

Dodatne informacije o zaščitnih profi lih za vašo aplikacijo 
lahko pridobite na naši spletni strani: http://www.
fbselektronik.com/zascitna-kanali-za-kable-na-povoznih-
poteh.html za ostale informacije (cena, dobava) pa nas 
lahko kontaktirate po e pošti: info@fbselektronik.com ali 
telefonsko: 03/89-83-702.
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ODSEVNA FOLIJA IMOS GUBELA ZA 
OZNAČEVANJE TOVORNIH VOZIL

Predstavljajte si, da se ponoči peljete po cesti, pozornost 
vam pod vplivom pozne ure in posledične utrujenosti 
nekoliko odtava v neznano, ko nenadoma zagledate 
temno neosvetljeno gmoto pred seboj. Tako se brezskrbna 
vožnja zelo hitro lahko spremeni v dramo. Predpisi 
cestnega prometa sicer določajo označevanje vozil z 
odsevnimi telesi z zadnje strani, da so v prometu opazna 
ob odpovedi signalnih luči. Kljub temu pa so ta odsevna 
stekla v praksi prepogosto umazana, poškodovana ali 
drugače slabo vidna. 

Zaradi svojih fi zičnih in voznih značilnosti gre posebno 
pozornost v smislu vidnosti namenjati velikim tovornim 
in delovnim vozilom (daljša vozila, priklopniki, delovni 
stroji, prikolice za vleko vozil, tovorne prikolice, kmetijski 
stroji,…). 

Za namen izboljšanja vidnosti navedenih vozil in s tem 
izboljšanja preventive varnostni cestnega prometa 
nudimo odsevne trakove nemškega proizvajalca Imos 
Gubela. Trakovi so skladni z zahtevami standarda UN/ECE 
104 kategorija C, za označevanje tovornih vozil, cistern, 
prikolic, gradbenih, kmetijskih strojev in priključkov, 
traktorjev, viličarjev, vozil vlečnih služb in drugih objektov 
v cestnem prometu.

Skladno z zahtevami standarda mora biti ustrezno označene 
vsaj 80% celotne dolžine tovornega vozila.

Lastnosti odsevnega traka:
Barve:
    • bela ali rumena (za stransko označitev)
    • rdeča ali rumena (za označitev zadaj)
    • skladen s standardom UN/ECE 104 kategorija C

Izvedbi:
• sestavljen, gibek trak (za platnene stranice: cerade 

na polpriklopnikih, priklopnikih)
• neprekinjen trak (za trde stranice: hladilniki, cisterne) 

širine 50.8 mm in dolžine v kolutu 50m

Prednosti odsevnega traku:

• hitra namestitev brez odpadnega materiala-enostavno 
rezanje

• lepilo se počasi spoji s podlago-omogoča prilagajanje 
med montažo

• vodoodbojen
• izdelano v Nemčiji
• visoka odbojnost svetlobe
• dolga življenjska doba

Tipske oznake:

Za označevanje zadnje, 
stranske strani:

Za stransko označevanje 
platnenih površin:

FBS-1-50-RUMEN (RU-
MENA BARVA 50 mm)

FBS-4-80-BEL (BEL-SEG-
MENTNI TRAK)

FBS-2-50-BEL (BELA 
BARVA 50 mm)

FBS-5-80-RUMEN (RU-
MEN-SEGMENTNI TRAK)

FBS-3-50-RDEČ (RDEČA 
BARVA 50 mm)

FBS-6-80-RDEČ (RDEČ-
SEGMENTNI TRAK)

Namen namestitve:
• za zamenjavo obrabljenega, poškodovanega traku 

na tovornem vozilu 
• za novo označitev na tovornem vozilu

Izdelki so dobavljivi s stalne zaloge tudi v naši spletni 
trgovini: http://www.fbselektronik.com/trgovina/refl eksna-
folija-za-tovorna-vozila

PRIMER namestitve na tovorno 
vozilo:

Naj bo vaše vozilo vselej vidno z 
odsevnimi trakovi Imos Gubela!

Za dodatne informacije o programu 
odsevnih trakov, ceni in zalogi 
pokličite na številko: 03/898-37-
02 ali pošljite povpraševanje na 
e-naslov: info@fbselektronik.com
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Uporabite ga prav v vsaki aplikaciji

Serija frekvenčnikov GA500 hkrati združuje dostopnost, učinkovitost, funkcionalnost, fl eksibilnost in 
enostavnost v enem paketu. Z izjemnim razmerjem med kakovostjo in ceno vam ponuja odlično rešitev prav 
za vse aplikacije, tudi tiste, kjer imate omejena razpoložljiva sredstva. Njegovo robustno ohišje in dodatna 
zaščita PCB vezja vam bo ponudilo zaščito pred prahom, umazanijo in težkim industrijskim okoljem ter 
zagotovilo stabilno delovanje v težkih pogojih delovanja in dolgo življensko dobo. S frekvenčnikom boste 
natančno krmili indukcijske in sinhronske motorje ter motorje s trajnimi magneti v razponu od 0-590Hz. 
Montirala ga boste lahko tudi na DIN letev 35mm. 1f-230V : 0,1-22kW, 3f-400V: 0,2-30kW

Enostavno ga programirajte, tudi če frekvenčnik ni priključen

Preko povezave z Bluetooth tipkovnico ga lahko programirate in upravljate tudi z mobilnim telefonom. Pri 
tem ne boste več potrebovali dodatna navodila v papirni obliki. Vsa potrebna dokumentacija za upravljanje 
vam je na voljo na aplikaciji vašega pametnega telefona. Programirate ga lahko tudi preko USB priključka, 
tudi če frekvenčnik ni priključen na omrežno napetost. Frekvenčnik se lahko pohvali s stopnjo zaščite SIL3/
Ple in tako ponuja prave ukrepe za enostavno integracijo v varnostne aplikacije. Funkcija izklopa v sili v 
stroj tudi, ko je zahtevan višji nivo varnosti oz. nivo za zmanjšanje tveganja. Napredne in pametne funkcije 
frekvenčnih uvrščajo v sam vrh kvalitetnih frekvenčnih pretvornikov.

Spoznajte novo generacijo fl eksibilnih 
industrijskih frekvenčnikov Yaskawa GA500

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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Schmersal je dopolnil družino več-funkcijskih varnostnih modulov PROTECT SRB z dvema dodatnima 
moduloma (SRB-E-302FWS-TS in SRB-E-402FWS-TS). Z njuno pomočjo lahko sedaj zagotovite varnost strojev 
in za spremljate preostale nevarno gibanje. V osnovnem modelu SRB-E-302FWS-TS sta kombinirani funkciji 
nadzora ustavitve vrtečega se orodja in varnostnega časovnika za varno ustavitev stroja. Vključujejo še 
dodatno funkcijo nadzora odpiranja vrat in s tem predstavlja edinstven modul na tržišču s tremi varnostnimi 
funkcijami.

Varnostni modul in njegove lastnosti
• nivo zaščite: do PL-e, SIL3
• varnostna kategorija: do 4
• napajalna napetost: 24VDC

Poskrbite za varno ustavitev
Modul s funkcijo varne ustavitve vrtečega se orodja stalno meri trenutno frekvenco vrtenja orodja stroja iz 
priključenih senzorjev, ter to primerja z nastavljeno ciljno vrednostjo (mejna frekvenca za varno ustavitev). 
Tako varnostni moduli zaznajo, kdaj je mejna frekvenca za varno ustavitev dosežena in takrat aktivira 
varnostni izhod. Za varno ustavitev vrtečega se orodja oz. delov stroja, ki imajo enak čas ustavitve vrtenja 
(motor, zobniki, greda), se modul SRB-E-FWS-TS lahko uporabi tudi kot varnostni rele s časovnikom (zakasnjen 
varnostni izklop, varnostna funkcija STO). Ko modul doseže nastavljeni čas, se varnostni izhod aktivira.

Modul SRB-E-402FWS-TS omogoča tudi dvokanalni nadzor nad varnostnim stikalom z zaklepanjem, ter z 
ali brez zaznavanja kratkostičnih povezav. Ta modul v primeru nevarnega gibanja onemogoči odpiranje 
varnostnih vrat, ter z drugo varnostno funkcijo, funkcijo nadzora odpiranja vrat, zagotovi varen izklop. 
Dodatno, varnostni izhodi preprečujejo ponoven zagon stroja, dokler so vrata odprta. Funkcijo delovanja 
varnostnega modula ter mejno frekvenco ali vrednost časovnika se izbere s pomočjo dveh rotacijskih stikal 
pod pokrovčkom. LED diode na modulu javljajo način delovanja in tudi vrsto in lokacijo napake, kar pohitri 
analizo napak in skrajša čas nedelovanja stroja.

Varnostnemu modulu lahko nastavimo mejno frekvenco za varno ustavitev med 0.5 Hz in 10 Hz ali časovnik 
za varno ustavitev med 0.5 s in 3000 s.

Novi modeli več-funkcijskih varnostnih 
modulov Schmersal PROTECT SRB

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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Najnovejšo linijo PLC-jev brez HMI vmesnika je Unitronics zasnoval na osnovi zmogljive serije UniStream. 
S tem obdržite vse funkcionalnosti, ki jih ta zmogljiva serija ponuja ter hkrati istočasno prihranite. Krmilnik 
vam ponuja napredno komunikacijsko podporo in tako omogoča preprosto integracijo v industrijo 4.0.

Oddaljeno dostopajte do krmilnika s katerekoli naprave
UniStream PLC brez HMI-ja ponuja funkcionalnost Virtual HMI, v kateri tečeta program HMI-ja in krmilna 
logika PLC-ja. To prinaša edinstveno prednost, saj je možna vizualizacija opreme ali dostop do procesa 
preko različnih naprav, kot so mobilni telefon, računalnik ali oddaljena naprava za prikazovanje. PLC brez 
HMI-ja predstavlja preboj v industriji in konkurenčno prednost pred ostalimi proizvajalci tovrstne opreme.

Prilagodite ga vsaki aplikaciji posebej
Robusten in zmogljiv krmilnik brez HMI-ja je na voljo v 3 različnih modelih - PRO (B10), Standard (B5) in 
Basic (B3). Nanj lahko modularno priklopite več kot 2.000 I/O točk, vključuje podporo za Web strežnik 
ter podpira različne komunikacijske protokole. Programirate ga lahko v brezplačni Unitronics UniLogic 
programski opremi, ki predstavlja »All-in-One« orodje za oblikovanje zaslonov in razvoj programa.

Želite PLC s HMI-jem? Izberite krmilnik Unistream 5
Izberete lahko tudi klasičen 5'' PLC krmilnik s HMI-jem Unistream 5, ki prinaša nove rešitve za aplikacije z 
omejenim prostorom. Na voljo je z vgrajenimi I/O-ji, seveda pa je možno to število razširiti tudi na DIN letev. 
Na krmilnik Unistream 5 je mogoče priključiti enake I/O module, kot na preostale člane serije Unistream.

Prvi Unitronics-ov Unistream 
PLC brez HMI

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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Dosežite najvišji nivo kontrole
pri atraktivni ceni!

Izkoristite industrijske kamere Basler ace U z 20 MP 
CMOS senzorjem Sony in hitrostjo 17 slik/sekundo. 1“ 
velik senzor in 2,4 μm velika slikovna točka omogoča-
ta visoko natančnost, kot jo potrebujete pri nadzoru 
kvalitete tiskanih vezji in zaslonov. Kamere zanesljivo 

delujejo v slabi svetlobi, nudijo analizo posameznih 
pikslov in odpravljanje artefaktov s slike. 

Vodili GigE in USB 3.0 za hiter prenos ter funkci-
ji GigE Vision 2.0 in PTP za hitro nastavitev in 

sinhronizacijo več kamer. Kamere boste lahko 
zaradi 29x29mm robustnega ohišja vgradili 
tudi v aplikacije z omejenim prostorom.

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana,  Slovenija  

+386 1 200 51 50 

www.tipteh.si
info@tipteh.si 

ŠIROK NABOR 

C-MOUNT 

OBJEKTIVOV

ZA STROJNI 

VID Z VISOKO 

NATANČNOSTJO

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

20 MP KAMERA 

BASLER ACE U

INOVATIVNE 

TEHNOLOGIJE
BI, PGI, PTP,

GIGE VISION 2.0

20 MP SONY 

IMX183 EXMOR R

CMOS SENZOR

HITRI VODILI 

GIGE IN USB 3.0

Preberite več na
www.tipteh.si/basler-ace-u

KOMPAKTNO 

IN ROBUSTNO 

OHIŠJE
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INDUSTRIJSKE MANIPULACIJE

Informacije: BOSCH REXROTH

Rešitve za industrijsko manipulacijo

Tržišče industrijskih manipulatorjev in robotskih rešitev še vedno pušča prostor za neke nove ideje. 
Bosch Rexroth nam ponuja dokaz o tem z naprednimi rešitvami za kinematiko v Dekartejevem 
koordinatnem sistemu. Kombinira se ekonomični industrijski krmilnih sa najsodobnejšo spletno 
tehnologijo in zanesljivimi navodili za delo preko standardne tablice. Rezultat: minimalni investicijski 
stroški in maksimalna učinkovitost – pred in tekom delovanja.

Proizvajalci teh rešitev se soočajo s hudo konkurenco, 
kot tudi z zahtevami tržišča za robustnimi in enostavnimi 
rešitvami, katere optimalno izpolnjujejo vse zahteve 
po natančnosti in času trajanja cikla. Klienti poleg tega 
pričakujejo čim hitrejše spuščanje v pogon s čim manj 

programiranja, navodil in učenja. Prav tako je potrebna 
visoka stopnja produktivnosti in fl eksibilnosti za fazo 
produkcije, da bi se zmanjšal čas zastoja in bi se kar 
najhitrje izvedla morebitna sprememba procesa.

Na vse te zahteve Bosch Rexroth odgovarja z ekonomično 
rešitvijo, ki kombinira visoko kakovostni regulator gibanja 
z naj sodobnejšimi spletnimi tehnologijami in inovativnimi 
dodatnimi funkcijami.

Industrijsko upravljanje, spletne tehnologije, uporabniški 
tablični računalnik

Rešitev Bosch Rexrotha je posebno ugodna za proizvajalce 
strojev in končne uporabnike, ki želijo implementirati v 
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Vse za avtomatizacijo proizvodnje

Sistemi za avtomatizacijo

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

Pogonska tehnika

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

Robotika

- Industrijski roboti
- Linearne osi
- Mobilni roboti

Varnostna tehnika

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

Nadzor in preverjanje kakovosti

- Identifikacijski sistemi
- Sistemi za kontrolo kvalitete
- Merilni senzorji

Senzorika

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

Komponente za nadzor delovanja

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

Stikalne komponente

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

- Varnostni senzorji
- Varnostni logični krmilni sistemi
- Varnostni izhodi

- Verifikacijski sistemi
- Vision sistemi in industrijske kamere

Za višjo produktivnost.

kratkoem času fl eksibilno in zanesljivo rešitev za „pick 
and place“ naloge po nizki ceni. Primeri vključujejo 
pozicioniranje elementov, sortiranje delovnih elementov 
kot tudi širok spekter uporabe na področju intralogistike. 
Paket rešitev sestoji iz drugih osnovnih komponent kot so 
kompaktni servo motorji in servo pogoni za kinematiko 
pomikanja trdnega telesa kot tudi varnostni krmilnik za 
povezovanje z nosilcem tablice.

Največji dosežki v povezavi  IT varnosti

V novih rešitvah industrijske manipulacijeje Bosch Rexroth 
posebej naglasil I4.0-povezovanje kot tudi IT varnost. 
Medtem ko opcijski IoT Gateway zagotavlja vertikalno 
in horizontalno omreževanje, varnostni usmerjevalnik z 
novim IoT Firewall-om, ki je prav tako opcijski, zagotavlja 
varno komunikacijo med tablico in krmilnikom. Zaradi tega 
je onemogočen dostop do krmilnika nepooblaščenim 
osebam ter se onemogoča možnost napada virusov in 
morebitnega širjenja skoui IT omrežje podjetja.
Enostavno spuščanje v pogon brez parametrizacije

Ena od številnih posebnih karakteristik predstavlja 
operativnost rešitve: takoj po povezovanju servo motorja 
s servo pogonom, ta bere predhodno shranjeni set 
parametrov in na ta način takoj pridobi vse karakteristične 

podatke strojne opreme. Rezultat: znaten prihranek časa in 
preprečitev napak me spuščanjem v pogon, ker uporabniku 
ni potrebno ročno vnašanje do 70 parametrov.

Ko se bo v prihodnjei naročalo Rexroth strojno opremo,  
bodo parametri že shranjeni v spominu motorja. Će 
uporabnik spušča v pogon lastno strojno opremo, se bo 
ustrezna inicializacijska datoteka prav tako shranila v 
pomnilniku, da se bo lahko po povezovanju učinkovito  
prebrala v pogon.
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Diagnostični sistem za končno 
kontrolo elektromotornih 
pogonov za kolesa tipa Pedelec

Diagnostic system for end-of-line quality control of Pedelec electric bike drives

The Domel company together with its partners developed and started production 
of an electric bicycle drive (pedelec - Pedal Electric Cycle). In order to achieve 
customer satisfaction and fulfi ll the security requirements, the operation of each 
product at the end of the production line should be thoroughly checked. The paper 
presents the design and construction of a semi-automatic diagnostic system for 
performing this tests. The mechanical part of the system consists of a driving and
braking assembly, each composed of a vector-controlled motor, reductor and 
torque meter, and a clamping system of the test piece. For safe operation, security 
logic and optical curtains are taken care of, for the execution of manipulation 
procedures Simatic control system, and for the diagnostic procedure and 
algorithms an industrial PC computer. The computer program adjusts the drive 
and brake torque of the actuator and its electric motor support, and measures 
speeds, electrical parameters and vibrations. The diagnostic procedure involves 
the verifi cation of electrical and communication circuits, calibration of the drive, 
and functional check of operation and safety functions.

Kratek pregled prispevka

Podjetje Domel iz Železnikov je skupaj s partnerji razvilo elektromotorni pogon 
za kolesa tipa Pedelec (Pedal Electric Cycle). Za doseganje zadovoljstva kupcev in 
izpolnjevanje varnostnih zahtev je potrebno delovanje vsakega izdelka na koncu 
proizvodne linije temeljito preveriti. V prispevku je predstavljeno načrtovanje in 
zgradba pol-avtomatskega diagnostičnega sistema za izvajanje omenjenega 
preizkusa. Mehanski del sistema tvorita pogonski in zaviralni sklop, vsak z 
vektorsko krmiljenim motorjem, reduktorjem in merilnikom navora, ter sistem 
vpetja preizkušanca. 

Za varno obratovanje skrbita varnostna logika in optična zavesa, za izvajanje 
manipulacijskih postopkov krmilniški sistem Simatic, za diagnostični postopek in 
algoritme pa industrijski PC računalnik. Računalniški program nastavlja pogonski 
in zaviralni navor Pedelec pogona ter njegovo elektromotorno pomoč, meri pa 
hitrosti, navore električne parametre in vibracije. Diagnostični postopek zajema 
preverjanje električnih in komunikacijskih tokokrogov, kalibracijo pogona, ter 
funkcionalno preverjanje delovanja in varnostnih funkcij.
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1 UVOD

Kolesa z električnim pogonom v zadnjem času vse 
številčnejše vstopajo na trg. Število različnih izpeljank, 
modelov in proizvajalcev se vztrajno povečuje. V zadnjem 
času se med proizvajalce pogonskih sklopov vključuje tudi 
podjetje Domel z izdelkom BCM-925, s katerim namerava 
preseči najboljše na svetovnem trgu. Za doseganje in 
zagotavljanje najvišjih standardov kvalitete mora vsak 
proizvedeni pogon skozi obsežno serijo funkcionalnih 
in varnostnih testov, ki vključujejo celotni potencialni 
razpon delovanja.

Na odseku za Sisteme in vodenje Instituta Jožef Stefan 
imamo dolgoletne izkušnje z razvojem diagnostičnih 
sistemov za končno kontrolo proizvodnje elektromotorjev 
[1, 2], zato Pedelec pogon, kot integrirani kos elektronike, 
elektromotorja in zobniških prenosov [3,4], predstavlja pot 
na novo, kompleksnejše področje in s tem zanimiv izziv
za izvedbo.

Testna celica, merilna oprema in procedura morajo 
zagotavljati najvišji nivo ponovljivosti meritev. Robustna 
in natančno izdelana mehanska konstrukcija ter obsežni 
diagnostični algoritmi morajo zagotoviti ponovljivo 
diagnostiko in izločiti kar največ vplivov okolice.

V prispevku je predstavljeno načrtovanje in zgradba pol-
avtomatskega diagnostičnega sistema, ki služi za izvajanje 
popolnega preizkusa proizvedenih pogonov za kolesa.

2 Mehanska zgradba sistema

Naloga sistema končne kontrole je zaznati in prepoznati 
potencialne napake proizvedenega izdelka in morebitna 
odstopanja od nazivnih karakteristik, ki izvirajo bodisi iz 
njegovih elektronskih, električnih ali mehanskih sestavnih 
delov. Zato mora mehanska konstrukcija diagnostičnega 
sistema zagotavljati visoko stopnjo izločanja motenj iz 
okolice. V tem primeru gre predvsem za vibracije, ki jih 
povzročajo tako zunanji dejavniki, kot tudi pogonski sklopi 
samega sistema. Za zmanjšanje vpliva zunanjih vibracij služi 
masiven delovni pult z maso preko 500kg, ki je pritrjen na 
robustno jekleno ogrodje. Nanj je pritrjen testni sklop z 
maso 120 kg. Med njima so nameščeni vložki iz gumirane 
plute, katerih površina je optimirana s ciljem doseganja 
čim nižje mejne frekvence prenosa vibracij. Z vibracijsko 
izolacijo so opremljene tudi vijačne zveze med delovnim 
pultom in testnim sklopom. Poskrbeti je bilo potrebno 
tudi za dušenje vibracij, ki bi jih sicer v meritev vnašali 
mehanski sklopi diagnostičnega sistema (pogonski in 
zaviralni sklop z reduktorjema, pnevmatski manipulatorji

itd.). Temu namenu je prirejena izvedba vpetij vseh 
elementov, vključno z gonilno in zaviralno gredjo. Izvedba 
s pomočjo vložkov iz gumirane plute in tulcev iz silikonske 
gume omogoča, da je testiranec na testno mesto vpet le 
preko dušenih sklopov, nikjer pa preko stikov kovinakovina.
Na ta način je bilo mogoče izločiti vibracijske motnje 
zunanjega izvora do mere, da so njihovi vplivi zanemarljivi 
in so meritve vibracij za diagnostične namene zadovoljive.
Za zagotavljanje varnosti operaterja je testno mesto z 
vseh strani razen sprednje zaprto, na sprednji strani pa je 
vgrajena svetlobna zavesa. Operater po vstavitvi pogona 
na testno mesto in po pritisku na tipko »Start« do konca 
testnega postopka ne sme več posegati v nevarno območje 
diagnostične naprave. Če poseže, prekine svetlobno zaveso, 
varnostni sistem pa nato zaustavi vektorska krmilnika 
pogonskega in zaviralnega sklopa (STO – safe torque off ), 
izklopi napajanje pogona v testiranju in napajanje za 
ventile pnevmatskih manipulatorjev.

Slika 1 - Diagnostični sistem za končno kontrolo Pedelec 
pogonov

Glavni mehanski del testnega sistema tvorita pogonski in 
zaviralni elektromotorni sklop z reduktorjem ter sistem 
vpetja preizkušanca, kot je to prikazano na sliki 2. Oba 
sklopa sta nameščena na pomične vozičke, ki se premikata 
na dveh vodilih, opremljenimi z linearnimi ležaji. Premikanje 
vozičkov zagotavljajo pnevmatski valji, omejevanje gibanja 
pa je izvedeno z oljnimi dušilnimi elementi in obroči iz 
silikonske gume. Za vpetje testiranca skrbi polavtomatski 
pnevmatski zaklep.

Slika 2 – Fotografi ja elektro-mehanskega dela sistema: 
levi pogonski, desni zaviralni sklop ter testirani Pedelec 

pogon na sredini
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3 Električna in merilna oprema

Električna in merilna oprema omogočata simulacijo zahtevanih mehanskih 
in električnih delovnih pogojev ter izvedbo pripadajočih meritev. Shema 
vgrajenih komponent ter povezav med njimi je prikazana na blokovni shemi 3.

Slika 3 – Blokovna shema diagnostičnega sistema za končno kontrolo Pedelec 
pogonov

Električna oprema diagnostičnega sistema obsega 8 komponent:
• dva vektorska krmilnika za nastavljanje navora in hitrosti pogonskega in 

zaviralnega motorja,
• CAN vmesnik za komunikacijo s preizkušancem, preko katerega nastavljamo 

ali izbiramo režim njegovega delovanja, navor, hitrost, faktor elektromotorne 
pomoči,

• enosmerni napajalnik za Pedelec pogon v postopku testiranja, ki nadomešča 
baterijo kolesa,

• PLC krmilniški sistem Simatic 1500 za izvajanje manipulacijskih postopkov,
• varnostna logika in optična zavesa za varno obratovanje (preprečitev 

poškodb operaterja, preizkušanca in diagnostične naprave),
• industrijski PC računalnik s programskim okoljem za diagnostični postopek 

in diagnostične algoritme,
• tiskalnik za deklaracijske nalepke.

Merilna oprema služi zajemu električnih meritev pogona kot celote in njegovih 
izhodov za napajanje periferije ter meritev pospeškov (vibracij) in navorov 
(pogonskega in zaviralnega sklopa). Merilna oprema obsega 7 komponent:

•  2 industrijska merilnika navora z obsegoma ±100 oziroma ±200 Nm na 
pogonski in zaviralni strani,

• senzor vibracij,
• merilnik električnih veličin – analizator moči Rohde&Schwartz HMC8015,
• 2 vmesniški kartici tipa PCI (National Instruments) za zajem meritev 

vibracij in navorov,
• 1 vmesniški USB modul (National Instruments) za zajem izhodnih napetosti 

pogona in simulacijo nekaterih funkcij (signal hitrosti, stisk zavore, oziroma 

KERSNIKOVA ULICA 27, 
1234 MENGEŠ
040 617 108 
info@meritve.si   www.meritve.si

Hitro barvno 3D skeniranje s 
prijaznim vmesnikom in 
ROS podporo
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pretrganje žice). Modul je integriran v sklopu s fi lterskim in relejskim 
vezjem, ki omogoča doseganje zahtevanih obremenitev napajalnih izhodov 
in izvedbo meritev (slika 5)

Slika 4 – Shema električne in merilne opreme. Povezane v Ethernet omrežje

Slika 5 – Vmesniški sklop za simulacijo električnih obremenitev in izvedbo 
meritev s fi ltrskim in relejskim vezjem ter CAN vmesnikom za komunikacijo s 

Pedelec pogonom

4  Programsko opolje in postopek testiranja

Programski del diagnostičnega sistema vključuje gonilnike za merilne naprave, 
za upravljanje kartic za zajem podatkov, za krmiljenje vektorskih krmilnikov 
za motorje in za delovanje CAN vmesnika ter programe za vodenje pogonov, 
komunikacijo in izvajanje meritev, avtomati stanj z glavno diagnostično 
proceduro ter grafi čni vmesnik.

Grafi čni vmesnik, prikazan na sliki 6 sestavlja več panelov: glavni panel, 
paneli za upravljanje pogonskega in zaviralnega sklopa, za komunikacijo in 
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upravljanje testiranca, za kalibracijo merilne opreme ter 
za dodatne nastavitve. Na glavnem panelu so prikazane 
vse ključne informacije za aktualni testirani pogon. Panel 
se deli na tri dele: levo je informacija o testirancu ter 
opravljenih korakih procedure, na sredini sta numerični 
in grafi čni prikaz merjenih vrednosti, na desni strani pa 
rezultati aktualnih meritev.

Osnovna manipulacijska procedura vključuje avtomatsko 
sklapljanje in odklapljanje pogonskega in zaviralnega 
sklopa na ISIS gredi pogona v postopku testiranja, kar 
zahteva vrtenje pogonov v posebnem režimu s spremenljivo 
hitrostjo in omogoča, da vpetje pogonov optimalno sede 
na ISI priključke gredi testiranca.

Slika 6 – Grafi čni vmesnik z glavnim diagnostičnim panelom 
med delovanjem

Postopek testiranja je v osnovi sestavljen iz testa 
komunikacije s pogonom, meritve njegovih napajalnih 
izhodov, kalibracije, obremenilnega testa ter preizkusa 
varnostnih funkcij. Diagram prehajanja stanj celotnega 
postopka je prikazan na sliki 7.

4.1 Postopek testiranja
Ob startu preizkusa se najprej izvede preverjanje 
komunikacijske povezave na 4 CAN kanalih ter napajanja za 
sprednje in zaviralne luči, kontrolno HMI enoto, senzorske 
naprave in pomožnih naprav. PC aplikacija nato  na osnovi 
specifi kacij, pridobljenih iz podatkovne baze, na testiranca 
naloži potrebne parametre in kalibrira senzor zasuka 
osi rotorja motorja ter senzor navora. Sledi obremenilni 
preizkus, kjer se preveri delovanje v širokem območju 
navorov, hitrosti vrtenja osi ter faktorjev elektro-pomoči.

Obremenilni preizkus sestavljajo štiri faze: 
a) zagon s postopnim dviganjem navora in hitrosti, 
b) krajše utekanje,
c) funkcionalni preizkus z različnimi vhodnimi navori in 
stopnjami pomoči ob konstantni hitrosti vrtenja osi ter
d) zaustavljanje.

Slika 7 – Blokovna shema glavnih stanj diagnostičnega 
postopka – sestavljajo jih operacije krmilnika in diagnostične 

aplikacije

Ob tem sistem preverja, ali so navori, električni parametri 
in vibracije v predpisanih mejah. Po obremenilnem 
preizkusu sledijo še: preverjanje varnostnih funkcij 
izklopa pomoči ob preseženi hitrostni omejitvi kolesa 
ali ob pritisnjeni zavori ter preizkus prostega teka. Sledi 
varni izklop napajanja in sprostitev testiranca. V kolikor 
je pogon uspešno prestal test, tiskalnik izpiše nalepko 
s končno deklaracijo, sicer izpiše kode zaznanih napak. 
Prav tako se zapis o izvedenem testu z vsemi merilnimi 
rezultati doda v podatkovno bazo, ki omogoča arhiviranje 
podatkov in sprotno analitiko [2].

Med postopkom diagnostike pogonski elektromotor, ki 
simulira poganjanje pedal, deluje v navornem režimu s 
predpisanim navorom. Zaviralni elektromotor, ki simulira 
breme (upor, vzpon) pa deluje v hitrostnem režimu s 
konstantno hitrostjo. Testirani Pedelec pogon glede na 
izbrani faktor elektro-pomoči dodaja x-kratnik vhodnega 
vhodnega navora (pedala).
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1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35
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Pedelec pogon ima vgrajen varnostni procesor, ki za 
delovanje zahteva periodično pošiljanje posebnih CAN 
sporočil, ki jih sicer generira nadzorni sistem napajalne 
baterije. Ker v okviru diagnostičnega sistema baterijo 
nadomešča enosmerni napajalnik, je potrebno simulirati 
celoten varnostni protokol sporočil.

5 Zaključek

Predstavljeni diagnostični sistem, ki je ža uspešno izvedel 
diagnostiko poskusne serije 300 kosov pogonov BCM-
925, se trenutno namešča v proizvodno linijo za serijsko 
proizvodnjo pogonov. Tako se pridružuje 10 obratujočim 
sistemom za končno kontrolo različnih elektromotorjev 
proizvedenih v podjetju Domel. Po zahtevnosti izvajanja 
testnih postopkov, meritev in diagnostičnih algoritmov 
spada med kompleksnejše in nakazuje smer razvoja 
izdelkov z višjo dodano vrednostjo.
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STM-ov večkanalni preklopni 
napajalnik L5965

Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

L5965 je namenjen kompleksnejšim kompaktnim prevoznim 
in prenosnim sistemom, kot je denimo računalniški vid in 
podobnim aplikacijam. Premore kar 7 reguliranih izhodov:

• 2 »pre-buck« napajalnika, ki neregulirano baterijsko 
napetost spustita na željeno vrednost. Ta je namenjena 
predvsem nadaljnji pretvorbi napajalnikov v drugi 
stopnji, lahko pa z njo napajamo tudi zunanji sistem. 
Eden teh ima vdelan MOSFET par, drugi samo krmilje 
za zunanje tranzistorje. Namenjena sta regulaciji 
vhodnega napajanja za večino preostalih veja. 

• 2 buck napajalnika za tokove od 1+ do 2+ A ( odvisno 
od pogojev dela)

• 1 boost/step-up napajalnik za izhodno napetost 5 ali 7V
• LDO napajalnik za majhne tokove ( 300-600 mA)
• napajalnik za distribucijo referenčne napetosti ( do 

20mA)

Blok shema L5965 

Tako lahko z njim napajamo ne samo določeno procesno 
enoto ampak celoten sistem, skupaj s signalizacijo, senzoriko, 
kamerami in CAN vmesnikom. Izhodne napetosti in sekvenco 
postavitev pri vklopu lahko nastavimo s programiranjem 
enkratno programirljivih OTP celic.
K kompaktnosti komponente pripomore tudi odstotnost 
povratnih signalov. Tako prihranimo 7 nogic na čipu in 
kar nekaj zunanjih komponent. Kot že rečeno, željene 
napetosti je moč nastaviti (v samo nekaj, sicer tipičnih 
vrednostih) s programiranjem OTP celic. Komunikacija s 
sistemov poteka preko SPI vodila. 

L5965 lahko dela z dvema vhodnima napetostima, ki se 
gibljeta v mejah od 4 do 32V, čeprav je najbolj namenjen 
12V sistemom, saj je podana tipična napetost 14V.
Visoka frekvenca dela večine veja omogoča uporabo 
kompaktnih zunanjih induktivnosti in kapacitivnosti.

Vir: https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/
l5965.html

Renesasovi FMLR RF moduli 
za LoRaWan
Poleg Renesasovega mikro krmilnika vsebujejo Semtechov 
radijski čip SX1261, kar jim omogoča komunikacijo pri 
nizkih hitrostih dela na razdaljah, ki lahko presegajo 50 
km. Vsebuje najbolj svežo izvedenko programja LoRa 
BasicsTM MAC. Moduli omogočajo optimizacijo porabe za 
delo z majhno baterijo, vdelana WoR (Wake On Radio) 
funkcija omogoča delo sistema v impulznem načinu. Vdelan 
je 32-bitni S3A6 (opcija S128) poganja vso potrebno 
programje za komunikacijo, poleg tega pa so na voljo še 
resursi za uporabniške aplikacije. Modulu lahko enostavno 
dodamo majhno tiskanino z dodatnimi senzorji in tako 
dobimo praktično gotovo senzorsko vozlišče.

Vdelan je dodatni zunanji FLASH pomnilnik, ki omogoča OTA 
(»Over The Air«) posodobitve. Za komunikacijo s starimi 
sistemi so omogočene alternativni modulacijski načini 
in tako lahko uporabljamo (D)FSK,(G)MSK,ASK in OOK. 
Paketni formati komunikacijskega kanala so visoko 
prilagodljivi in omogočajo komunikacijo s standardi kot so 
Wireless Mbus in IEEE802.15.4g, lahko pa tudi emuliramo 
»zaprte« protokole, kot so Nordic NRF905 ali NRF9E5 ob 
večjem področju pokrivanja.

Renesasov FLMR modul

Vdelani »fi rmware« vštevši programje za brezžično 
komunikacijo lahko posodabljamo preko SWD, Uart 
bootloader metode ali OTA.
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Super ekonomična mreža senzorjev za merjenje 
in monitoring temperature in vlage

Osnovna komponenta mreže je napredni, okoljski, HYT (HumiditY Temperature) digitalni senzor 
za merjenje temperature in relativne vlažnosti. Mreža senzorjev s PC-jem komunicira preko RS-
485 vmesnika s pomočjo Modbus protokola. Visoka točnost, zanesljiv komunikacijski protokol 
in enostavna montaža ga dela idealnim za uporabo v skladiščih, poslovnih prostorih in drugih 
prostorih kjer je potreben natančen in zanesljiv monitoring temperature in/ali relativne vlažnosti 
kot tudi elektronski zapis na lokalnem PC-ju ali PC omrežju.

Povezovanje senzorjev s PC-jem je ekstremno enostavno 
in se izvaja s poceni telefonskim kablom, ki gre od senzorja 
do senzorja ter na koncu preko USB-485 konverterja na 
PC, kot se vidi na zgornji slici. Z boljšim kablom je lahko 
razdalja tudi preko 1200m. USB-485 konverter ima integriran 
sistem za napajanje senzora, po istem kablu s 4 prevodniki 
se prenaša tako signal kot električno napajanje. Na vsak 
HYT senzor se lahko priključi dodatna merilna sonda s 
kablom dolžine do 2 m, s čimer se dobita dve merilni 
mesti za ceno enega, na primer, senzor meri parametre 
u hladilniku, sonda pa v zamrzovalniku.

HYT spada v skupino senzorjev profesionalne točnosti. 
Tipična merilna pogreška za temperaturo je 0,3°C, za 

vlažnost pa ±2%. To omogoča uporabo v prehrambni 
industriji, proizvodnji zdravil  in kemičnih izdelkov, kakor 
tudi za sledenje fi zičnih parametarov v človekovem okolju. 
HYT ima garancijsko dobo 7 let in servisno dobo 10 let.

Kalibracija senzorjev se dela na zahtevo in se izvaja v 
akreditiranih laboratorijih po ISO-17025.

Mrežo spremlja močna programska oprema “VTP μSCADA” 
ki meri, prikazuje grafi čno in numerične vrednosti, beleži, 
analizira meritve, tiska in alarmira v primeru prekoračitve 
postavljenih mej za relativno vlago in temperaturu. Softver 
podpira zahteve 21 CFR part 11.

VTP μSCADA

HYT senzorji so dva do trikrat cenjši od cen senzorjev 
konkurenčnih proizvajalcev. Pri tem pa imajo višjo točnost, 
sedam krat daljšo garancijsko dobo, ne zahtevajo dodatne 
investicije, kot na primer sistemi s tokovnim prenosom 
signala 4 do 20 mA in so je dostopen trenutno.

Več informacij o teh produktih se nahaja na spletni strani: 
http://1www.ed.rs



43AVTOMATIKA 174/2019

VTS INDUSTRIJSKI SENZORJI

Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.  

Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in  

MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.  

Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP 

sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala 

učinkovitost in izboljšala gospodarnost.

NOVO

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

NAREKUJEMO

TEMPO

Informacije: Electronic Design, Srbija

VTS Industrijski senzor za nadzor temperature 
in relativne vlage

Obstaja veliko število situacij, ki zahtevajo distribuirano merenje relativne vlage in temperature ter 
dokumentiran zapis o izmerjenih vrednosti v času. Najpogostejše potrebe po teh tipih  merjenja so 
v proizvodnji hrane in zdravil, v klimatizaciji prostorov, v laboratorijih, hladilnicah, visokoregalnih 
skladiščih in  drugih prostorih in zgradbah.

VTS je digitalni Senzor-Transmiter za merenje relativne vlažnosti i temperature koji je 
specijalno dizajniran za primene u industrijskom okruženju. Opseg merenja vlažnosti 
je 0 do 100% i temperature od -40 do +85ºC (sa produženom sondom do +120ºC). 
Ovaj tip senzora ima inicijalnu tačnosti od ±3% (na 25ºC) za vlažnost i ±0,5ºC za 
temperaturu (od -10ºC do +50ºC) 

Osnovne karakteristike
• Merjenje relativne vlažnosti in temperature
• Kovinsko ali plastično neprepustno ohišje za težke pogoje IP66
• Daljinsko očitavanje na PC-ju
• Izolirani RS-485 izhod in Modbus protokol
• Dva izolirana analogna izhoda 4-20 mA (opcija)



44 AVTOMATIKA 174/2019

SENZORIKA

• Dva relejska ON-OFF izhoda (opcija)
• VTP μScada softver za zbiranje in analizo podatkov
• Garancijska doba je 10 let

  
Uporaba

• Farmacija, proizvodnja in hranjenje zdravil
• Proizvodnja hrane in skladišča
• Čiste sobe in bolnišnični prostor
• Laboratoriji in raziskave
• Visokoregalna skladišča
• Hlafi lniki, zamrzovalniki in hladnilnice
• Tople komore, inkubatorji in sušilnice
• Kontola procesov in procesno upravljanje

Izolacija

Profesionalne uporabe kot so omenjene zgoraj, zahtevajo 
naprave s profesionalnimi lastnostmi, to pa prevsem 
pomeni visoko točnost in zanesljivost v uporabi. Senzorji, 
ki delajo z neizoliranimi oddajniki se zagotovo ne morejo 
uporabljati v odgovornih aplikacijah. VTS imajo med 
napajanjem in RS-485 galvansko izolacijo 2.500 Vrms (1 
min), na izhodih 4 do 20mA pa ima izolacijo 3.750 Vrms 
(1 min) na obeh zankah proti napajanju.

Mreža Senzorjev - Transmiterjev

Mreža 247 distribuiranih VTS Senzorjev-Transmiterjev 
se priključuje na serijski port ali USB port PC-ja. Če je 
potrebno večje število merjenj, se lahko na drugi  port 
PC-ja priključi še ena mreža 247 Senzorjev-Transmiterje, 
zato lako skupno število senzorjev doseže 494 enot. Celo 
s temi razširitvami se lahko število podvoji brez omejitev 
v performansah.

Serijska komunikacija RS-232 deluje na razdalji samo 
15m, USB do 5 m, zato se med PC in omrežje od max. 247 
Senzorjev-Transmiterjev (omejitev Modbus protokola) 
postavlja konverterr ISO485 ali USB-485, ki lahko podaljša 
doseg komunikacije celo do 10km, odvisno od kakovosti 
in načina ožičenja.

VTS Senzor-Transmiter dobi uporabnik standardno 
nastavljen v skladu s specifi kacijami, vendar jih lahko s 
pomočjo serijskega vmesnika preuredi glede na svoje 
potrebe. Želeni obseg za tokovne izhode se nastavlja 
programsko, prav tako pa tudi relejske akcije ON/OFF za 
vlago in za temperaturo, kot tudi kalibracijo senzorjev. 
Vsak od senzorjev ima opcijsko svoj galvansko izoliran 
tokovni izhod tako, da lahko uporabnikj izbira vrsto prenosa 
podatakov med digitalnim Modbus povezavo ali opcijsko 
tokovne zanke od 4 do 20mA, lahko pa se uporablja 
tudi oba hkrati.  Za prenos podatkov med senzorjem in 
PC-jem se uporablja dva vodnika (t.im. povita parica). S 
tokovno zanko 4 do 20 mA se lahko podatki prenašajo 
na razdalji do 1200 m in več, s serijsko komunikacijo RS-
485 pa na razdalji od 1 do 3 km. S specijalnim kablom 
je možno razdalje povečati do 10 km. VTS se napaja z 
enosmerno napetostjo od 8 do 50 V, oziroma od 10 do 
30 V za tokovne zanke.

Vsak senzor je na nivou svojega RS-485 vmesnika optično 
izoliran od omrežja, kar izključuje možnost zemeljestičnih 
zank in druge tvegane situacije. Največje število senzorjev 
na trgu, ki delujejo s serijsko komunikacijom RS-485 
ali z analognim prenosom 4 do 20mA nima izolacije. Ta 
pomanjkljivost je narejena zaradi nižje cene produkta, 
vendar zaradi potencijalnih ozemljitvenih zank lahko 
povzroči veliko škodo uporabniku, kar rezultira k izgudi 
dela in celo cele investicije. Izolacija na vseh nivojih v 
Senzorju-Transmiterju VTS zagotavlja profesionalnost, 
zanesljivost v uporabi in natančnost izmerjenih vrednosti.

Ohišje je optimizirano za montažo na zid. Dimenzije ohišja 
so 96 mm (širina) x 63 mm (višine (ne računajoč sonde))
x 35 mm (globina). VTS je dizajniran tako, da zdrži nizko 
amplitudne vibracije, ki se lahko pojavijo v nekaterih 
karakterističnih delovnih okoljih.

Prednosti RS-485 nad analogni prenosom 4 do 20 mA

Za delovanje tega distribuirangega sistema nie potrebujemo 
naprave za zajem podatkov za PC ali nabava in programiranje 

Sistem za merjenje okoljske temperature in vlage
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dragih A/D modulov za PLC. Če 
je PLC že v uporabi, se senzorji 
priključijo na njegov RS-485 
port. Če PLC nima RS-485 
am pak samo RS-232 port, je 
po treben konverter RS-232 v 
RS-485 ali ISO-422/485. Slika 
desno prikazuje ekonomičen in 
profesionalen RS-485 konverter.

Prednost RS-485 komunikacije nad analognimi sistemi 
distribuiranega merjenja je, da ne zahteva nabave sistema 
za zajem podatkov ali nakup PLC-ja z analognimi moduli, 
niti nameščanje dragega ožičenja za prenos analognih 
signalov. Medsebojna komunikacija v omrežju Senzorjev-
Transmiterjev se vrši s pomočjo ekonomičnega JYStY ali 
UTP kabla, ki se uporablja za računlniška omrežja, tako 
da je skupna cena takega sistema znatno nižja od cene 
sistemov, ki delujejo na principih analogne konverzije, 
ob višjem nivoju zanesljivosti, enostavnosti uporabe in 
industrijske profesionalnosti. Vendar, če uporabnik že 
ima sistem za zajem podatkov in postavljeno ožičenje, 
lahko opcijsko uporabi analogne izhode iz Senzorjev-
Transmiterjev in takrat so mu na voljo tokovni izhodi 4 
do 20 mA.

Vgrajeni releji se lahko programsko defi nirajo na kateri 
temperaturi ali nivoju vlažnosti bodo vključili ali izključili 
svoj lokalni aktuator (ventilator, grelec itd.). Histereza se 
lahko nadzira v poljubnem želenem obsegu. Vgrajeni 
senzor ima certifi kat Švicarskega inštituta za meroslovje  
in standarde. VTS je do sedaj vgrajen v velikem številu 
farmacevtskih skladišč in bez težav opravijo etaloniranje 
po ISO17025 standardu.

Za manjša omrežja je potreben samo en izvor za 
napajanje senzorjev, ali 2 za omrežja srednje gostote. 
Število potrebnih izvorov lahko varira in zavisi od števila 
senzorjev, razdalje in povprečnega preseka vodnikov, 
ki se uporabljajo za napajanje. Podrobnosti o izvoru za 
napajanje so na strani CS-24.

Senzorji-Transmiterji iz te skupine so sorodni s serijo CD 
kondicionerjev za merjenje enosmerne in RMS napetosti 
in toka, s termostikov, potenciometrov, RTD itd. in vsi so 
lahko hkrati priključeni na isto omrežje.

Filtri

Kot mnogo drugih senzojev, ima tudi VTS sondo za 
namestitev senzorskega elementa. Ta sonda se uporablja,   
da odmakne senzor od elektronskih komponent, ki so 
nameščene v ohišje. To pa zaradi tega, ker te komponente 

s svojo, čeprav majhno disipacijo vendarle lahko vplivajo 
na točnost merjenja senzorja.

V osnovni verziji ima VTS plastično sondo s premerom 
12 mm, na njenem vrhu se nahaja senzor zaščiten z 
mehanskim fi ltrom za pršenje vode in delcev večjih od 
100 μm. Premer 12 mm je ugoden za mehansko vključitev 
v kalibrator vlage kadar za to nastane potreba. Filter se 
lako pere v ultrazvočni kadi in se potem lahko osuši z 
zrakom  iz kompresorja. Filtri so plastični, odporni na 
kemična sredstva za pranje. Po potrebi je lahko sonda  
zaradi montaže na stroje, kanale ali težko dostopna mesta 
montirana preko podaljševalnega kabla dolžine do 2 m.

KALIBRACIJA

VTS Senzor-Transmiter se po zahtevi dobavlja z ISO17025 
atestom akreditiranega laboratorija za merjenje temperature 
in relativne vlage. Kalibracija vlažnosti in temperature se 
opravlja programsko preko Modbus protokola.

PROGRAMSKA OPREMA

VTP μSCADA meri, linearizira, beleži, arhivira, alarmira, 
grafi čno prikazuje, ščiti in tiska podatke v numeričnem ali 
grafi čnem formatu v zahtevanem številu kanalov in času.  
Deluje v lokalnem omrežju ali preko Interneta.

VTP μSCADA je programski paket za omrežje do 100 
(opcijsko do 1000) Senzorjev-Transmiterjev. Program 
je namenjen za odčitavanje podatkov iz omrežja VT 
senzorjev, zapisovanje izmerjenih vrednosti v datoteke, 
prikaz in razlago meritev in alarmnih stanj, analizo in 
tiskanje. Namenjen je za delovanje na PC računalniku 
na platformah Microsoft Windows 7/8/8.1/10. Softver 
podpira ”21 CFR Part 11” ameriške FDA (Ameriška Zvezna 
Agencija za hrano in zdravila).

Program je Electronic Design zadnjih deset let razvijal za 
zajem podatkov in merjenje iz različnih tipov senzorjev. 
Program se je tekom let razvijal in nadgrajeval glede na 
nove uporabniške potrebe in ideje.
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Karakteristike
Parameter Pogoji Tipične vrednosti Enota

Relativna vlažnost

Natančnost
od 10 do 90%
od 0 do 100%

±2
±3

%
%

Dolgoročna stabilnost  - Drift letno 0,2 %

Histereza TA=25°C 1 %

Delovni obseg -5°C do +60°C 0 do 100 %

Temperatura

Natančnost ±0,4 °C

Merilni obseg -40 do +85 °C

Izhodi (opcijsko)

Analogni 2 Simultana izhoda 4-20 mA

Digitalni 1 kanal RS-485

Rele Za rel. vlažnost in temperaturo 30 V, 1 A

Napajanje

Napetost napajanja UV Enosmerna napetost 9 do 50 V

Poraba UV=24V 20 mA

Splošno

Tip ohišja Al ali ABS ohišje

Lokalni displej Ne

Uporaba Industrijski pogoji

Montaža Na zid

Temperaturni obseg -40 do 85 °C

Storitve in dobavni roki

• Testni vzorci so na zahtevo na voljo takoj
• Prezentacija sistema se lahko dogovori v roku petih dni
• Namestitev manjše količine senzorjev pri bodočem kupcu zaradi preizkušanja je možnav roku 10 dni.
• Za manjše količine (do 10 senzorjev) je rok dobave takoj.
• Večje količine (50 do 100 kosov) se lahko dobavi v dveh tednih.

Garancijska doba

VTS senzorji so naprave visoke kakovosti, zato je garancijska doba 10 let. Prav tako je servisna doba 10 let. Za 
senzorsko komponento se garancijska doba giblje  od dve do 5 let, odvisno od zunanjih vplivov ter začetnih specifi kacij 
natančnosti za daljše časovno obdobje. Uporabniška dokumentacija je v srbskem jeziku, prav tako je grafi čni vmesnik 
programske opreme v srbščini.

Za cene in ostale informacije se pozanimajte na tel. +381 11 308 50 30 ali ed@ed.rs
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