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Novoletni čas je čas veselja, druženja in seveda obdarovanja. Nakupovalna
središča se napolnijo z darili, novoletnimi akcijami, svetlečim in utripajočim
kičem, ki povzroča glavobole, in nakupovalci, ki (brezglavo) iščejo takšna
ali drugačna darila. Kot kažejo različne ankete in mini raziskave, mnogi v
ta namen namenijo precej več finančnih sredstev, kot bi jih lahko, mnogi
pa se celo zadolžujejo. Nezavedno ujeti v tri zakonitosti darovanja, kot jih
je definiral veliki antropolog Mauss. Te zakonitosti pravijo, da je dar vedno
treba sprejeti in ga recipročno vračati. Vrnjeno darilo mora biti iste ali večje
vrednosti kot prejeto darilo, v nasprotnem primeru smo osebi, ki nam je
podarila nekaj vrednejšega, dolžni oziroma inferiorni. Pri obdarovanju vse
bljižnjih in dragih pa ne pozabite na osebo, ki je prepogosto zapostavljena
– na sebe. Podarite si več prostega časa, kakovostnega časa z družino ali
pa miren sprehod po zasneženem travniku.
V tej številki revije vam v duhu časa obdarovanja podarjamo kup vsebin.
Med novicami vas čakajo utrinki iz strokovne ekskurzije na nemški sejem
avtomatizacije SPS/IPC/DRIVES. Istočasno vas ponovno z veseljem
vabimo na sejem IFAM, ki bo na celjskem sejmišču potekal od 30. januarja
do 1. februarja 2008. Že danas si rezervirajte čas in nas obiščite na
razstavnem prostoru.
Predstavljamo XI/ON ECO vmesnike za Profibus, CANOpen in ModbusTCP komunikacijska vodila podjetja Micro Innovation in novo serijo
industrijskih mrežnih stikal EKI. Nova industrijska mrežna stikala EKI
podjetja Advantech zagotavljajo zanesljivo delovanje tudi v razmerah,
ko običajna »hišna« mrežna stikala omagajo. V prejšnji številki smo se
temeljito posvetili stikalnim blokom SVTL, tokrat pa vam predstavljamo
nove stikalne bloke xEnergy, ki so namenjeni za vgradnjo v zahtevnejše
objekte. V rubriki Naš nasvet se posvečamo nadzoru ozemljitve v Exokolju, v rubriki Naša rešitev pa začenjamo serijo člankov o namenskih
proizvodih Synatec.
Spoštovani poslovni partnerji in vsi, ki skupaj ustvarjamo. Ob tej priložnosti,
izteku uspešnega leta, se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam iskreno
želimo vse najboljše, veliko sreče in zdravja v novem letu 2008.

					
Polonca Pagon,
marketing in odnosi z javnostmi,
Kolektor Synatec d. o. o.
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elsing@elsing.si
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Strokovna ekskurzija Kolektor Synateca na sejem
SPS/IPC/DRIVES
Konec meseca novembra je v Nürenbergu v Nemčiji potekal največji evropski sejem avtomatizacije SPS/
IPC/DRIVES. Ker sejem ponuja popolen pregled novosti na področju avtomatizacije ter razstavljavcem in
obiskovalcem omogoča vzpostavitev številnih poslovnih kontaktov, je podjetje Kolektor Synatec letos ponovno
organiziralo strokovno ekskurzijo in obisk sejma omogočilo svojim kupcem in poslovnim partnerjem.
Polonca Pagon, marketing in odnosi z javnostmi, Kolektor Synatec, d. o. o.
Glaven namen sejma je bil kupcem predstaviti novosti na področju opreme za avtomatizacijo podjetij, ki jih Kolektor
Synatec zastopa. Tako si je preko 30 udeležencev ekskurzije med drugim ogledalo razstavne prostore podjetij Moeller,
Micro Innovation, Advantech, Stahl, MicroSYST in Jokab Safety. Kot je povedal g. Alojz Malenšek (Sematik, d. o. o.)
je tovrstna ekskurzija odlična priložnost spoznavanja novosti in razvoja opreme, ki jo uporabljajo pri različnih projektih.
»Kot strojegraditelj in predavatelj na višji strokovni šoli lahko zatrdim, da sem na sejmu spoznal novosti in rešitve, ki jih
bom lahko uporabil pri nadaljnem delu. Poleg tega je tovrsten dogodek prava priložnost za izmenjavo mnenj s kolegi
iz elektro panoge o različnih tehničnih rešitvah in novitetah. Z organizacijo in izvedbo ekskurzije sem zelo zadovoljen,
glede na obseg sejma pa bi lahko ogled še podaljšali.«
Za lanskoletni sejem so organizatorji trdili, da je bil največji in najuspešnejši doslej, letošnje številke pa potrjujejo, da
jim je ponovno uspelo, saj je tridnevni dogodek obiskalo skoraj 46 tisoč obiskovalcev.
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Novi komunikacijski vmesniki XI/ON ECO
XI/ON module in priključne vmesnike podjetja Micro Innovation zagotovo poznate vsi, ki imate opravka s
prenosom vhodnih in izhodnih signalov z dislociranih enot. Pred dvema letoma se je XI/ON vmesniškemu
modulu s Profibus ter CANOpen komunikacijskim vodilom pridružil še modul s CANOpen vodilom in funkcijo
krmilnika (XN-PLC-CANOPEN) ter cenovno zelo ugodni XI/ON ECO vhodno-izhodni moduli. Tokrat vam
predstavljamo novost – XI/ON ECO vmesnike za Profibus, CANOpen in Modbus-TCP komunikacijska vodila.
Poleg modularnega sestavljanja vhodnih in izhodnih modulov, ki omogoča sestavo glede na individualne
želje in potrebe, je potrebno omeniti še poglavitni razlog, zakaj je družina XI/ON tako razširjena v sistemih
avtomatizacije – cena.
							
							

Marko Rožič, projektni inženir, Kolektor Sinabit, d. o. o.
Igor Jug, produktni vodja, Kolektor Synatec, d. o. o.

Komunikacijska vmesnika
(gateway) Profibus in
CANOpen
Komunikacijska vmesnika Profibus
in CANOpen, širine dveh XI/ON
ECO vhodno-izhodnih modulov,
imate mnogo prednosti (poleg zelo
ugodne cene), ki odločajo v njun
prid. Te prednosti oziroma lastnosti
so:
integriran zaključni upor (če je
postaja prva ali zadnja v komunikacijski liniji), ki ga aktiviramo s
preklopom stikal DIP,
l modul za osveževanje mreže
(Bus refresh) je integriran v sam
vmesnik,
l stopnja zaščite IP20, temperaturno
območje delovanja od 0 do 55 °C,
l vse nastavitve za delovanje so
mogoča prek stikal DIP na sprednji
strani vmesnika,
l priključne sponke Push in,
l status stanja vmesnika (delovanje oz. napake) lahko preverjamo z diodami LED nas sprednji strani (npr. rdeča lučka
BUS utripa, če ni nastavljen pravi
naslov postaje).
l

Značilnosti XI/ON ECO
CANOpen komunikacijskega
vmesnika (XNE-GWBRCANOPEN):
hitrost prenosa od 20kBit/s do
1Mbit/s (nastavljanje s stikali
DIP),
l omogoča priključitev do max
1152 DI/ DO in do max 112
l
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Slika 1 – Komunikacijski vmesnik XI/ON ECO CANOpen

novosti

l

l

l

AI/72 DO (oz. do največ 252
bytov komunikacije prek lastnega komunikacijskega vodila do
vmesnika),
CANOpen omogoča priključitev
do 62 postaj (naslovi postaj od
1 do 63 v dvojiškem sistemu,
primer: 38=100110) in do
62 XI/ON modulov na postajo,
največja poraba priključenih
modulov na vmesnik je 700mA,
nato je potrebno dodati modul
za osveževanje mreže (Bus
refresh).
Skupna tokovna omejitev je 1,5
A na desni strani dodatnega
modula za osveževanje mreže,
kot dislocirane enote jih lahko
priključimo na programirne
vmesnike s PLC funkcionalnostjo (XN-PLC-CANOPEN)
(Slika 1).

Značilnosti XI/ON ECO
Profibus komunikacijskega
vmesnika (XNE-GWBRPBDP):
l

l

l

l

naslavljanje komunikacijskih
vmesnikov poteka preko stikal
DIP (naslovi od 001 do največ
125 v dvojiškem sistemu, npr.
50=0110010),
omogoča priključitev do max
48 vhodno-izhodnih modulov
(omejitev je količina podatkov:
največ 244 konfiguracijskih
bitov in 235 parametrirnih
bytov na Profibus DP postajo
ter največ 252 bytov komunikacije iz modulov na vmesnik),
največja skupna tokovna poraba
vseh priključenih modulov na
lokalnem vodilu ne sme presegati
1 A (vsak modul ima lastno
porabo, od npr. 30 mA do 140
mA – podatki o porabi so podani
v specifika cijah).
Pri vmesniku XNE-GWBRPBDP uporaba osveževalnega
modula (Bus refresh) mreže ni
dovoljena,
pred delovanjem je potrebno
glavnemu krmilniku uvoziti
in instalirati datoteko GSD z

l

ustrezno konfiguracijo, ki jo kreiramo (in preverimo, nastavimo, ...) s
programskim orodjem IO Assistant,
funkcija samodejne nastavitve hitrosti prenosa (Auto baudrate detection)
omogoča hitro implementacijo v sistem. Hitrost se nastavi avtomatsko,
takoj po priključitvi v sistem.

Značilnosti XI/ON ECO Modbus TCP vmesnika (XN-GWBRMODBUS-TCP):
Ta komunikacijski vmesnik predstavlja pravo revolucijo v segmentu
priključevanja dislociranih vhodno-izhodnih signalov zaradi uporabe ethernet
komunikacijskega vodila. Njegove tehnične značilnosti so:
l

l

l
l

vmesnik priključimo na napajalno napetost za napajanje samega
vmesnika ter za napajanje vhodov in izhodov. Napajanja morata biti na
enakem potencialu. V vmesniku je že nameščen modul za osveževanje
mreže (kot npr. v XN-GWBR-PBDP), po potrebi pa jih dodajamo tudi v
konfiguraciji. Za le-te pa ne velja, da morajo biti na istem potencialu,
na XI/ON postajo poleg vmesnika lahko priključimo največ 74 modulov
v slice obliki oziroma manj, če uporabljamo block module. Pri sestavljanju
konfiguracije je potrebno upoštevati še do največ tri module za
osveževanje mreže (Bus refreshing; skupna tokovna omejitev je 1,3 A
na osveževalni modul),
če ob sestavljeni konfiguraciji za 10 sek tiščimo gumb SET, vmesnik
prebere in shrani trenutno sestavljeno konfiguracijo modulov na postaji,
naslavljanje modula:
o na modulu je nalepka, na kateri je naslov modula, ki ga
lahko preberemo tudi s pomočjo programskega orodja I/O
Assistant. IP naslov postaje nastavimo s stikali na sprednjem
delu (samo četrti del naslova 192.168.1.XXX, maska: 255.255.255.0),
celotni IP naslov pa lahko nastavimo tudi programsko.
o pomen nastavljenega naslova:
000:
naslov vmesnika 192.168.1.254 (tovarniška nastavitev),
1-254:
ročna nastavitev. Po vsaki spremembi naslova je potrebno
izvesti napetostni reset, da vmesnik shrani nov naslov,
300:
BootP. Naslov določi BootP stežnik po vključitvi postaje v
mrežo,
400:
DHCP. Naslov določi DHCP strežnik po vključitvi postaje v
mrežo,
500:
PGM. Naslov določimo s pomočjo programskega orodja I/O
assistant,
600: PGM-DHCP (Slika 2 na naslednji strani).
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vizualizacijo za upravljanje.

Na vse vmesnike se preko servisnega priključka
priključimo s programskim orodjem IO Assistant s
pomočjo XI/ON kabla (XN-PS2-CABLE). S pomočjo
tega programskega orodja opazujemo stanja
vhodov in izhodov, preberemo oz. sestavljamo
konfiguracijo postaje, izdelamo datoteko GSD,
nastavljamo naslove vmesnikom, diagnosticiramo
napake itd.
Uporaba modulov družine XI/ON je vedno večja
zaradi razširjenosti in povezljivosti na sisteme
različnih proizvajalcev. XI/ON ECO Modbus TCP
vmesnik pa postaja nepogrešljiv pri sistemih za
upravljanje zgradb. Pravzaprav pa omejitev glede
uporabe ni, saj zaradi razširjenosti ethernet povezav
uporaben na vseh področjih avtomatizacije.
Slika 2 – XI/ON ECO Modbus TCP vmesnik

Krmilna konfiguracija panela XV v
kombinaciji s XI/ON ECO vhodnoizhodnimi moduli
Z novim vmesnikom XNE-GWBRCANOPEN je pridobljena tudi možnost
uporabe XI/ON vhodno-izhodnih modulov,
ki v kombinaciji z družino panelov XV s PLC
licenco nudijo celostno rešitev upravljanja
sistemov z vključeno vizualizacijo. Za
uporabo je panelu iz družine XV potrebno
dokupiti licenco za PLC funkcionalnost.
Prek področnega vodila CANOpen pa
povežemo dislocirane enote in tako
pridobimo cenovno ugoden in po naših
potrebah zgrajen sistem za zajemanje,
upravljanje in nadzor z vizualizacijo.
Imamo še drugo možnost. Panel XV
lahko uporabimo samo za vizualizacijo,
kot krmilnik pa uporabimo programirni
vmesnik XN-PLC-CANOPEN (več o tej
rešitvi v Informatorju št. 36). Obe različici
predstavljata cenovno ugodno rešitev
za sisteme pri katerih potrebujemo tudi
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Slika 3 – Primer krmilne konfiguracije panela XV v kombinaciji s XI/ON ECO
vhodno-izhodnimi moduli

predstavljamo

Tipsko preskušeni stikalni bloki xEnergy
Moeller je razširil svojo ponudbo naprav za razdelitev električne energije in tržišču ponudil nove stikalne bloke
xEnergy, ki so namenjeni za vgradnjo v zahtevnejše objekte, kjer je potrebna večja zanesljivost napajanja,
večji nazivni tokovi (do 4000 A) in večja stopnja notranje delitve vse do oblike 4b. Stikalne bloke XEnergy
lahko enostavno prilagajamo posameznim projektnim zahtevam, potrebnim stikalnim in zaščitnim aparatom
ter vgradnim in priključnim možnostim objekta. Stikalni bloki so tipsko preskušeni (TTA) ali delno tipsko
preskušeni (PTTA) v skladu s standardom SIST EN 60439-1.
Andrej Rajh, prodaja in svetovanje, Kolektor Synatec, d. o. o.
								
Dane Halić, projektant, Elsing Inženiring, d. o. o.
							
Jure Božič, direktor, Elsing Inženiring, d. o. o.

Uvod
Sistem stikalnih blokov xEnergy sestavljajo:
l različna ohišja, paneli in okrovi,
l glavne (horizontalne) in pomožne (vertikalne)
zbiralke,
l različni stikalni aparati in
l programsko orodje za konstruiranje stikalnih blokov.

Glavne značilnosti stikalnih blokov xEnergy so:
l tipski certifikat (type-tested assemblies TTA ) do
4000 A,
l konstrukcija omogoča ločevanje glavnih funkcijskih
enot stikalnega bloka (glavne zbiralke, pomožne
zbiralke, prostor stikalnih aparatov, kabelski in
priključni prostor),
l notranja delitev do oblike 4 poveča zaščito oseb pred
Moellerjevi stikalni
aparati

Zbiralčni sistem

Programsko orodje

Ohišje

Slika 1- Sistem stikalnih blokov xEnergy

Stikalni bloki xEnergy izpolnjuje zahteve naslednjih
standardov:
l SIST EN 60439 - Low voltage switchgear and
controlgear assemblies, Part 1 in Part 3,
l SIST EN 60208 - Empty enclosures for low voltage
switchgear and controlgear assemblies,
l SIST EN 60529 - Degrees of protection provided by
enclosures (IP code).

l

l

dotikom delov pod napetostjo in omejuje širjenje
obloka znotraj stikalnega bloka,
stikalna ohišja (omare) se transportira tako, da so
posamezni deli ohišja zapakirani v manjše ploske
pakete in tako porabijo manj prostora,
priklop dovoda je možen na tri načine: s pomočjo
običajnih kabelskih čevljev, posebnih kabelskih
priključkov za profilirane zbiralke ali adapterja za
priklop tipskih oklopljenih zbiralk.
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Tehnične lastnosti stikalnih blokov xEnergy

Izvedba stikalnih blokov xEnergy
Glede na položaj glavnih zbiralk ločimo dve izvedbi:
l glavne zbiralke so na zadnji strani bloka: nazivni
tok do 4000A, priklopi so mogoči spodaj ali zgoraj,
l glavne zbiralke so na stropu bloka: nazivni tok do
3200A, priklopi so mogoči samo spodaj.

Slika 2 - Možne razporeditve zbiralk

Slika 3
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Po namenu uporabe ločimo tri različne skupine (slika
3) :
l dovodna polja XP
l odvodna polja XF
l univerzalna (prazna) polja XG

predstavljamo

Dovodna polja XP
V dovodnih poljih so lahko vgrajeni tri ali štiri polni
odklopniki (bremenski ločilniki) tipa: NZM4-1600 A,
IZM1-1600 A, IZM2-3200 A in IZM3-4000 A, ki so lahko
izvlačljive ali fiksne izvedbe. Glavne zbiralke so lahko
na vrhu (slika 4) ali na zadnji steni stikalnega bloka
(slika 5).

Slika 4 - Dovodno ohišje z glavnimi zbiralkami zadaj (do 4000 A)

Slika 5 - Dovodno ohišje z glavnimi zbiralkami zgoraj (do 3200 A)
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Odvodna polja XF

Zaključek

Odvodna polja so sestavljena iz različnega števila
modulov, v katere so vgrajeni stikalni aparati, ki so
potrebni za izvedbo napajanja porabnikov. V odvodna
polja lahko vgrajujemo odklopnike, motorska zaščitna
stikala, inštalacijske odklopnike in varovalčne bremenske
ločilnike. Stikalne aparate lahko vgrajujemo v fiksni ali
izvlačljivi izvedbi, posluževanje pa je mogoče pri zaprtih
ali odprtih vratih stikalnega bloka.

Zanesljiva in varna razdelitev električne energije je
ključnega pomena za obratovanje zahtevnejših objektov.
Zato se za take objekte vse pogosteje zahteva vgradnja
tipsko certificiranih stikalnih blokov TTA, ki so izdelani
po usvojenem tipu brez sprememb, ki bi lahko vplivale
na spremembo karakteristik stikalnega bloka. Tem
zahtevam v največji meri ustrezajo tudi opisani stikalni
bloki xEnergy.

Glavne značilnosti odvodnih polj so:
l možno je nanizati večje število posameznih modulov
v katere vgrajujemo stikala, …,
l modularna konstrukcija omogoča prilagodljivost,
fleksibilnost, uporabnost,
l enostavna montaža modulov za notranjo delitev
ohišja oblike 2,
l prilagodljiva montaža modulov za notranjo delitev
ohišja oblike 4, vsak odcep lahko ima pokrov s tečaji
l narejen tipski preskus (TTA) do 630 A.

Sistem stikalnih blokov xEnergy je podprt z ustreznim
programskim orodjem, s katerim lahko enostavno
pripravimo specifikacijo potrebnega materiala in izgled
stikalnega bloka po vaših projektnih zahtevah (enopolni
risbi energetskega razvoda).
Če načrtujete vgradnjo zahtevnejšega stikalnega
bloka, se obrnite na nas in skupaj bomo naredili
optimalno rešitev za vaš projekt.

Slika 6 - Različna razporeditev funkcijskih enot odvodnih polj do 630 A

Literatura:
- Katalog: Type-Tested Switchgear System xEnergy
up to 4000 A (Moeller)
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Nova serija industrijskih mrežnih stikal Advantech EKI
Podjetje Advantech je na tržišče lansiralo novo serijo industrijskih mrežnih stikal EKI, ki zagotavljajo zanesljivo
delovanje tudi v razmerah, ko običajna »hišna« mrežna stikala omagajo. Tako imajo vsa stikala serije EKI
robustno ohišje s stopnjo zaščite IP30, temperaturno območje delovanja od -10 do +60°C oz. opcije z razširjenim
temperaturnim območjem celo od -40 do +75°C in zračno vlažnostjo (od 5 do 95 %). Priključna napetost mora
biti v območju med 12 in 48 V DC in nemoteno delujejo tudi ob napačni priključitvi na napajalne sponke.
Namesti se ga na letev DIN ali pa montira s priloženimi nosilci na steno.
						

Serijo sestavljajo nenadzorljiva (unmanaged) in nadzorljiva (managed) stikala z različnimi tehničnimi lastnostmi in zmogljivostmi. Nenadzorljiva stikala so
običajna stikala, ki od uporabnika zahtevajo ustrezno
vgradnjo, elektronika v stikalih pa samodejno določa
optimalno hitrost prenosa podatkov, nima pa možnosti
administracije (npr. zapiranje posameznih priključkov,
nadzor SNMP, statistiko prenosa, ...), kar pa omogočajo
nadzorljiva stikala, ki jih običajno uporabljamo za namenske potrebe.

Žiga Matjašec, tehnična podpora, Kolektor Sinabit, d. o. o.
Marko Rožič, projektni inženir, Kolektor Sinabit, d. o. o.

Stikalo z oznako EKI-2526M/S ima 4x10/100TX (konektor RJ45) in 2x100FX (konektor tipa SC) ethernet
priključke, sicer pa enake lastnosti kot prej omenjena
modela. Dodatno omogoča prenos »store & forward«:
prejeto sporočilo shrani in kasneje pošlje na končno
destinacijo. To zagotavlja, da so podatki pravilno in
zanesljivo prenešeni.

Nenadzorljiva stikala in splošne značilnosti
Za običajno uporabo v industrijskih okoljih je uporaben
sicer nenadzorjiv EKI-2525 (oz. EKI-2528) s petimi oz.
osmimi 10/100Base-TX priključki (konektor RJ45). Stikalo ima dvojno napajanje in relejski izhod. Le-ta javlja napako, če je katera od napajalnih linij prekinjena.
Stikalo samo zazna hitrost povezave (10/100Mbps).
Stikalo s proceduro »auto-negotation« samo nastavi
komunikacijske parametre priključene naprave (hitrost
povezave, half ali full-duplex pretočnost priključkov,
...). Stikalo podpira detekcijo MDI in MDI-X zato kabel z
prekrižanimi paricami (»crossover«) ni potreben.

Slika 2 – EKI-2526M

Stikalo EKI-2725 ima 5x10/100/1000 Base-TX priključkov (konektor RJ45), ki poleg običajnih in že prej
naštetih splošnih značilnosti podpira »jumbo packs«
(prenos paketov podatkov do 9 kByte na okvir). Poleg
prenosa »store&forward« njegove lastnosti omogočajo
prenos multimedije pri Gigabit hitrosti.

Slika 1 – EKI-2525

Stikalo EKI-2541M/S omogoča pretvorbo in prenos
podatkov med bakrenim kablom s konektorjem RJ45
(preko priključka 10/100Base-TX) in optičnim kablom
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(priključek 100Base-FX). Stikalo omogoča razširitev
ethernet omrežja z multi-mode optiko (tip M do 2 km)
ter s single-mode optiko (tip S do 30 km). Optični kabel
se priključi preko konektorja SC.

Slika 4 – EKI-2741SX

Slika 3 – EKI-2541M/S

Stikalo EKI-2741SX/LX/F omogoča pretvorbo in prenos
podatkov med bakrenim kablom s konektorjem RJ45
(preko priključka 10/100/1000Base-TX) in optičnim
kablom (priključek 1000Base-FX). Optični kabel se
priključi preko konektorja SC oziroma SFP (miniGBC konektor). Model SX omogoča razširitev omrežja
(Gigabit Ethernet network) do 550 m preko multi-mode
optičnega kabla. Model LX pa do 10 km preko singlemode optičnega kabla, model F pa do 110 km. Prav
tako omogoča LFP (Link Fault Pass-Through), kar pomeni, da ob prekinitvi linije oz. ko ne dobimo odgovora
z druge strani, ustavimo komunikacijo. To omogoča,
da lahko s programsko aplikacijo v našem sistemu ustrezno reagiramo.

Redundanca in nadzorljiva stikala
Za aplikacije v industrijski avtomatizaciji je pogosto
potrebna redundanca tudi na komunikacijskih poteh,
ki povečuje zanesljivost delovanja sistemov. Prav tako
se za povečanje zanesljivosti mrežnih povezav uporablja namenska mrežna stikala, ki podpirajo enega od
protokolov za podporo redundanci in so tudi nadzorljiva
(managed).
Nadzorljiva stikala serije EKI imajo zaradi zanesljivosti
delovanja nameščen poseben protokol imenovan X-ring,
ki omogoča uporabniku, po sestavi redundatne mrežne
zanke ob izpadu ene povezave, vzpostavitev mrežne
povezave prek redundantnih povezav v času manjšim
od 10 ms (recovery time). V vsaki X-ring zanki je eno
stikalo glavno (Ring master), na kateremu je potrebno
določiti primarno komunikacijsko linijo ter redundantno
komunikacijsko linijo. Ob izpadu katerekoli linije ali
stikala se torej v manj kot 10 ms vzpostavi povezava
preko redundantne linije ter omogoči nemoteno delovanje sistema.
V nadaljevanju vam predstavljamo model stikala EKI7659C s 8x10/100Base-TX in 2xCombo10/100/
1000Base-TX/SFP (mini-GBIC) priključek. Stikalo
omogoča uporabniku optimirati zmogljivosti, poenostaviti vzdrževanje in povečati varnost mreže. Ker
je to nadzorljivo mrežno stikalo, ga je pred uporabo
priporočljivo pripraviti/nastaviti za delovanje v našem
sistemu. Konfiguracija je možna preko spletnega
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vmesnika (web), preko aplikacije telnet, preko serijske
povezave, Windows utility ali SNMP (Simple Network
Management Protocol). Po dostopu do konfiguracijske
aplikacije mrežnega stikala lahko nastavljamo ter opazujemo parametre kot so:
relejski izhod (določimo kdaj nam javi napako: npr.
ob izpadu ene od dveh napajanj ali ob npr. napaki na
enem od priključekov, ...),
l omogočanje oz. onemogočanje posameznih priključkov,
l statistika posameznega priključeka (status, število
prejetih/poslanih paketov),
l nastavljanje prioritete posameznih priključekov
(priključek trunk); želene priključeke dodamo v posamezna debla, kateremu določimo prioriteto,
l zrcaljenje priključekov (priključek mirroring) omogoča
nadzor prometa priključekov čez en oz. dva
priključeka,
l določanje pasovne širine (rate limiting – nastavljanje
pasovne širine vsakega priključka posebej), ...
l

Slika 5 – EKI-7659C

Široka ponudba stikal serije EKI omogoča zanesljivo
uporabo v še tako zahtevnih pogojih, o ugodnih pogojih nakupa pa kontaktirajte prodajno službo podjetja
Kolektor Synatec.
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Nadzor ozemljitve premičnih naprav v Ex-okolju
Ozemljitev vseh kovinskih delov (oz. zagotovitev njihovega enakega potenciala) je eno izmed osnovnih pravil
pri instalacijah v eksplozijsko ogroženem okolju. V tem članku bomo pozornost posvetili ozemljitvi premičnih
naprav, kjer nastopajo specifični problemi in njihove rešitve.
					
					
Vili Granda, tehnično svetovanje, Elsing Inženiring, d. o. o.
Kadar govorimo o ozemljitvah, največkrat pomislimo
na povezavo vseh kovinskih delov, ki jih potem skupno peljemo na zemeljski potencial. Pri instalacijah v
eksplozijsko ogroženem okolju pa izenačitev potenciala
predstavlja širši obseg aktivnosti. Pri tem moramo biti
dodatno pozorni tudi na morebitne elektrostatične naboje, ki lahko pri razbremenitvi povzročijo vžig prisotne
eksplozivne atmosfere.

l
l

l

Zakonske osnove
Zakonsko osnovo predstavljata ATEX direktivi (ATEX
95 in ATEX 137), ki jih v slovenskem prostoru združuje
Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur. list RS št.:
102/00 in 91/02). Podrobneje področje instalacij in njihove montaže v eksplozijsko ogroženem okolju določa
standard SIST EN 60079/14, pozornost elektrostatičnim
nabojem in zaščito pred njihovimi razbremenitvami pa
prinaša standard »SIST-TP CLC/TR 50404:2003 - Elektrostatika – Pravila ravnanja za izogibanje nevarnostim
zaradi statične elektrike«.
Osnovo za zadnji standard predstavljata dokumenta:
1. »BGR 132: Vermeidung von Zündgefahren infolge
elektrostatischer Aufladungen« (http://www.arbeitssi
cherheit.de/servlet/PB/show/1200867/bgr132.pdf )
2. »R044-001: Safety of machinery - Guidance and
recommendations for the avoidance of hazards due
to static electricity« (http://www.t-n-g.dk/images/PD
Fer/R044001_statisk_el.pdf )

upornost med fiksnimi elementi in avtomobilsko cisterno ne sme presegati 106 Ohm;
pred vsakim opravilom (npr.: odpiranjem pokrova,
priključitev cevi) je potrebno avtomobilsko cisterno
ozemljiti s pomočjo ozemljitvenega kabla, tako da
je upornost med avtomobilsko cisterno in zemljo
nižja od 106 Ohm. Ozemljitveni kabel se lahko
odstrani šele po zaključku vseh aktivnosti;
dodatni varnostni ukrepi, ki preprečujejo statično
naelektritev ali razelektritev v primeru, ko ozemljit
veni kabel ni priključen oz. je njegovo delovanje
neustrezno, so priporočljivi.

Kadar govorimo o premičnih napravah, je potrebno
tudi premične naprave ozemljiti pred njihovo uporabo
v procesu. Takšno ozemljitev dosežemo s pomočjo
ozemljitvenih klešč, ki jih na eni strani pričvrstimo na
premično napravo (cisterna, sod ipd.), na drugi strani
pa so fiksno ozemljene.
Poglejmo še nekaj praktičnih primerov:
l premični kontejner IBC (slika 1),
l sod na leseni paleti (slika 2) in
l ročna prenosna kanta (slika 3).

Varna ozemljitev premičnih naprav

Za nadzorno predstavitev problema je nemška verzija (praktično enakega) dokumenta bolj primerna, saj
vsebuje tudi grafične in slikovne ponazoritve opisanih
rešitev.

Pri delu s premičnimi napravami, kjer v skladu s standardi poskrbimo za zadostno ozemljitev, je največje
tveganje prisotno v trenutku preden premično napravo
priključimo na ozemljitev. Dejansko se lahko dogodi,
da je premična naprava naelektrena z elektrostatičnim
nabojem, ki lahko v trenutku priključitve ozemljitvenih
klešč sproži nekontrolirano razelektritev. Večjo varnost
dosežemo s pomočjo naslednjih ukrepov:

V konkretnem primeru se v tem članku dotikamo naslednje definicije (BGR 132: Poglavje 2: Pomen izrazov,
točka 14: Ozemljitev): Ozemljitev v elektrostatičnem
smislu za električno prevodne naprave, tekočine in
transportne poti je prehodna upornost pod 106 Ohm oz.
za ljudi pod 108 Ohm.

1. Vgradnja vmesnega ozemljitvenega stikala v ustrezni protieksplozijski zaščiti, ki ga preklopimo šele
po pričvrstitvi ozemljitvenih klešč (morebitna razelektritev se tako izvrši preko kontaktov na stikalu, ki pa
so protieksplozijsko zaščiteni, tako da ne more priti do
eksplozije).

Standard govori (poglavje 3: Ukrepi za preprečevanje
nevarnosti za življenje in zdravje ljudi v primeru
elektrostatičnih nabojev) tudi konkretno za posamezne
primere, npr.: za avtomobilske cisterne (3.2.4.2):

2. Vgradnja naprave za nadzor ozemljitve, ki poskrbi
za varno razbremenitev in šele po dejanski uspešni
ozemljitvi signalizira uporabniku, da lahko nadaljuje z
delom.
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Pri ozemljitvenem stikalu obstaja potencialna možnost
preklopa tudi v trenutku, ko ozemljitvene klešče niso
dovolj kakovostno pričvrščene na premično napravo
(npr. v primeru, kadar je na robu soda barva in klešče
ne dosežejo stika s prevodnim materialom).
Tej nevarnosti se izognemo z napravo za nadzor
ozemljitve. V tem primeru uporabnik točno ve, kdaj je
ozemljitev dejansko izvedena tako kot je potrebno. V
kolikor želimo doseči še višji nivo varnosti, lahko razen signala uporabimo tudi rešitev z relejskim kontaktom, preko katerega omogočimo vklop sistema za
prečrpavanje.

Ozemljitveno stikalo
Ozemljitveno stikalo je rešitev, ki jo na trgu že dlje časa
poznamo. Naš dobavitelj Stahl ponuja rešitev v enotnem
ohišju z veliko stikalno ročko z izrazito pozicijo samega
stikala. Dobra razvidnost položaja ročke stikala (oz. ali
je stikalo vklopljeno ali ne) je pomembna zaradi stroge
omejitve, da lahko ozemljitvene klešče priključimo le
takrat, ko je stikalo res izklopljeno. Tako ne more priti do
razbremenitve morebitnega elektrostatičnega naboja v
trenutku, ko klešče priključimo, ampak šele takrat, ko
stikalo vključimo. Torej morebitna iskra preskoči preko
kontaktov samega stikala, ki pa je ustrezno zaščiteno,
saj je kontaktni del protieksplozijsko zaščiten.
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Naprava za nadzor ozemljitve
Pri napravi za nadzor ozemljitve dosežemo višji nivo
varnosti, saj naprava poskrbi za varno razbremenitev
statičnega potenciala, hkrati pa z indikatorji da tudi informacijo o kvaliteti ozemljitvenega spoja. Ozemljitev je kakovostna le takrat, ko se lastnovarni tokokrog zaključuje
preko klešč: na vrhu klešč, v čeljustih, sta namreč dva
zoba, do katerih sta pripeljana ločena vodnika - tako
se tokokrog dejansko zaključi preko zob (slika 2), ki se
učvrstita na ozemljeni objekt!
Tako imamo v napravi za nadzor ozemljitve združeni
dve funkciji:
l kontrolo dejanske ozemljitve na osnovi lastnovarnega
tokokroga,
l brezpotencialni kontakt za možnost blokade procesa
polnjenja ali praznjenja, če pride do prekinitve lastnovarnega tokokroga preko ozemljitvenih klešč.

Predstavili smo probleme in rešitve pri ozemljitvah
premičnih naprav, kjer tudi naši dobavitelji ponujajo kar
nekaj možnosti na različnih varnostno-zaščitnih nivojih. Seveda tudi v tem primeru velja povezava: višja
varnost – višja cena, vendar se moramo zavedati, da
moramo v konkretnem okolju dati najprej prednost
zdravju in varnosti ljudi, šele v naslednjem koraku pa
se lahko vprašamo, kolikšen strošek si lahko v ta namen privoščimo.

Literatura:
- Zakonodaja in standardi
- podatki proizvajalcev STAHL in Newson&Gale

Slika 2 - Lastnovarni nadzorni tokokrog pri napravi za nadzor ozemljitve
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Kdaj proizvodna podjetja potrebujejo namenski proizvod?
Potreba po zadovoljevanju diversificiranih kupcev, vse večji pritiski konkurence, vse višja
pričakovanja kupcev, potreba po hitrem in učinkovitem lansiranju novih izdelkov in zahteve po
višji kakovosti izdelkov so samo nekateri od izzivov s katerimi se srečujejo proizvodna podjetja.
To pomeni, da morajo biti proizvodni procesi in konec koncev tudi izdelki, ki jih ponujajo svojim
odjemalcem, vse bolj fleksibilni.
		

Iztok Jereb, vodja programa Namenski proizvodi, Kolektor Synatec, d. o. o.

Na vprašanje kdaj proizvodna podjetja potrebujejo namenski proizvod, smo tako posredno odgovorili že v uvodu.
Odgovor na to vprašanje je: Vse pogosteje. Če pa skušamo na vprašanje odgovoriti bolj konkretno, lahko rečemo,
da takrat
ko standardni proizvodi in naprave ne dosegajo želja kupcev,
ko funkcionalnost standardne ponudbe ni ustrezna,
l ko je potrebna velika prilagodljivost proizvajalca kupcu in nenazadnje
l ko je zahtevana visoka cenovna učinkovitost.
l
l

Standardna ponudba različnih proizvodov (krmilniki, paneli, industrijski računalniki itd.) na trgu je široka in raznolika.
Kljub temu, pa se veliko proizvodnih podjetij (npr. strojegraditeljev) dnevno srečuje s problemom izbire prave (optimalne)
opreme za določen izdelek (stroj). Sicer je s standardno ponudbo mogoče izvesti karkoli, ampak na precej neoptimalen
način (tako »sestavljena« oprema velikokrat ni funkcionalno primerna oziroma lahko ponuja mnogo več kot je za določen
stroj potrebno, poleg tega oziroma prav zato pa je skoraj vedno predraga). Nezanemarljiv dejavnik je tudi prilagodljivost
dobaviteljev standardne opreme, ki je po pravilu minimalna, torej velja pravilo »vzemi, kar je ponujeno«.

Slika 1 – Industrijski računalnik

Slika 2 – Krmilnik za sušilne naprave
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Namenski proizvodi Synatec
Prav to: prilagodljivost potrebam kupcev in visoka cenovna učinkovitost sta glavni vodili programa namenskih
proizvodov podjetja Kolektor Synatec. Podjetje z lastnim razvojem opreme za avtomatizacijo sledi svetovnim trendom
in individualnim željam kupcev. Pri tem sodelujemo s podjetji znotraj koncerna Kolektor, sestrskim podjetjem Synatec
GmbH Nemčija in ostalimi partnerji.
Za kupce iz številnih branž smo izdelali namenske proizvode kot so:
l industrijski računalniki,
l komunikacijski vmesniki,
l vhodno-izhodne enote,
l krmilniki,
l industrijski monitorji,
l info terminali ter
l različni elektronski moduli po želji naročnika.
Za vse dodatne informacije o Namenskih proizvodih Synatec vam je na voljo vodja programa Iztok Jereb
(iztok.jereb@synatec.si, 05/37 206 58, 031 836 993).

Slika 3 – Krmilnik za klimatizacijo

Slika 5 – PROFIBUS vhodno-izhodna enota za ventilske
otoke

Slika 4 – Krmilnik za upravljanje namenske naprave

Slika 6 – Vhodno-izhodna enota

22 / Informator / december 2007

ˇ nasvet
nas

Vaš partner za varnost strojev

