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Pomlad se je prikazala

Pomlad se je prikazala in pričarala nam vsem znane barve in vonje. 
Kljub temu, da nam je vse to tako znano, nas vonj po svetlo zelenih 
smrekovih vršičkih in buhteči cvetoči travniki vedno znova razveselijo. 
Bujna narava nas prav prisili, da smo bolj pozorni na vse kar nam ponuja. 
Čuti so predramljeni in jutranje sonce nam vlije optimizem in veselje do 
življenja in novega delovnega dne. Pa naj kdo reče, da ni komaj čakal 
na začetek pomladi!  

S pomladjo in toplimi sončnimi žarki vedno prejmete tudi našo revijo 
Informator. Tokrat vas med novicami čakajo utrinki s sejma IFAM in 
posvetovanja Kotnikovi dnevi. Na Madžarskem je prejšnji mesec podjetje 
Citect izvedlo globalno konferenco. Sledimo njihovemu zgledu in vas 
vabimo na Citect dan v Sloveniji. Prijavite se in spoznajte nove trende 
na področju sistemov SCADA.

Podjetje Micro Innovation je na trg lansiralo novo verzijo programskega 
paketa za vizualizacijo Galileo. Kaj prinaša verzija 6.1 si oglejte na 
strani 11, program pa lahko tudi brezplačno preizkusite (več na www.
kolektorsynatec.si). Ob programu za vizualizacijo vam predstavljamo 
tudi novo serijo 15 palčnih panelov XV. V prejšnji številki smo 
začeli s serijo člankov o namenskih proizvodih Synatec. Tokrat vam 
predstavljamo vhodno-izhodno profibus enoto FBEAB-PROFI. 

V rubriki Naš nasvet smo se razpisali o prenapetostni zaščiti v 
lastnovarnih tokokrogih v Ex-okolju, v naši rešitvi pa so sodelavci iz 
podjetja Elsing Inženiring predstavili primer rekonstrukcije obstoječega 
črpališča požarne vode, kjer so zamenjali stikalni blok.

Vzemite si trenutek in jo opazite! Pomlad. 
 
 

     Polonca Pagon,  
marketing in odnosi z javnostmi,  

Kolektor Synatec d. o. o.
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Kolektor Synatec na Kotnikovih dnevih
Elektrotehniško društvo Maribor je letos pripravilo že 29. izobraževanje s področja močnostne elektrotehnike 
in sodobnih električnih inštalacij Kotnikovi dnevi, ki je potekalo 27. in 28. marca 2008 v Hotelu Radin v 
Radencih. Na izobraževanju, ki vsako leto pritegne preko 300 udeležencev, se je predstavilo tudi podjetje 
Kolektor Synatec.  

                                                                Polonca Pagon, marketing in odnosi z javnostmi, Kolektor Synatec, d. o. o.

Po besedah organizatorja je posvetovanje oz. dopolnilno izobraževanje namenjeno strokovnjakom elektroenergetike 
s področja vzdrževanja, projektiranja, investicijske dejavnosti, predavateljem strokovnih šol in ostali zainteresirani 
javnosti. 

Konferenčni del prireditve, ki je vedno zelo dobro obiskan, organizatorji vedno nadgradijo še s prikazom proizvodnih 
programov s področja električnih inštalacij, merilnih inštrumentov in opreme za elektroenergetske naprave. Tako je 
izobraževanje zanimivo tudi za samostojne proizvajalce in zastopnike raznih podjetij, ki s predstavitvami udeležencem 
prikažejo novosti na tem področju, trdijo organizatorji. 

Prav zaradi velikega pomena in ugleda posvetovanja med strokovnjo elektro javnostjo in predstavniki gospodarstva 
se je dogodka letos ponovno aktivno udeležilo tudi podjetje Kolektor Synatec. Prvi dan posvetovanja so tako v avli 
hotela Radin predstavili prodajni program podjetij, ki jih zastopajo, s poudarkom na nizkonapetostni stikalni opremi 
podjetja Moeller. 
 

vabljenem kupcev naredimo razstavljavci sami, levji delež 
pa mora biti še vedno izveden na strani organizatorja.    

Nagradna igra

V času sejemskega dogodka IFAM, smo za obiskovalce 
razstavnega prostora pripravili nagradno igro. Dobitniki 
praktičnih nagrad so:

Štefan Beguš - Tolmin, 
Janko Čokl - Celje, 
Samo Glinšek - Ljubljana, 
Darko Smiljan - Maribor, 
Simona Gnilšek - Kidričevo, 
Jure Žagar - Medvode.

Čestitamo!

Zahvaljujemo se vsem kupcem in poslovnim partnerjem, 
ki so nas obiskali na razstavnem prostoru. 

Za več informacij o dogodkih in izobraževanjih podjetja 
Kolektor Synatec sledite spletni strani 
www.kolektorsynatec.si.

 
   

Predstavili smo se na sejmu IFAM 
Letos je že četrtič potekal IFAM, tridnevni strokovni sejem za avtomatizacijo, mehatroniko in robotiko. Na 
sejemski prireditvi, ki je potekala od 30. januarja do 1. februarja 2008 v dvorani K na lokaciji Celjskega sejma, 
sta se predstavili tudi podjetji Kolektor Synatec in Kolektor Sinabit. 

                                                                Polonca Pagon, marketing in odnosi z javnostmi, Kolektor Synatec, d. o. o.

Na razstavnem prostoru si je bilo mogoče pobliže 
ogledati novosti svetovno priznanih podjetij, ki jih 
zastopamo v Sloveniji in tujini (Moeller, Micro Innovation, 
Citect, Stahl, Jokab Safety, MicroSYST, ...) in namenske 
proizvode Synatec. Na razstavnem prostoru sta bila 
prisotna tudi predstavnika naših dobaviteljev, in sicer 
predstavnik podjetja Advantech in predstavnik podjetja 
MicroSYST.

Kaj pa naslednje leto?  

Po neslavnem zaključku nekdanje Sodobne  elektronike 
smo priča takšnim ali drugačnim poskusom različnih 
organizatorjev, da bi našli svoj prostor in pritegnili k 
sodelovanju razstavljavce in obiskovalce (spomnimo 
se Hevreke!, AEFE itd.). Težko postavimo objektivno 
oceno letošnjega sejma, lahko pa trdimo, da je letošnji 
dogodek – po lanskih dobrih vtisih – pustil bolj grenak 
priokus. Bili smo priča nekaterim izboljšavam (Celjsko 
sejmišče) in tudi nekaterim pomankljivostim, predvsem 
z vidika oglaševanja dogodka in izvedbe strokovnih 
predavanj. Organizatorji morajo vedno imeti v mislih, da 
je za nas razstavljavce (ponovna) udeležba na sejmu 
tržna dejavnost, ki mora imeti pozitivni vpliv na poslovni 
rezultat. Veliko lahko z zanimivo predstavitvijo in 
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Collaborate 2008. Globalna konferenca podjetja Citect

Podjetje Citect s sedežem v Avstraliji je aprila letos v madžarski prestolnici Budimpešti organiziralo štiridnevno 
globalno konferenco. V Corinthia Grand hotelu so od 13. do 16. aprila gostili kar 155 delegatov iz 39 držav. 
Največjega dogodka podjetja Citect po letu 2004 se je udeležil tudi predstavnik podjetja Kolektor Synatec, ki 
zastopa Citectove produkte v Sloveniji in na Hrvaškem. 

                                                                Polonca Pagon, marketing in odnosi z javnostmi, Kolektor Synatec, d. o. o.

»Kot je razvidno že iz naziva konference je bila rdeča 
nit dogodka sodelovanje – collaborate. Tako je bil ta 
dogodek nekakšna globalna iniciativa podjetja Citect, 
da s svojimi partnerji vzpostavi odnos sodelovanja, 
mrežo partnerjev, v kateri lahko uspešno sodelujemo in 
delimo  znanje in izkušnje in tako še poglobimo poslovne 
povezave,» pravi Igor Jug, produktni vodja za Citect, ki 
se je udeležil letošnje konference. 

Udeleženci globalne partnerske konference, ki so 
v Budimpešto prispeli z vseh petih kontinentov, 
so spoznali trende na področju avtomatizacije, 
SCADA in MES sistemov. Citecovi strokovnjaki so 
predstavili novosti, ki jih pripravljajo za naslednje verzije 
produktov, in najnovejše ter najpomembnejše reference 
implementirane s programsko opremo Citect. 

Poleg tega je šest najuspešnejših partnerjev (The Proud 
Company (ZDA), Beijer Electronics AB (Švedska), 
EFA Automazione Srl (Italija), Koning & Hartman 
B.V. (Nizozemska), Autic Systems AS Norveška in IP 
SYSTEMES iz Francije), ki so v lanskem letu presegli 
mejo miljona dolarjev prodaje, prejelo posebna priznanja. 
Kot so poudarili vodilni možje podjetja Citect, so izredno 
ponosni na močne partnerske odnose z zastopniki po 
celem svetu, saj z nekaterimi sodelujejo že več kot 
15 let. »Naši partnerji so gonilna sila uspeha podjetja 
Citect na globalnem trgu in dokazali so, da jih odlikuje 
visoka strokovnost s katero našim kupcem omogočajo, 
da z manj dosežejo več in to na varen, enostaven in 
inovativen način,” trdijo v vodstvu podjetja Citec. 

Kot gostujoča predavatelja sta se predstavila David 
Humphrey, direktor za razvoj v podjetju ARC Advisory 
Group Evropa in Nick Barnett, vodja prodaje za 
industrijske aplikacije za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko 
iz Microsofta. Prvi je spregovoril o aktualnih izzivih in 
priložnostih v industrijski avtomatizaciji, drugi pa je 
predstavil vizijo in smer razvoja Microsofta na področju 
industrijske informatike.

»Produkt CitectSCADA letos praznuje že 21. rojstni dan. 
V tem času je bil implementiran na številnih uglednih 
objektih na vseh kontinentih. Glede na predstavljeno 
vizijo razvoja produkta, smo lahko prepričani, da ima 
še lepo prihodnost,« še dodaja Jug. 

Pokrovitelji konference so bile globalne korporacije 
Microsoft, Kepware in MDT software, kar še dodatno 
potrjuje globalno veljavo podjetja Citect na področju 
programske opreme za industrijsko avtomatizacijo.

Foto 1 - Šest najuspešnejših partnerjev (t. i. »Million Dollar 
Club«) je nagradil Christopher Crowe, izvršni direktor podjetja 
Citect 

Foto 2 - Delegati so aktivno sodelovali na številnih zanimivih 
delavnicah 

Foto 3 – Predstavnik Slovenije Igor Jug (prvi z leve) s kolegi 
iz Italije, Nizozemske in Portugalske
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Nova verzija programskega paketa za vizualizacijo 
Galileo V6.1 

Podjetje Micro Innovation je na začetku letošnjega leta na trg lansiralo novo verzijo programskega paketa 
za vizualizacijo Galileo V6.1. Novo verzijo odlikujejo številne novosti, kot so nastavitev skaliranja projekta 
glede na velikost panela, povečanja števila receptov in velikosti receptur, če omenimo le nekatere. Vsi že 
registrirani uporabniki programskega paketa Galileo, si lahko s spletne strani podjetja Micro Innovation (www.
microinnovation.com) brezplačno prenesete najnovejšo verzijo, ki je namenjena uporabnikom panelov HMI z 
operacijskim sistemom Windows CE in podpira tudi verzijo 5.0.

                                                                                                Marko Rožič, projektni inženir, Kolektor Sinabit, d. o. o. 

Nova verzija programskega paketa 
za vizualizacijo Galileo V6.1 vklju-
čuje programiranje vizualizacije 
tako obstoječih kot tudi novih serij 
panelov in podpira operacijski 
sistem Windows CE 5.0. Izbor za 
prenos licenčne opreme Win CE 
5.0  na panel (npr. pregledovalnik 
datotek PDF, Internet Explorer itd.) 
nastavljamo kar preko okna za 
nastavitev CE konfiguracije. Prav 
tako je v verziji Galileo V6.1 podprta 
uporaba spominskega ključa USB in 
tipkovnice USB (slika 2).

V nadaljevanju vam predstavljamo 
novosti pri oblikovanju vizualizacije 
želenega sistema, ki bodo precej 
razširile možnosti uporabe panelov 
in poenostavile izdelavo aplikacije 
za vizualizacijo.

Slika 2 - Okno za nastavitev programske opreme za prenos na panel

Novosti pri izgledu 
vizualizacije

Verzija programskega paketa 
za vizualizacijo Galileo V6.1 ima 
možnost nastavitve začetne slike 
panela, kar pomeni da se ob zagonu 
prikaže poljubno izbrana slika (npr. 
logotip podjetja).

Pri vnosu posameznega objekta 
nastavimo v zavihku velikost/pozicija 
(size/position) dinamične velikosti 
in položaj vseh uporabniško 
določenih objektov kot so npr. 
gumbi in okna za vnos vrednosti. 
To pomeni, da se vsak grafični 
objekt lahko dinamično (glede na  
vrednost spremenljivke) premika v 
vseh smereh na zaslonu, lahko pa 
tudi spreminja velikost. To funkcijo 
je mogoče s pridom uporabiti tako 
pri animaciji procesov kot tudi pri 
prilagajanju grafičnega vmesnika 
uporabniku (slika 3).

Slika 1 - Panel za vizualizacijo s programskim paketom Galileo
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Slika 4 - Okno za skaliranje velikosti ob spremembi velikosti panela

Ker se velikosti panelov spreminjajo 
in so projekti narejeni tako za 
manjše (npr. 5,7”) kot večje (npr. 15”) 
panele, nam verzija programskega 
paketa za vizualizacijo Galileo V6.1 
prinaša funkcijo imenovano zoom 
celotnega projekta, ki skalira 
celoten projekt na velikost izbranega 
(dejansko uporabljenega) panela. To 
pomeni, da se z uporabo te funkcije 
prilagodijo panelu velikosti vseh 
objektov, pisav, slik, debelin črt, itd. 
Funkcija je zelo uporabna npr. pri 
nadgradnjah in razširitvah sistemov, 
kjer lahko v novem projektu za večji 
panel nadgradimo kar aplikacijo 
vizualizacije iz prejšnjega projekta 
za manjši panel (slika 4).

Vgrajena je tudi nova funkcija za 
poravnavo grafičnih elementov, ki 
med drugim omogoča enakomerno 
porazdelitev elementov na zas-
lonu tako v vodoravni kot tudi 
v navpični smeri. Izberemo in 
označimo elemente za porazdelitev 
in s klikom na desno miškino tipko 
se prikaže okno, kjer izberemo 
želeni tip poravnave.

Recepti in spremenljivke

Pri delu z recepturami se je v verziji 
Galileo V6.1 število receptov 
povečalo na 9999, velikost po-
sameznega recepta pa se je s 
5 MB povečala na neomejeno 
(oziroma na omejitev spominskega 
medija). 

Izgled menujev in urejevalnika re-
ceptov je v stilu XP.

Slika 3 - Funkcija za prikaz velikosti in položaja objekta glede na vrednost
              spremenljivke

Posebna novost v tej verziji je funk-
cija Zaženi (dinamično) (Execute 
(dynamic)), kjer z vnosom spre-
menljivke (tipa string) vnesemo ime 
oz. vhodni parameter programa 
za izvajanje. Primer praktične up-
orabe je pri vnosih receptur, kjer z 
vnosom določenega recepta hkrati 
naložimo tudi na primer ime doku-
menta, ki vsebuje navodila za ta, 
točno določen recept.

Zelo uporabna novost je nastavitev 
mej spremenljivk, ki jih lahko sedaj 
prosto kombiniramo: dinamične 
meje kombiniramo s konstantnimi 
(statičnimi) mejami. Tako lahko 
med drugim za eno veličino nas-
tavimo dve fiksni vrednosti (npr. 
Alarm LL, alarm HH), dve vrednos-
ti pa se spreminjata glede na pro-
gramsko določene parametre (npr. 
Alarm L_var, Alarm H_var).

Prednosti nove verzije programske-
ga paketa za vizualizacijo Galileo 
V6.1 boste spoznali ob uporabi, 
prav tako tudi lastnosti novega op-
eracijskega sistema Win CE 5.0, ki 
ga boste izbrali glede na potrebe in 
zmožnosti izbranega panela.
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Tabela 1 - Tipi licenc in njihove značilnosti

FUNKCIJA        CORE  PREDVIDENO
GALILEO runtime (GRS)      DA DA 
MXpro        DA DA
CE-Telediag       DA DA
CAN-Monitor       DA DA
S7 PG-Router       DA DA

Internet opcija integrirana      NE  NE DA

VB Script in J Script       V4.0 V5.6

strežnik WEB       DA DA

** pregledovalec dokumentov PDF (PDF Viewer)    NE  DA
** pregledovalec slik (Image Viewer)     NE  DA

** strežnik RAS       NE  NE DA
** oddaljeni dostop RDP (Remote desktop protocol-Terminal Service Client) NE  NE V VERIFIKACIJI

podpora USB - gostitelj (Host)
Spominski modul       NE DA      
tipkovnica USB       NE DA     
miška USB (zaradi podpore kurzorju)     NE NE  V VERIFIKACIJI
tiskalnik USB       NE NE  V VERIFIKACIJI
ostale naprave USB       NE NE  V VERIFIKACIJI

podpora USB - gostitelj (Slave)
Aplikacija Activesync      DA DA
*** Spominska naprava (storage device)     NE NE  V VERIFIKACIJI

* panel XV200 ne podpira licence Win CE 5.0 Professional Plus
** aplikacija potrebuje licenco Win CE 5.0 Professional Plus
*** spominska kartica panela deluje kot spominski modul (kot npr. Memory stick)

CE 5.0. PRVA 
VERZIJA CE 5.0 

PROF.
PLUS

CE3.0
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Nova serija panelov XV 15” 

Družina panelov XV podjetja Micro Innovation se je razširila še za serijo panelov XV- 400 z diagonalo 15”. Paneli 
ohranjajo že znane lastnosti serije XV in se med seboj razlikujejo po integriranih komunikacijskih vodilih.

                                                                                                Marko Rožič, projektni inženir, Kolektor Sinabit, d. o. o. 

V začetku letošnjega leta je podjetje Micro Innovation 
na trg lansiralo panel z oznako XV-460-15-TXB-1-20, 
kot zamenjavo za 15 palčni panel, ki smo ga poznali 
pod imenom MV4-… Na prvi pogled se od predhodnika 
razlikuje po dimenzijah okvirja (je za spoznanje večji) in 
po zakritih luknjah za pritrditev. 

Zaradi zahtev tržišča pa se je družina panelov XV 
povečala še za nekaj tipov z diagonalo 15 palcev. V 
nadaljevanju vam tako predstavljamo modela XV-460-
15TXB in XVS-460-15MPI, ki imata, tako kot vsi paneli 
serije XV, možnost PLC nadgradnje. Tako lahko le z 
dokupom licence z oznako LIC-PLC-MXP-MEDIUM 
panel uporabljamo tudi kot krmilnik.

Tehnične karakteristike panela HMI z oznako XV-460-
15TXB-1-10:

l  na dotik občutljiv panel (IR način) s 15 palčnim   
     zaslonom TFT (304 x 228 mm), 
l  ločljivost XGA 1024 x 768 (oz. obratno, če panel  
     obrnemo v navpično lego),
l   65536 barv,
l   procesor: RISC, 32-bitni, s frekvenco 400 MHz,
l   64 MB spomina DRAM, 32 kB baterijsko podprtega  
     spomina (retain memory), 1.5 MB spomina FLASH, 

l  grafični procesor, ki omogoča hitrejše procesiranje  
     slike,
l  integrirani dve reži za vstavitev spominska kartice  
     CF, 
l    Integrirani komunikacijski vmesniki: ethernet, RS232,  
     2x USB host, USB device in CAN,
l dve reži za vstavitev dodatnih komunikacijskih  
     vmesnikov,
l   operacijski sistem: WinCE,
l    zaščita IP: na sprednji strani stopnje IP-65, na zadnji  
     strani stopnje IP-20.

Za uporabo panela je potrebno dodatno dokupiti 
spominsko kartico CF in licenco WinCE. Vizualizacijo 
izdelamo s programskim paketom Galileo V6.1.1 oz. 
EPAM, programsko aplikacijo za funkcijo krmilnika 
(PLC) na panelu pa s programskim orodjem MXpro. 
Ob nakupu panela je že vključena licenca za 140 točk 
(100 za prikaz in 40 za komunikacijo preko integriranih 
komunikacijskih vmesnikov), dodatne komunikacijske 
točke in PLC licenco je potrebno dokupiti. 

Panel z oznako XVS-460-15MPI-1-10 ima enake lastnosti 
kot zgoraj predstavljeni panel, razen komunikacijskega 
vmesnika CAN, ki ga je pri tem modelu zamenjal vmesnik 
Profibus (MPI/PPI/DP-Master do hitrosti 1,5 Mbaud) in 
nima možnosti dodatnih komunikacijskih vmesnikov.

Slika 1 - Panel z  diagonalo 15” (tip XV-460-15TXB-1-10)



predstavljamo
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Vhodno-izhodna profibus enota FBEAB-PROFI

V zadnji številki revije Informator smo skušali odgovoriti na vprašanje kdaj proizvodna podjetja potrebujejo 
namenski proizvod in vam predstavili paleto proizvodov, ki smo jih razvili in proizvedli v podjetju Kolektor 
Synatec. Tokrat vam predstavljamo vhodno-izhodno profibus enoto  FBEAB-PROFI za ventilske otoke.

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

Modul FBEAB-PROFI je namenjen 
za priklop SMC ventiljskih otokov 
preko vodila profibus DP do hitrosti 
12 MHz. Poleg izhodov na katere so 
s konektorjem DSUB25 priključeni 
ventili, lahko na modul priključimo 
do 32 digitalnih vhodov. Naslavljanje 
modula izvedemo preko stikal 
na prednji strani. Status modula 
(napajanje, diagnostika izhodov 
ter komunikacije) je prikazan s 
tremi diodami LED. Vključitev v 
konfiguracijo izvedemo s standardno 
datoteko GSD v kateri so definirani 
vsi modeli. 

Modul je dobavljiv v treh različicah, 
in sicer:

l  FBEAB-PROFI-16-16-1, 
l  FBEAB-PROFI-32-24-1, 
l  FBEAB-PROFI-32-32-1.

Kot je razvidno že iz nazivov se 
moduli razlikujejo po številu vhodov 
in izhodov. Tehnične karakteristike 
za FBEAB-PROFI-32-32-1 si lahko 
ogledate v tabeli 1.

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).

Tabela 1 – Tehnične karakteristike za FBEAB-PROFI-32-32-1

Slika 1 –  FBEAB-PROFI-32-32-1

Zunanja temperatura med delovanjem    0 C .. 55 C
Temperatura skladiščenja     -20 C .. 65 C
EMC odpornost na motnje     IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-5
Komunikacijski vmesnik     RS485
Komunikacijski protokol     Profibus DP (Sinec L2/DP)
Hitrost prenosa podatkov     9600 BPS do 12 Mbps
Največja dolžina vodila (presek žice >, 34 mm2 - TIP A)  1200 m @ 9,6 - 93,75 kbit/s
       1000 m @ 187,5 kbit/s
       400 m @ 500 kbit/s
       200 m @1500 kbit/s
       100 m @ 3000-12000 kbit/s
Naslavljanje      Binarno z DIP stikali
Dovoljeni naslovi na vodilu     1 .. 99
Razred zaščite      IP40
Napajalna napetost      24 V DC
Dovoljeno odstopanje napajalne napetosti   +15 %
Največje dovoljeno nihanje napajalne napetosti   +15 %
Zaščita proti obrnjeni polariteti napajanja    Da
Tok na napajalnih sponkah     60 mA @ 24 V (brez aktivnih izhodov)
Moč       Max 1.5 W (brez aktivnih izhodov)
Število izhodov      32
Galvanska ločitev med izhodi in procesorskim delom  Ne
Galvanska ločitev izhodov     Ne
Maksimalna dovoljena obremenitev izhoda   100 mA
Maksimalna dovoljena obremenitev modula   izhodi I1 do I16 - skupno max 700 mA
       izhodi I17 do I32 - skupno max 700 mA
Napajanje izhodov      24 V
Zaščita proti obrnjeni polariteti napajanja    Da
Priključne sponke      2xD-SUB25ž
Število vhodov      32
Nominalna napetost za vhode     24 V
Najvišja napetost za stanje “0”     5.5 V
Najnižja napetost za stanje “1”     13 V
Tok čez vhodno sponko pri 24V    4 mA
Odzivni čas vhoda      3 ms (interno) - odvisen od obremenjenosti 
       komunikacije in časa cikla krmilnika  
Galvanska ločitev med vhodi in procesorskim delom  Ne
Galvanska ločitev med posameznimi vhodi   Ne
Indikacija stanja vhodov     Ne
Priključne sponke      Phoenix MSTB   
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Prenapetostna zaščita v lastnovarnih tokokrogih Ex-okolja

Področje prenapetostne zaščite je v elektrotehniki že zelo poznano in pri projektih tako rekoč vedno uporabljeno 
(strelovodi, prenapetostni odvodniki ipd.) Standardizacija na osnovi direktive ATEX pa prinaša nekaj novosti 
tudi pri lastnovarnih tokokrogih, še posebne zahteve pa so prisotne pri senzorjih, ki so montirani v coni 0.

                                                                                          Vili Granda, tehnično svetovanje, Elsing Inženiring, d. o. o.

Zakaj sploh potrebujemo prenapetostno zaščito? 
Njena osnovana naloga je, da morebitna atmosferska 
praznjenja (strele) varno odvede v zemljo, ne da bi 
potencialne razlike v napetosti povzročile poškodbe na 
napravah in opremi. 

Nastanek in vrste strele 

Nastanek strele: 

l   pojav potencialnega naboja v oblakih,
l   ustvarjanje kanala z izrinjenimi ioni,

Slika 1 - Pojav strele

Slika 2 – Vrste strele

nas nasvetˇ

l  približevanje nasprotnega pola z zemeljske povr- 
     šine,
l   povezava obeh polov (začetek bliska),
l atmosfersko praznjenje (strela) (slika 1).

Vrste strele:

l   iz oblaka v zrak, 
l   iz oblaka v oblak,
l   z zemlje v oblak,
l   iz oblaka v zemljo (slika 2).



zaščita sicer opravi svojo funkcijo, vendar udara ne 
zdrži in je po direktnem udaru potrebno prenapetostno 
zaščito zamenjati. Je pa povsem zadostna pri pojavu 
indirektnega udara, kjer opravi svojo nalogo in se pri 
tem praviloma sama ne poškoduje.

Prenapetostna zaščita v lastnovarnih 
tokokrogih

Določila najdemo v standardu SIST EN 60079-14.

Poglavje 12.3 v zadnjih odstavkih določa:

Če je del lastnovarnega tokokroga instaliran v coni 0 
tako, da obstaja med napravo in pridruženo napravo 
možnost nastanka nevarne razlike potencialov v coni 0, 
na primer zaradi prisotnosti atmosferske elektrine, mora 
biti med vsako neozemljeno žilo kabla ali vodnika in 
lokalno maso, kolikor je izvedljivo blizu, najbolje do 1 m 
od vhoda v cono 0, vgrajena naprava za prenapetostno 
zaščito. Zgledi za takšna mesta so rezervoarji za 
vnetljive tekočine, čistilne naprave in destilacijski stolpi 
v petrokemijskih obratih. Velika nevarnost nastanka 
razlike v potencialu je v splošnem povezana z obsežnimi 
napravami in/ali izpostavljenimi mesti za naprave, kjer 
se tveganje ne da zmanjšati preprosto tako, da kable in 
vodnike položimo pod zemljo ali da rezervoar vkopljemo 
v zemljo. 

Naprava za prenapetostno zaščito mora prenesti 
razelektritveni tok amplitude vsaj 10 kA (8/20 μs impulzi 
v skladu s standardom IEC 60060-1, 10 napetostnih 
sunkov). Povezava med zaščitno napravo in lokalno 
maso mora imeti presek enakovreden vsaj 4 mm2 
bakra. 

Zaščitno napetost naprave za prenapetostno zaščito 
morata določiti uporabnik in strokovnjak za določeno 
instalacijo. 

Kabel ali vodnik med lastnovarno napravo v coni 0 in 
napravo za prenapetostno zaščito mora biti instaliran 
tako, da je zaščiten pred udarom strele.
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Tabela 1 - Parametri strele

Posledice po udaru strele 

Strele so direktni povzročitelj velike škode po celem 
svetu, ne le zaradi poškodb naprav in opreme, ampak 
tudi zaradi izgubljenih podatkov ali njihovih poškodb, 
zastojev v proizvodnji, pa tudi zaradi neposredne 
življenjske ogroženosti. Stroškovne posledice udarov 
strele se vedno merijo v tisočih evrih ali celo več. 

Posledice lahko v veliki meri zmanjšamo z ustrezno 
dimenzionirano prenapetostno zaščito.

Strelovodna zaščita

Pri strelovodni zaščiti (standard SIST IEC 61024-1 oz. 
-2) ločimo: 

l  zaščito pri direktnem udaru strele (zunanji sistem  
       zaščite: lovilni sistem, strelovodi, ozemljitev; ter notranji  
   sistem zaščite: izenačitev potencialov, zagotovitev       
     minimalne varnostne razdalje) in 
l zaščito pri indirektnem udaru zaradi inducirane na- 
     petosti v kablih (prenapetostna zaščita). 

V tem članku se bomo posvetili zaščiti pri povezovalnih 
kablih na krmilno-regulacijskih sistemih, ki povezujejo 
krmilnik in procesni element (senzor, aktuator) v samem 
postroju (le prenapetostna zaščita). V glavni razdelilni 
omari so sicer že vgrajeni elementi, ki varujejo naprave 
(instalacijski odklopniki oz. varovalke), vendar je njihova 
delovna karakteristika neprimerna za varovanje pred 
udarom strele. Pri udaru strele so prehodni pojavi 
prehitri in preden varovalka izklopi, je tokovni impulz že 
prešel skozi njo. Torej je potrebno v primeru nevarnosti 
zaradi udara strele zagotoviti dodatno varovanje. V 
praksi je najboljše prenapetostno zaščito montirati čim 
bliže elementom, ki jih ščitimo. Če pa so povezovalni 
kabli daljši, tudi obojestranska zaščita (tako v bližini 
procesnega elementa kot v bližini krmilnika) ni odveč.

Opozorilo 

V primeru direktnega udara strele prenapetostna 

Moč       > 1 MW
Največji tok      cca 2 kA
Hitrost tokovnega impulza     200 kA/  s
Povprečna tokovna obremenitev    35 kA
Trajna tokovna jakost     > 10 kA
Potencialna razlika      400 MV
Trajanje bliska      300   s
Dolžina bliska      5 km
Temperatura bliska      do 30.000  C
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Zaključek

Prenapetostna zaščita v Ex-okolju se uporablja 
na osnovi enakih standardov kot pri običajnem 
industrijskem okolju. Poseben dodatek je predvsem 
pri coni 0 ob uporabi lastnovarnih tokokrogov, kjer so 
v standardu definirane dodatne zahteve. 

Literatura:

-  Surge Brochure, Peppel+Fuchs, 2004
-  Überspannungschutzbarrieren, Manual, 
   Pepperl+Fuchs, 2004
-  Podatki proizvajalca EGE
-  Izvedba in vzdrževanje strelovodov, Aleš 
   Napast, 1999

OPOMBA 4: Uporaba naprave za prenapetostno zaščito 
z zaščitno napetostjo manjšo od AC 500 V, 50 Hz, lahko 
zahteva, da obravnavamo lastnovarni tokokrog, kot da 
je ozemljen. 

Rešitve pri proizvajalcih

Ker moramo pri coni 0 (priporočamo pa tudi montažo v 
coni 1) obvezno vgraditi elemente prenapetostne zaščite, 
nas seveda zanima, kakšno varianto nam proizvajalci 
sploh ponujajo.

Pri proizvajalcu EGE najdemo prenapetosto zaščito 
tip SBX-Ex (slika 3), ki je že vgrajena v ustrezno dozo, 
tako da pri instalaciji le pripeljemo kabel v dozo in 
ga nadaljujemo iz nje. Posebno ozemljitveno mesto 
povežemo direktno na najbližji strelovod.

Proizvajalec Pepperl+Fuchs pa nam ponuja dve možnosti 
(slika 4) ali njihovo kombinacijo (slika 5). Prenapetostno 
zaščito lahko namestimo neposredno v procesu (tip 
FS-LB-I lahko celo kar na neuporabljeno uvodnico pri 
nekaterih senzorjih – M20 x 1,5) ali jo vgradimo v dodatno 
dozo (tip K-LB-xx) v ustrezni Ex-zaščiti (slika 6). Na drugi 
strani dodatno priporočajo še prenapetostno zaščito pred 
elementi v samem stikalnem bloku.

To so enakovredni in po principih delovanja podobni 
elementi, ki so preizkušeni skladno z direktivo ATEX in 
imajo certifikat ATEX.
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Slika 3 - Prenapetostna zaščita EGE tip SBGX 01

Slika 4 - Prenapetostna zaščita Pepperl+Fuchs
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Slika 5 - Obojestranska prenapetostna zaščita 

Slika 6 - Montaža prenapetostne zaščite 
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V sicer zelo obsežnem standardu SIST EN12845:2005, 
ki obravnava projektiranje, vgradnjo in vzdrževanje av-
tomatskih sprinklerskih sistemov, so zahteve za črpalke, 
ki jih poganjajo elektro motorji, zelo na kratko strnjene v 
naslednjih glavnih točkah:

l splošne zahteve,
l  električno napajanje,
l  glavni stikalni blok,
l  motorski stikalni blok,
l  signalizacija delovanja in alarmi.

Črpališče požarne vode

Med aktivno požarno zaščito objektov spadajo tudi različni sprinklerski sistemi. Osnovna zahteva teh sistemov 
je, da imajo zanesljivo napajanje z vodo ustreznega tlaka. Običajno se za ta namen uporabljajo črpalke, ki so 
lahko dizelske ali električne. Projektiranje, vgradnjo in vzdrževanje takih sistemov obravnava standard SIST 
EN 12845:2005. V tem članku predstavljamo problematiko črpalk z električnim pogonom. 
        Boštjan Verdel, projektni inženir, Elsing Inženiring, d. o. o.
                           Jure Božič, direktor, Elsing Inženiring, d. o. o. 

Zahteve pri projektiranju po standardu SIST 
EN 12845:2005

Ker so zahteve za črpalke, gnane z elektro motor-
ji, v standardu podane zelo na kratko, je prav, da jih 
pogledamo bolj podrobno, saj se v praksi velikokrat 
spregledajo. 

Splošne zahteve

Požarno črpališče mora imeti stalno in zanes-
ljivo električno napajanje, ki tudi v primeru izpada 
električnega omrežja omogoča zanesljivo delovanje. 
Zato mora imeti tako črpališče zagotovljeno tudi ustrez-
no rezervno napajanje, npr. z agregatom. 

Projekt izvedenih del, ki mora biti obvezno dostopen 
na črpališču (npr. pri stikalnem bloku požarnih črpalk), 
mora vsebovati natančne risbe napajanja (od transfor-
matorske postaje naprej), krmiljenja, signalizacije in 
alarmiranja ter inštalacij. 

Električno napajanje

Električno napajanje naj bo samostojno, direktno iz 
transformatorske postaje, in namenjeno samo napa-
janju požarnega črpališča. Kadar se požarno črpališče 
napaja iz skupnega dovoda celotnega objekta, naj se 
odvod za črpališče realizira pred glavnim stikalom ob-
jekta, npr. v kabelskem priključnem stikalnem bloku 
ali na dovodni strani glavnega stikala objekta. Če je 
mogoče, naj bojo napajalni kabli položeni zunaj objekta 
ali po požarno neogroženih  delih objekta, ki so ustrez-
no zaščiteni in imajo požarno odpornost večjo od 60 
minut. V nasprotnem primeru morajo biti kabli zaščiteni 
pred požarom oziroma morajo biti požarno varni. Kabli 
morajo biti zaščiteni pred mehanskimi poškodbami in 
dimenzionirani na 150 odstotkov maksimalnega na-
zivnega toka.  

Glavni stikalni blok

Glavni stikalni blok mora biti v vgrajen v prostoru, ki je 
namenjen izključno potrebam požarnega črpališča. Kon-
strukcija stikalnega bloka mora onemogočati neželen 
izklop napajanja do požarnih črpalk. Glavno stikalo 
mora imeti možnost zaklepanja v vključenem položaju. Slika 1 - Požarno črpališče z elektro črpalkami
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Označeno mora biti z rdečo ploščico in  belimi črkami 
minimalne višine 10 mm in napisom: GLAVNO STI-
KALO - NE IZKLAPLJAJ V PRIMERU POŽARA.

Motorski stikalni blok

Motorski stikalni blok mora omogočati:

l   avtomatski zagon črpalk v primeru padca tlaka 
   vode v sistemu (signal iz tlačnih stikal),
l   ročni zagon črpalk,
l   ročno ustavitev delovanja črpalk.

Poleg tega mora izpolnjevati še naslednje 
zahteve:

l  vsaka črpalka mora imeti vgrajen A-meter,
l   stikalna oprema mora biti dimenzionirana za uporab- 
    nostno kategorijo AC-4 po EN 60947-1 in 60947-4,
l če je priključena črpalka potopna, morajo biti vsi  
   podatki iz napisne ploščice črpalke napisani v stikal- 
    nem bloku.      

Če motorski stikalni blok ne napaja potopnih črpalk, 
naj bo vgrajen v prostoru črpalk. Vgrajeni zaščitni ele-
menti morajo imeti veliko izklopno zmogljivost in spo-
sobnost prevajanja zagonskih tokov črpalk daljših od 
20 sekund. 

Signalizacija delovanja črpalk

Signalizirana morajo biti naslednja stanja:

l prisotnost faznih napetosti,
l   zahteva za vklop črpalke,
l   delovanje črpalke,
l napaka (rumena signalizacija).

Signalizacija naj bo vidna v črpališču in na lokaciji, kjer 
je stalno prisotna odgovorna oseba. Signala delovan-
je in napaka naj bosta signalizirana tudi zvočno (vsaj 
75dB) na lokaciji s stalno prisotno odgovorno osebo. 
Zvočni signal ima lahko možnost kvitiranja. Obvezen 
je sistem testiranja signalnih svetilk.

Opis rešitve 

V nadaljevanju je opisan primer rekonstrukcije 
obstoječega črpališča, kjer smo zamenjali samo sti-
kalni blok. V danem primeru smo združili glavni in mo-
torski stikalni blok v eno celoto s skupnimi zbiralkami. 
Stikalni blok napaja štiri elektromotorne  črpalke 75 
kW, z zagonom zvezda-trikot. Razporeditev stikalnih 
polj so pogojevali obstoječi kabli in razpoložljiv pros-
tor. 

Ob takih pogojih smo izbrali konstrukcijsko rešitev s 
stopnjo notranje delitve 1, kjer so stikalni elementi, zbi-
ralnice in kabelsko priključni deli vgrajeni v skupnem 
prostoru brez vmesnih  pregrad. Vsa vgrajena stikalna 
oprema je bila od proizvajalca Moeller. Pri izdelavi je 
bil uporabljen tipski zbiralčni  sistem SASY 60i, na kat-
erega so preko montažnih vmesnikov pritrjeni  zaščitni 
oziroma stikalni elementi. 

Krmiljenje črpalk lahko izbiramo z izbirnim stikalom s 
ključem (1-0-2) med ročnim in avtomatskim načinom,  
normalno zahtevan je avtomatski način. V avto-
matskem načinu dobijo črpalke zahtevo za vklop od 
sistema, ki skrbi za avtomatsko zagotavljanje potreb-
nega tlaka vode v sprinklerskem sistemu. Zahteva za 
vklop črpalk sproži zaporedni vklop vseh štirih elektro 
črpalk v ustreznem časovnem razmiku. Izklop elek-
tromotornih črpalk je ročni, za vsako črpalko posebej. 
Na naslednjem listu sta prikazana zunanji in notranji 
izgled opisanega stikalnega bloka. 

Slika 2 –  Motorski stikalni blok v prostoru črpalk
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Slika 3 – Črpališče požarne vode, izgled stikalnega bloka

Literatura:

-   Standard SIST EN 12845:2005 – vgrajene naprave za gašenje – avtomatski sprinklerski sistemi – projektiranje,  
     vgradnja in  vzdrževanje.
-   Projektna dokumentacija objekta.
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